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III. __ YOKLAMA 

ÖMER KÜLHAN (Kars) — Sayın Başkan, ço
ğunluk yok, yoklama yapılmasını İstÜyoruz. 

(HP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — Yoklama isteği mahiyetindedir; yok

lama isteyen arkadaşlarım, lütfen (isimlerini yazdır
sınlar. 

Sayın Seyfi Oktay, Sayın Neriman Elgin, Sayın 
Şevki Taştan, Sayın Kenan Nuri Nehrozoğlu, Sayın 
Ömer Kuş'han, Sayın Vedibi Ataiklı, Sayın Cahit Tu
tum, Sayın Kadir Narin, Sayın Edip Özgenç ve Sa
yın Barış Can yoklama talep etmişlerdir. 

ÎS'MAfL SARUHAN (Ankara) — iyi "ki, 10 ki
şiyi 'bulabildiniz... 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Sayı önemli değil, 
'keyfiyete bak sçn; konunun çok önemli olduğunu bi
liyoruz. 

H. BARIŞ CAN (S'inop) — Sayın Başkan, mü
dahale eder misliniz?. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen; halkla
rıdır, Tüzük gereğince 'bir hakkı kullanmaktadırlar, 
lütfen müdahale etaıeyellim, saygılı olalım birbirimi
ze. 

10 kişi oldu efendim. 
H. BARIŞ CAN (pinop) — «Hele şükür 10 ki

şiyi buldunuz» damek suretiyle grubumuza sataşma
da bulunmuştur arkadaşımız. 

Arkadaşlarımız komisyonda çalışıyorlar. Lütfen, 
bu şekildeki sözlere izin vermeyiniz. 

BAŞKAN — Evet, evet; birdenbire söyledikleri 
için, mani olamadım. 

Yoklamaya başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır, görtüşmdiere 
devam ediyoruz. 

KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Sam
sun) — Yetersayı vardır, taimıam. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, Kâtip 
Üyenin hareketi usuıt otlamak güzel değil; burayı kah
veye çeviriyor. Lütfen efendkn.v. 

(BAŞKAN — iSaıydık arkadaşlarım, hepinizi say
dık; buradan arkadaşlarını da tespit ettiler. Bunun 
aksini ifade etmek biraz yanlış oluyor. 

ÖMER KUŞHAN ıflKaırs) — Sayın Balkan, söy
lemiş, olduğunuz sonuca değil, şu anda Başkanlik 
öivanıındalki çok değerli arkadaşlarımızın sergilediği 
•görüntüyedir bizim itirazımız. OnDarın hareketlerinin 
tezahürü olarak biz zaten bu tepkıiıyıi gösteriyoruz 
efendim. (AINAIP sııraılarından «Alah, Allah» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, Başkanlık Divanındaki arka-
•daşlarımızı ikaz ederiz efendim. 

VECtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Onaya yakış
maz; biraz ciddî olsunlar. 

'KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Sam
sun) — Sonra konuşalım; ne yapacağımızı biz bili
yoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. — özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sa
yısı : 349) (Devam) 

ıHAŞKAN — Sayın millıetv^kileri, fcamüsyıon ra
porunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Raporun okunmasını kabul edenler..-. 
Etmeyenler... Kabul «dıiimemıiştir. 

Kanun tasarlısının tümü üzerinde Halkçı Parti 
Grubu aldına Sayın Cahit Tutum, buyurun efen
dimi. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke-
sıir) — Sayın Başkan, değerli miiMlvcldılilierıi; 625 sa
yılı özel Öğretim Kurumları Kanununun1 5 'inci Mad

desinin Değiştirilmesine (Mşfoin Kanun Tasarısı öze
llinde grubumun görüşlenidi arz ediyoruniv 

'Değerli üyeller, devletin aslî ive sürekli bir göre
vi olan öğretim ve eğitim konusunda, son on, onbeş 
yiter Beğişik yaklaşımlar dikkati çekmektedir. Son 
yi'Uaırda, devletin tek başına eğitimlin üstesinden gele
meyeceği, bu konuda özel kesıirnıiö dıe sorumluluk 
yüklenmıesii gerektiği yarigıisa âdeta, empoze edilme
ye çalışılmaktadır, önce, özel yüksefcokuiarla baş
layan bu akım, Anayasa Mahkemesinin bilinen ka
narından sıonra, daha çok ortaöğretim düzeyine kay
mış, oradan da bugünkü dershaneler sistemine ge-
lıinmiştıir. 

Ülkemizde özel öğretim kuırumllan, ilk kez, 1965 
yılında çıkarılan! 625 sayılı özel bir yasa il© ayon-
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