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1. — Harçlar 'kanunu tasarısı lile Balı

kesir Milletvekili Ahmet Aydın Bokik ve 
ilki arkadaşının, 5587 sayılı Hardiar Ka
nununun 125 nel maddesini değiştiren 
6765 sayılı Kanuna /bir fakra eklenmesine 
dair ve Artvin Milletvekili Saf M Emin-
ağaoğlu'nun, 5587 sayılı Harçlar Kanu
nunu 1 nei maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi! ile O. Senatosunca 
yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
(1) numaralı Vergi Reform Geçici Ko

misyonu raporu (M. Meclisi 1/395, 2/305, 
2/321; C. Senatosu 1/376) (M. Meclisi S. 

Sayfa 
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Sayfa 
Sayısı : 282 ye birinci ek C. Senatosu S. 
Sayısı 438) 3 4 

2. — özel öğretilin kurumları kanunu 
tasarım ile Cumihuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpliskender'in, Hususi eği
tim ve öğretim ımüessöseleri kanunu tek
lifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kamun teklifi ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıiıbrahı'ım-
oğlu ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler ta
rafından açılan özel okul öğrenenlerinin 
ısosyal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 
2/618) (S. Sayrısı : 491 e 1 noi ek) 4:36 

. « - « • ' 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, kam
yon tonajları üzerindeki uygu/laımıa farklılık
ları, edinilmiş haklara riayet olunmaması ve 
ıbu .husustaki kararsız tutumla ilgili konuşma
sına Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat ce
vap 'Verdi, 

Tescil edikniyen (birleşmeler ile (bunlardan I 
doğan çocukların cezaısıız tescili hakkındaki I 
kanun tekliflerinin tümü üzerindeki görüşımfe-
lerden isonra maddelerine geçildi. Komisyona 
verilen 8 nei madde ile yürürlük maddelerinden I 

2. — GELEN 

1. — Balıkesir Milletvtetkilıi Cevat Kanpulat'- I 
in, yaisamıa dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/918) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarınıdıan mürekkep Kar
ıma Komisyona.) I 

2. — Kayseri Milletvekili Vedat Âli Özkan'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak- I 
kında Başbalkanlalk tezketfesi (3/919) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona.) 

3.— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, ya- I 
sama dokunulmazlığınım kaldırılmasıı hakkında 
Başbakanlık tezlkeresı. (3/920) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona. ) 

Raporlar 
4. — 21 . 6 . 1961 tarihli vte 309 sayılı Ka-

gayrı diğer maddeler kabul olundu. 
9. — Temımuz 1964 Perşembe günü saat 15 

ite toplanılmak üzere (;saait l:8,i20 dte) Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba§kanvelkili Balıkesir 
Nurettin Ok Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

'Süreyya öner 

KÂĞITLAR 

nunda ıbâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
•hakkında Millet Meclisli 2 numaralı Vergi Re
form Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/633, 
€ . Senatosu 1/462) ('Gündeme) (S. Sayına : 
636 yıa 1 nci ek) 

5. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 7 . 7 . 1939 tarifli ve 3704 sayılı Kanu
nun ikinci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna 'bir madde 'eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Milî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/319) (Gündeme) (S. Sayısı : 732) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının 1964 yılı Mart , Nisan ve Mayıs aylanı 
ıhesabı hakkında Hesapları inceleme Komisyonu 
raporu (5/88) (-Gündeme) (S. Sayısı : 733) 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 123 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — Y( 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yokla
ma muamelesi başlamıştır. 

— Lütfen acele ediniz. 
Yoklama muamelesi bitmiştir. 

1. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arkadaşı
nın, 5587 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fık
ra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili Saf
fet Eminağaoğlu'nun 5587 sayılı Harçlar Kanu
nunun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifleri hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair Millet 
Meclisi (1) numaralı Vergi Reform Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/395, 2/305, 2/321; 
C. Senatosu 1/376) (M. Meclisi S. Sayısı: 282 ye 
birinci ek C. Senatosu S. Sayısı :438) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; daha ön
ceki birleşimlerde Vergi Reform Geçici Komis
yonu tarafından sevkedilmiş bulunan tasarıda 
bâzı noktalar üzerinde Meclisin tasvibi alına
mamış, bu yönden verilmiş bulunan bir önerge 
var, o önergeyi okutup tasvibinize sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Harçlar Kanunu tasarısında Senatoca yapıl

mış olup da Komisyonumuzca raporumuza der-
cedilmemiş bulunan 21 nci maddedeki adliye 

(1) 282 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
2.7. 1964 tarihli 118 nci birleşim tutanağı so
nuna eklidir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakereler için gerekli ço

ğunluğumuz mevcuttur. Müzakerelere başlı
yoruz. 

yerine «yargı» 71 nci maddedeki konsolosluk
lar yerine «Konsoloslukları» şeklindeki değişik
likler Komisyonumuzca da aynen benimsen
miştir. 

Genel Kurulun bu şekilde tasvibine arz olu
nur. 

Harcın, nisb eti 
MADDE 21. — Yargı hacları (1) sayılı tari

fede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 

Mevzu 
MADDE 71. — Türkiye Cumhuriyeti mu

vazzaf Ve fahri konsoloslukları tarafından yapı
lacak konsolosluk işlemlerinden bu kanuna 
bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konso
losluk harçlarına tabidir. İcabında Türkiye 
menfaatlerini demlide eden yalbancı devlet .mu
vazzaf ve fahrî konsoloslukları tarafından yapı
lacak konsolosluk işlemlerinden yukardaki fık
rada belirtilmiş olanları da devletin kabul et
mesi halinde konsolosluk harçlarına tabidir. 

1 No. lu Vergi Reform Geçici 
Komisyonu Başkam 

Ankara 
Muhlis Ete 

BAŞKAN — Geçici Komisyon tarafından 
yapılmış bulunan 21 nci maddedeki benimseme 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Etmiyenler... Geçici Komisyon tarafından ya- I 
pılmış bulunan benimseme teklifi kabul edilmiş
tir. 

71 nci madde ile ilgili benimseme teklifini I 
de oyunuza sunuyorum. Kabul Edenler... Etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 — özel öğretim kurumları kanunu tasarısı I 
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim müesse- I 
leri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Mem-
duh Erdemir'dn Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan özel I 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın- I 
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme men
faatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2]617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
(D 

BAŞKAN — özel öğretim Kuramları ka
nun tasarısı üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

15 nei maddeye kadar müzakereler icra edil
miş bulunmakta idi. Şimdi 15 nci maddeden iti
baren müzakeraelere devam ediyoruz. 15 nci mad
deyi okutuyorum. 

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

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isti-
yon?. Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, denklik şartlarını tesbit eden 14 ncü 
madde, uzun müzakerelerden sonra komisyonca 
geri alınmıştır. 15 nci madde de 14 ncü madde
nin bir tamamı mahiyetindedir. 14 ncü madde 
Meclisimizce esaslı bir şekle bağlanmadan 15 nci 
maddenin müzakere edilmesi doğru değildir. O 
bakımdan 14 ncü madde komisyondan gelinceye 

(1) 495 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
14 . 5 . 1964 tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı 
sonuna eklidir. 
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kadar 15 nci maddenin de ilgisi dolayısiyle ko
misyonca muhafaza edilmesi ve 14 ve 15 nci mad
delerin müştereken müzakere edilmesinde fayda 
mülâhaza ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKKAN — Komisyon adına Sayın Ülkü, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETTIÎ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, 15 nci madde 14 
ncü maddeye atıf yapmak suretiyle oradaki şart
lara göre denkliğin kabul edileceği veya kaldırı
lacağı mevzubahistir. Esasen biz 14 ncü madde
yi geri almış vaziyetteyiz. Direktiflerinize uya
rak en uygun şekli vereceğimize Yüksek Heyeti
niz emin olsun. Ve hangi şartlarla olacağını o 
zaman zaten Yüksek Meclisiniz görecektir. 14 ncü 
maddenin 15 nci madde ile büyük bir irtibatı ol-
mıyacaktır. Orada uygun göreceğimiz şarta göre, 
ki sizin direktifinizle komisyonunuz yeni bir me
tin hazırlayıp huzurunuza gelmektedir, 15 nci 
madde, bizim getireceğimiz metne göre, yani o 
sizin direktifiniz dâhilinde hazırlanacak metne 
göre amel edileceğini ancak ifade etmektedir. 
Binaenaleyh, 15 nci maddenin aynen kabulünde 
komisyon olarak bir mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Komisyon Sözcüsü 15 nci mad
denin 14 ncü maddeye atıf yaptığım kabul bu
yuruyorlar. 14 ncü maddedeki denklik şartının 
ne şekilde olacağı belli değil. Bu denklik şartı
nın kaldırılması ihtimali de vardır. Yüksek Mec
liste cereyan eden müzakereler ve çeşitli arkadaş
larımızın beyanları daha çok bu istikamette cere
yan etmiştir. Onun için belki denklik şartları 
müessesenin başlangıcında, başlamak izni ile bera
ber tahakkuk edecektir. O zaman 15 nci madde
ye lüzum hâsıl olmıyabilir. Madem ki, 14 ncü 
maddeye atıf yaparak 15 nci madde ele alınmış
tır, komisyon muhayyel ve esas karara bağlanmı-
yan bir maddeyi tescil eden bir ikinci maddenin 
müzakeresini niçin ister anlıvamadım? Ne mah
zuru vardır? 14 ncü madde Meclisimizce karara 
bağlandıktan sonra 15 nci maddeyi konuşsak, 
esas bağlı bulunduğu maddenin şartları içerisin
de 15 nci maddeyi müzakere ve mütalâa etsek 
daha iyi olmaz mı? Burada yüksek okullar da 
içinde bulunduğuna göre acaba 14 ncü maddenin 
şartları içerisinde biz 15 nci maddeyi daha ge
niş bir müzakere mecrasına sokmamız ihtimali 
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olmaz mı? Onun için, kabul edilmemiş, esasa bağ
lanmamış bir maddeyi muhayyelen kabul edilmiş 
gibi ele alarak atıf yaptığı 15 nci maddenin mü
zakere ve kabul edilmesi, esas 14 ricü madde ka
bul edilmediği için mesnetsiz kalacaktır. Bu ba
kımdan komisyon lütfetsin 15 nci maddeyi de al
sın, ikisini beraber müzakere edelim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurun. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, 15 nci madde geçen hafta müzakere
sini uzun uzun yaptığımız ve komisyonca geri 
alman 14 ncü maddedeki bâzı fikirlerimizi ihti
va etmektedir. Burada açılmış olan bir özel oku
lun gayesini kaybettiği teftiş raporu ile anlaşılır
sa onun kapatılması derpiş edilmektedir. Bu ga
yet itebil olan bir haktır, âmine hukuku icabım-
damdır. 14 ncü mıadde, gerek geçen hafta mü
zakeresini yıaptuğımiiz mevcut tasarıdaki me-
(tdm gibi, 'gerek vermiş oMuğuımraz değiştirge 
önergelerinin kabulü ille komisyonum .getirece
ği ve Yüksek Meclisini kabul edeceği başka bir 
istikamette çıkmış olsun, yani okulun tedrisat
ta başlamıası ile birlikte denklik verilmiş ol
sun, yahut da, soımnaıdaırij oıkul 'açıisım ıda bir 
veya iki yıl teftiş gördükten sonra bunum denk-» 
ligime ıkaırar verilmiş olsum, 14 mcü madde mıe 
şekilde tecelli ederse etsin netice itibariyle 
14 ımcü mıaıdde Ibir özel .okulum açılmasını ve bu 
okulun Millî Eğitim Bakanlığı okullardıyie ıay-
nı seviyede ve aynı prosedüre taibi ol'mıaısımı 
derpiş etmektedir. Amıa bunum dışımda 15 inci 
imıadde daima Devletin 'hükümraınlık hakkımıın 
bir mıeticesi olarak, bir ifadesi olarak Devletim 
denetimi ve teftişi altında buılıumaaı özel okullar 
rın ıgayele'rinâ kaybettiği takdirde kapatıla
bileceğini âmir bulumımaktıadır, ki bendemizin 
•kamaatimıe göre 14 mcül ımaddıe ile .Sayın İh
lara Ataöv arkaıdaşımızım ifade ettiği gibi ya
kım bir irtibatı, yıami birbiriyle çelişen veya 
birbirini temaımılıyam hükümler ihtiva eden bir-
intibaıt yoktur. 14 moü imıadde ne şekilde tecelli 
ederse etsim, 15 mei madde .mutlaka olacaktır. 
özel okullar gaıyesimi kaybettiği takdirde bumı-
liaınm kapatılması gayet ıttaibiîtdir. Bu itibarla 
15 nci .maddenin müzakere ve ıtedvinıinde isabeti 
vardır. 

iSaygılaımmla. 

BAŞKAN — 15 nci madde hakkında baışfca 
söz istiyen? 
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Buyurunuz iSavm Brem. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım ; 15 mei maddenin metnimde bir nü
ans eksik olduğu kanaatiyle huzurumuza çık
tım. O da ışu : Bu madde imıtiham kuruıllarımın 
Millî Eğitim Bakaıniığmeai teşkil edilmek su
retiyle özeıli yüksek okuila.ra ait imtihanlarım 
bakanlıkça yaıptırıılmasını âmiridir. Ancak, ba-
kaınlığıın teşkil edeceği heyetin yolıltuğunta, 
masrafınıa, gündeliğime kadar düşünülmüş de, 
bunun Millî Eğitimin kemdi müfredat program
larına ve kendi öğretim yönetmeliklerine, esas
larıma, yaıni resmî sektördeki <aymı seviyedeki 
okul veya fiakülıbei'erim tabi olduiklıart bütün müf
redat programlarıma ve bilim seviyesine göre 
yapılması icabettiğinıe dair ıbir kayıt yoktur. 
O itibarla bu maddedeki noksanını telâfi etımek 
üzere bir ıtıadii önergesi takdim ediyorum. Bu 
önergenin aşağı - yukaırı aşağıdan- ifcimei satı
rımda, «Her özel» kelimesinden evvel ışu ibare 
kanmakla... 

BAŞKAN — Sayın Ertem bir dakıifcamafci Tti-
ca edeceğim .̂ Biz 15 nci madde üzerinde müzıa-
kere yapıyoruz. Zatıâliniz her hailde madde
nin ısııraı numarasımn yanlış kaydetmiş olacak
sınız. Sizin söylediğiniz 16 mei mıaddedir. Bir 
yanlışlık olmasın? 

ASIM EREN (Defamla) — Hayır efendim, 
15 nci maddıe hakkımda konuşuyorum. 

BAŞKAN — O değişıti Sayım Eren, 15 nci 
madde değişıti, o 16 ILCI madde oldu. Şimdi 
biz ondam bir evvelki madde üzerinde müzake
re yapıyoruz. 

ASIM EREN (Devamla) — özür dilerim, 
sonra >arz ederim, Bu hususta tadil1 Önergesi de 
.takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurumuz 'Sayım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muihiterem ankaK 

daışıliar, 15 nci maddede bir eksiklik vardır. 
«tik veya orta dereceli özel bir okulum denk
liğimle esas olan şart ve özelliklerini kaybettiği 
teftiş ve denetleme sonucumda tesbit edildiği 
ıtakdirde» diyor. Eğer bu «madde 14 ncü mad
de ile bir irtibat halinde ise bu takdirde mad
deye bir vuzuh, vermek iktiza eder. O da, 
«denkliği kabul edilen bir özel okul» demek 
suretiyle. Y]ok, eğer denkliği kabul 'edildikten 
sonraya ait ise, o zamam mesele değişir. 1 moi 
şıkta İhsan Ataöv arkadaşımın dediği gibi mad
deyi sayım komisyon. ,geri almalıdır, beraber ge-
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ıtiranelidir. Yok eğer denkliği kabul edildikten 
sanıra niteliğini kaybeden okuılu kasdedîiyorsıa 
Uyar .arkadaşumın noktai nazarına kaıtnlluyoruım, 
Bu iti'banla komisyon lütfen •tavaiıh buyursun, 
bu denkliğim, kıabuıl edildikten .evvel mıi yoksa 
edildikten sonraya ımı şâmil olduğunu tasrih 
etsin. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon .adıma Sayın Ülkü. 
ÖEÇtfOÎ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Sayı/n Ataöv ve 
Sayın Arar; arkadaşlarımız, 14 ncü maddenin 
15 nci umadde ilıe intibaı'A. olduğumu izah. bu-
yuırdulaır. 'Gerçekten öyledir. Faıkat 14 ncü 
madde hangi muhteva içinde hazırlanarak 
gelirse ıgeisin, nihayet ibıir denklik .maddesidir. 
1'5 nıci maddede denkliği) ©sas koyuyoruz. Ya
ni •cümıieyıi tekrar okuyorum! : «ıllik veya orta 
dereceli özeli bir okulun denkliğine esas .olan 
şart ve özellikler» derSen; demekki denklik 
diye .bir esas vardır. Ve ıkabuıl ediyoruz. Ya 
Sayın Arar'ını >geçen celselerde buyurdukları 
ıgibi, direıkt olarak santiar yerine gelir gelmez 
bir seme dahi beklemeden denkliğin verilmesi, 
yahut bâzı aırikaıdaışlarımıznın buyuırduklaırı gibi 
•bir yıl sonrtaı denkliğin verilmesi gibi, yahult 
da 'bundan evvel Hükümet .tiasa.ns.inc!a, komis
yonun benimsediği tasamda eılduğu sekilide iki 
yııî sonra, yani heır ne hal üzere olursa olsun 
bir denklik müessesesi 'Olacaktır,. İşte bu demde-
likte esas olan ışıarıt, buradaki tâbiri aynen kul
lanmak istiyorumı; «'esas olan tgıaınt ve özellikle
rini!» derken şümullü bir ifade vardır. Binar 
;enaleyıh ,14 ncü maddeyi ne şekillide Yüksek .Mec
lis kabul ederse Ibu, o şartlara göre denkliğin 
esasımın ıkaıbul edildiği anlaımundıadır. 

Sayın Arar'ın son olarak ileri sürdükleri kus
ma .gelince : «Bir ekuiluın denkliğine esas olan 
nitelikler derken her ne şart ilıe olursa olsun 
denkıMıği kabul edilmiş 'Oilanı mânasına kullami-
ımıştır, bu, Denıklıiğıi var ise, denkliğini laüınuş 
'Ouian, denık olaraik mütalâa edilmiş oıiam oku
lun bir ışartu ve özelliği vardır. Teftişlerle bu 
özelliği kaybettiği 'halde., ımânasınıa olarak ıkuıl-
lanıyoruz. Bunu da zabıtlara geçirmek suretiyle 
^aniaıdığıımıız mânayı /tesbit etmiş olduğumuzu 
.zannediyoruz, 

Bilmiyorum: bir tereddüt vair ımı? Sayın 
Arar buyuruyorlar ki, «Acaba denklik verilme
den evvelki şartlar um, verildikten sonraki şart
lar .mı?» Elbet denklik nıevzuuîbalısolduğuna 
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göre, bunun şartı ve Özelliği 'anıcıak denıklLik 
verildikten sonra düşünülebilir. Denklik veril-
ımadeın evvel .onun bir şıartı veya özelliğini dü
şünmek ımümkün olıaım'iyaoaktur- Bundan .evvel
ki eelseılende muhterem ^arkadaşlarımızın ite-. 
ıreddütler halinde ifade buyurdukları şartlar 
ve özellikler, ildi 14 ncü mıaddede yerini ala-
cıaktir, her ne olacaksa, teftişlerle, kontrollar-
ıla bu şartların yerinıde olduığul ıgörüldüğü anı
da .okul /tedrisatına devaım. edecek ve ıdenkılıik 
korunacaktır., Amıa <o şartlar ve .o özelliklerin 
kaybedildiği, teftiş ve deneıtleme sonunda 
meydanıa .çaktığı tıaıkdirde Millî Eğitim Badgaan 
lığı şüphesiz Ibu denkliği ıkaldıırırnaıya yetkilidir., 
Madde buındaın ibarettir. Tekrar geri aılımmaısı-
nı icabetıtireccık ıbir .husus görmüyoruz. Zira 
14 ncü mia.dde.niin yüksek tasviplerimizle aılaıcıa-
ğı her hangi ıbir şekli buı ifade kapsamaktadır. 
Onun için diğeri ile bu kadar yakından iıti-r 
batili, .maddeyi 'geri alaeaık 'kadar irtibatıln oldu
ğunu sanımıyanuz. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde buyurun 
Sayın Kâzıım Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim; denk
lik esas itibariyi o şarttır. Anayasanın istihdaf 
ettiği gayeye göre, resmî okullara denkliğin mut
laka şart olması lâzım. Henüz denklik konusu 
üzerinde Yüce Meclisin tezahür eden muhtelif 
kanaatleri öylesine ileri gitmiştir ki, bu denklik 
keyfiyeti, Demokles'in kılıcı gibi özel okulların 
tepesinde kalmamalıdır. Binaenaleyh denkliği 
'bidayette heyeti mecmuasiyle birlikte, binasiyle, 
öğretmenlerinin vasıfları ile, tedrisatında kulla
nacağı müfredat programı ile, yani heyeti mec-
muasiyle kabul edildikten sonra izin verilmeli
dir, şeklinde Yüksek Meclisin sayın üyelerinin 
kanaati tezahür ettiğine göre ve Komisyon da 
bu temayülü dikkate alarak maddeyi geri aldı
ğına göre, evvelâ bunun halli lâzımdır ki, denk
liğe istinaden bir müessesenin kapatılması veya 
denkliğinin kaldırılması konusu üzerinde durula-
bilsin. Sayın Komisyon Üyesi Fethi Ülkü arka
daşım, denklikten evvel mi veya sonra mı husu
sundaki kanaatini izhar ederken dahi tereddütler 
geçiriyordu. Henüz maddenin, 14 ncü madde ile 
alâkalı olup olmadığı hususu da kürsüye gelen 
arkadaşlarımız tarafından, daha madde kabul 
edilmeden tereddütlere vesile olmaktadır, vuzuh 
yoktur. Birbirini tamamlayıcı olan bu iki mad
denin beraberce mütalâasında fayda mülâhaza 
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ediyoruz. Demiyoruz ki, bu madde lüzumlu de
ğildir. Denetleme ihtiyacı vardır, hattâ şiddetli 
bir denetlemeye ihtiyacı olduğunu peşinen kabul 
ediyoruz. Birbiri ile irtibatı olan yekdiğerini ik
mal ve itmam edecek olan bu maddeyi eğer Ko
misyon geri alırlar ve henüz tamamlamadıkları 
anlaşılan 14 ncü madde ile birlikte getirirlerse 
Yüce Heyet daha vuzuıhlu bir kanaate sahibolur 
ve kararını o istikamette tecelli ettirir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
15 nci madde ile ilgili olarak verilmiş olan de
ğişiklik önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 15 nci maddesinin sonuna aşağıda

ki ibarenin eklenmesini, saygı ile, arz ve teklif 
öderim. 

Niğde 
Asım. Bren 

Teklif edilen ek : 
«... ve gerekirse, Kurumun çalışmasına son 

verilir.» 
Gerekçe : 
Denkliği bulunmıyan bir kurumun vücudu

na da lüzum kalmaz. Yeniden, gereken (açma ve 
başlama) izinlerini almak ise daima açık bir yol
dur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) —- Kapatılma hususunda baş
ka bir yerde madde olduğu için aynen kabulün
de fayda görüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişikliğe katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

15 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

, MADDE 16. — Yüksek dereceli özel okullar
da diplomaya esas olan teorik ve pratik dersle
rin imtihanları Millî Eğitim Bakanlığınca yap
tırılır. 

İmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni ol
mak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan 
üniversite öğretim üyeleri veya resmî yüksek 
okul öğretmenleri arasından seçilecek ve biri bu 
kurula başkanlık edecek iki tiye ile birlikte en 
az üç üyeden kurulur. 

Okul müdürlüğü, arzu ederse, dersin öğret

meninden başka bir öğretmeni daha imtihan ku
ruluna üye olarak katabilir. 

İmtihan kurullarına katılacak üniversite ve
ya ıbiliımüeîl özelliğe saıhıip yülksek cikul öğretiım 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzeri
ne ilgili fakülte veya yüksek okullarca, usulü
ne göre seçilir. 

İmtihan kurulu üyelerinden okulun mensu
bu olmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesblt olunur ve ilgili özel öğretim 
kuruımunca ödenir. 

İmtihanların hangi derslerden olduğu, ne za
man ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek 
öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde Sayın 
Asım Eren buyurunuz. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, deminki, mâruzâtımı tamamlıyorum. 
Memleketimizde yüksek öğretime ait özel sektör 
kurumları açılmaya başlanmıştır. Bunların prog 
ram ve bilhassa lisans programı bakımından mu
adeletleri zarureti aşikârdır. Bu itibarla imtihan 
kurullarının yapacakları imtihanlarda resmî yük
sek fakülte ve okul şeklindeki öğretim kurumla
rında tatbik edilen lisans programlarının ve im
tihan esaslarının aynen, aynı seViyede olarak bu 
özel yüksek öğretim kurumları imtihan kurulla
rınca da tatbikine ait bir kaydın en münasip şe
kilde bu maddeye girmesi icabettiği kanaatinde
yim. Onun için bendeniz bir tâdil önergesi tak
dim ettim. Bu maddenin sondan 2 nci satırında, 
«yapılacağı» kelimesinden sonra, «Millî Eğitim 
Bakanlığının ve resmî yüksek öğretim kurum
larının öğretim ve lisans program ve esaslarına 
uymak şartiyle», ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ediyorum. Bunda hiçbir zararımız yoktur. 
Bilâkis yeni açılmasına başlanan resmî yüksek 
öğretim kurumlarının ilk günden kendilerini cid
dî bir öğretim müessesesi olarak telâkki etmeleri 
icabettiği telkinini bu kanunla yapmış oluruz, 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aksay, buyurunuz. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, yüksek okullardaki imtihan kurullarını 
tesbit ederken 2 nci fıkrada şöyle denmektedir: 
«İmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni olmak 
üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan üni
versite öğretim üyeleri veya resmî yüksek okul 
öğretmenleri arasından seçilecek ve biri bu ku-

— 7 — 



M. Meclisi B : 123 
rula başkanlık edecek iki üye ile birlikte en az 
üç üyeden kurulur.» 

Şimdi bir tane dersin hocası, özel okulun ho
cası, iki tane de ıbu özel okulda vazifesi bulun-
mıyan öğretmen dışardan gelecekler. Yalnız bu
rada çok mühim bir nokta meydana çıkıyor. Bu 
dışardan gelen bir tanesi kurula başkanlık ede
cek. Muhterem arkadaşlar her şeyden evvel ta
lebenin öşretmene saygısı olması lâzım. Biz tam 
bir emniyete almış durumdayız zaten, ikisi dı
şardan geliyor, bir tanesi özel okul öğretmeni. 
Ama bu, dışardan gelen bir tanesi kurula baş
kanlık eder diye kanuna bunu koymak suretiyle 
bir defa talebenin kendi öğretmenine olan itima
dını, kendi öğretmenine beslemesi icabeden gü
veni şarlamış bulunuyor. Sonra zaten 23 ncü mad
denin 2 nei fıkrasında; özel okullarda öğretmen
lik yapacak kimsenin nitelikleri gayet sarih ola
rak tesbit edilmiştir. 23 ;ncü maddenin 2 nei fık
rası aynen şöyle demektedir -

«Her derece ve tipteki özel öğretim kurum
larının yöneticilik veya öğretmenliklerinde, en az 
dengi resmî öğretim kurumlarının yöneticilik ve
ya öğretmenliklerine tâyin edilebilmek için ge
rekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirile
bilirler.» En RZ resmî okuldaki öğretmenin nite
liklerine sabibolan kimse ancak tâyin edilebile
cek. Ondan sonra Tbu imtihana iki tanesini dı
şardan getiriyoruz. Bir tanesi dersin hocası olu
yor. Fakat bu zamana, kadar tat/bik edilen usul
de esas olan, dersin hocasının 1 nei plânda olma
sıdır. Talebenin hocasına güven duyması lâzım
dır. Bundan sonraki tatibikatda hiçbir zaman 
dersin hocasını ikinci plâna itmek olmıyacaktır. 
Bunun hiçbir pedagojik usulle bağdaşacak tarafı 
yoktur. Bu ıhususu tasrih etmeye lüzum da yok
tur. Diğer okullarda nasıl tatbik ediliyorsa aynı 
şekilde tatbik edilir. 

Bundan sonra gelen fıkrada ise, «Okul mü
dürü, arzu ederse, dersin öğretmeninden başka 
bir öğretmeni daha imtihan kuruluna üye olarak 
katabilir» deniyor. Okul müdürlüğünün arzusu
na göre, bir üye daha artırıp eksiltmek gibi bir 
hususu ben şahsan zait görüyorum. Bâzı derste 
okul müdürü arzu edecek, bâzısında arzu etıni-
yeee'k; bunun hiçbir faydası yoktur. Bu bakım
dan bu iki kısmı, yani birisi «kurula başkanlık 
edecek» sözünü çıkarıyorum, bir de «okul müdü
rü arzu ederse» kısmını çıkarmak suretiyle bir ta-
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dil teklifi veriyorum. Eğer münasip görürseniz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — .Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu madde, tedvin etmekte olduğumuz 
özel okullar kanun tasarısının belkemiğini teş
kil eden maddelerden birisidir. 

16 ncı madde özel yüksek okullarda imtihan
ların nasıl ve ne şekilde yapılacağını derpiş et
mektedir. Bendenizin kanaatime göre bu madde
de bâzı noksanlıklar vardır. Şimdi bunları arz 
edeceğim ve bu istikamette de bir takrir vermiş 
bulunuyorum. Ayrıca kabulünü istirham ediyo
rum. 

Evvelemirde bu maddede, imtihan yeri nere
sidir, zikredilin emiştir. Binaenaleyh sarih olarak, 
özel okullardaki imtihanların nerede olacağı, 
kendi binasında mı, yoksa Millî Eğitim Bakanlı
ğının göstereceği bir başka denk yüksek okul ve
ya üniversitede mi olacaktır, bunu kanunun mad
desinde tesibit etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 
Çünkü, her ne kadar mevcut tatbikat her özel 
okulun imtihanlarının kendi binalarında yapıldı
ğını göstermekte ise de bu, şimdiye kadar vâki 
olan, Mekâtibi Hususiye Talimatnamesinin bü
klümlerinin tatbikinden ibaret olmakla beraber, 
geçmişte aynı Mekâtibi Hususiye Talimatnamesi
nin hükmü tatbik edilmiş olmasına rağmen, çok 
kere bâzı özel okulların imtihanı Millî Eğitim 
Bakanlığının gösterdiği bir başka resmî okullar
da yapılmıştır. Halbuki, talebenin okuduğu bina
da imtihan vermesinin başarı derecesinde peda
gojik bir tesiri olduğu muhakkaktır. 

Binaenaleyiı, eğer biz, maddeye imtihan yeri
ni sarahaten koymazsak, bugünkü Millî Eğitim 
Bakanlığının zihniyeti, düşüncesi (bu imtihanla
rın özel okulların kendi binalarında yapılmasını 
icabottirmesine rağmen, bunu kabul etmelerine 
rağmen yarın bu zihniyet değişecektir, başka şa
hıslar gelecektir. Geçmişte olduğu gibi, kanunda 
sarahat olmadığı takdirde, bundan evvel geçti
ğimiz bir maddede kabul ettiğimize göre, esasen 
imtihanlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yaptırılmakta olduğundan Millî Eğitim Bakan
lığı ileride diyecektir ki, «özel okulların imti
hanlarını ben, benzeri resmî okullarda yaptıra
cağım.» Buna hiçbir özel öğretim kurumunun 
itirazı da olmıyacaktır, olamıyacaktır; eğer bu 
kanuna böyle bir madde ilâve etmezsek. Bu ba
kımdan birinci fıkrada bendeniz, «Bütün imti-
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hanların her özel yüksek Öğretim kurumunun 
kendi okulunda yapılır» şeklinde bir fıkra düzen
lenmesinde fayda mülâhaza ettim. 

îkincisi; buna muvazi olarak, ara sınıfların 
imtihanları da var. Her ne kadar yine tatbikatta 
ara sınıfların imtihanları kendi öğretmenleriyle 
kendi okullarında yapılmakta ise de, demin arz 
ettiğim sebeplerle günün birinde Bakanlık bu 
anlayıştan, bu zihnyietten tevakki edebilir, ge
riye dönebilir ve bunları da resmî okullarda yap
tırmak gibi bir düşüncenin sahibi olabilir. Bu 
itibarla 2 nci fıkra olarak da, ara sınıfların im
tihanları her özel yüksek okulun kendi bünyesi 
içinde ve kendi elemanlariyle yapılır, diye bir 
sarahat verilmekte ayrıca bir fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Diplomaya esas olan mezuniyet imtihanları : 
Bu maddenin içerisindeki en önemli husus bu
rasıdır. Maddede şöyle deniyor : «Yüksek dere
celi özel okullarda diplomaya esas olan teorik ve 
pratik derslerin imtihanları Millî Eğitim Bakan
lığınca yaptırılır.» Biz bunu da kâfi görmüyo
ruz. Yalnız dersler teorik ve pratik değildir. 
Bâzı yüksek okullarda proje dersleri de vardır. 
Projeden de imtihan olması icabeder. Onun için 
bir proje kelimesinin ilâvesini zaruri görüyoruz. 
Ve diplomaya esas olan imtihanların, münhası
ran son sınıf derslerinin imtihanları olması lâ-
zımgeTdiğino göre, bu fıkraya, son sınıf dersle
rinden yapılacak imtihanların diplomaya esas 
olması şeklinde de bir sarahat verilmesi lâzım
dır. Teklifimizde, üçüncü fıkra olarak da imti
hanları, son sınıf derslerinden okunan imtihan-
llardan olmıaık üzere kaleme alınmıştır. 

İmtihanlar bir kurul marifetiyle yapılacak
tır. Burada özel yüksek okullar ile Millî Eğitim 
Bakanlığı karşı karşıya gelmektedir. Bendenizin 
bir mutavassıt teklifim olacaktır, imtihan kurul
ları dört üyeden müteşekkil olsun. Biraz evvel 
konuşan Sayın Hasan Aksay arkadaşımızın de
dikleri gibi, imtihan kurulunun başkanlığını der
si okutan öğretmenin yapmasının talebenin ruhi
yatı üzerinde müspet etkileri vardır. Bunu in
kâr edemeyiz. Ancak biraz evvel arz ettiğim gi
bi, bu imtihanlar Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yaptırılmakta olduğuna göre, burada 
Millî Eğitim Bakanlığının da bir fonksiyonu na
zarı itibara alınmak lâzımgelir. Bir misalle du
rumu izah etmek isterim : Meselâ bir özel yük
sek okulda filân dersin öğretmeni profesördür. 
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Millî Eğitim Bakanlığı bu imtihana mümeyyiz 
olarak bir doçent gönderecektir. Doçentin başkan
lığında, profesör imtihan kuruluna üye olacaktır. 
Bunu ilim görüşü ile bağdaştıramıyorum. Bir 
rütbe veya kıdemle bağdaştıramıyorum. Onun 
için bendenizin teklifim; imtihan kurullarının 4 
üyeden müteşekkil olması ve kurul başkanının da 
en kıdemli üyenin olmasıdır. Eğer kıdemde eşit
lik olursa yaşlı olan, («Üye adedi çift olmaz», 
sesleri) çift olur, oylar eşit olursa başkanın bu
lunduğu taraf kazanır, kıdemde eşitlik olursa, 
yaşlı bulunan üye; yaşta da eşitlik olursa dersi 
okutan öğretmen kurulun tabiî başkanı olmalı
dır, kanaatindeyim. 

inkişaf eden medeniyete ve tekniğe göre tek
nik okullara birçok dersler ilâve edilmektedir. 
Meselâ turizm dersi gibi. Henüz bu dersin, böy
le yeni yeni derslerin hocaları yüksek öğretim 
kurumlarında yoktur. Yani resmî üniversitelerde 
veya yüksek öğretim kurumlarında yoktur. Mil
lî Eğitim Bakanlığı belki iki öğretmen bulamaz. 
Bu ihtimali de düşünerek teklifimde ikinci bir 
fıkra ilâve ettim. Şayet özel yüksek okulda oku
tulan dersin öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı
nın yüksek okullarında veya üniversitede iki ta
ne (bulunamaz ise, o zaman aynı şekilde bir öğret
meni Millî Eğitim Bakanlığı gönderecek, bir öğ
retmen de kendi okulunun öğretmeni olacaktır, 
iki kişilik bir imtihan kurulu tarafından yapıl
ması. bu düşündüğümüz ihtimali ortadan kaldı
rır kanaatindeyim. 

En mühim mesele; yüksek okullardan mezun 
olacak talebelerimizin aldıkları diplomanın ma
hiyeti nedir? Bunun hak ve salâhiyetleri nedir 
Bugün ikinci yılını idrak etmiş olan özel yüksek 
okulculuğumuz da, yüksek okulların idarecilerine 
öğretmenler tarafından, veliler tarafından buna 
paralel sorular sorulmaktadır - «Okulumuz me
zun verecek, bunlara verilecek diplomanın ma
lı i veti nedir, bu diploma ile ne olabilecektir?» 
Binaenaleyh, bu maddede Millî Eğitim Bakanlı
ğının murakabesi ile yapılmakta olan imtihanın 
neticesi olarak öğrencilere verilecek diplomanın 
mahiyetini, salâhiyetini, yetkilerini belirtmekte 
fayda vardır. 

Bu sebeple fıkranın şu şekilde olmasında fay
da mülâhaza ediyorum - «Bu suretle yapılacak 
son sınıf mezuniyet imtihanlarını başaranlara, 
benzeri yüksek okul veya fakülte diplomalarının 
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hak ve yetkilerini bahşeden yüksek öğrenim dip
loması verilir.» 

Son fıkrada, yine bir yanlışlığı veya ikili, 
üçlü veya özel okulun kendi görüşlerine göre te
zahür edecek muhtelif istikametteki tatbikatı or
tadan kaldırmak, Millî Eğitim Bakanlığına bir 
kolaylık sağlamak bir yeknesaklığı temin etmek 
üzere son fıkranın şu şekilde değiştirilmesini 
faydalı mütalâa etmekteyiz : «özel yüksek okul
lar resmî benzerlerinin imtihan yönetmeliğini 
uygular.» Resmî fakültedeki, resmî yüksek okul
daki imtihan yönetmeliği ne ise, onun benzeri 
olan özel yüksek okul da aynı imtihan yönetmeli
ğini tatbik etmelidir. Millî Eğitim Bakanlığından 
bir ayrılığı olmamalıdır, özel yüksek okulların. 
Meselâ resmî yüksek okullarda veya fakültelerde 
imtihanlar eleme ve yazılı olarak yapılır, diye 
hüküm vardır; ama bunu özel yüksek okulların 
kendi yönetmeliğine göre serbest bırakırsak, ben 
eleme imtihanı yapmıyaeağım veya ben sözlü 
imtihanı yapmıyaeağım der, kendi yönetmeliğine 
•bu şekilde tek yönlü bir imtihan şekli koyabilir. 
Ama denecek ki, imtihan yönetmeliğini Millî 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi ka
bul edecektir, böyle olursa kabul etmez. Tamam, 
belki kabul etmez; ama çelişmezlik olur, yazışma 
olur, gelme gitme olur, lüzumsuz muamele olur. 

Bunu ortadan kaldırmak için bütün özel yük
sek okullar resmî benzerlerinin imtihan yönet
meliklerini aynen kendi yönetmeliklerine almalı 
ve bu husus her özel yüksek okulun kendi iç yö
netmeliğinde belirtilmelidir. 

Bu izahatım dairesinde Yüksek Başkanlığa 
bir takrir veriyorum, ümidederim ki, Sayın Ko
misyon da bu anlayışa gelir. Ve bütün ihtimal
leri derpiş eden bu madde de, tatbikattaki pü
rüzleri ve ihtimalleri ortadan kaldıracak şekilde 
çıkmış olur. Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurunuz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; muhterem hatiplerin üzerinde önem
le durdukları 16 ncı madde, özel okulculuğumu-
zun neticesi bakımından üzerinde hassasiyetle 
durmamızı gerektiren bir maddedir. Sayın Ak-
say ve Uyar arkadaşımız bir konuda beraberdir
ler. O da; imtihan kurulunun başkanlığı konusu
dur. Yine ikinci bir noktada da tahmin ediyorum 
ufak tefek farklarla beraberdirler. O da imtihan 
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kurulunun sayısı daha fazla olması ve özel oku
la daha fazla »sayıda imtihan mümeyyizi sokul
ması konusudur. 

Ş'ımdi muhteremi arkadaşlarım, bu madde 
tedvin edilirken, îbüt/ün bu ihtimallerin hepsi, 
- gerek Hükümet tasarısı hazırlanırken ve ge
rekse komisyonda çalışılırken - her yönden 
ele alındı. Bir defa imtihan kurullarına özel 
okulların fa;zla sayıda üye stokalbilımesi temin 
'edilmiş bulunuyor. Bu, okul müdürünün görü
şü ve arzusuna terle ediliyor; ama fiilen okul is
terse buraya 'bir ikinci üye vermek hakkına sa
hip bulunuyor. «Bu niye 'böyle oldu da, d'oğ-
rvdan dİ0'"TU'va ikisi özel okuldan, ikisi de res
mî okuldan denmedi?» Dersin imalhiyeitin'e -ihti
sas dersleri olduğuna göre, yüksek okullarda -
elverişli üyenin o özel okulda ikincisi bulunun a-
lyalMUir. Binaenaleyh fuzuli işgal olur ve bun
dan da bir fayda çıkmaz. Ama bu hak mah
fuz tutularak okul müdürü Ibn nitelikte elema
na saihipıse ve lüzııım da görürse resmî üyeler 
sayısınca üyeye sahiıbolahilir. Reislik konusu 
•böyle değildir. Şimdi /mulhterem arkadaşlarım, 
Ibngün yürürlükte bulunan tallmatnaıme veri i 
'veya yabancı yüksek: okullardan 'mezun olanla
ra, yalnız bir resmî imtihan heyetinin karsı
sında iımJtilhan olma fırsatını ve imkânını ver
mekte ve burada imfıhand'a muvaffak olan, 
muadil me'ktelbin diplomasına sahip haklarla 
ierai sanat etmektedir. Bu aşağı - yukarı dün
yanın her yerinde IböVîed'ir. Hatif â birrtok 
imemleketlerde yüksek okullarda imtihanlar hlr 
elden yapılır. Ve bu imtihanlar Devlet imtiha
nı mahiyetindedir. Mümeyyizler doğrudan 
doğruya Devletin, Maarif Bakanlığının tâyin 
ettiği miüm'eyyizler heyeti olur. özel okullar 
veya diğer okulların kendileri mümeyyiz de 
vermezler. Biz Iburada yeni kuru'lmaklta bulu
nan özel okullara başka meım'kel etlerde tanın-
'maımıiş olan bir hakkı vermekteyiz. An e ak 
Ibu verdiğiimiz hakkın, asıl göizeSfımek istediği
miz esası, temeli ibozimaması, şıüp/hey'e düşür-
ımem'esi şartiyle. 

Simdi şayet Mustafa Uyar arkadaışımuzııı 
teklifini kalbul ederseniz imtihan heyetinin baş
kanı faraza ötfel okul mensubu olacaktır. Ka
nunda tanınan iki üyenin iştirak hakkı da ve
rildiği takdirde »bu imtihan Devlet imtihanı ma
hiyetinde olmıyacak, doğrudan doğruya özel 
öğretim üyelerinin çoğunluğu içinde yapılmış 
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'Olacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir I 
hak özel okullara tanınmamıştır. Devlettin »o- I 
ruimluluğu altında, gözetimi ve denetimi al- I 
tında yapılan bu öğretimin gerçekten arzu celi- I 
len bir seviyeye ulaşıp, ulaşım'adığmı tâyin 
yetkisi Devletin yetkisi olduğuna göre 'İm yet
k i mevcudolmıyaeak veya bu ye'tlki çiok zayıf
lamış olarak mevcudolacaktır. Bu bakımdan. 
Ibu maddenin olduğu gi'bi kalburu, öyle zann'edi-
'yorum ki, arkadaşlarımın da arzulalarına her 
bakımdan tercüman olmaktadır. 

İmtihanların yeri konusu tasrîh edilinemek
le beraber özel okullardır. Ancak bâzı sanilav
da ve bâzı ab v aide bunun verini Millî E<"^"m 
Bakanlığı tâyin edelbilmel'idir. Mustafa Uyar 
arkadasumi'zın henüz özel okullar mevzuunda 
bîr tecrübeleri yoktur. Aıma Bakanlık bu ko
nuda bîr hayli tecrübeye sabiptir. Bundan do-
l'avı bugüne kadar bütün imtilhanlar ö'z'el okul
ların biziz at kendilerinde olmaktadır. Blnızı alh-
val ve şartlar gerektirmiştir ki, Ibu imtübanlar 
bir başka yerde ele alınsın. O zaman burava 
bunu tasrih ettiğimiz zaıman, Bakanlığın bu 
neviden bir yetkisi önceden kısıtlanmış olacakı 
icnn bunun doğurabil eceği birtakımı mabzurlar 
da bu madde ile getirilmiş olacaktır. 

Mustafa TTvar arakada'sımıızııı bilhassa ge
tirtmek istediği tadiller cjok değişik, çtok çcüt-
Iklir. Blu tadillerin hemsml içine alan Ibir mad
de mordan a gelirse, ö'vle s'amvloı*r(m ki Savın 
UVar'm varmak istedi»"! hedefe bizi göHüilmek
ten ziyade, bilâkis sayılaımıyacak kadar mah
zurlar tevl'ideder ki, bu mahzurları arkadaşı-
mıızın da arzu etmiyeeeğini zannediyorum. 

Mrıhlteremı arkadaşlarımdan rîcanıız; bu 
ımadde ırzım tartılmalardan sonra s'on şeklini 
almıştır. Gerek Bakanlığın tecrübesi, gerekse 
tellenik komılisyonun, ihtisas ketmisyonunun üzc-
rinde ısrarla durarak hazırladığı bu 1'6 ncı 
madde arkadaslanımızın ileri sürdüğü mahzur
ları Ihaiız olmadığı gibi, bilâkis o düşünü lebi- I 
leeelk her malhızura bertaraf edecek bir sade- I 
İlktedir. Bunun bu şekilde «ralli a faz a edülım'e-
sini ben kanunun rubu bakıımından ııyigun sa- I 
yiyorum, teşekkür ederim. I 

BARKAN — Savın lihLsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim. 
BALKAN — Sayın Eren. I 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem Mus- I 

tafa Uyar arkadaşımızın temas ettikleri bir | 
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noktadan tedai ile, bilhassa deminki mâruzâ
tıma şu mülâhazayı da eklemek lüzumunu his
settim. . 

