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CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 23 . 11 . 1BK57 tarih i 6 ncı Birleşiminde açılmasına karar verilmiş olan 
özel yüksek okullarla ilgili Senato Araştırmasına ait rapor ilişikte sunulmuştur. 
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Eki : 1 — 19 belgeyi ihtiva eden bir dosya. 
2 — Araştırma yapılan okullara ait 21 r.ded okul dosyası. 

Özel yüksel okullar konusunda araştırma yrpmakla görevlendirilmiş bulunan Komiyonu-
muz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun öngördüğü süreler içinde görevini tamamlamış olup 
araştırma sonucunda tesbit edilmiş bulunan hususlarla Komisyonun görüş ve temennilerini de 
kapsıyan işbu raporu üyelerin imzalan ile birîiî ta Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna arz edil-
mefe üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar. 
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ÖZEL YÜKSEK OKULLAR HAKKINDA CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU RAPORU 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa'nm 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü'nün 133 - 138 nci maddeleri uyan ne a Özel 
Yüksek Okullar 'hakkında araştırıma yapmakla görevendirillmiş bulunan Komisyonu muz '6.12.1967 
tarihinde görevine başlamış, 24 . 4 . 1968 tarihinde araştırmasını taimamlıyarak aşağıdaki rapora 
hazırlamıştır. 

KONUNUN CUMHURİYET SENATOSUNA İNTİKALİ ARAŞTIRMANIN KABULÜ, KO
MİSYONUN KURULUŞU VE GÖREVE BAŞLAYIŞI : 

Cumhuriyet Senatosunun 14 . 11 . 19-67 tarihli 4 ncü Birleşiminde Kontenjan Üyesi Zerin Tu
zun gündem 'dışı bir konuşma yaparak, özıel yüksek okullar hakkında basına intikal öden bâzi 
olumsuz tutumların varlığı iddiaları karşısında Parlâmentonun kayıtsız kalamayacağını ifade 
etmiş ve hoyiesine önemli bir eğitim sorununun ele alınarak incelenmesi lüzumunu öne sürmüştür. 
(Konuşmanın taım metni belge 1) 

Aynı birleşimde Artvin Senatörü Fehmi Alparslan ile Konya Senatörü Sedat Çumralı'nın Gü
ven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına verdikleri ve özel yüksek icJkullarida Senato araş
tı raıası istiyen bir önergeleri -okunmuştur. (Araştırma önergesi belge 2) 

21 . 11 . 1967 tarihli beşinci Birleşimde Tabiî Senatör Mehmet Özıgüneş'in şahsı adına vermiş 
olduğu ve yine özel yüksek okullar konusunda bir Senato araştırması açılmasını teklif eden öner
gesi okunmuştur. ((Araştırma önergesi belge 3̂1 

23 . 11. . 1967 tarihli altıncı Birleşimde Güven Partisi adına Konya Senatörü Sedat Çumrah 
vermiş oldukları araştırma önergesi üzerinde konuşmuş bilâhara Hükümet adına Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyliye söz verilmiştir. Balkanın araştırmanın açılmasına taraftar olduğunu .'bil
dirdiği konuşmasından sonra Önerge oya konmuş ve kabnl edilmiştir. (Konuşmaların tam metni 
belge 4) 

28 . 11 . 1067 tarihli yedinci Birleşimde Tabiî Senatör Mehmet Özgüneş'in önergesinin müza-
keredue geçilmiş, önerge sahibinin konuşmasından sonra Millî Eğitim Bakanı İlhaımi Ertem gö
rüşlerini bildirmiştir. Bilâhara oya konan araş-tırma önergesinin kalbulü üzerine 9 kişilik 'bir 
Araştırma Komisyonunun her iki önergeyi birleş tireFrefk araştırma yapması uygun gömülmüştür. 
(Konuş.:)! al arın tam metni, (belge 5) 

5 . 12 . 1967 tarihli dokuzuncu Birleşimde Araştırma Komisyonuna aday olarak gösterilen üye
lerin adlan oya ounulup ka'bul edilmesi üzerine Komisyon aşağıdaki üyelerden teşekkül etmiştir. 