Mulhterem arkadaşlarımı, resmî yüksek öğ
retim kuruiml anımızda, yani okul, akademi ve 
fakültelerimizde öğretim ve imtihan şekil ve 
esasları kendi yönetmeliklerine göre -mubtar-
lıkları sebebiyle- farklıdır. Bundan dolayı İs
tanbul Üniversitesinin meselâ Hukuk Faküllte-
siyle, Ankara Hukuk Fakültesi arasında ta-
ımamen ayrı imtihan şekilleri, ayrı (müfredat 
pı'Dgramları ve 'mezuniyet şekilleri vardır. 
Bunlar birbirinden ejok farklıdır. Kaldı ki, 
'Teknik üniversitelerin (hususiyetleri dolayısiy-
le, anlardaki farklılık dalha başka itlürlüdür. 
Bu İtibarla demin arz ettiğim ve bir değiştir-
ıge ile istirham eylediğim tadil lüzulmu kendisi
ni bu noktada bilhassa güstenmekltledir. Bakan
lığın Yüksek öğretim Genel (Müdürlüğü yolu 
ile, o kanaldan ayarlayıcı bir direksiyon maka
mı lolıması bakımından fakültelerimizin ve res-
ımî 'yüksek okullarımızın ve akad'emilerlilmlkîn 
Ibu farklılıklarını da naızarı itibara alarak, (han
gi bilim alanında bir yüksek öğretim kurumu 
açılma ve başlama izni isteniyorsa, resimler
deki esasları 'birbiriyle denk şekilde mıuihafaiza 
edecek bir yönetmeliğin ımuhakkaık surette ya
pılması ve bu 1'6 ncı maddede istenen imtihan 
şekillerinde ıbu ışiartm bu şekilde tatbik edil-
ımesi icaJbeder kanaat'indeyim. Yani (her (han
gi Ibir özel yüksek okul, akademi veya yüksek 
öğretim, kurumu mufhakkak Türkiye'de ıo bi
limi veren resmî sektördeki eşit kurumların ita-
kilbettiği imtihan şeklini, mezuniyet şeklini 
ımuıtlaka benimsemiş ve imtihanın ^ciddiyetle o 
esas üzerinde yapılması gerekir, kanaatinde
yim. Bundan dolayıdır ki, bendeniz mulhte
rem Bakanın, bu maddenin aynen kabul edil
mesi şeklindeki telkinini maalesef doğru bul-
tmuyörum. Yani, ımubakkak surette Ibu zaruret 
kendini göstermiştir. Bu 'maddede 'O seviye 
eşitliğinin Bakanlık Yüksek öğretim Genel Mü
dürlüğü makamınca ayarlanlmak sureliyle, 
mıuıhtar İdarelerin kendiliklerinden senatlola-
rınea tanzim edilmekte ıolan programları ve 
ımezuniyet şekillerinin bey elti umıumiyesirii kaa-
le alan bir ayarlamanın özel yüksek öğretti/m 
kurumları için esas tutulması ve imtihanda 
ionun ciddiyetle tatbik edilmesi lüzumuna kaa-
ııiim. Ve bu maddeye en geç girmelidir. 
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ÇSünkü, Ihımdan evvel kabul etltiğİmlz 12 nei 
-maddenin '3 ncü •bendinde; «Ancak yönc'tlm'ellk 
Ve müfredat itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı
nın onayı şarttır.» denmiştir. O maddede ma
alesef 'eksik (olarak geçmiş Iblir büküm 'vardır. 
«Muttıftar müesseselerimizin müfredat proıgraımı-
na 've lisans mezuniyet şekillerine ımüdalhale et
meye Bakanlığın 'hakkı olmadığı için, yani üni-
vertsateleriınrizin o ihuısustaki ımulhlt ariyet fhakla-
rı evlâ bi'tibarik kendilerinin yüzde yüz (bağımı -
sız §'ekilde yaptıkları tasarruflar meyanında 
bulunduğundan, Bakanlığın Ihu bakımdan 
12 nci 'maddenin 3 ncü /bendi İle yapabileceği 
iş pek ımabdutltur. Ancak kendi emrine (bağlı 
yüksek öğretim kurumları 'varsa, 'onlara mıün-
flıasır kalır ve üniversitelere, fakültelere ımıü-
dahal'e ed'eımez. O itibarla üniversite seviye
sinde, üniversitelerde fakültesi ve fbüİilnı alanı 
bulunan Iber hangi bir alanda, bilim alanında 
açılacak bir ö<zel öğretim kurumu için Bakan
lığın nasıl yol göstereceğini anlamak ımü'çkül-
dür. Her 'üniversite kendi istikametinde Iba^kn 
Ibir yönetmelik, 'ba>şlka 'bir lisans ve iımlt'ilhan 
şjekli kalbul etlmiş'tir. Bakanlık 'bunların Uıaıı-
•gisini tavsiye edecek, hangisini 'esas 'tu'iarak 
açma ve Ibaislama izni verecektir? 12 nci mad
denin 3 nıcü 'bencilinde atladığımız Ibıı noksan 
db'layısivle, kamın metninin de bütün ımadde-
1 erine göz gezdirdim, başka Mçjbir noktasında 
resimî sektörün seviyesine uygun /bir protgrn-
mm ve 'mezuniyet şeklinin 'esas tutulacağına 
ait ıbir kayıt bulunmadığından, onun en aız Ibıı 
maddede arz e'tltiğim yere sinmesi lüzumun a 
'kaaniimı. Zabıtlara geçmesi için de Ibıı ınrn.rn-
zatta (bulundum. Günkü yarın Ankara fakül-
telerininkinl mi, İstanbul fnkülltel erini ııklini 
mi, Atatürk Üniversiteısiriinkini ani, tizimi r 
Üniversitesinin mi, yoksa yeni açılacak üınVer-
sitelerin imi veya mevcut resmî akademi veıva 
yüksek okulların »mı programlarını ve ımieizuni-
yet şekillerini kalbul edeceğinde Yüksek öpre-
tim Genel Müdürlüğü ve Bakanlık mütereddit 
kalacalktır. Şimdiden (bunun 'derpiş edilmesi, 
Ibir sağlam esasa bağlanması lâzımgelir. ttyte 
Ibu meyanda imüilteferıi olarak 'Mustafa Uyar 
arkadaşınızın proje meselelerinin ntoksınnını 
'hatırlatmış. olması gayet yerinde ve isabetli
dir. Bundan dolayıdır ki, bend'eniz yapıllmış 
olan tadil önergelerinin komisytonea geri alına
rak (bu madde üzerinde (biraz dattıa çalışılması 

— 12 

9 . 7 . 1964 0 : 1 
lüzumuna kaaniim. Çfünkü "bir noktada ittifak 
eltitiik, Ibu madde belkemiğini teşkil 'etmekte
dir Ibıı mevzuun.. İmltihan, en ciddî şekliyle, 
en yüksek seviyede yapılmadıkça, Ibıı kurum
ların hikmeti vücudu kalmaz muhterem arka
daşlarım. O da ancak kanunda 'bunun ifadesi
ni saralhaltle (bulmaya mütevakkıftır. Başka su-
reîtlte olmaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülkü, Sayın Aksay da 
konuşmak istiyorlar /müsaade eder misiniz? 

OEOtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — H a y hay efendim. 

BAŞKA'N — Buyurunuz Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — 'Muhterem ar

kadaşlarım, 'ben demin fazla zamanınızı alma
mak için galiba kısa arz ettim. Sevliyed.e hiç
bir noksanlık, yakut da Devletin sorumluluğu 
altında yapılan imtihanın, arzu edilen seviye
yi sorumluluğa uygun olarak Devletin serbest
e/e tesbit etmesinde ben de mutabıkım. Ve tek
lifim, (hiçbir zaman Devletin Ibu sevivevi ken
di 'bizzat serbestçe tâyin 'etmesine aykırı de
ğildir. 'Sadece talebenin öğretmenine olan iti-
ıiııadını, böyle kanunda teferruata girerek 
sarsmayalim, diyorum. 

tmltih an •üly'ele Hinin snvısını da artıralım ka
naatinde değilim. Hattâ komisyon un (getirdiği 
teklifte, iki tane özel «okuldan, iki 'tane de di
ğer resmî okullardan üye .gösterildiği halde, 
ben özel okulda müdürün takdirine bırakılan 
'bir üyenin de 'tâyinini 'kaldıran Ibir teklif ge
tiriyorum. Kesimi okullardan iki tane, özel 
Okuldan dersin hocası. Yalnız dersin hocası 
'kurula başkanlık yapamaz, o (geride kalır gübi 
'bir 'hususu, kaldırmak istiyorum. Benim tek
lifim sadece bu kısma imunihasırdır. Devlet 
iki tane istediği kimseyi (gönderi vor ve özel 
okulla biç ilişiği bııluıvmıvan kimse gidiyor, 
Bir tane de özel okuldan dersin bocası gelivor. 
Elbette burada kanunun ; «başkan (başkası 'obı-
cak» demek saırdtüyle, dersin bocasını küçük 
durulma düşürücü (bir tarafa gitmediğimiz tak
dirde yine iki üye seviyevi istedikleri gibi tes
bit edeceklerdir. Hem de bövle olmakta 'ikrve 
iki üye olmak suretiyle başkan tarafının ağır 
basması gübi bir ımevzıı da ortadan kalkwlo?\ 
doğrudan doğruya, Devlet- seviyeyi dallın ivî ve 
serbestçe kendisi tâvin etmek durumunda olu
yor. «Okul müdürü arzu ederse» gibi bir hu
susu çıkarıyoruz, arzu eder, etmez... Lüzum gö-
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rülüyorsa iki tane 'olur. Gerçi Sayın Vekil 
ifade (buyurdular. Bel'ki aynı Ibranşlta özel 
«kulun iki 'tane 'hocası yoktur, ve saire dendi. 
Ama -böyle 'bir arzuya taibi komüsyon üyieliği 
Ibence kanun metninde düşük gözüküyor. Bu 
baikıımdan arzuya 'bağlı 'olan bu üyeliğin kaldı
rılması, i'ki üyenin resmî okullardan (bir Üye
nin de dersin hocası; fakat talebenin dersin 
ütocasma olan i't'knadını sarsıcı 'bir Ibusus ıolun.a-
sın istiyorum. Benim teklifim sadece Ibıı llıu-
susa aittir. Ama ''bütün metin yazılmıştır, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Fethi 
Ülkü 'buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem 'arkadaşlarım, 
bu madde üzerinden pek kıymetli arkadaşlarım 
biribiriııden kıymetli fikirler serd ettiler. Hep
sinin fikirleri komisyon için ve üzel okulların 
istikbali için faydalıdır. Dikkat ettim bütün 
arkadaşlarımın demek istedikleri noktalar tama
men maddede mevcuttur. Bu maddede ımevcud-
olmıyan kısımlar ki, Sayın Uyar'm ve diğer 
bâzı arkadaşlarımızın ve Sayın Eren'in nok
tainazarları ise, bu maddede açıkça ifade edil
memekle beraber, bunu takibeden 28 nci mad
dede tamamen açıklanmaktadır ki, o maddeyi 
müsaadenizle okuyayım: 

«Yönetim ve Eğitim» başlığa altına alınmış
tır : «özel okullarda yönetim ve eğitim, öğre
tim aynı derecedeki Devlet okullariyle erişil
mek istenen seviyeye göre düzenlenil', özel eği
tim 'kuramlarının yönetmelikleri ve müfredat 
programları Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.» 
Demekki, Sayın Eren ve Sayın Uyar arkadaş
ları mızm buyurdukları hususlar, özel okula ser
bestlik vermek arzusu, diğer üniversitelerde 
ayrı ayrı uygulanan programların ayrı ayrı 
hüviyetlerde Ibulunan bu yüksek okullarda da 
uygulanması fikri, esasen bu maddeye dercedil-
miştir. Sadece Millî Eğitim Bakanlığına bun
ları tasdiki hususu kalmıştır. 

Şimdi bu maddeyi daha iyi anlayabilmek 
için bir noktaya işaret etmek isterim muhte
rem arkadaşlarını, bundan önceki maddelerde, 
bilhassa denildik mevzuunda konuşulurken orta 
ve lise sınıflarından bahsedilmiştir. Dikkat Ibu-
yıırulursa yüksek öğretim ile ilgili kurumlar 
için hiçbir muadelet ve denklik mevzubahis 
değildir. Asıl maddenin düğüm noktası bura-
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dadır, kanaatindeyim. Titizlik de bu cihetten 
geliyor. Denklik yüksek okullarda mevzubahsol-
madığı için burada imtihanların, birinci pa
ragrafta da belirtildiği gibi direkt olarak 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı 
maddede derpiş edilmiştir. Şimdi imtihanla
rın Mıillî Eğitim Bakanlığı tarafından yapıl
ması nasıl uygulanır? İki şekilde uygulanır. 

1. Getirin Ibu talebeleri resmî ve muadili 
okullarda imtihan edelim, denir. Biz bu anla
yışı kabul etmiyoruz. Diyoruz ki, kurulan her 
özel yüksek öğretim kurumu artık bir ünite
dedir, diploma verecek liyakati haizdir. Ve 
bu liyakatinin devamını teftiş ve murakabe ile 
daima kontrol altında tutacağız; ama imtihan
larını Millî Eğitim Bakanlığı yaptıracaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı ifadesinden kasıt; Dev
let 'adma imtihanlar yapılacaktır, demektir. 
Devlet namına kim yapar? Elbette resmî sek
törde ün almış, kariyer yapmış ilmî mükteseba-
tı en küçük şekilde şüphe götürmiyen otoriter
ler tarafından yapılacaktır. Bunlar kurulan 
özel yüksek mektebin mukabili olan resmî sek
tördeki mekteplerin hocaları tarafından olacak
tır. Şimdi buradan başkanlık meselesine inti
kal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, imtihanın Devlet 
tarafından yapılacağı fikrini biz kalbul ettikten 
sonra Devlet adına Millî Eğitim Bakanlığınca 
imtihana gönderilecek şahsiyetin başkanlık et
mesi gayet tibiî olur. Çünkü artık orada tem
silî bir fonksiyon bahis konusudur. Bu temsilî 
yetkinin sahibi, elbette özel okuldaki zat değil, 
öğretmen arkadaşımız değil, doğrudan doğruya 
Devlet adına ibu imtihanı yaptıracak olan Mil
lî Eğitim Bakanlığının gönderdiği temsilci kim
se olacaktır. Bunlar iki kişidir, iki kişiden bi
risi, artık yaşlı olan mı, yahut kariyer seviyesi 
daha yüksek olan mı, bunlar kendi aralarında 
başkanı tâyin ve tesbit ederler. Bir muhterem 
arkadaşım, zannederim Sayın Uyar, en yaşlı
sının başkan olması... 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — En kıdemli 
üyenin... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Devamla) •—• Evet, en kıdemlisini ileri 
sürdüler. O takdirde bunlar, en kıdemli olma
nın en liyakatli adam olmayacağı neticesi çıkar. 
Bu bir. 
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İkincisi, bâzı spekülâsyona imkân verir. Dai

ma özel okuldan gelen salısın başkan olmasını te-
imin için bu defa yaş müsabakası başlar. En yaşlı
sı getirilir, illâ da o başkan olsun diye ısrar edi
lir. Kaldı ki, bu imtihanlar esasen çocuğun bil
gi hüviyetini tesbit edecek kurullardır. Ho
calar ise gerek özel okulardan ve gerekse resmî 
okullardan gelirler. Hocalık, haleti ruhiyesi mu
hakkak ki, hiç. sarsılmamış olan yahut en geç 
sarsılmaya müsait olan; hattâ (bunu söylerken 
eza duyuyorum. Çünkü tereddütlerle işe başla
mak gerekirse ancak bunu ifade edebilirim) hiç 
sarsılmaması gereken insanların meslekidir. Bu 
bakımdan Millî Eğitim Bakanlığının seçerek 
gönderdiği kimsenin orada Ibaşkanlık yapması 
kadar tabiî bir şey olamaz kanaatindeyim. 

Şimdi bu izahatımla Sayın Aksay'm soru
larına da cevap vermiş olduğumu zannediyo
rum. Dikkat buyururlarsa bu 16 ncı madde 
komisyonun metni ile Hükümet tasarısı arasında 
hemen hemen bir fıkra farkı vardır. O da; İki 
resmî senatörden, 'bir do dersin öğretmeni, yani 
özel kurumdan olmak üzere üç kişilik imtihan 
heyeti yerine bir de okul müdürünün arzusu 
şeklinde, maalesef, ifadesini bulmuş olan 4 ncü 
bir öğretmenin katılabilmesidir. Bir noktada 
Sayın Aksay'a iltihak ediyoruz burada komis
yon olara'k. «Arzusu» sözü hakikaten bir keyfi
lik mânası ifade etmektedir. Burada «Arzusu
nu» lüzum gördüğü takdirde olarak değiştir-
miye komisyon olarak razıyız. Okul müdürü
nün arzusu değil, okul müdürünün lüzum gör
mesi halinde... Komisyonumuza bu fikir, nere
den geldi? Muhterem arkadaşlarım; yüksek 
özel okullarda ders gören öğrenciler bâzı hoca
ların bâzı öğrencilere olması hiç temenni edil
mez ve olacağı ümit edilmez; ama çocukta bir 
şüphe uyanabilir - filân hocanın, filânının bana 
garezi olur,şu sınıfa kızgındır. Binaenaleyh, sa
dece benim hocam, dışarıdan gelen diğer iki ho
ca da zaten beni hiç tanımaz. Halbuki nâzım 
vaziyette, yani okul adına gösterilmiş olan sı
nıf hocasının fikrini teyideden yahut ona kar
şı koyan bir başka öğretim üyesinin de girme
sine imkân olsa fena olmaz, diye bâzı yayında 
bulundular. Bizzat temaslar da oldu. Bu komis
yonda ifade edildi. Hattâ Hükümete de aynı 
şekilde tesirler ve tazyikler olmaya başladı. Bu, 
komisyona intikal ettiği zaman arkadaşlarımız 
arasında ibu şekilde ifade edilmesinde bir (malı-
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zur görülmedi. Bilâkis fayda görüldü. Katiyet 
ifadesi yoktur. İmtihana girenlerin, yahut okul 
müdürlüğünün en küçük endişesini izale için bir 
mekanizma, bir supap olarak mütalâa edildi ve 
böyle bir fıkra maddeye ilâve edilmiş oldu. 

Şimdi Sayın Uyar'ın kendileri lütfetmişler
di, takrirlerinin bir sureti bendedir. «Bütün 
imtihanlar hor özel yüksek öğretim kurumunun 
kendi okulunda yapılır,» diye birinci fıkra ola
rak bir fıkra ilâvesini arzu buyururlar. 

Biz komisyon olarak her yüksek kurulun 
kendi bünyesinde- mezuniyet imtihanı yapma
sını pronsibolarak kabul etmiş vaziyetteyiz. 
Fevkalâde haller ancak yüksek okulda dahi fev
kalâdeden zuhur edebilecek hallerdir. Birisinin 
lâboratlivarı yanmış olur da, yanmış bir lâbo-
ratuvarda bir 'egzersiz yapılamaz, imtihanı şu 
okulda yapalım, gibi çok nadir ahvalde, esasen 
bu ımadde içine giremiyecek kadar nadir hal
lerde mümkün olabilecek şeylerdir. Aksi halde 
Devlet adına imtihan yapacak zevatın okula gi
deceğini, hattâ oraya gitmesi için kendisine 
nasıl para ödeneceğini dahi madde ifade etti
ğine göre, bundan başka türlü mânâ çıkarmanın 
imkânı yoktur. Denmesinde belki bir mahzur 
yolk, ama çdk teferruat Ikalbîlinden addederiz. 

Efendim; «Ara sınıfların imtihanları hc; 
yüksek okulun kendi bünyesi ve kendi eleman
ları, ile yapıilır». Bu gayet tabiî olan bir şeydir. 
Esasen birer öğretim ünitesi, birer öğretim 
'müessesesi olarak kabul edildiğine göre ve dip
lomayı dahi müstakili en verme yetkisini İbu 
okullara bâzı şartlarla kabul ettiğimize göre, bu 
fikir ide yine ibu maddenin içinde •mündemiçtir. 
Kanaatimizce ayrıca bir ifadeye lüzum yoktur. 

«Mezuniyete ve diplomaya esas olan son sı
nıf derslerinden teorik, pratik ve proje imtihan
ları dört üyeden kurulu imtihan kurulları tara
fından yapılır.» yani, son sınıf derslerinden 
kaydı.. Bu, umumi nizama tabi olacak, dediğimi
ze göre, ve 28 ne i madde esasen resmî okullar
daki duruma hattâ resmî okullardaki arzu edi
len seviyeye getirilecek şekilde tüzük, talimat
name filân yapılacağını âmir bulunduğuna gö
re; binaenaleyh, bir fark gözetilmiyeceği aşikâr
dır. Kanaatimizce bunun da ayrıca maddede yer 
alması büyük fayda temin etmiyecektir. 

«İmtihan kurullarına, ilgili özel okulda göre
vi bulunmıyan üniversite öğretim üyeleri ve
ya resmî yüksek okul öğretmenleri arasından 
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Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek iki üye ka
tılır.» !bu fikir esasen maddede ifadesini bulmuş-
tUl \ 

«İmtihan kurullarına, kurulun en kıdemli 
üyesi, kıdem eşitliği halinde en yaşlı üyesi» di
ye başlıyan kısım ki, arz ettim; Devlet adına 
yapılacak imtihanın, temsili vaziyeti olan ve 
Devlet tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından resmen atanmış bulunan, yeni imtiha
nı yapmak üzere görevlendirilmiş bulunan kim
se tarafından yapılması tabiîdir. Çünkü, birin
ci fıkra aynen bunu âmirdir. Buna itirazımız 
olmadığına göre bu esası kabullenmiş sayılma
mız lâzım. 

«Bu sayıda öğretim üyesi bulumnıyan ders
lerin imtihanları yukarıdaki esaslara göre se
çilecek iki kişilik kurul tarafından yapılır» den
mektedir ki, bu hal ancak Millî Eğitim Bakan
lığının ıttılma arz edildikten sonra olacaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı, «Ben size üye gösteremi-
yorum, bu dersin ihtisas erbabı yoktur.» de
diği anda tabiî bir netice olacaktır. Kaldı ki, 
Ibıı okullarım muadeleti movzıuıbahısolduğuna 
göre, eşitleri var kabullenilmektedir. Millî Eği
tim Bakanlığı aşağıda şartlarını da derpiş etti
ğine göre, istediği öğretim kurumundan iste
diği elemanı alabilecektir, bulunmadığı takdir
de esasen imkânsızlık var demektir. Madde im
kânsızı ifade etmek gibi bir neticeye varmış 
olacaktır, buna lüzum yoktur. 

«imtihan kurulu üyelerinden okulun mensu
bu olmıyanma verilecek ücret Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesbit olunur, ilgili özel öğretim ku
rumunca ödenir.» Burada sarih madde vardır, 
bu aşikârdır, açıktır. 

«Bu suretle yapılacak son sınıf mezuniyet im
tihanlarını başaranlara, benzeri yüksek okul 
veya fakülte diplomalarının hak ve yetkilerini 
bahşeden yüksek öğretim diploması verilir.» 
sözü gene birici paragrafta mevzuubahistir. Çün
kü, bunların imtihanlarını Millî Eğitim Bakan
lığı yapar, diyor. «Millî Eğitim Bakanlığı ya
par» dedikten sonra, Millî Eğitim Bakanlığı, o 
müessesenin gayesini, amacını benimsemiş de
mektir ve o müesseseden çıkan kimsenin, mua
dili olan mektebin mezunu ile aynı hak sahibi 
olduğunu kabul etmiş mânasındadır. Ayrı bir 
paragraf konulmasına komisyon olarak kanaa
timizce lüzum yoktur. 
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«özel yüksek okullar, resmî benzerlerinin 

imtihan yönetmeliğini uygular ve bu husus her 
özel yüksek okulun kendi iç yönetmeliğinde be
lirtilir.» Bu husus, aynen 28 ııci maddedeki hu
susu ifade etmektedir. Bunun dışında ümidedi-
yorunı ki, arkadaşlarımı tatmin edemediğim bir 
husus kalmamıştır. Bu madde bu haliyle ve 
muhterem arkadaşlarımızın ihtirazi kayıtlarına 
cevap veren 28 nci maddenin de ilâvesiyle bir 
eksiklik göstermemektedir. Aynen kabulünde 
komisyon olarak zaruret görmekteyiz. Sadece 
Sayın Aksay'm, «arzu» kelimesi yerine, «lüzu
mu halinde» şeklinde bir kelimenin konulması
na taraftar olduğumuzu arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Eren, buyurunuz. 
ASTM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarını, Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mızın, metnin 28 ııci maddesine dayanmak su
retiyle halen müzakerede olan ve demin de mâ
ruzâtınla bilvesile konu teşkil eden 12 nci mad
de ile ilgili bulunan konuyu ret ve cerh etmek 
imkânı olmadığı kanaatindeyim. 

Şöyle ki ; 28 ııci madde seviye itibariyle bir 
öğretim, eğitim seviyesini, resmî yüksek okul
lardaki seviyeye göre düzenlenmesini âmirdir. 
Ve sadece Millî Eğitim Bakanlığının lâzımgelen 
yönetmelikleri ve müfredatı onaylamasını âmir
dir ki, bu mesele 12 nci maddenin 3 ncü ben
dinde zaten geçmiştir. Henüz müzakere edilme
miş ve ne akıbete varacağı meçhul olan gelecek 
bir maddenin, tasarıdaki bir maddenin kabul 
edilmiş bir metin gibi burada delil olarak ileri 
sürülmesi müzakere tekniğimize uymaz ve bir 
delil teşkil etmez, kanaatindeyim. Kaldı ki, 12 
nci madde ile 28 nci maddenin hiçbir farkı yok
tur. Ve imtihandan da bahis değildir. Bilâkis 
28 nci madde ile maalesef kabul etmiş olduğu
muz 12 ııci maddenin o ncü bendi bu halleriyle 
kaldıkça özel yüksek öğretim kurumları kendi 
başlarına buyruk bir imtihan sistemi tabik ede
ceklerdir. Bu hakikati lütfen kabul etmeleri 
lâzımdır, kanaatindeyim. Çünkü, imtihanın ne 
şekilde yapılacağına dair bundan evvelki mâru
zâtımda, muhtelif üniversitelerin imtihan şekil
leri birbirinden farklı olduğundan, akademile
rin, yüksek okulların da imtihan şekilleri on
lardan farklı olduğundan, hangisinin esas tutu
lacağına dair Bakanlığın ne gibi bir kıstası ileri 
süreceğini bendeniz burada tâyinden âcizim. O 
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halde Bakanlık, muhtar müesseselerin, kendi | 
bünyelerine, kendi bilim dallarına göre kurduk
ları tedrisat sistemini ve imtihan sistemini, her 
hangi birisini, benzeri müessesedir, diye bir 
okula tatbik edip de ötekine bunu tatbik etme
mesi ihtimali daima mevcuttur. Bundan dolayı
dır ki, imtihan sisteminin burada da zikredil
mesi, imtihan kelimesinin mutlaka zikredilmesi 
lüzumuna bir zaruret olarak kaaniim. 

Muhterem arkadaşımız Sayın Bakan ve Ko
misyon Sözcüsü, 28 nci maddeyi ileri sürerken, 
12 nci maddede zaten onun benzerinin aynen ka
bul edilmiş olduğunu her halde nazarı dikkate 
almadılar, kanaatindeyim. Onun tekrarı zaten 
bir haşivdir. 28 nci maddenin müzakeresi gel
diği zaman orada yapacağımız teklifler vardır. 
Onun akıbeti de demin arz ettiğim gibi belli de
ğildir. Onlar lütfen şimdi önümüzde realite olan 
madde ile alâkadar olsunlar ve bunun eksiğini 
tamamlasınlar. 

Muhterem arkadaşımız Mustafa Uyar'm ve 
Aksay'm tekliflerinde ileri sürdükleri ihtirazi 
noktalar varittir, vâkıdır. Bunlar ilerde büyük 
mahzur olarak yüksek öğretim Özel kurumları
nı, kendi başlarına buyruk hareketlerinde açık 
boşluklar, açık aralıklar teşkil edecektir. Biz bu 
fikirde değiliz. Biz, bir kanun yaparken, artık 
yüksek öğretim kurumlarının özel sermaye ile 
kurulmuş olanlarının başımıza 40 seneden beri 
ördükleri çorapları bir daha tekrar ettirmek 
istemiyoruz. Lise olarak vaktiyle orada burada 
açılmış olan özel kurumların ne marifetler yap
tıklarını Sayın Maarif Teşkilâtı benden çok iyi 
bilir. Şimdi bu marifetleri yüksek öğretim ku
rumları şeklinde özel sermayeye gene vermiye-
liın. Bu imkânı onlara bahşetmiyelim. Bunun 
için imtihan şekillerini de bağlamak ve imtihan 
şekillerinin mutlaka Millî Eğitim Bakanlığının 
ve ilgili fakültelerin verecekleri müşterek direk
tife göre, müşterek müfredat programına göre 
tanzim edilmesi gerektiğini bu kanuna dorcet-
mek lâzımdır, kanaatindeyim. Aksi takdirde ne 
12 nci maddenin 3 ncü bendinde, ne de 28 nci 
maddede zikredilmiyen imtihan şekilleri dola-
yısiyle sadece imtihan mevzuuna aidolan bu 
.16 nci maddeyi ilzam edecek hiçbir gerekçeyi 
ne Sayın Bakan, ne de komisyon burada söyle
miş değillerdir. Binaenaleyh, tedrisata taallûk 
eden hususlar hariç, fakat bu madde imtihan 
maddesi olduğu için imtihanla ilgili kaydın, o 
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seviyede olması icabettiğini belirten kaydın bu 
metne girmesi lüzumuna gene kaaniim. Ve ta
dil önergelerimizde musırrım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen var mı?.. Yok. Verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini aykırılıklarına ve sırasına 
göre okutuyorum. 

Başkanlığa 
16 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ederim. 
Adana 

Hasan Aksay 

«Madde 16. — Yüksek dereceli özel okullar
da diplomaya esas olan teorik ve pratik dersle
rin imtihanları Millî Eğitim Bakanlığınca yap
tırılır. 

İmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni ol
mak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan 
üniversite öğretim üyeleri veya resmî yüksek 
okul öğretmenleri arasından seçilecek iki üye 
ile birlikte üç, üyeden kurulur. 

imtihan kurullarına katılacak üniversite ve
ya bilimsel özerkliğe sahip yüksek okul öğretim 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzerine 
ilgili fakülte veya yüksek okullarca, usulüne 
göre seçilir. 

İmtihan kurulu üyelerinden okulun mensu
bu olmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim 
kurumunca ödenir. 

İmtihanların hangi derslerden olduğu, ne za
man ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek 
öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özel öğretim kurumları kanunu tasarısının 

16 nci maddesinin, şifahen arz ettiğim sebepler
den dolayı, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederim. 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Madde 16. — Bütün imtihanlar, her özel yük
sek öğretim, kurumunun kendi okulunda yapı
lır. 

Ara sınıfların imtihanları her yüksek oku
lun kendi bünyesi içinde ve kendi elemanları ile 
yapılır. 

Mezuniyet ve diplomaya esas olan son sınıf 
derslerinin teorik, pratik ve proje imtihanları 
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dört üyeden kurulu imtihan kurulları tarafın
dan yapılır. 

İmtihan kurullarına, ilgili özel okulda görevi 
bulunmıyan üniversite öğretim üyeleri veya 
resmî yüksek okul öğretmenleri arasından Millî 
Eğitim Bakanlığınca seçilecek iki üye katılır. 

imtihan kurullarına, kurulun en kıdemli 
üyesi, kıdemde eşitlik halinde en yaşlı üye baş
kanlık eder. Yaşta da eşitlik olursa dersin öğ
retmeni kurulun başkanıdır. 

Bu sayıda öğretim üyesi bulunmıyan dersle
rin imtihanları, yukardaki esaslara göre seçile
cek iki kişilik kurul tarafından yapılır. 

imtihan kurulu üyelerinden okulun mensubu 
olmıyana verilecek ücret Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit ve ilgili özel öğretim kurumunca 
ödenir. 

Bu suretle yapılacak son sınıf mezuniyet 
imtihanlarını başaranlara, benzeri resmî yüksek 
okul veya fakülte diplomalarının hak ve yetki
lerini bahşeden yüksek öğrenim diploması ve
rilir. 

Özel yüksek okullar resmî benzerlerinin im
tihan yönetmeliğini uygular ve bu husus hor 
özel yüksek okulun kendi iç. yönetmeliğinde be
lirtilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin 6 ncı bendinin 

2 nci satırında (yapılacağı) kelimesinden son
ra ; (M. E. Bakanlığının ve resmî yüksek öğre
tim kurumlarının öğretim ve lisans program ve 
esaslarına uymak şartiyle) ibaresinin eklenme
sini, saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
Aynı bilim seviyesinde olmak zaruretidir. 
BAŞKAN — Değişiklik önergelerini ayrı ay

rı okutup oyunuza sunacağım : 
(izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Arz ettiğim sebeplerle ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi ka-
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bul deilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Adana Milletvekili Hasan Aksay'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, bu takrire katıl
mıyoruz. Yalnız şifahen buyurdukları şekilde, 
«arzu ederse» yerine «lüzum görürse» ifadesi
nin eklenmesi şeklinde kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — O ayrı bir şey. Onu, maddeyi 
oylarken düşünürüz. Bu önergeye katılıyor mu
sunuz ? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FETHI 
ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FETHI 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Dikkat nazara alınmak kaydiyle kabul edi
len önerge komisyona verilecektir. Komisyon 
filhal kabulü mutazammın beyanı yaptıktan 
sonradır ki, madde gelen şekliyle tekrar Heyeti 
Celilenizin oyuna sunulacaktır. 

Sayın Ülkü, o diğer beyan etmiş olduğunuz 
hususu da madde içerisinde değiştirirseniz mad
de kemale ermiş şekilde gelir. 

Kurumun kapanması ve kapatılması 
MADDE 17. — Kurum açma izni belgesini 

alıp da, Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 
bir 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 dayan
maksızın açılmadığı veya açılışından sonra ma
zeretsiz olarak sürekli şekilde bir yıl kapalı bu
lunduğu veya Millî Eğitim Bakanlığının izni 
olmaksızın açılış maksadından başka maksat
larla da kullanıldığı tesbit edildiği takdirde aç
ma ve öğretime başlama izinleri kaldırılır, 

— 17 
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BAŞKAN —• Onyedinci madde üzerinde söz 

istiyen arkadaşımız var mı?.. Buyurun Sayın 
A rai'. 

KÂZİM ARAJİ (Çankırı) - - Muhterem ar
kadaşlarını, onyedinci maddenin başlığı : «Ku
rumun kapanması ve kapatılması» dır. 

Bu hususları ihtiva eden 17, 18, 19 ve 20 nci 
maddelerin hepsi aynı mahiyette oldukları için, 
bıı konuşmalar birbirine tedahül edecektir. 
Usulî bir noktada, eğer Sayın Başkanlık, kabul 
buyururlarsa, oya vaz'etsinler. Bu dört madde
nin, kapanması ve kapatılması hususlarını ta-
zamnıun eden ve birbirini tamamlıyan bu dört 
maddenin birlikte müzakeresini .yapalım. Mad
deler yine ayrı ayrı oya konsun. Bu usulî nok
tadan sonra, kabulü veya ademikabulünden 
sonra, tekrar söz almak üzere müsaadenizi rica 
edeceğim. 

BAŞKAN -— Komisyon olarak taraftar mı
sınız? 

(İKOİOİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ FBTHt 
ÜLKÜ (Tunceli) — Madde madde görüşülme
sine taraftarız. 

BAŞKAN — Komisyon olarak madde mad
de görüşülmesine taraftardırlar. Sayın Arar ya
zılı bir teklifiniz var mı? Usulî yönden. 

KÂZIM AKAK' ((Jankırı) — Yok efendim. 
BAŞKAN --— 17 nci madde üzerinde buyu

run. 
KÂZIM AliAJi ((jankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, özel okullar kanunu tümü itibariyle 
ııâıkıs, ıhitiiya.clara cevap vermıiıyeceık m.ahiyûtıte 
olduğu kadar, her ıkomu ayrı ayrı yorlerdc, 
ayrı tayın şekilde i'ıakaıt aynı ımjalhiyıctte ve ıınâ-
nıadai yo-v 'a;I iniştir. (Biraz evvel 15 nci nıaıdde 
üzerinde durduk. Sayın komıisyom. >ine diren-
dürr. Şimdi, 17 ncıi madde, .15 inci mıiaddenim 
«ııynı, Bir kaıpamımta ve kapıaıtılmıa hâdisesinin 
birbirime bemziyeni muaddellerini ıb'öyle serpişti
rerek her tarafımda tatbikatçıya zorluk, özel 
oku] uçan insanların hüsnüniyete makruıı da
hi: oksa kainimi kısımı kırımı- «mılıamııaikfa güçjlıüık 
eeıket-eık, ta/tıbikaıt a, yaınıkşıliık verecek /mahiyet 
arz ediyor. Şimdi, 14, T5 ve 17 nci muaıddeminı 
h cipsin im biıveştiıülımeısi tlâzıımdır. Mademki mılad-
de nıaıdde istediler, f'akıa.t omları ayırıp da bu 
ıkapanama ve ka;p.a!tı];m<a hadislesin i, her mad
deye ayrı oüınılo bııiaraık imıkâm yoktur. riu, 
kaıpanıına hadisesidir. Mıa'anif Vekâleti deııi'Mıi-
ği.ni. tamımaımış !kvTpa;ta>ca!k1ır, v-a kitinde tedrise- | 
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ta baş la-ınaım ıştır, ika pıakı çaktır. Fa>ka:t, kaıpat-
ıiııa hâdisesi vardır. Bu sebeple bunu inicim ka-
;buıl. eltimediler cidden, hayret etilimi. Buna te
mas ettikten mimi •esaı&a .geçiyorum. .Alabama. 
koııııisyon 'haklı; ınadde mıad:de biraz daıba ko-
1 ay çiıkıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşılıar, bundan cvvel-
ki konıışmataıi'imda, kıa-paıtma hâdisesinin cük 
.mühim bir mevziin olduğunu arz etmiştıim. Ne 
diC'iııektir bin* okulun 'kaıpaıtıilımıa:sıı keyfjiyeit.i?.. 
Biz Millî Lğitim Bakanlığımı okullar taçsın di
ye iiur.niiuş bulumuyoruz. ökml ika pat; ılımaz ar-
ıkadıaışlıaır. Bir 'înüesısoscdo, «X» ııunıım ınüdür-
'i'üıkte •') milyonluk, 5 milyonluk bir suiisıtimai 
vaırdı,r diye mıüeıssese (kapatılır mı? Bu suıiisti-
ııuaili yapanın, yakasından tultan* mııaihkemıeye ve
ri rsiniz. Diğer taıraftk'un öğrencisine kötü mıuıa-
mıele yapan bir oıkuıl veya* öğreitımıen mcveuıtıtur 
diye ı-esımî okullarda, âzamü müsıaimıaiha ile veya 
ciddiyetle tatbik edilen nominal hıılkuk yoilaırı 
durunken, özel oık'UiMıa.ı* üzerimde Maarif Voka
le, t inin ve sayım komıisyomum bir alerjisi var
dın'. Peki, resmî okıııliandıa, özel okulilardıa- ol
duğu gibi. çeşitli suiisiimııaıller yaıpıılabilir, itı-
nıaMer olalbilir; yüzde bir nisbef de vermiyor, 
bir ölçü veıuııiyor, mmfettişiuı takdirime bağlı.. 
Vamıi., 'bir tlonklignııti kiaıybeitme halli nedir? Ben 
bumu i.aılimiiatmamıeylü düzemılıiyeceği'in, diyor. 
Bütün yıetıki ve inisiyatifi elinde, Uıtım.aık sure
tiyle özel okullara. nefes ailıduımıyacıak mıaılıiyûtıte 
gottirikuı bu maddeier tıaın Jjiiır yuvıarlaıkıliık it'a-
de otımıektedİT. Bir dkulıı; 'Maıanif Vekâlioti, 
Ma;a,rjıf Vokili ıka;pat.aımtaz, Omıiiii; diıiinin ıiicun-
dan (;iık:aıcaık bir kelime ile ıbvr İıuıkıık nizıa/mı 
bozıulıaımiaz. Okııl. otel d'oğıiklir, ibar da değtiıl-
idir. Oraılaıda. dıaıhi bir ihtilâf vuıkaıiıtıda da-
ıuıımuı yine mahkûm*) lıailedenkiou, buıvuda ge
niş yetkiler istiyen: sıayısn balkaiiıliık, bir lokuıluı 
kapıaitıııa iznimi ımtaıaııiıf ıııüfetıtişıinin ikosin !•«-
porun'a ibağlaımalktıadır. Bu oılaııiıaz a rkaidaışia r. 
Bu amfide m oıkrıat iık di'ışüncefyi l>iıiıam içim ıkaibuJ 
dıulıi etsek, vekâlet, bir oıkıılmn ka;pamnıtuşun
dan tıah.aıssuJ; e den üçüncü işahnsıkırın, (Ve'k'â-
le.tı'je okıddıaıt niıhayet kaırşıiukk tlama.flıai'diır) 'hu
kukunu tıa.Diaımen kendi uhdesiinde tutmıak-la. 
iK'i-aıİK'i" İÜM'İHCÜ •şıa'liksiaırıui! huıkuıkunu da ihmıal 
i'fmiş'tıir.-

BAŞK.AN — Sayın Arar, 17 mci niiaddc iz
nin kal:d;ii'iılma;snnı isiıi'hdarf etmokifedir. Kai'iştır-
ıiKiyiıtıız. 
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KÂZIM AKAK (Devamıılıa) — İznin /kaılidırıl-

mıası ıdcınieık, kaipatolimıası denmektir. 
BAŞKAN — 'Katpıaıtıılınııaı 18 inci nıaddededir. 
'KÂZIM AKAR (Devıauiilıa) — Et'end&m, aa-

'tem usul haklu'nda koiiRişımıaımı-n' sebebi !hu idi. 
BAŞKAN — Efendim, 1 id fen 18 nei maddeye 

geldiğimiz zaman kapanma veya kapatılma husu
su üzerinde konuşursunuz. Ancak »şimdi ayrı ay
rı 'görüşmekte bul ululuğumuza göre. 1.7 nei mad
de münhasıran iznin kaldırılmasını istihdaf et
mektedir. Lütfen o hususta beyanda bulununuz. 

KÂZIM AKAR (Devamla) — «Öğretime 
başlama iznini kaldırılır» ne demektir, muhterem 
arkadaşlarım? Bunları, zaten kanunu tedvin ba
kımından da eksik bulmaktayım. Öğretime başla
ma izninin kaldırılması domek ne demektir? Ka
panma demektir. Türkçesi yazılmış, bendeniz 
Arapçasmı konuşuyorum. İznin kaldırılması ha
li, denkliğin bozulması hali, şu hali hu hali. yani 
bir müessesenin, faaliyetine son verme hali ka
patmadır. Bendeniz 17 nei m'addeııin bizatihi 
içerisindeyim. 18 de bu, 18 de de bunu konuşaca
ğız. 1!) da aynı, 20 de .aynıdır. Bu itibarla, Ko
misyon lütfedip de hu 17, 18, 10 ve 20 nei mad
delerin müşterek müzakeresini kaibul bııyıırsalar-
dı isabetli olacaktı. Şimdi bendeni/. 17 nei mad
denin içindeyim, diyorum. 

izin niçin kaldırılıyor? Bir müessesenin, mil
yonlarca lira yatırım yaparak, bir müesseseyi 
tefriş ederek, lâboratuvarı ile, kitaplığı ile her 
şeyi ile teçhiz ederek, umumi efkara, bu milyon
luk yatırımdan sonra, bir ilân vererek; «Oku
lumuz Maarif Vekâletinin izni ile açılmış bir 
müessesedir, kayıtlara başlanmıştır» dediği an
dan itibaren, birçok hukuk kuralları önümüze çı
kıyor. Bu maddeler sadece Demoklesin kılıcı gi-
bi. özel okulların başında kalmasını âmir madde
lerdir. Bu hususu soruyoruz, cevap alamıyoruz. 
Meselâ Sayın Bakan birkaç defa «Bunlar, ticari 
müesseselerdir. Ticaret yavesi ile kurulmuşlardır. 
İleri gütürülcbiliıier» gibi haklı bâzı endişelerini 
izhar ettiler. Elbette ticari müesseselerdir. Bu 
tasarruf bonosu mudur ki, yüz liraya aldığını 
otuz liraya satsın? Böyle bir şey olmaz. Oraya 
yatıracağı para ile hem memlekete hizmet ede
cek, hem de yatırmış olduğu paranın meşru ne
masını alacak. 

Bunu teşvik yerine âdeta bir endişe izharı 
yolu ile daha şimdiden istem iyen bir hissin tesiri \ 
altında, maddelerin muhtevası ile de Sayın Ba- İ 
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kanın mütaaddit konuşnıalariyle de, hattâ bizim 
Komisyon dahi Maarif Vekâletinin tutumu ile 
muvazi olarak hiç de bünyemize uygun olmıyan 
ve memlekette özel okulları teşvik edici mahiyette 
bulunmıyan bu tasarı, maalesef çok yanlış bir 
yolda, yürümektedir. Büyük bir ekseriyetle topla-
ııamıyan Yüce Meclis, muayyen ve alâkalı ar
kadaşların yardiıiııı ile daihi olsa reylerin istika
meti itibariyle Özel okullar kanun tasarısı ma
lûl ve mefluç olarak doğmaktadır. 