Ralımi Arıkan (B,du Senatörü) 
öm'CT Lûtfi Bozcalı (İzmir Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyon Senatörü) 
Ka.mil K ^ v d i o g l u (Tabiî Senr.tör) 
'd mi Tura.n (Kay:eri 'Senatörü) 
Z^ıdıı Tüzüıı f Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
TMik Ulusoy (Manisa Senatörü) 
CVv.al Yıldırım (İstanbul Senatörü) 
6 . 12 . 1967 günkü Cuımlhuriyet Senatosu Başkanlığı yazısı ile göreve 'başlamış Ibulunan Ko-

„-i,y .ravmız aynı gün toplanarak görev taksimi yapmış ve Başkanlığa Manisa Senatörü Refik 
"T-y--v'u, Sö7cülüğe İzımir Senatörü Ömer Lûtfi Bozcalıyı, Raportörlüğe Kontenjan Üyesi Zerin 
Tü:invü seçerek durumu 7 . 12 . 1967 tarihli yazıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bildir
miştir. 

http://Ka.mil
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Bunu müeteakip Komisyonumuz bir çalışma programı yapmıştır. Bu ı-möramrı göre ili: • dr-
rak IMillî Eğitim Bakanı ve Bakanlık yetkilileriyle temas edilerek, Bakanlığın 625 sayılı Kanunu 
uygulamasındaki tutumunun tesbiti. mütaakiben remd ve özel yüksek ok"-.';. jvcmcikriyk: gö
rüşmek suretiyle ortaya atılan iddiaların bu yönden do değerlendirilmedi v.:- Ankama, L-amml, 
İzmirdeki bütün özel yüksek okullarla muadili resmî okul ve fakülteleri."! yerimle görülüp in
celenmesi suretiyle, mevcut durumun objektif bir gü üsle tetkik edilerek mımmı vırıiması karar
laştırılmıştır. 

Bu cahşma programına göre araştırmaya baş'ıyan Komisyonumuz ilk olarak 13 . 12 . löÖT 
tarihinde Millî Eğitim Bakanlığına giderek Millî Eğitim Bakanı ve diğer yetkililerle görüşmüş, ay 
rica, mevcut özel yüksek okıülarm her birine ait ayrı ayrı birer dosyanın Bakanlıktaki mevcut 
bütün dokümanları kapsar şekilde hazırlanıp, Araştırma Kmaisymvuna göıılr ih ıcön i istemiştir. 

Bu suretle 625 sayılı Kanunun Bakanlığa yüklediği görevlerin zamanında ve gereği gibi 
yapılıp yapılmadığı hususu ile Bakanlığın tutumunun, varlım iddia edilen akmk'ıkbmtla bir payı 
olup olmadığı konusnun tesbitini ve ilgili dairenin özel yüksek okulların ymı. 'iminde-• gvrekon 
titizliği gösterip göstermediğinin araştırılması yoluna gidilmiştir. 

I - BAKANLIKLA İLGİLİ KONULARDA YAPILAN ARAŞTIRMA : 

1. Bakanlığı ziyaret esnasında tesbit edilen hususlar : (Bakanlıktaki toplantıya ait zabıt 
belge 19) 

Anayasanın 21 nei maddesinin üçüncü paragrafında özel okulların bağlı olacakları esasların 
kanunla düzenleneceği ve bu okulların devlet okullarında erişilmek istenen seviyede olması ge
reği ifade olunmaktadır. Anayasanın bu âmir hükmüne uyularak hazırlanmış bulunan 625 sa
yılı Kanun, özel okullarda erişilmek istenen seviyeye ulaşılmasını mümkün kılmak için bâzı 
hükümlerin bütün ayrıntılariyle ortaya konup açıklanmasını ve kesin tedbirlere bağlanmasını 
da öngörmekte, bu maksatla da özel tüzük ve yönetmelikler çıkarılmasını âmir bulunmaktadır. 
Bu suretle kanun, uygulama görevini alacak olan Bakanlığa, özel okul kurucularını bâzı müeyyi
delerle sıkıca bağlama imkânını verdiği gibi, bu müeyyidelerin hazırlanması, uygulama ve takibi 
bakımından da önemli bir sorumluluk yüklemiş bulunmaktadır. Bu itibarla Komisyonumuz Ba
kanlıkta yaptığı araştırmalarda ilk olarak, kanun la belirli bir süre içinde çıkarıl ma, sı öngörülmüş 
bulunan tüzük ve yönetmeliklerin zamanında hazırlanıp hazırlanmadığı konusu üzerinde durmuş
tur. 

Bu konuda alınan sonuçlar aşağıdadır. 
A) Tüzük : 
625 sayılı Kanunun geçici maddesi, kanunun yürürlüğe girişinden itibaren 6 ay içinde bir 

tüzük çıkarılmasını âmir bulunmaktadır. Bu tüzükte okullara açılma izni verilirken dikkat edi
lecek şartların neler olacağı (madde 3) okulların özelliklerine göre kuruculardan istenecek en 
az ödenmiş sermayenin ne kadar olacağı (madde 4) öğrencilerden alınacak ücretlerin hangi esas
lara göre tesbit ve tâyin olacağı (madde 31) gibi hususlarla özel okulların kâr gayesi güt m iyen 
kuruluşlarca açılmasını teşvik maksadiyle, bu gibi kuruluşlara yapılacak maddi yardımın tes
biti (madde 42) ve kanunun kabulünden evvel kurulmuş bulunan özel okulların 625 sayılı Ka
nuna intibakını sağlıyacak hükümlerin getirilmesini (geçici madde) öngörmektedir. 