Şimdi Sayın Komisyondan, hattâ Bakandan 
bir sual sormak isterim : Resmî okullara mua
deleti esas olan özel okulların açılması ve. kapa
tılması hususu özel hukuk kaidelerine göre mi 
yapılır, umumi hukuk kaidelerine göre mi yapı
lır? Böyle bir yetkiyi bugün Meclis verse çok 
Sayın İbrahim Öktem arkadaşım, «Hayır, bu 
okul kapatılması işi bir hukuk işidir. Bir müfet
tiş raporu ile ben özel okul kapatmam. Böyle bir 
vebali üzerime alamam» demelidir. Yıl 1964, ar
tık demokratik nizam içerisinde kalmamız gerek
mektedir. Bu despotluk devrinin kırıntılarıdır. 
Alışkanlık, bu kırıntılardan tamamen sıyrılmak 
imkânı olmadığı için halen devanı ediyoruz; fa
kat pirincin taşını ayıklar gibi Hükümet de, Ko
misyon da, Yüce. Meclis- de hepimiz elele vere
lim, bu vatandaşlar üzerinde hâkim olmak arzu
sunu, irade zevkini kullanmak arzusunu, yıka
lım arkadaşlar. 

TALÂT OfîlTZ 'Mardin) — Kanun hâkimi
yeti. Anayasa açık. 

KÂZIM Alî AR (Devamla) — Hangi kanun, 
bizim yaptığımız kanunda sakatlıklar vardır. Bu 
tarzda çıkacak bir kanundan da tam istifade et
mek mümkün değildir. V\vv ne kadar Sayın Ko
misyon kabul etmediler ama, 4 maddeyi ayır
mak mümkün olmadığı için 4 madde üzerinde 
konuştum ve bir de teklif veriyorum, arkadaş
lar. Teklifim 20 nei maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkındadır. Bu maddenin tümünü alâkadar 
ediyor, okuyorum : 

«Özel bir okulun her ne suretle olursa olsun 
kapatılabilmesi, Millî Eğitim Bakanlığının tale
biyle, okulun bulunduğu mahallin, isnadedilen 
fiilin mahiyetine göre asliye mahkemelerinin ka-
rariyle mümkündür.» Okul kapatma işini mutla
ka mahkeme kararma bağlamamız lâzımdır. 
Yüz kuruşluk bir- alacak dâvası dahi mahkeme
de görülürken, iki milyon lira yatırını yapan bir 
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insanın 'hukukunu Millî Eğitim Bakanlığının 
zevkine, keyfine, iradesine terk edemeyiz. Ayrı
ca böyle bir kapatma hali binlerce talebesi olan 
bir okulun öğrencilerinin istikbali, velilerin yap
tıkları maddi ve .mânevi fedakârlıkların telâfi
sini önliyecek mahiyette değildir. Bu itibarla bu 
takririn kajbulü, hem Millî Eğitim Bakanlığını 
rahata kavuşturacak, hem özel okulları açan mü
teşebbisleri, hem de, 'oraya devam oâfcn çocukla
rın velilerini rahata kavuşturacaktır. Şimdilik 
mâruzâtım bu kadardır, efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşların dikkatini çökerim; 
maddeler ayrı ayrı müzakere edilmektedir. Mü
zakere ettiğimiz 17 nci madde münhasıran iznin 
kaldırılmasına aittir. Kapatılma 18, 19 ve 20 nci 
maddelerde görüşülecektir. Rica ediyorum, bu 
hususta beyanda bulununuz. 

Buyurun ıSaym Kadri özek, 
KADRİ ÖZEK (izmir) _ Muhterem arka

daşlarım. 17 ne i maddenin bütün sarahatine rağ
men bu maddeyi keyfî birtakım tasarruflara 
meydan verecek şekilde, burada benden önce ko
nuşan arkadaşımızın tefsir ettiğini görünce ko
nuşmak ihtiyacını hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım, madde «gayet sarih. 
Objektif birtakım kıstaslar koyuyor. 1 nci fık
rada; «Kurum ı̂çma izin belgesini alıp da, Millî 
Eğitini Bakanlığınca kabul edilen bir mazerete 
dayanmaksızın iki yıl içerisinde öğretime başla
ma iznini almıyan kurucunun kurum açına izni 
geri' alınır» diyor. 

Arkadaşlar, durum gayet .sarihtir; açma izni 
alacak ve iki yıl müddetle açmadığı takdirde el
bette ki Bakanlık neden açmadığını soracaktır. 
Müsaade buyurun; bir özel okul bakkal dükkânı 
demek değildir. Elbette 'bu okullar da millî eği
tim dâvamızı yürütmek göreviyle yükümlü bir 
Vekâletin murakabesi altında bulunacaktır. Bu
nun, kendi okullarına tatbik etmekte bulunduğu 
disiplin hükümlerini özel okullara da tatbik ede
cektir. Burada keyfîlik yok. Sonra, değil Millî 
Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de hiçbir müessese
nin keyfî muamelede bulunmasına artık imkân 
yoktur. Çünkü aleyhine vâki olan bir tasarruf
tan dolayı, buna kanaat getirmiyen, her özel ve
yahut hükmi şahıs, hakiki veya hükmi şahıs malı- , 
kemeye müracaat etmek hakkını haizdir. Binaen- j 
aleyh, Saym Kâzım Arar arkadaşımızın dediği j 
gibi, mahkemelerin murakabelerinden cıkmıs bîr i 
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tasarruf yoktur, burada. Eğer kurumun aleyhine 
vâki olan tasarruf, kendisini tatminden uzaksa, 
Millî Eğitim Bakanlığının bu tasarrufu aleyhine 
pekâlâ o müessese dâva açmak hakkını haizdir. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, özel okul
ları murakabe edebilmek esas prensibinden mül
hem .olarak böyle bir hükmün konulması gayet 
yerindedir ve doğrudur. Hattâ, ondan sonraki 
hükümler de bu maddeyi tamamlar mahiyette
dir. (Çürüttüler) Pek anlıyamadı'm ama, bir ar
kadaşım bir şey söyledi. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim, müda
halelere aldırmayınız. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Galiba asliye 
mahkemesi dedi, belki asliye mahkemelerine git
mez; ama Devlet Şûrasına gitmesi mümkündür. 
(«Uzun sürer» sesleri) Her halde izin belgesini 
alıp da iki sene müddetle mektebi açmaktan şu 
veya bu vesileyle kaçınmış olan kişinin bu müd
deti kadar sürmez gibi geliyor. 

RÜŞTÜ ÜZ AL (Konya) — Bina yapımında 
iki senelik bir müddet vafdır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Şimdi muhte

rem arkadaşlarım, dâva ne kadar sürer bilmem; 
ama elbette ki kanunların teminatı altında bulu
nan Türk hâkiminin âdil bir karar vereceğinden 
hiçbirimizin şüphesi olmaması iktiza eder. Mah
kemeye! giden bir meseleden dolayı verilen karar 
hakkında hiç kimsenin zannederim ki, şüphesi 
olmaz. 

Bu itibarla arkadaşlar, daha önce konuşan 
arkadaşımızın beyan ettiği gibi keyfî bir muame
lenin yaratılması gayretkeşliği bu maddede asla 
müşahede edilmemektedir. Madde yerindedir. 
Mütaakıp maddeler bu maddeyi itmam eder ma
hiyettedir. Kabulü çok uygun olur kanaatinde
yim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Fethi 
Ülkü, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E H l 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, kapatma veya 
kapatılması başlığı altında tevali eden maddele
rin birer birer görüşülmesini Komisyonumuz şu 
noktadan arzu etmiştir. 17 nci maddenin şümu
lüne dikkat buyurulursa, sadece okul tedrisata 
başlamadan önceki işlemdeki eksiklikleri ihtiva 
etmektedir. Bu yönden bu noktadan kapanması 
mevzuubahistir. Henüz okul açılmamıştır, derse 
başlanmamıştır. Gerek özel öğretim kurumunu 
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açan kimse, veya ona izin veren Bakanlık, her 
hangi bir noktadan ikmal edilmemişse, müessese 
tedrisata ıbaslamamrşsa, o takdirdedir, kapatılma 
keyfiyetinin olması. Takdir buyurulur ki, bu iş
ler için bir sermaye yatırılacaktır, millî servet
tir. Millî servetin ilelebet böyle bir muattal mü
essesede - çünkü eğitim ve öğretime henüz başla
mamıştır - bağlı kalmasını elbette ki, Devlet ar
zu etmiyecektir. O bakımdan bu müesscscsenin, 
bu izne esas olan tesisin daha verimli bir hizmet
te kullanılmasını öngörmek üzere, kapanına işle
mini elbette ki ikmal etmek zaruridir. Onu takib-
eden maddeler ise eğitim ve öğretimle ilgilidir. 
Yani müesssese işletmeye açılmıştır, artık öğre
tim, eğitim yapılmaktadır, bu işlerde aksaklık 
olduğu takdirdedir. Bunları yekdiğerine karış
tırmamak elbette lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşım takrirlerinde bu
yurdular ki, «Bu işi mahkeme halletsin.» Eğitim 
ve öğretimle alâkalı bir müessesesenin direkt 
olarak şüphesiz Millî Eğitim Bakanlığiyle müna
sebeti vardır. Bu müesseseleri inceledikten »son
ra, yolunda yürümediğine kaani olursa kapatma 
işini idareten yapacaktır. Ama hiç şüphesiz ka
nunlarımıza göre itiraz hakkı ilgililer için açık
tır. îster Danıştaya, isterse mahkemeye gider. 
Onun için maddeleri yekdiğeriyle karıştırmamak 
icabeder. 

Birinci maddeyi okuyalım. «Kurum açma iz
ni belgesini alıp da, Millî Eğilim Bakanlığınca 
•kaıbul edilen bir mazerete dayanmaksızın, iki yıl 
içinde öğretime başlama iznini almıyan kurucu
nun kurum açma izni geri alınır.» tzni almıştır, 
belgesini alıp da Millî Eğitim Bakanlığınca ka
bul edilen bir mazerete dayanmaksızın iki yıl 
içinde öğretime başlama iznini almıyor. Binası 
tamamdır, olur denmiş; ama lâ'boratııvarını, öğ
retmenini, kütüphanesini filân her şeyini ikmal 
edecek, ondan sonra derse başlama iznini ala
cak. Bu izni almıyor. Bina muattal bekliyor, 
kimJbilir belki başka işte kullanacaktır. Yahut 
gizli kapalı tedrisata devam etmek istiyecektir. 
2 sene gibi de geniş bir müddet tanınmıştır. Bu 
müddet zarfında bu eseri kıymeti endir m iyen, 
kıymetlendirmemek için diğer izni, derse başla
ma iznini almıyan kimseye elbette sert bir ihtar 
verilmesi, «artık sen bu işi yapamazsın» denmesi 
tabiî bir netice olur. 

Devam ediyor maddemiz : «Kurumun öğreti
me başlaması iznini aldığı tarihten» şimdi ikinci 
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izni aldığı halde... «... tarihten itibaren bir yıl 
içinde Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 
bir mazerete dayanılmaksızm açılmadığı veya açı
lışından sonra mazeretsiz olarak sürekli şekilde 
bir yıl kapalı bulunduğu, veya Millî Eğitim Ba
kanlığının izni olmaksızın açılış maksadından 
başka maksatlarda kullanıldığı tesbit edildiği tak
dirde, açma ve öğretime başlama izinleri kaldırı
lır.» 

Bu o kadar tabiî bir olaydır ki, her hangi bir 
arkadaşımız böyle bir müessese karşısında kalsa 
hiddetini zaptedemez. İzin verilmiştir kendisine, 
müessese öğretime açılmış olacaktır, öğretmenini 
getirmesi, kütüphanesini vejâboratuvarmı ikmal 
etmesi lâzımdır. Bütün bunları bir sene içinde 
yapmıyor, öğretime başlamıyor, o halde bu iznin 
ne ehemımiyeti vardır? öğretime başlamadıktan 
sonra Millî Eğitim Bakanlığiyle münasebeti ne
dir? Devletin resmî izninin bu müessese nazarın
da hükmü nedir? Bu cihetleri cevaplandırmak 
mümkün olmadığı için kapatma şeklinde netice
lendirmek şüphesiz uygun görülmektedir. " 

Şimdi son fıkrada, «Millî Eğitim Makanlığı-
nın izni olmaksızın, açılış maksadından başka 
maksatlarla kullanıldığı takdirde», deniyor. Ni
çin açıyoruz biz bu müesseseleri? Mekteplerin ço
ğalması için. Halbuki mektep olarak değil de 
başka maksatlarla kullanmak istiyor. Şu halde 
Sayın Kâzım Arar arkadaşımızın bu madde üze
rindeki hassasiyeti çok yerinde olmakla beraber, 
maddenin şümulüne cevap teşkil edecek mahiyet
te değildir, zannederim. Çünkü itiraz edilecek ta
rafı olduğuna kail değilim. Ondan sonraki mad
deler ise eğitim öğretimle ilgilidir ki, sırası gel
dikçe arz edeceğiz 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem mil

letvekilleri, müzakere konusu teşkil eden 17 nci 
maddenin üzerinde vâki olacak müzakereler gö
rüyorum ki, muhterem arkadaşım Kâzım Arar 
tarafından başka istikamete götürülmek suretiy
le müdafaa edilmektedir. Arkadaşımın ifade et
tiği fikirlerle, maddenin ihtiva ettiği prensipler 
arasında mahiyet ve mâna bakımından farklar 
mevcuttur. Evvelemirde 17 ve 18 nci maddeler 
arasında hukukî ve fiilî irti'baıt mevcuttur. 17 
ev 18 nci mSaddeler prensip iıti'bariylıe birbi'nini 
itmam eden maddelerden ihanet ve 'hükümleri 
muhtevi bulunmaktadır. 17 nci maddede doğ
rudan doğruya kurum açma izni belgesi alıp da 
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Millî Mğitim Bakanlığınca meşru bir mazeret gös
terilmeden tâyin, edilen müddet, içerisinde ted- i 
risata, başlamadığı takdi rde veya bir yıl içeri- ! 
sinde Millî Eğil im Bakanlığınca kabul edilen j 
bir mazerete dayanmaksızm açılmadığı ve açı- | 
1 ışından sonra mazeretsiz olarak sürekli şekil
de bir yıl kapalı kaldığı takdirde açma. izni kal
dırılır . 

Şimdi, l)iı 17 nci madde doğrudan doğruya 
kuruluş iznini1 mütaallik hükümleri ve prensip
leri muhtevi buiunmaktadı r. 

18 nci madde ise açılıp, tedrisata başladık
tan sionra imeveut kanun la ra , nizamlara, amir
lere v!akı riaıyeitsizlik se'belbiyle ilgili merci ta 
rafından kapat ı lacağını 'muhtevi ibul unun akta
dır. 'Kaldı ki, yeni Anayasa nizamı imiz bu 
'meımleke't'te anlık keyfî davranış lara , şallı «'i ve | 
indî (mütalâalarla verilen kara r la ra set çc'klnıiş ; 
f i t ııeü 'maddenin hükmü dairesinde idari 'tını- ; 
ilinek1 ve 'kararbır aleylıine idari yargıya 'baş- j 
vurma, hakkını ianımışl ir. Maarif YVkaletlinin ; 
kanımda yazılı 'bulunan, tüzükte »"üsleri I en 
sarflara riayet etmeden 'muamele ifa 'ederek 
tedr isa t ta Ibulıman özel öğretim müesseselerini 
İçendi mı.eıv'znatı dairesinde yapacağı. Itallik.ika.tla 
gerekçeli '.olarak kapatabilecek, 'izinleri 'kaldı- i 
ra'bilceek aıma, bu izinler ve kapanmalar Ana-
yasaiiıırzın '.I'1-1 neii im a dd esi mı u.va celbesinde ka
nunsuz ve .usulsüz görüldüğü t akd i rde idari 
yargıya Ibaşıvunııak suret iyle bu k a r a r l a r ;kn1-
dıraibilecelkt ir. (lüpülü'y'or k i ; Kâzım Arar ar
kadaşımızın 'ifade ettiği 'giibi şailısi, keyfî ve 
indî Ibir 'mütalâa ile 'kapatma mıevzulbailıis d'eğil-
dir. 'Böyle b i r izin vermeme ve 'kapatılma du
numu mev'eudiolduğu takdirde karşısında idari i 
ya rg ıy ı .bulacak, vekâletin 'kanunsuz, usulsüz 
olan bu tasa r rufu iptal 'edilecektir. 

Diğer yönden, taleri ide rinde ifade ett ikleri 
gibi, bu kapa tman ın adlî mencilere verilmiesi-
ne ve adlî merciler ta ra f ından İninim, ifasına j 
Anayasa mevzua I imiz ve idar i mevzuatımız 
müsait 'değildir. Zira Anayasamız ve ımev'cüt 
mevzuatımız, Mon1esqicu 'nün görüşünde ifa
desini bulan «'kuJvVetler ayrılığı sistemi»' ni ka- I 
•bul etmiştir . İdar i yargı , kazao yargı ve aske-
rî yargı . İdari işlem ve muamelelerden dolayı ! 
ittühaz edilen Ibir k a r a r 'lıa'.kkında yapılan (bir j 
t a sa r ru f muvacehesinde adlî kazanın ıımüdalha- ! 
leşi. Ve adlî kazanın bu kaJbîl mıes'eleler ihakkm- I 
da k a r a r i t t ihazı, Anayasanın ilhlâline münte- ! 
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hi b i r davranışın neticesini ievl ideder ki, bu
nun da ne Anayasa niza'mımıza, ne idari mıev-
'zuatvmıza ve ne de lıuku'k Devleti a n buy ısımı iz a 
uygun gehüesine 've ibunımla i >ağd aş t ın I'm a sı
na. imkân ve ihtimal yloktıır. 

Muhteremi arkadaişlarım, özel öğretim ıinü-
esses'esinin Ibir yalbamcı u y r u k l u şa'hıs taraf ın
dan açıldığını, t edr i sa ta başladığını, mıuay-
yen ıbir müdde t için nııütalâa 'ettiğimiz takdi r 
de, özel eğitim ve öğretimi yapacak şa'hıs Yu
nanlı veya İ ta lyan ı rk ından bu lunduğuna ve 
'bu şabıs kendi milliyet anlayışını, kendi ımen-
sulb'olduğu Devlet in propagandas ın ı telkin et
tiği ve ibuuu yapt ığ ı ısa'bidolduğu t a k d i r d e ga
yet taibiî olacakt ı r ki, 'Maarif Vekâleti ta raf ın
dan Ibıı izin kaldı ıılalbile'CJek veyahut d a /gerekli 
k a p a t m a cezası idari 'tedbir yönünd'en i t t ihaz 
edilecektir. Maddede ve prensipler inde lıer 
hangi bir, bükük devletiyle Ibağdaşamıyaeak 
her iıan.'gi b i r prensilbi, hÜkınıü mıılhtevi Ibu-
•1 ıı mm amaktad ı r . Ma <1 d en in kaibııl ed i İlmesinde 
fayda 'mevcuttur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Sayın Arar , Ibuynrunuz. 
KÂZIM AKAR (Çankır ı) - Aluihlerem ar

kadaş la r ım; Sayın Talât Oğuz arkadaşını 
«17 nci mıadd'C şundan ibare t t i r , Kâzını Ara r 
arkadaşım 'bunun dışına çıkmıştır» dediler. Yi
ne ben Ibidaıyette lüzulnı (gösterdiğim d'ört (mad
denin müş te rek 'müllalâaîsından başka, Ibir yol 
yo'ktur, deyişime de ti'ftilba ederek (benim gilbi 
kendi ler i de !bu dör t mıaddenin içimde (bir 'hayli 
dolaştı lar. Hakları var, eünkÜ, başka türl î i 
'(dalmazdı. Madde 'kapatılma ile iligilidir. İdari 
yönden Icapanır, özel .(»kulun ta l imata aylar ı 
''hareket etmesi neticesi kapanır , ne sebeple 
kapanırsa, kapansın (mevzu kapanına 'mevzuu
dur . 

'Burada 'maddenin içinde çlok önemli 'bul
duğum b i r ketime bu maddeyi dallıa çlotk ka'lı-
laştıtııytor. 17 nci maddenin ilki ne i fıkrasında 
«'kumunun »öğretime Ibaşlamıa. iznini aldığı ta
rihten itibaren .bir yıl içerisinde Millî Eğit ini 
'Bakanlığınca kaimi edilen b i r muızerete dayan-
maıksizm..» 'Bir lııtluıfkî îlıltilâf çı'kar'sa, taraf
lar k imdir? ()ızel 'okulla Maarif Vekâleti . 'Be
nim karşımıda bu lunan 'bir müessesenin 'beğe
neceği 'bir 'mazereti Ih en nasıl teslbit edeyim? 
Eğe r Millî Eğit im Bakanlığı ayluı ı l ık teşkil 
eden, yani kendisince sakıncalı 'bulduğu kışınım 
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lan Ibirkaç madde ile sıralamaydı, keyfilikten 
çukardı. Mahkemeye müracaat ettiğiniz za-
iiııan lıAıkiım da'hi .Millî Eğitim bakanlığınca 
makbul addedilen •mazeretti t'esıhittc güçlük çe
kecektir. Sayın Talât Oğuiz arkadaşım Ibeııl 
•mazur görsünler, nıemleketiımizde hukuk tanı 
bir seyyaliyet içindedir. Burada da •hukükçu-
larm igayet (basit 'bir (meselede yekdiğerine kar
şı güzel Bikirler derinveyan ettikleri Ve Hurinin 
diğerini tut'uıadığı görİVl-me!kltedir. Binaen
aleyh, mevzu kapanıma hadisesiyle alâkalı ol
duğu için, Ibendeniz evvelâ usul hakkımla ko
nuştum, ondan sonra tek başına ibir izni, 'bi
rimci paragrafı, 'sonra ikinciyi değil de toptan 
kapanma hâdisesini aldım. 

Şimdi, Talâlt Oğuz arkadaşııtn 'bir nio'kt-ada 
haklıdırlar. Bu da idari 'kazayı ilgilendirir. 
Oraya «'kaza mercilerince» diyebiliriz. Israr 
etm'enı, alma, binlerce talejbenin, üçüncü şnl'ııs-
ların 'müracaat yeri de idari kaza olaibilir -mi? 
Bu rc'kem'inül edclbilir, değiştirebiliriz. Sade
ce ibu kapnıi'ina mevzuu üzerinde Sayın Ha
lfandan yaptığım istirhamın ceıva'bını merakla 
'bekliyorum. Bu (müesseselere biraz d allı a nefes 
aldıracak imkânlar ive re İfan. 'Sakaklarda ço
cuklarının/. her yıl nümayiş, yapmaktadırlar; 
okul istiyoruz, 'oku'iuak istiyoruz diye... fin ka
nunun 'esais gayesini unutup da kelimeler 'üze
rinde binilirim izle itişecek olursak, gayeden 
uzaklaşmış olacağız. r/r f>0 ı tokuma - yazıma 
'bilmiyen, Maarif Vekâletinin arttığı okuldan 
fazla, müf usum uzun cjoğalması yüzünden artan 
talebe karşısında vekâlet 'müşkül durumdadır. 
kendilerine yardi'incı olacak ibir şey 'vardır, o 
da üz el okııll ardır. Bunun tamimini, ç'oğaltıl-
'masıııı, desteklen'mcsini, âzami kolaylık göste
rip en ciddî •şekilde mura'kalbesini yapım ası m is-
tiylorulz. 'Sanki 'biz 'buradaki müeyyideleri be-
geîMiiytormuşuz, 'hayır 'bendeniz sadece kapat
maya muarızum. Kapatma keyfiyeti İbir idari 
tasarruf 'olamaz. Onu demek istiyorum. Hu 
itibarla kapatmasın, fa'kat tedbirini alsın, ile
tiliri icra kararı alsın, tedlbiri ihtiyati alsın, al
sın alsın. İki tarafta ibir normal 'hukuk yk»lun
dan devam etme imkânını salıibolsun derim, 
V'oksa, murakabeyi 'bugünlkünden d allı a fazla 
artırsın. Çümkii, Maarif Vekâleti murakabe 
f'onksiyonunu kayıbdt'm iştir. Xe resmî okul-
larda, ue de özel (okullar üzerinde murakalbe 
cihazını çalıştıraîmama'ktadır. 'Biz her ikisine de 

aynı ethennmiyeti 'verecek 'bir ıuuraka>be cihazı
na da sahilbotmasnıı teimenni ederiz. Sayın 
Hakandan endişesini giderecek' bir cevap verme
sini'hasseten rica ediy'orıım. 

BAŞKAN --• Sayın M allım ut Alicanoğlu, bu
yurunuz. 

MAHMUT ALÎCANOĞLU (Siniop) — Muih-
tereiin arkadaşlar, tasarının 17 nei maddesini 
tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, özel eğitim 
kurumlarının açılması için ve bir de eğitime baş
laması için 17 nei madde şart koşmuş; hem açıl
ma, hem eğitime başlama ve hem de kapanma
ları hususunda şart koşmuş. Bu şartlar başlıca 
müddet şartıdır. Şimdi 17 nei maddenin birinci 
fıkrasını okuduğumuz zaman, ikinci fıkrasını 
okuduğumuz zaman, kurum açma izni hakkında 
müddet, bir de öğretime başlama bakımından 
müddet. Bana öyle geliyor ki, bu iki madde bir
birine adeta karışmış bir haldedir. Şöyle ki. 
«Kurum açma izni belgesini ali]) da, Millî ftği-
tim Bakanlığınca kabul edilen bir mazerete da
yanmaksızın, iki yıl içinde öğretime başlama 
iznini almıyan kurucunun kurum açma izni ge
ri alınır.» Ne oluyor? Kurum açma izni belgesi
ni aldığından iki yıl müddetle öğretime başlama
sını şart koşuyor. Demek ki, izni alıyor, ikinci 
yıl içinde de öğretime başlama iznini alıyor. Bu 
izini aldığı zaman farz edelim ki, ikinci yılın son 
ayındadır. Müddet iki yıl. tkinci yılın son ayın
da öğretime başlama iznini almış, kabul ettik. 

İkinci fıkra: «Kurumun öğretime başlama iz
nini aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde Millî 
Eğitim Bakanlığınca kaimi edilen bir mazerete 
dayanmaksızın açılmadığı takdirde» demek ki, 
bir taraftan kurumu açma iznini aldığı tarihten 
itibaren iki yıl içinde öğretime başlama iznini 
alacak. Diğer taraftan da öğretime başlama izni
ni aldığı tarihten itibaren de bir yıl içinde eğiti
me açma izni alıyor. Bana öyle geliyor ki, bu bi
raz karışmış oluyor. Meselâ hukukta müddetler 
var; müruruzaman, dâva mehli. Dâva mehli mü
ruruzaman müddetinin içinde cereyan eder. Şim
di şu hale göre bir kurum açma izni aldığı an
dan itibaren demek iki yıl zarfında öğretime aç
ma diye bir şart da ydk. Nasıl yok? Sadece öğ
retime başlama izni diye birinci fıkrada iki yılı 
kabul ediyor, İkinci fıkrada da öğretime başla
ma iznini bir yıl kabul ediyor. ^Acalba bunu na
sıl tefrik edeceğiz? Burasını bendeniz pek sarih 
görmüyorum. Eğer Komisyon bu birinci fıkra-
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daki iki yıllık müddetin, yine 2 nci fıkradaki 
bir yıllık müddetin ne suretle işliyeceğini tavzih 
ederlerse hakikaten bizleri tenvir etmiş olurlar. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, faraza yukarda iki 
yıllık müddeti koşarken,. 2 nei yılın son ayında 
izini aldı, o tarihten itibaren mi gene bir yıl öğ
retime açma izini başlıyacak, yoksa müruruza
man müddeti içinde dâva müruruzamanı müd
detinin işlemek mecburiyetinde olduğu gibi bu 
2 nei fıkradaki bir yıllık müddetin de ikinci yı
lın müddeti zarfında mı işlemesi lâzımgelir . 
Bunu Komisyon arkadaşlarımız lütfen tavzih 
ederlerse memnun kalırım. I 

Bir de ikinci noktaya değinmek istiyorum 
- ki Talât Oğuz Bey arkadaşımız bilhassa temas 
ettiler - Bu kurumları açmak kapamak adlî kaza 
mercilerine ait bir görev değildir. Ne oluyor? Bir • 
idari tasarruf otluyor, kanaatimce, idari ta
sarruf .olduğuna göre; idari tasarruflar
dan doğan ihtilâfların ,mercii idari kaza m erci
leridir. Bunda ben şahsan tereddüdetmiyorum. 
Evet buna bir misal belki Kâzım Arar arkadaşı
mızın fikirlerine istidraten veya kıyasen; meselâ 
partileri kapatmak veya açmak.. Bu belki adlî ı 
kaza merciine ait bir meseledir; ama bunlar esa
sında ayrıca müstakil kurumlar, idari tasarruf
la alâkası olmıyan müesseseler ve ayrıca da özel 
kanun statülerine tabi müesseseler, hükmi şahsi
yetlerdir. Halbuki özel öğretim kurumları, Milli 
Eğitim Bakanlığının murakalbesinde ve onun ı 
kontrıokı altında olan müesseselerdir. No oluyor? 
İdari sahaya giren idari tasarruflardan mâdud-
dur. İdari tasarruflardan mâdudolduğuna göre, 
doğacak ihtilâflar da idari kaza mercilerine ait
tir. Binaenaleyh Kâzım Araır Beyefendi arkada
şımızın fikrine bu bakımdan katılıyorum, ben- I 
deniz de aynı fikirdeyim, idari kaza merciine | 
ait bir keyfiyettir. 

Şimdi Komisyondan istirhamım şudur, «Ku
rum açma ve ondan sonra eğitime başlama izni
ne aidolan iki yıllık müddet» nedir? İkinci fık
radaki öğretime başlama izninde bir yıllık müd
det nedir? Bu bir yıllık müddet iki yıllık müd
detin içinde mi işlemesi lâzımdır? Yoksa iki yıl
lık müddetin son ayından itibaren faraza başladı, 
müracaatta bulundu, o tarihten itibaren mi baş
laması lâzımgelir. Yani iki yıllık müddetin dışı
na da taşması imkânı var mıdır, yok mudur? Lût- I 
fen Komisyon bu ciheti aydınlatırsa memnun olu- ı 
rum. Hürmetlerimle. i 
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BAŞKAN — Komisyon adına beyan/da bulu

nacak mısınız? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H l 

ÜLKÜ (Tunceli) — Evet efendim. 
BAŞKAN -^ Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, kapatmayı istih
daf eden metin, kurumun kapanması veya kapa
tılması maddesi iki şekil gösteriyor. Bir: Müte
şebbis vatandaş öğretim kurumunu açma izni al
mıştır. Müteşebbis vatandaş bu izni almıştır; 
ama öğretime açmak iznini almak için hazırlığını 
ikmal edememiştir. Bu hazırlığı yapabilmesi için 
tasarı iki yıllık bir müddet tanımış bu zata. Bu
nu daha açık ifade etmek lâzım gelirse; Mehmet 
bir özel okul açmak için Millî Eğitim Bakanlığına 
başvurmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı geçmiş 
maddelere göre bu zata kurum açma iznini ver
miştir. Fakat bu izni vermiştir ama niçin vermiş
tir, bu izni? öğretmen temin etsin, lâboratuvar 
kursun, kütüphane yapsın, bütün ihtiyacını ik
mal etsin ve bina vaziyetini falan gerekli şekilde 
hazırlasın. Bu, uzunca bir iş olduğu için iki sene 
gibi geniş bir zaman tanımıştır. İki sene dolmuş
tur, fakat halen bu iznin istinadetmesi lâzımge-
len hususları müteşebbis yerine getirmemiş, arzu 
edilen şeyleri ikmal etmemiş, Maarif Vekâletinin 
karşısına çıkmamıştır. Bu halde bu zata Millî 
Eğitim Bakanlığı diyecektir ki, artık sen bu oku
lu açamıyacaksm, binaenaleyh ben sana öğretime 
başlama izni veremem, çünkü iki sene gibi geniş 
bir zamanda ne lâboratuvarı, ne kütüphaneyi 
meydana getirdin, ne de öğretmenlerini, ikmal et
tin, o halde ben sana izin veremem, diyecektir. 
Şimdi Sayın Alican soruyorlar ki, «Acaba bu iki 
yılın hitamına bir ay kala bu zat bütün bunları 
ikmal etti geldi, - gayet tabiî bir şey - iki sene 
müddeti tanıyorsunuz. Bu iki senelik müd
deti doldurmaya bir gün dahi kalsa, ben 
ikmal ettim, buyurun dediği anda Millî 
Eğitim Bakanlığınca makbul bir vasat göster
diği takdirde şüphesiz öğretime başlama iznini al
maya müstehak olacaktır bu vatandaş. Şimdi öğ
retime başlama iznini aldı. öğretime başlama 
iznini aldıktan sonra bir müteşebbisin yapacağı 
şey ilânını yapıp talebe kabulüne başlıyacaktır. 
öğretime başlama izninden sonra yapılacak şey 
budur. Artık her şey tamam, hem kurum açma 
iznini, hem öğretime başlama iznini aldım, artık 
ben bu binada bu araçların karşısında ve bu eği-
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tim personelinin karşısında talebe okutabilirim, 
bunun müsaadesini aldım, diyecektir. îlân ediyor 
talebe gelmiyor. Buna da ne kadar müddet tanı
mıştır Millî Eğitim Bakanlığı veya bu tasarı? Bir 
yıl. Niçin gelmez talebe? Ya isabetli kurmamış
tır müessesesini. Lüzum yokken, orada talebe 
cdfbcdeceik bir vasat yokken ihtiyaç yoıkiken da
ha doğrusu kurmuştur müessesesini talebe 
gelmiyor. Yahut müteşebbisin şahsiyeti itimat 
edilecek olmamıştır. Ama Millî Eğitim Bakanlığı 
aldanmıştır, o şahsa izin vermiştir, veya şu ol
muş, bu olmuştur, muhit tutmuyor bu mektebi, 
bir yıl açamıyor müteşebbis. Bu durumda bakın 
madde bir ay demiyor, iki ay, üç ay demiyor, bir 
ders yılı diyor. Çünkü bir ders yılı içinde düşü
nebilir ki, bütün öğrenciler resmî okullara git
miştir, özel okula gitmek lüzumunu duymamış
lardır. Ama bir yıl sonra bu ihtiyaç hâsıl olabi
lir. Demek ki, bir yıl gibi bir müddetle sırf ta
lebe kabulüne imkân verir bir müessese haline 
gelsin düşüncesiyle beklemeyi uygun mütalâa edi
yor. Bu, özel öğretim müteşebbislerine güçlük de
ğil, bilâkis çok geniş bir imkân sağlamaktır. Ta
sarı bu teşebbüsleri bu haliyle destekler mahi
yettedir. Zira bir izinden sonra iki sene, diğer 
izinden sonra bir sene beklemek gibi üç. senelik 
bir bekleme hakkını tanıyor müteşebbise. Eğer 
bu müteşebbis sermayesini, parasını, bütün imkâ
nını üç sene bekletmek gibi bir tahammül göste
rebilirse elbette bu tedrisat kurumu, bu öğretim 
kurumu açılmış olacaktır. Maddenin aynen ka
bulü uygun olacaktır kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu madde üze
rinde görüşmelerin kâfi görüldüğüne dair önerge 
gelmiştir. Ancak önergeyi oylarınıza sunmadan 
evvel Sayın Millî Eğitim Bakanına söz vereceğim 
ve ondan sonra da son söz milletvekilinin olduğu
na göre sırada bulunan Sayın Asım E ren'e söz 
vereceğim. Daha sonra da yeterlik önergesini 
oyunuza sunacağım. Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, huzurunuzu işgal edişimin sebebi, Sayın 
Kâzım Arar aradaşımızrn ısrarla bendenizi kür
süye davet etmek istemesinden gelmektedir. Bir 
icra adamının, denetim vazifesini ifa etmekte bu
lunan bir milletvekilinin davetine icabet etmeme
si mümkün değildir. Aslında söylenecek olan söz
lerin hepsini kendisinin dışında konuşan arkadaş-
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larımız gereği gibi açıkladılar. Ben de o görüş
leri benimsemiş bulunuyorum. Yalnız Kâzım 
Arar arkadaşımız bir şeyi merak ediyorlar. Zan
nediyorum benden bilhassa istedikleri cevap da 
o. «Eğitim Bakanlığı kendi kurumlarına karşı 
gösterdiği müsamahayı özel okulculuğa gösterme
mektedir.» 

Şimdi aziz arkadaşlarım Devletin kendi so
rumluluğu altında kurduğu müesseseler doğru
dan doğruya onun sorumluluğu ile ilgilidir. Dev
let ayakta durduğu müddet zarfında o müessese
ler de ayaktadır. Hiç şüphesiz ki, bunların da 
aksıyan tarafları olabilir. Fakat bunların aksak
lığını gidermek her zaman mümkündür, Devle
tin vazifesidir ve imkânları içinde de ölçülüdür. 
Biz özel okulculuğu, Anayasanın da sarih ola
rak ifade ettiği gibi, resmî okulların varmak is
tedikleri seviyeyi hedef tutarak kuruluşlarını ni-
zamlamak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu böyle 
olunca, özel okulculuğu başıboş bırakmak, Dev
let sorumluluğu ile kabili telif değildir. 

Şimdi, yalnız özel okuculukta değil, hattâ di
ğer ticari kurumlarda dahi müsaade esastır ve 
gerektiği ahvalde ve fena şartlar içinde de bu 
müsaade geri alınır. Sıhhi şartlar ve saire gibi... 
Bugün bütün talimat, mevcudolan müesseseler
de ve ticari müesseselerde belli bir nizama bağ
lanmıştır. Bu nizamın dışında olduğu zaman 
Devlet önceden yetki ile cihazlannııştır ve bu yet
kilerini kullanmak suretiyle bu müesseseleri ya 
ıslâh edebilir, ıslah edemediği takdirde de faali
yetini önler, ilgili, Devletin aldığı bu karardan 
zarar görünmüşse, haksızlığa uğradığını iddia 
ediyorsa yetkili kaza organlarına başvurur ve 
hakkını arar. 

Dikkat buyurulursa, bu kanun iki konuda ka
panmayı derpiş etmektedir. Biri, şartları yerine 
getirmediği takdirde, Eğitim Bakanlığı tarafın
dan; ikinciside, bizzat kurucusu kendi arzusuyle 
kapatacak. Demek ki, Kâzım Arar arkadaşımın 
ısrarla; «okul nasıl kapatılır kapatılmalıdır, oku
lun kapatılması bahis konusu olmamalıdır.» şek
lindeki arzuları bizzat kurucu tarafından da 
sırasında yerine getirilmektedir. Kaldı ki, Dev
let bu kurumları diğer ticari kurumlar gibi aynı 
seviyede tutamaz. Bunlar her ne kadar bir mâ
nada ticari müessese olsa dahi, esas hizmetleri 
memleketin, milletin yüksek menfaatiyle ilgili 
hizmetler olduğu için, burada diğer müessesele
re gösterilmiyecek kadar hassasiyet göstermek 
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mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız, bunu I 
teemmül etmediğimiz, bunu yerine getirecek ka
nun tasarıları getirmediğimiz takdirde Kâzım 
Arar arkadaşımızın Hükümeti lenkidetmesi ye
rinde olur. Şimdi burada, bizim hassasiyetimiz 
eğer aşırı bir lıassasıyetse, bu müesseselerin mut
lak surette işlemesine mâni ise, arkadaşımız ona 
haklı olarak işaret ederler, biz de bu müessese
leri işliyebilecek biı takım hükümler düşünebili
riz. Kaldı ki, burada böyle bir hüküm bahis 
mevzuu değildir, "iki sebepten kapatma derpiş 
edilebilir : 

1. Kuruluş maksadına, uygun olmadığı za
man, 

2. Kendisine verilmiş bulunan bu yetkiyi 
yerine getirmediği zaman. Burada tamamen 
17 ne i madde buTiıı teemmül ediyor. Diyor ki : 

«Kurum açma izni belgesini alıp da, Millî Eği
tim Bakanlığınca, kabul edilen bir mâzerele da
yanmaksızın, iki yıl içinde . . . .» 

İnsaf buyurun, kendisin*1 okul açmak için izin 
vermişsiniz, iki yıl ıiçbir mazeret ileri sürmeksi
zin, mazeret ileri sürse ve. makbul se belki Millî 
Kğitim Bakanlığı mazur görecektir. Hiç buna 
lüzum görmeden iki yıl bunu kullanmıyor, Millî 
Eğitim Bakanlığı diyor ki «ver şu iznimi geriye, 
geri alıyorum . . . » 

Şimdi, iki safhası vardır. Demin Alicanoğlu 
arkadaşım da bu iki safhayı zannediyorum karış
tırdılar. Biri okul açma izni; bu, belli şartlar 
tekemmül ettirildikten sonra, öğretime başlamak 
izniyle sona erer. Öğretime başlama, izni de bir 
yıllık bir hudut içinde bırakılmıştır. Bu zaman 
zarfında öğretime başlamamışsa o zaman öğretime 
başlama, izni de geri alınır diyor. Şimdi Kâzım 
Arar arkadaşımızın demokrasi anlayışına, göre 
hangi şartlar içersinde olursa, olsun bu özel okul
ları kapatmama, gibi bir anlayışla, bunu tefsir 
edersek, bu demokrasi olmaktan çıkar. (Jüinkii 
demokratik düzen içinde olan memleketlerde Özel 
okulculuğa bilhassa, başlarken çok sıkı lutmuş-
lai'dır. Bizden daha sıkı tutmuşlardır. Aslında 
bugün yürülükte bu] mı an Mekâlibi Hususiye 
Talimatnamesi de bunu bilâ mazeret iki. yıl, bilâ 
mazeret bir yıl diye tasrih etmiş ve bugüne 
kadıaır taıtbiık edi'lmıiışjtiır. Bu yeıni bir hükümn do 
die fiilidir. 

Şilindi üuiih'teıram Kâzımı Arar a.rkıaıdaşıımjlıa 
öyle aamınıediy oranı !ki, lxir uiıoktada mantıaıbiik 
İcalıauaıbi'liiir. 30 yıÜdıaın bıeri hir tek özeli okmü | 
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•kapıatulunişitir. Yeitıkili :aıtfkıadıaısjj'at'jıiıuı ;so rdııım, 
bir -tek. ö'zel okul kapaıtılimııştıir. Deımeıkkıi özeli 
otkuıllaıi.* a;c;îıbıyor, bumilauun lnirtiaikımı lekısiklilkle-
•ri okuyor, Devlet o kadar gcmıiş •vic nımsaımıahaılı 
l.)iiı." iaulıayış gösteriyor iki, bu özel okuılılıaıra me 
yapıp, yapıp ıslah ediyor, eğitimi amııaıçılaıruma 
uygum bir hale getiriyor ve kapıamımıaılaırıimıa tmâ-
ıni oluyor. Bundan sonra da aıynı dü§mınce ile 
davıiaıniacıaktiir. Kaikalt olıindo böyle bir ye/tlki 
olimıazsıa, ısoıru/mıluluğuıuıuı kaınşıiılıyaimaz. Siz, em 
.büyük Ibir 'haissıaısiyet içdndıe, Hükümetten;, MüLIî 
Eğitimi Bıaıkamlığımdıam, üzeıl oknıl koanMum.it 'bir 
ticıairet mıüesseseısi haıldtmo getirıni'emjek, burada 
öğrenim yapıaoaik 'oifaın vaitıaıiı çocııiklıafriınım laırzaı 
'edilen seviyeıdıo öğreınimie kıavuşltmıruılup kavuş
tu ruılınadığı 'gaibi bir düşünce ille deneıtıeoeıksi-
nıiz, Asııl sizin demıeıtimliınâzı ıbemıce ıbıiırada lOİta-
eaıktır. Dovlıetinı yetişemiyeceği aıhvaMe, özel 
•serıuayellen bu hizmet saılnaısımıda.1 ktifiadc cfmıetk, 
bumu tanzim ctmuek, ,bütün miıüsıamı aha siyle bu
nu ıgc'tıi raınek lıuısuısııınu taıh'kimı (etmiş 'buluunu-
yoi'iı.z. Aıma bu konu, diğer ticaiilet saunası gibi 
başıboş bırıaıkılamıaız. Burada en 'büyük maıss^si-
ye.ti gö,stıeırmıek mecbmriye1!,imdeyiz. Bumu siz 
göstıOTieoeıkiSiiındz, biz sıizıitn (adımıza icra yaıpmıak-
•t.a.y-rz. .Bizimi, getireceğimıiz fıais-aıriidıaırın sizi mıut-
laka tatmini 'cıtmle-si şajrlt değildir. Böyle Ibir ÖIT-
hiiıkıüjmil'ö gelmrcyiiz. Amıa bizim; kaıssaısiyetıiımiz 
size lâyık nılınııaık, sizin .soruimkılıuğnmııaa. lâyık 
ol.mıa haıssasiyetidir. Arkadaışımıın 'bunu böyle 
telâkki edeceğimi UımuyoTum, Yoksa, biz öael 
o'kııılcuıluğu, 'elimizd'eın gıeıldiıği kadar teşvik et-
ımıeiktıcyiz ve bu mücsscsıclıerin. re,amî lokııilılanm 
•mıııvaızi ihıattâ, onlaırdıam dalhıa iyi ıbir inkişıaf 
'kaydetmuesini canı ve yürekten temıerıni dtmJek-
teyiz. Bizimi. emıelimiz, Aıni'eırika'da, Japonyıa'^ 
da, înıgıiitcro'dc olduğu gibi özeli Oıkuiiculuığum: 
ilerde, çok illerde ,olmıaısı ve Ibıiınıliaır tekâmüılı <:!t-
fiği ziaimaaı, Amayasaıya, yaıpıflıacaik bar fıadiıl1 ile 
Ö'/AA serımıayo itıararfıındıaını üniveırHİıte laçıllmıasniıiın 
dıahi i.mikâıu laftınıa aıliiiıınnasii geneıktıiği 'kamışım-
daıyız De'Viletiitı iböyle hır dm!lıiısaırın;a, bıcmıdomıiz 
•şıaihısı.am ıfaınal'tıar cleğiıliııı. - Anıayaısıaıd'a bu kiiklim 
mıevcuıdolımıasıua rağmi'ein - Amııa ıbumul bıugün 
zaruıri görüyorum!. Oünıkü özel okmılıcnlîulkltıa he-t 
nüz !g(;relkli bilgimiz yoiktur, geleneğime sa
hip dcğilüz. Başka ıni'eml'ejlve'tlıcr bunu bir ka-
zıaınç. mfc's'eilesıî yapimıyonlıaır, Ibintıaikım, ıtesMıer 
waıt.am; hizmiıeti telâkki ıcıdiyor vo bnınailıa^a, isei'-
uıaıye yaıfiırıyonlıaır ve bıtradıamı knr gözeıhmıiyıoıv 
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kıi\ Yalınız .koyduğu seımııayeinıiın en .muıkad-
(los saydığı bu lıiıznuelt sıaıhaısında kıaybolmıaısıııu 
önleyık'ii binttaıkıım ıtedibirleır allıyor; fakat daıi-
ııiıa yıardımılıaır sağlararak: .üur'eitiylle onu ayakla 
tııtımıaya 'Çiaılış.ıyor. Bizde bu henüz dalba .bas
ılan gwj saifhaısuıdıadır, ,tic,a:net saf hasımdadır. 
Anııa no mıiılletveıkıiü olarak, ue de .sizkı-ıadıiLizıai 
iena Storınmluluğu: taşıyanı Hüküınıet adaımlaırı 
olanak biz, 'bunnun iatiısiTiaıi' ediLebileceık bir tti-
daroit konusu olmıaısun.iı atrzıı edemıeyiz, buma mü-
•saımıaiba 'edeımıeyiz. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sıay.111 Asımı Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarını; bendeniz başka iki noktaya deği
neceğini. Kvvelâ bu 17 nei maddenin başlığı, 
18, 19, 20, 21 dahil dört maddenin başlığı ol
mak gerekir. (Jiinkü 17 nei maddenin mevzuu 
kapatma değildir. Sadece açma ve öğretime baş
lama i/ünlerinin kaldırılmasıdır. Bu itibarla, 
bu koı.ıı ile mütenasip bir başlığın verilmesi 
şimdiki başlığın IS nei madde üzerine konula
rak İS, II), 20 ve 21 nei maddeleri ihtiva eden 
bir baslık olarak kullanılması için bir önerce 
takdim ediyorum. 

Diğer nokta, arkadaşlarımızın temas etme
dikleri bir hukuk noktasıdır ve bütün hukuk
çu arkadaşlarımın bu nokta ile ilgilenerek beni 
mnliyeceklerinc, sayın komisyonun ve Bakanın 
da bu noktaya bilhassa önem vereceklerine ina-
M < yorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, özel bir mües
sese açmak, - isterse bilimsel müessese olsun -
özel hukuk konusudur. Özel hukuk konusu, yani 
özel hukuka taallûk eden bir akit konusudur. 
Nitekim )>:> ııeü, ;>4 ncü ve «>5 nei maddelerde! 
öğrencilerin ve öğretmenlerle idarecilerin, söz
leşme suretiyle ilgili kurumla ücret ve, diğer 
haklarına ve hattâ sigorta dahil bütün ulakla
rına ait akülerle bağlanacakları yazılıdır. Sa
yın Millî Eğitim Bakanlığının böyle bir öğre
tim kurumuna izin vermesi, her şeyden .evvel. 
birinci derecede olan açma iznini vermesi, mut
laka her özel akitte olmasa bile sonunda akde 
muhalefet halinde Borçlar Kanununun ve Hu
kuk lTsulü Muhakemeleri Kanununun verdiği 
yetkilere dayanarak hak sahibinin talebedeeeği 
bir tazminata bağlanması icabeder. Simdi iznin 
kaldırılması dahi bir cezayı şart iyeye bağlanma
dığı takdirde, bir tazminat kaydı ile açma izni 
verilirken yönetmelikte ıbelirtilecek olan formu-
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le bağlı bir akitle, bir sözleşme şekliyle bağlan
madığı takdirde, biz bu özel öğretim kurumla
rını pek müsamahakâr bir şekle bağlamış olu
ruz kanaatindeyim - kanun koyucu olarak - bu 
tasarıda 34 ncü madde öğrencilerin sene sonun
dan en geç. 6 ay evvel bir takım taksitlerini öde
mek şartları vardır. Merci bundan sonraki mad
delerde kapanmanın, ders yılı bittiği zaman ih
tiyari kurul tarafından, hani ssmai müesseseler
deki lokavta benzer bir sistemle kendiliğinden, 
açtığı müesseseyi kapama hakkının müsamaha
lı şekilde verildiğini görüyoruz. Böyle bir hak
kı kullanan insanın elbette o öğrencilerin öde
miş oldukları ücretlerde öğretmenlerle yaptık
ları akitlerde kurumun özel hukuk gereğince 
bağlı olduğu tazminat şeklinde ve saire yazılı
dır, yazılı olması gerekir. Öyle olunca Devlet
le yaptığı akitde de .Devletin lehine cezai şar
tın, tazminatın mündemiç; bulunması ve bunun 
uygulanması ve bunun talelbedilmesi icabeder. 
Sadece açma ve öğretime başlama izninin kal
dırılması bir ceza değildir. Nitekim İS nei mad
denin ikinci fıkrasında da kendiliğinden mües
seseyi 'kapatma ihbarı yapanın, sanki bir tica
rethane kapatıyormuş gibi kendisine yüzlerce, 
binlerce öğrencinin mukadderatını, istikbalini, 
kültür geleceğini bağlamış olduğunu, bütün in
sanların aileleriyle memleket değiştirerek oku
lunda öğretmenlik veyahut idarecilik almak 
üzere bir sürü şahsi, ailevi mükellefiyetlere gir
diğini nazarı itibara almıyarak, sadece ona ce
za olarak metinde; «Bir daha sen böyle bir ku
rum açamazsın» şeklinde bir hükümden başka 
hiçbir cezai şartı ve tazminat getirilmemiştir. 
Ama şunu unutmıyalım ki, biz hukukçular böy-
lo bir izni kaldırdığımız dakikada, ilgili kuru
mun, kurucularının ve idarecilerinin derhal lâ-
zıtngelen adlî yargı merciilerine müracaat ede
rek veyahut idari yargı mercilerine müracaat 
ederek 'bir taraftan kararın iptali dâvası aça
cağını bir taraftan özel hukuk d A. vasiyi e taz
minat ist iveceğin i muhakkak bilmeliyiz. Yani 
akit bir taraflı değildir. Bundan dolayı karşı 
tarafın her zaman yapmıya muktedir olduğu, 
istemiye muktedir olduğu böyle bir tazminatı, 
cezai şartı biz düşünerek, bu açma iznini aldığı 
halde iki sene bunu yapmıyaıı veya başka mak
satla bunu kullanan her hangi bir ticari firma 
şeklindeki müesseseye, kuruma elbette bir taz
minatı da yüklemek mecburiyetindeyiz. Mâne-
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vi değil, maddi.. İşte ben bunu eksik gördüğüm 
içindir ki, bu maddede bir tazminat kaydını 
ihtiva eden yeni bir önergeyi de takdim ediyo
rum. 3 neü bend olarak girmesi gereken Ibu taz
minat, özel hukuk kaidelerine müstenidolan 
bir tazminattır ve bundan sayın bakanlığın ku
rumla yaptığı akdin tamam'eıı bir özel hukuk 
akdi olduğunu kabul ederek talebetmekte Dev
letin yerden göğe kadar hakkı olduğu kanaatin
deyim. Bunun lütfen kabul buyurulmasmı bü
tün arkadaşlarımdan istirham «diyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde görüşmelerin 
yeterliğine dair olan önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Sakarya 

Yusuf Ulusoy 

Başkanlığa 
Müzakere kafidir. Yeterlik önergemin 'Genci 

Kurula arzmı rica ederim, saygılarımla. 
İstanbul 

Zeki Zeren 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. 'Görüşmelerin yeter

liğinin oylamasını arz ve teklif eylerim. 
Ankara 

İbrahim îmirzalıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. 

17 nei madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri vardır. Bunları aykırılıkla
rı itibariyle okutuyorum. Evvelemirde 17 nci 
maddenin matlabmm değiştirilmesi istenmekte
dir. Bununla ilgili olan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin başlığının 

18 nci maddenin başlığı olarak 17 nci maddeden 
kaldırılmasını ve İ7 nci maddeye (Açma ve öğ
retime Ibaşlama izinlerinin kaldırılması) başlı
ğının konmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
17 nci madde, de bir (Kapatma kararı) değil, 

ancak (Açına ve öğretime başlama izinlerinin 

kaldırılması) konusu vardır. (Kapatma) ise 18 : 
21 nci maddelerinin konusudur. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin sonuna 3 neü 

bend olarak aşağıdaki ibarenin eklenmesini 
saygiyle arz ve teklif ederim. 

Niğde-
Asım Eran 

3 neü Bend : 
«Açma izni verilişine esas olan özel sözleş

mede (belirtilen cezai şartı, Millî 'Eğitim Ba
kanlığınca, kurumun kurucularından, usulüne 
göre tahsil olunur.» 

(«erekçe : özel hukuka bağlı bir a'kid olan 
(açma izni) nin 33, 34, ve 35 nci maddelere uyan 
bir taz'min a t esası zaruridir. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci .maddenin aşağıdaki şekilde değiştiri

lerek oya sunulmasını arz ederdim. 
Madde 17. — Millî Eğitim Bakanlığının 

izni olmaksızın açılış (maksadından başka mak
satlarla da kullanıldığı tesbit edildiği: takdirde 
açma ve öğretime başlama izinleri kaldırılır. 

Bolu 
Kâmil İnal 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri teker teker 
okutup oya .sunacağını. 

(Niğde Mili et vekili A«<ım Eren'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN" — Komisyon, katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ ÜL

KÜ (Tunceli) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN •— Değişiklik önergesini oya su
nuyorum. Ka,bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Dikkat nazara, alınacaktır. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ ÜL

KÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz efendimi. 

BAŞKAN — Değişıikliık önergesini oya su-* 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Bolu Milletvekili 
tekrar okundu.) 

Kâmil İnal'm önergesi 
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BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHt ÜL

KÜ (Tunceli) — Bir fark görmüyoruz, 'bu se
beple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Biraz evvel Yüce Meclis tarafından kabule 
şayan görülen önergeyi filhal kabul buyuruyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ ÜL
KÜ (Tunceli) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile, matlabı 
değişmek suretiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Gerekli değişiklik 
yapılmak suretiyle madde kabul edilmiştir. 

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. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? 

ASIM EREN (Niğde) — Başlığının konması 
lazımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ ÜL
KÜ (Tunceli) — Koyacağız. 

BAŞKAN — Konacak efendim. Zira biraz 
evvel kabul edilen önergenize göre gerekli tas-
hihat yapılacaktır. Şimdi maddeyi oya koyar
ken ,bu başlığı da koruz. 

RUHt SOYER (Niğde) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — 18 nci -madde üzerinde buyu
runuz Sayın Soy er. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, 18 nci maddede iki nokta üzerinde 
dikkat nazarlarınızı çekmek üzere söz almış 'bu
lunuyorum. 

Bunlardan birisi; «Kanun, tüzük ve yönet
meliklere veya umumi emirlere aykırı hareket 
veya aykırı harekette ısrar eden öze] öğretim 
müesseseleri .muvakkat veya, daimi kapatılır: 
diyor. 

Muvakkaten kapatıldı; mektepte talebe var, 
ne olacak? Talebeyi de aynı zamanda cezalan
dırmış oluyoruz. Bir mektebin tedrisat esna
sında .muvakkaten kapatılmış olmasının idinde 
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bulunan talebenin ne kadar ıstıraba sevkedilme-
sini mucibolacağını yüksek takdirinize arz ede
rim. Olmaz böyle şey sevgili arkadaşlarım. Bir 
mektep ya kapatılır, veya kapatılmaz. Çünkü 
kapatıldığı takdirde talebeleri diğer bir mekte-
'be aktarılır. Ama muvakkaten kapatılınca baş
ka bir yeve talebe aktarılmaz, İm takdirde bir 
müddeti muvakkat a ile talebeleri okumaktan 
men etmiş olacaksınız. Olmaz böyle şey... Bi
rinci arz etmek istediğim .-mühim nokta budur. 

İkinci nokta; tamimler, umumi emirler. 
Umumi emirlere riayet etmezse kapatacaksınız.. 
Kanuna, yönetmeliğe, tüzüğe evet, ama umumi 
emirler hayır. Mahiyeti 'bilinıniyen umumi emir
lere evvelden itaati, özel okul gibi büyük fe
dakârlıklarla açılacak olan bir müesseseye yük
letmek doğru değil. Ama, sene sonunda eğer 
bu hususu kanuna koyar, neyse, nasıl yapmak 
istiyorlarsa, (bakanlık bu şekilde kapatabilir. 
Ben bilhassa muvakkat kapatma tâbirinin -kal
dırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alic'anoğlu, söz mü isti
yorsunuz ? 

MAHMUT A T J İ O A N O Ğ L U (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, 18 nci maddeyi okuduğu
muz zaıman görürüz ki, hakikaten bu madde 
isabetli olarak tedvin edilmiş ve getirilmiştir. 

Şöyle ki, özel öğretim kurumlarının, yani 
daha binnetice okullarının açılmasında .nasıl kd, 
17 nci maddede şartlar koşulmuşsa, burada da 
diğer tarafın yani kurum sahibinin, daha doğ
rusu okul sahibinin kapatmasını da kendi 
yeddi ihtiyamna ıter>k etaiıemüiştir. Niftekim ıbu-
rada okuyan öğrencilerin durumunu, binnetice 

1 menafii âmmeyi düşünmüş. Bu sebepledir ki, 
I şarta bağlamış. Demiş ki; «özel bir okulun kuru

cusu haklı sebep göstermek, okulun yönetici öğ
retmen ve öğrencilerine üç ay önce yazılı olarak 
ihbarda bulunmak». Görüyoruz ki, Ruhi Bey ar-

I kadaşımızın buyurdukları gibi böyle doğrudan 
I doğruya, kapatmak hakkı, salâhiyeti yok, üç ay 

evvel bildirecek, Bakanlık bunu tetkik edecek, 
ondan sonra kendisi izin verdiği takdirde ve den
diği gibi uluorta, sene ortasında değil, maddede 
tasrih edildiği gibi yıl sonunda ancak okulu ka
patabilecek. Bu bilâkis himaye edici bir madde
dir. «Millî Eğitim Bakanlığından kapatma izni 

I almaksızın, veya yukarda yazılı kapatma şart-
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larına uymaksızın okulu kapatmış! olan bu ku
rucuya tekrar özel bir öğretim kurumu acına... 
(«Yanlış okuyorsunuz, 18 nci maddeyi okuya
caksınız», sesleri) 

BAŞKAN —• Sayın Ailieanoğılıu >»> ncü siaıy-
\'i\Û<\, 18 nci maKİkiciyi-, lliülkiüunet italsaırılsuın o)ku-
yacaksınız. 

MAHMUT ALİÜANOULU (Devamla) -^ 
(•örüyoruz ki, bu madde öğrenciyi himaye eder 
mahiyette getirilmiştir. Bence bu şekilde kabulü 
yerindedir, doğru olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, buyurunuz. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) -~ Muhterem 

arkadaşlar, icra organının asıl yetkisi kendisini 
burada gösteriyor. Bir müessesenin ister devam
lı olarak, ister muvakkat olarak kapatılabilmesi 
için şu dört şartın tekevvün etmiş olması icabe-
diyor. 

1. Kanun, 2. Tüzük, 8. Yönetmelik ve 
4. Umumi emirlere aykırı hareket... 

Bir müessese tasavvur buyurunuz ki, kanuna 
hürmet etmez, gene bir müessese tasavvur buyu
runuz ki, tüzük ve yönetmeliklere riayet etmez, 
umumi emirleri de nazarı itibara almaz; bu, nâ
çiz kanaatime güre ciddiyetten uzak bir tutum 
arz eder. Bu takdirde yapılacak muamele ne olu
yor? Ya, .muvakkaten veyahut tamamen kapatma 
oluyor. Biraz evvel, burada konuşan bir muhte
rem arkadaşım muvakkaten kapatılmalının doğ
ru olmadığını savundular. Bir müessese vardır 
ki, zararlı hareketin içerisindedir; fakat, az za
rarlıdır. Az zararlı olan bu müesseseyi, pekçok 
maddi ve gayrîmaddi külfetleri ihtiyar eden bıı j 
müesseseyi tamamen kapatmak onun bile bile fay
dalı olmasını önlemek ve dolayısiyle zararını ar
zu etmek anlamına getir. 

Bu itibarla muvakkaten kapatma hükmü da
ha âdilânedir. 

Bu takdirde talebeler ne olacak? Talebeler I 
için esasen genel hükümler mevcuttur. Eğer okul, 
denkliği ka'bul edilen bir okul ise, bu takdirde 
Maarifin diğer okullarına nakledilecek, denkliği 
kabul cdilmiyen bir okul ise, denkliği kabul cdil
miyen okullar hakkında no Meni yapılıyorsa o 
yapılacak demektir. Burası her bakımdan doğru
dur. Fakat eğer biz bunu tamamen kıyasıya, 
sert bir hareketİc kapatacak olursak, arz ettiğim 
gibi istikbalide bir intibah hareketinin sağlanma- | 
sini temine matuf olan ihtiyarî bir hüküm ve bir \ 
maddedir. Onu daha, ciddî çalışmaya sevk etmek : 

imkânını verecektir. Bunun dışında daha başka 
şekiller de hatıra, gelebilir. 

Bizde bu neviden müesseselerin, millî eğitim 
camiasına mensuiboian arkadaşlar gayet iyi bi
lirler, hattâ sadece millî eğitim mensubu olmaya 
da, lüzum yoktur, çocuk velileri de çok iyi bilir
ler, hâtıralarında ve hafızalarında kalmıştır bu. 
Birçok müesseselerimiz tedrisatının ciddiyetsiz-
liğiyle palas haline gelmiştir. Millî Eğitim Ba
kanlığı bunların karşısında susacak mı? Elbette 
o vakit müfettişlerini gönderecek, durumu tahkik 
ve tetkik ettirecek, re'seıı salâhiyetini kullana
caktır. Daha, ne olabilir acaba, bunların dışında? 
Birtakım dinî etnik ve lisanı propaganda da ola
bilir, Bir müessese vardır tamamiyle yabancı bir 
müessesedir. Orada alabildiğine din propaganda
sı yapar veya, kendi tarihinin propagandasını ya
par veya, bunun dışında daha birtakım memle
ketimizin hukuk anlayışım, daha da ileri giderek 
memlekctimiizin tomel prensiplerine aykırı olan 
birtakım doktrinleri savunursa onun karşısında 
Maarif Vekaleti kayıtsız mı kalacak? Bu tak
dirde bir doktrini savunmaktan çekinmiyen, 
memleketin rejimini kökten sarsmaya matuf ha
reketine son vermiyen bu müesseseyi Maarif Ve
kâletinin, gözünün yaşma bakmadan kapatması. 
en. tabiî, bir hakkıdır. Artık takdir şu haliyle, ya, 
(amaıinen veya muvakkat bir zaman için kapat
mayı elbette icabettirecektir. Şimdiye kadar iyi 
niyetlerinin şahidi olduğumuz ve biraz evvel Sa
yın Bakanın, izahatından öğrendiğimize göre, 
Türkiye (hınıhuriyetinde ')() senede bir 1ane özel 
okulun kapatıldığı gerçeğinin ışığı altında, şunu 
da, arz edebiliriz ki, Maarif Vekâleti esasen özel 
okullara, karşı lâyık olan müsamahasını göster
mektedir. (laddarane bir hareket ve tutum içeri
sinde asla, değildir. Fakat memleketin yüksek 
menfaatlerini icabettirecek bir hareketinin lel'tiş 
sonunda vukua geldiğini gördüğü zaman elbette 
bir Hükümet olarak ve her şevlin üstünde mem
leketin menfaatini korumakla mükellef olan bir 
Hükümet olarak icabında buna tevessül etmek 
de onun pek tabiî hakkıdır. Bu itibarla bu mad
denin aynen muhafazasını arz ve istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

I>AŞKAX - - Buy urumuz Sayını Soyer. 
lMTıTi! SOYEJt :(Niğde) — (>k muhtemelin 

•arkaıdaşkuım, Sayın Alicamıoğirü ite laı-aımızda 
ufak, bir ihtilâf oılıdn. Alicaınoğluı bir yaınkşıhik 
içindedir. Ivendileni başka bir nıad'de, "19 nen 
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mıadde üzerinde kon ustular. Aradan bdr mıad-
do çıkan-ılmış olduğu için Hükümetin linetini 
olanı 18 nci nuadde üzerimde konuşuyoruz. Bu 
itibatıia mâruzaıtıım doğrudur. Kamilim, tüzük, 
yönetmueliık ve umumıi emirlere ıriaıyet. leıtnııiyeın 
veya riayet •eıtnıı1e!iıııeık',tıa ısrar eden özel okuıllliarıt 
muvakkaten veya daimî olanak Icaıpıaitıiına: yetkisi 
veriyoruz. 'Bir dola ıiıtııuınıi eminlerin nıe oıldu-
ğıı. evveliden; malum olmadığı, metni ve şartıları 
mıaJıiııı. lOİmıadığı, bir özel' okullun dıevamiyetiylc 
tevajkuf .edip letiiımyeceği veya, 'bir özel okutan 
lâalettâyiu ummıadığı bin: uım.uunıi omın'o riayet 
edip etımienı'eiSİndıeını çıka.caık nuüşlmilât mıalüm ol
madan >emno riaıycft etmiyen bir mıektcp kaıpaıtı-
Jır, d.eımenin taıra.flısı değilim. Birim «i mıâruıza-
•tım. 1 bu idi. 

Somra., ikinci mâruza! um.. mımvaıkkaıt kaıpaıtmııa 
'mevzuu üzerinde idi. Muvakkat kapalma' mıev-
zuııı, zaltem aıı'eıktebin tatil* zaımamımda. olmaz. 
Onu kapatmış olunansınız, mıeıktep zate.n ıkapaiLı-
dı,r. Bu itibarla tedrisat esııaisımda <kapata;cak-
siniz, (Jok mıuı'htenem arkadaşım Ylusul' Uiusoy'-
ıtn. beyanı da yeri,nıdıe. değildir bence. Mııvıak-
••kaıten bir mektebi kapatacaksınız. I<'v/ef, somra1? 
Onu Maarif Vekâletindin diğer .mekteplerimin 
bir ;sın ılıma, yerleşitiroıeeıksinlz. Muhterem anlka-
daşlarıım, bugünıı her simdi ağzıma kadar dolm 
va,znyettledir. Hanı/gi mıektebim talebesini getirip 
hamıgi sımılia. yerleşıtdrehiılıksiniz? Kaildi ki, İrer 
yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi, -her öğ
retmemin de bir öğretilin taırzı vardır. Ayrı 
ayrı tedrisatt tarzlaırı vardır. Bu tedrisat tıaırızı-
nıa, bir .muayyen: tedrisaıt tarzıyla devıaım edip 
giden talebeleri alaıcaiksıımuz, sınıfın müsait ol
duğunu ıkabul etıscık daılıi... Ne y a pac aksınınız? 
Maarifin diğoin bir mıekiteibiınm şaırttarı içerisi
ne (koyaıcaıkısınıız, .muvakkat zaman için. Sonııa, 
o mektebin cezası bittikten; son 11a o talebel'eri 
.tekrar aıhp yinle eski mektebime getire çekisi
niz. Bıı,, hiçbir zaımaım tafcbeılilk hukuku ile itoağ-
daşaıma^z sevgili arkadaşlarımı. Farzı muhal, mu-
kal bir şeydir; .başka, bi.r resmî mektepte yer 
bulduğunıuızu, koyduğumuz ut kaıbuıl etsek dami 
talebeliğin devanın ve dev.anniyeidyle bağdaşa^ 
maz. Deimin de arz ettiğimi ıgibi 'her ımekteJbin 
bir tedris .sistemi vardır. Bir programı taıtıbik 
«listenin vardır. Ve bu programın, /tatbikinde 
yetiştiği bir nnenzil vardın*. O ayrı bir şart için-
diedir, diğer mektep ayrı bir şart] içindedir. 
Binaıemaıleyh muvakkat kapatma, tıaıl ebonitin mıeıu-
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faali bakımıımdaım aykırıdır, doğru değildir. 
Muvakkat, İvapaıtmıamnn bu mıaddeden erkarıl^ 
minisi şanıttır. Mektep ya doğru olarak çalışır, 
devamı. eder, tedrisatını yapar, sonuna kadar 
/talebeyi faydataıiıdıriir, veya' devamı e'tmı̂ z, 
I5.aikam.hgin buı hususta. kesin bir karar allmıası 
lâzımdır. Ancak, bunun, yerine talebeyi illgi-
lendiımıiyoiiı; Eaıkai nıe'kt'ep idaresini cezaılıalndı-
ranı .aıyrı bin' nııüıeyyidc ikoynııaıya itirazım yok. 
Ama taiebeyi de ^bizzat eeızialaıudırır gibi bir 
mıüeyykıV Ivomuılımaısmıa, raızı değiılim. Maıılııtıereın 
M'eclininı. de buma rıza, göstenımiyeceğin'e «ininim. 
F>in;a.eııiıa;Iıeyıh, bunun mıaıddedön suıreti ıkıaıtiyede 
tayyediliiııesıinıi aırz Yo- 'teklif «lleıinı. ITürmeıtle-
niımıle. 

iBASKAN" — Buyurun Sayım Uılusoy. 
^'lNü^1 riATiSOY (Saıkarya) — Ook değerli 

ark'iadaşlaırıfıı. tekrar lıuzuıiııınulzu işigal .ettiğimi 
illin mııütee'ssirimı. F.aıka.t ıı.e yapaılımı ki aziz 
dostııı'ıı Kıulhi Bey b.eminı buınaya çıkmamıı ie-
bar etmiıişitir. Bendemiz doktor değilim, ıopera,s-
yondam anıJamıaim. (Cîülüşmeler) Fakaıt 'hocalık 
sanat ini çoık iyi ıbilirimı. Uuhi Böy miistıeniıh ıol-
sum'ıar. Bu iıtilıarlia; nınıhteremı üstıaıdımızıın ıballı-
•nH'iyc [)ir.a;sıa satmıaisıma, aıklımı emıi'edi, ııuüsaa-
ılcikMİyl'e. 

•Buraida. kasıt şudur, arz eıdıeyiım • Bir mıü-
essese vaııulır, öğretimi »ve eğitimıi itibariylıe az 
zıanıa.rhdı.r, umumi mıevzuait ve lıükünılere kanışı 
işlediği suç az zaraıiiııdır. Bu takidird'e mıilyon-ı 
iarc.ıa para saırt! edeni ibir nmüesseseyi topyakûıi: 
yııkaıliiiu ve buınmn hayaıtiyeıtiıiıe sonı mu veırelim? 
"̂ok-sa, bıınnım mı.uvaikka't 'bir zıamıaiıı. içıim, tembih 

mıalıiyetimıde tednisatımı mu k'eselliııı? Bu tıaıkdir-
de zattan Jiuılıi Bıety dıostuımuz şunu iyi bilısimıller 
'ki, halen dıeıaınıül bu nmerkezdedir. Bir nnüessıe-
se ,ka;paitıiıdığı gün eğer deınJkliğimi, muadelteıti-
11 i ikıtisabeıtmişiso o, nı/uıaıdil olduğu^ eşit oklu
ğu okullanıa n|akledilir, 'cğe.r muadeleti iktisatbe-
diılmıemişse mevzu ve mıüess'es hükümlıere göre 
ginmıck istledıiği sınıfın ait ısınıfılaıriınım iınııtiha,-
ıiıinı vererek .muıadelıeltıi tâyin ediliııceye kadar 
gider. Bu, ıımınımi İbir kaideıdir. Bu itibarla 
madde yerimde ıteıdviıı eddlıiııişitir, âdilâmle bir 
hüık'üm ıgeıtdnmişıtir. Hukuk maınıtığıınıa da, lıuikaık 
anılayışıma da asla ayikırı bin- yeri yoktun*. TTür-
nıo tilerimle. 

BAŞKALV —• Kayın M'uslihittin lîürer. 
MlKUİıHlTT.LVOÜHER (Satkaırya) — M'uıh-

lercmı aı'katdaşlarım, ziıkrodilımiş (v.b'in 18 mci 
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ııiıaıddedeıkıi ihüıküımıleno bemde'niiız .de aynen işti- I 
naık .etmeıkltıeyiım.. Yaılmız ıbu ka patımı-ı itnaıdides'iını- I 
•deıki «uımumi 'emiklere» talikini ıbitıaz ımuğlıaıki 
gördüğümden, şayet Mjaıarif Vekâlet inimi illgili-
leni bize bu mevzuu biınaızj dalha lacıklaımıaık lût-
funda, ıhuıhımuınlaırisıa bu mıaıddienin tedvini şeklıi-
•niiiı. dalha iyi olacağı Ikaııaıaitimdeyiım.. Ve hıaki-
kjaıteu ısarıaıfoaitıen. «Ikamıuın, tüzük ve yönetmelik
lere veya uımuımi emirle ne layikırı hareketi veya 
.aıykıtn harekette ısrarı teıshilt 'edilen özel öğre
timi ıkuıraımu, hareketinim lağiırliikı derecesimıe 
igöre geçiıcıi veya ısümekli olıarak Millî Eğitimi | 
Bak anlı ğınea kapaitııllaıcaık.» diyor ki., mıalûmıı 
ihsanımız; 'bir suç mnıhıaıkkıaik .en şiddetli şe-
ikilide tecziye iedilım>ez. öyle ısıiiçlıarı, öyle husus-ı 
laıi'i: bu özıel teşebbüs ihcla.s edebilir ki, binden 
o 'özel teşebbüsü kıapaıtnuaık bir müessesemin yı
lkımı demek oılaiöaktır. Onum içini bunaı ihtar 
ımıalh'iyieitimıde IMıaarif Vekâletinim takdir saılâni-
yetimd kuılllıammıası sekilinde hır. elâstikdıyet ver
memin faydalı oılıaoa t̂ı ikamıaatindieyira. j 

BAŞKAN — Sayın Şenel, buyurunuz. 
REMZİ ŞENİMİ, (Denizli) — Sayın arkadaş

lar, 18 nei madde ta inam iyi e yerindedir. Şöyle ! 
'ki, «kanun, tüzük, yönetmeliklere ve umumi 
emirlere aykırı hareket» bundan başka bir şey ! 
düşünülemez arkadaşlar. Bir okulun idaresi ka- i 
nunlar, tüzükler ve yönetmeliklere göre olur. \ 
Maarif Vekâleti bir müfettişini okula gönderdi, j 
Sınıf geçme defteri tutmamış, tüzüklerine ay
kırıdır. öğretmenleri kontrol etti; Yönetmelik- i 
ler der ki, öğretmenler öğreticilerine verdikleri 
notları not defterine geçirmeye mecburdurlar. ı 
Kontrol edildiğinde gördü ki, öğretmenleri, bu 
vazifeyi yapmamış, yönetmeliğe aykırı hareket 
etmiştir. Diploma defteri tutar, tutmamıştır. Di
siplin kurulları şöyle çalışır, çalışmamış, disip
lin yönetmeliğine göre hareket etmemiştir. Bun
lar okulun mânevi havasıdır. Bir de okulun mad
di havası vardır. Okulun ısıtılması emirlerde be
lirtildiği şekilde olmamıştır. Bunlar ticari mües
seseler. Müesseseleri canladıralım, çoğaltalım i 
derken, bir taraftan da oradaki Türk çocukları
nın gelişi - güzel yetiştirilmesine imkân yevmiye
lim. Hay hay, bu özel okullar inkişaf etsin, he
pimiz canü gönülden bunu arzu ediyoruz ama, 
bir okulun maddi ve mânevi havası vardır. El
bette onu kontrol edecek olan Maarif Vekâleti- j 
dir. Bizler Maarif Vekâletinin bu kontrolıma iti- I 
mat etmiyor muyuz arkadaşlar1? Bundan daha I 
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kesin, dalha güzel bir şey olamaz. Madde tümü 
ile mükemmeldir, güzeldir. Hiçbir değişikliğe ta
raftar olmamanızı saygı ile rica ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Alieanoğlu. 
MAHMUT ALIOANOÖLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, biraz evvel mâruzâtta bu
lunduğum sırada maddenin rakamında hata et
miş olabilirim. Fakat esas itibariyle maddeye 
uygun mahiyette beyanda bulunmuştum. Ruhi 
Bey arkadaşıma hatırlatmak isterim. 

Şimdi arkadaşlarımızın temas ettikleri gibi, 
kanunun 18 nci maddesinin koyduğu şartlara 
muhalefette bulunan, bu müesseselerin geçici ve
ya sürekli olarak Millî Eğitim Bakanlığınca ka
patılması doğrudur .Zahirde Iîu'hi Bey arkadaşı
mızın geçici olarak kapatılmasını kabul etmeme
si de yerinde gibi görünür. Fakat maddenin met
ninde yazılı olduğu üzere, hareketinin ağırlık 
derecesine göre müesseseyi tecziye etmek lâzmı-
gelir. Nasıl ki suçların derecelerine göre teczi
yeler yapılmakta ise, yine böyle bir müessesenin 
riayet etmediği şartlar neticesinde tevlidettiği 
zararların derecesine göre de cezasını vermek lâ-
zımgelir. 

Onun içindir ki, geçici kapatmak hususu ka
bul edilmiş. Meselâ bir misal vereyim: öğrenci
lerin işledikleri suçların derecesine göre ya dai
mi okuldan tard cezası verilir veyahut da .geçici 
olarak 2 - 3 gün okuldan tart cezası verilir. Şim
di aynı şeyi mukayese edelim. Şu halde öteden 
beri bu sistem kabul edilmiş ve tatbik edil ©gel
mektedir. öğrenciye demek ya hiç tart cezası 
vermiyeceğiz 1 Veyahut da işlediği sucun redaet 
derecesi hafif olsun, orta olsun, ağır olsun doğ
rudan doğruya tart cezası vereceğiz. Bu bir âdil 
nisbet olmuyor. Simli, nasıl ki, öteden beri eği
tim kanunlarımızda, tüzüklerde bir öğrenci için 
geçici tard cezası varsa mir müasseısenin de, kıoşu-
lan şartlara riayet 'etmeyişinden mütevellit doğa
cak zararların derecesine göre de geçici ikapatma 
cezası vermek 'bendenize .göre yerinde olur. Filha
kika bu, senenin ortasında olmaz. Sene sonun
da, tedris sonunda bir okula meselâ bir yıllık, 
iki yıllık, üç. yıllık, 5 yıllık bir ceza verilir de, 
yine o kurum sahibine, ayrıca, bu tâyin edilen 
müddetin hitamında müesseseyi açmak hakkı 
bahsedilebilir. 

Binaenaleyh, eğitim sahasında iyi neticeler 
almak istiyorsak ve bu kanunun espirisine uy-
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gun olarak bir fayda sağlamak istiyorsak, bu I 
kabîl müesseselerin bir kontrol altına alınması 
lâzımgeldiğini kabul ettiğimiz gibi, bunun neta-
yicinde tecziyelerini de kabul etmek şarttır, iş
te onun içindir ki, kanun tasarısında bu hususta 
hükme bağlanmıştır ve bendenize göre, bu mad
de arkadaşlarımızın da ekseriyetinin kabul etti
ği gibi yerindedir. Tasviplerinize bilhassa arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 18 nei madde üzerinde müzake
relerin yeterli görüldüğüne dair önergeler var
dır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
18 nei maddenin yapılan müzakeresi netice

sinde durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa
yetini arz ederim. 

Elâzığ 
Naci Güray 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede

rim. I 
Adana 

Mehmet Geçioğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. 18 nei mad- I 
de üzerinde verilmiş bulunan değişiklik öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
18 nei madde metninde ikinci satırdaki (ve

ya umumi emirlere) kelimelerinin metinden çı
karılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

GEREKÇE : 
Devamlı, müstakar kanuni hükümler ancak 

(Tüzük, yönetmelik) lerde belirtilir. Bunlar ka
nunu uygulamaya yeterler. (Kanunsuz suç. ve 
ceza olmaz) kuralı umumi emirleri de kapsar ve 
bunlar müstakar değildirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ ÜL

KÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. | 
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18 nei maddeyi yazılan ve okunan şekli ile 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — özel bir okulun kurucusu, 
haklı sebep göstermek, okulun yöneticisi 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 al
maksızın veya yukarda yazılı kapatma şartları
na uymaksızın okulunu kapatmış olan kurucuya 
tekrar özel bir öğretim kurumu açma izni veri
lemez. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde Sayın 
Eren, buyurunuz. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, bir bilim müessesesini, bir ticari mü
essese veya bir fabrika gibi sene sonundan üç 
ay evvel haber vermek şartiyle sene sonunda 
kapatma yetkisinin verilmesi, bir fabrikayı ka
patmadan çok daha fazla sosyal ve bilimsel kö
tü sonuçlar doğurur. Bu meyanda öğretmenlerin 
aileleriyle birlikte yaptıkları sözleşmelere rağ
men mağdur edilmeleri, öğrencilerin bir başka 
öğretim müessesesine, kurumuna yazılmaları 
için zorlanmaları, yöneticilerin de gene bir çok 
özel haklarını şüphesiz haleldar edeceğinden, ay
rıca memleketin maarif sisteminde mânevi bü
yük bir darbe, bir rahne teşkil edeceğinden, 
maddi ve mânevi kapama arzusunu gösteren ku
rum kurucularının maddi ve mânevi bir tazmi
nata da mahkûm edilmeleri gayet tabiîdir. Bun
dan dolayıdır ki, bendeniz 3 ncü bend olarak 
takdim etmiş olduğum tadil önergesinde; öğret
men yönetici ve öğrencilerin kapamadan doğa
cak özel hakları maihfuzdur.» ibaresinin kon
masını teklif ettim. Takdir Muhterem Meclisin
dir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
19 ncu madde üzerinde verilmiş bulunan de

ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özel öğretim Kurumları Kanun tasarısının 

19 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Kâzım Arar 
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«özel bir okulun her ne suretle olursa olsun 

kapatılmasına kaza mercilerince karar verilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesinin 3 ııcü bendi ola

rak aşağıdaki ibarenin konmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

«3 ncü bend: öğretmen ve öğrencilerin kapa
madan doğacak özel hakları mahfuzdur.» 

Gerekçe : Bir ilim kurumu devamlılık vas
fını ihlâl edince, birçok gerçek kişilerin bundan 
göreceği maddi ve mânevi zararları tazmin etme
si de Borçlar Kanunu hükümlerinin icabı, tabiî 
bir sonucudur. 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oyunuza arz edeceğim. 

(Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Komisyon adına beyanda 
bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Sayın Asım Eren'in bu 
madde münasebetiyle verdikleri takrir, Komis
yonumuzca hakikaten üzerinde durulmaya değer 
mahiyette mütalâa edilmektedir. Yalnız bu mad
dede mi, yoksa öğretmen ııaklariyle ilgili gelecek 
maddelerde mi bunun konması lâzımgeldiği hu
susunda bir karara varmak için lütfederseniz bu 
maddeyi geri alalım. 

BAŞKAN — Madde Komisyonun talebi üze
rine geriverilmiştir. 

MADDE 20. — Kapanan veya kapatılan ku
rum mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğren
cilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve 
diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim et
meye mecburdur. Devir ve teslimden kaçman 
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veya bu görevi savsıyan kurucu veya temsilci-
lari hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem 
yapılmakla beraber, 19 ncu maddenin son fık
rası hükmü de ayrıca uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Eren bu
yurunuz. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, burada Sayın Komisyonun biraz 
evvelki talebine mütenazır bir tashih icabediyor. 
O da; sondan ikinci satırda «son fıkrası» keli
mesi yerine, o «son fıkrası» yerine, «ikinci fık
rası» demek icabediyor - eğer bundan evvel tek
lif ettiğim 3 ncü bend maddeye ilâve edilirse. -
Bunu nazara almalarını istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Komisyon 
adına buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, 19 ncu madde 
yeniden hazırlanacağına göre orada nazarı itiba
ra alacağız. 

19 ncu maddeye atıf yapılıyor. 
BAŞKAN —- Sayın Eren, 20 nci madde üze

rindeki talebiniz, 19 ncu maddede nazarı itiba
ra almacakmış. Yani Komisyon bu 20 nci mad
dedeki beyanınıza katılıyor. 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, benim 
söylemek istediğim; bahsi geçen fıkra, benim 
takririm kabul edildiği takdirde son olmuyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, 19 ncu maddeyi 
geri alıyoruz. 20 nci maddenin bu cümlesinde 
oraya atıf vardır. Şimdi o geri aldığımız madde
nin ne şekil alacağı, bir fıkra halinde mi, iki 
fıkra halinde mi tedvin edileceği şu anda meç
hulü müzdür. Komisyonumuz ona bir şekil ver
dikten sonra müsaade buyurursanız bu şekli ilo 
kalırsa gene aynı mânayı hedef tutar tahmin 
ediyorum. Yani şimdiden kati bir şey söylemeye 
imkân bulamıyoruz. Çünkü 19 ncu maddenin 
alacağı şekli şu anda bilememekteyiz. («Bu mad
deyi de geri alın» sesleri) Bir kelime için mad
deyi geri almayı pek doğru bulmuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 19 ncu maddenin son 
fıkrası hükmü de ayrıca uygulanır, cümlesi bu 
maddede kaldığı müddetçe madde oya sunulabi
lir. Bunda değişikliği icabettiren her hangi bir 
kelime dahi mevcudolsa maddeyi bu şekliyle oya 
sunmamız mümkün olmaz. O bakımdan müsaade 



M. Meclisi B : 12: 
ederseniz bunu 19 ncu maddeye bağlıyalım, J 
20 nci maddeyi de 19 neu maddede çerçeveledi
ğimiz esaslar dairesinde getirirsiniz. 

GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ FETHI 
ÜLKÜ (Tunceli) — Geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, 20 nci maddeyi de ko
misyona gönderiyoruz. 

MADDE 21. — Açma, öğretime başlama 
izinlerinin verilmesi, denkliğin onanması veya 
kaldırılması, kurumun kapanması veya kap-
tılması ile ilgili kararlar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca ve Bakanlıkça uygun görülecek şekilde 
ilgili öğretim kurumu tarafından ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Maddeyi oyumuza sunuyorum, okunan ve yazı
lan şekliyle. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Saym arkadaşlarım, biraz evvel Yüce Heye
tinizce müzakere edilen 16 ncı madde üzerinde 
Sayın Hasan Aksay tarafından verilmiş bulunan 
değişiklik önergesi nazarı dikkate alınmış idi. 
Meclis kabul etmişti. Bu esaslar dairesinde ko
misyon 16 ncı maddeyi yeniden düzenlemiş ve 
oyunuza hazır vaziyete getirmiştir. Okutuyo
rum r 

Saym Başkanlığa 
Büyük Meclisçe kabul edilen 16 ncı madde 

üzerinde verilmiş olan Sayın Hasan Aksay'm 
takriri, ilişik değişikliğe takrir sahibinin de iş
tiraki ile, Komisyonumuzca filhal iştirak edebi
lecek hale gelmiştir. 

Saygılanmla arz ederim. 
Geçici Komisyon adına 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

«MADDE 16. — Yüksek dereceli özel okullar
da diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerin 
imtihanları Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılır. 

İmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni ol
mak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan I 
Üniversite öğretim üyeleri veya resmî yüksek 
okul öğretmenleri arasından seçilecek iki üye ile 
birlikte üç üyeden kurulur. 

imtihan kurullarına katılacak üniversite ve
ya bilimsel özerliğe sahip yüksek okul öğretim I 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzerine 
ilgili fakülte veya yüksek okullarca, usulüne gö
re seçilir. | 
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imtihan kurulu üyelerinden okulun mensubu 

olmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kuru
munca ödenir. 

imtihanların hangi dersi erden olduğu, ne za
man ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek öğ
retim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir.» 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi bu şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 16 ncı madde yapılan bu değişiklikle ka
bul edilmiştir. 

Kurum bina ve tesisleri 
MADDE 22. — özel öğretim kurumlarının 

yerleri, binaları, tesis ve müştemalâtı ile ilgili 
standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, imar ve iskân bakanlıklarının mütalâaları 
alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Buyuran Saym Gürer. 
MUSLlHlTTlN GÜRER (Sakarya) — Ben 

sıramı Ruhi Soyer'e verdim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, 22 nci maddede «özel öğretim kurum
larının yerleri, binaları, tesis ve müştemilâtı ile 
ilgili standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, imar ve iskân bakanlıklarının mütalâ
aları alınmak suretiyle...» Evet, ama bunlardan 
kurulu bir heyet tarafından karşılıklı bir müza
kere neticesinde, yapılacaksa sadece Millî Eğitim 
Bakanlığının alacağı mütalâalara dayanarak ken
di takdiri ile yapacağı bir standart arasında bü
yük fark vardır. Müsaade ederseniz bu teknik 
bir mevzudur. Bu heyetlerin vereceği, müşte
reken, aralarında müzakere ederek Bayındırlık 
Bakanlığından gelecek bir mühendisle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından gelecek doktor
ların vereceği mütalâaları meczederek yapıla
cak bir standardın, bunlardan alınacak mütalâ
aları ile yapılacak standart arasında fark olacak
tır. Binaenaleyh bunlardan müteşekkil bir he
yet tarafından yapılması daha uygun olur. Mad
denin bu şekilde tâdilini yerinde bulurum ve eğer 
muhterem komisyonda lütfen iştirak ederse daha 
uygun olur kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen? Saym Kasım Grülek. Yok Sayın Reşit 
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Ülker, yok. Sayın Nihat Akay, yok. Sayın Ali 
Dizman. Yok. Sayın Zeki Zereıı. 

ZEKÎ ZBRBN (istanbul) — Bundan sonra
ki maddede konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz is-
tiyen? Yo'k. Değişiklıiik önergeni: de yoik. Mad
deyi tekrar okutuyorum. 

(22 nci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan Millet Mec
lisi birleşimini 10 Temmuz 1964 Cuma günü sa
at 15.00 de toplanmak üzere kapatıyorum. He
pinize iyi günler dilerim. 

Kapanma saati : 18.40 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ YİRMİÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

9.7.1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Harçlar kanunu tasarısının 21 ve 71 
nci maddeleri hakkında 1 numaralı Vergi Re
form Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/917) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — özel öğretim kurumlan kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanihrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 

kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plaân konuş
larından seçilen beşer üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15.1.1964] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen üçer üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sa
yısı :543) [Dağıtma tarihi :28.12.1963] 

3. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