Bu suretle kanunu fazla teferruattan kurtarma yanında, çok önemli olan bu konularda bağ
layıcı hükümler koymak suretiyle, özel öğretim işinin belli kıstaslar içinde yürütülmek, sübjek
tif görüş ve hükümlerden kurtarılarak, ciddî ve disiplinli bir çalışma düzeni kurmak gayesinin 
güdüldüğü meydandadır. 

Ancak, kanunun yürürlüğe giriş tarihi 18 . 6 . 1965 olduğuna göre, altı ay sonra hazırlan
ması lâzım gelen tüzüğün 18 . 1 . 1966 tarihinde yürürlüğe konulması gerekirken, Bakanlığın bu 
görevi ifada gereği kadar gayret göstermemiş bulunduğu Komisyonumuzun araştırma için Bakan
lığa gittiği 13 . 12 . (1967 ıtıarihkıdıe dahi, tüzüğün henüz çıkarılamamış bulunması ve bu gecikme
yi izah' edecek tatmin edici bir sebep gösterilememiş olmasından anlaşılmıştır. 
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Tüzüğün zamanında çıkarılamamış olması sonucunda ise meydana çeşitli sakıncalar çıkmış
tır ki, bunların en önemlilerini şu şekilde sıralamak mümkündür : 

a) Kanunun 3 ncü maddesinde özel öğretim kurumu açma izninin verilebilmesi için gerekli 
şartların tüzükte belirtileceği ifade edilmektedir. Tüzüğün zamanında çıkmamış olması, açıla
cak yeni özel yüksek okularda kurumun niteliğine göre aranacak şartların neler olacağı husu
sundaki önemli bir sorunu tamamen cevapsız bırakmıştır. Bu durum, kanunun 8 ve 10 ncu 
maddelerinde kurulması öngörülen uzmanlar heyetlerinin, okulların yerlerini, binalarını, eğitim 
tesislerini, dershane ve labaratuvarlarını incelerken, belli kriterlere dayanmadan, tamamen şahsi 
görüş ve anlayışlarına göre ve birbirinden farklı kararlar almalarına, dolayısiyle, yetersiz şart
lar içindeki okulların açılması ve öğretime başlaması için izin vermelerine zemin hazırlamıştır. 

Meselâ özel yüksek öğretim kurumu olmak üzere teklif edilen ve bir apartmanın 7 - 8 nci 
katlarında tedrisat yapmayı öngören bir makina mühendisliği okulunun açılmasına izin verilmiş, 
bu izin verilirken, kanunun 9 ncu maddesi hükmüne uyulmadıktan başka, okulun bir sene sonraki 
gelişmesi ve öğretimin zorunlu kılacağı makina labaratuvarlarınm nereye ve nasıl kurulacağı 
dahi dikkate alınmamıştır. (Belge, 19 numaralı okul dosyası) 

Aynı şekilde, ders araç ve gereçleriyle laboratnvar, kitaplık ve benzeri eğitim tesislerinin 
ihtiyaca yeterli olup olmadığını tesbit edecek belirli bir kıstasın bulunmayışı da, bu konuda şah
si görüşlere göre hüküm verilmesine yol açmış, ayrıca bir heyetin yetersiz bulduğu okula vâki itiraz 
üzerine, ikinci bir heyet gönderilmek suretiyle öğretime başlama izni verilebilmiş, böylece de, 
yetersiz labaratuvarlarda yetersiz ders araelariyle Öğretim yapılmasına yol açılmıştır. (Belge, 18 
numaralı okul dosyası). 

Aynı şekilde okullara verilecek öğrenci kontenjanlarının tesbitinde de okulun niteliği dik
kate alınarak hazırlanmış bir kıstas bulunmadığından öğrenci sayısının orta dereceli okullarda 
olduğu gibi hacının zemin alanına göre tesbit edilmesi yoluna gidilmiştir. Böylece bâzı teknik ders
lerin bir dershanede 150 - 160 kişi ile okutulması gibi mahzurlu durumlar da ortaya çıkmıştır. 

Yine aynı nedenle okulların ayrı ayrı hazırlayıp Bakanlığın onayına sundukları yönetmelik 
ve müfredat programlarında bir birlik ve beraberlik sağlamak mümkün olamamış, ayrıca sık sık 
yapılan yönetmelik ve program değişiklikleri ile de, okullar kendi lehlerine bâzı avantajlar sağ
lama yoluna gidebilmişlerdir. (Belge 9 - 14 numa-ralı okul dosyaları) 

b) 625 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi özel öğretini kurumu açacak olanlardan istenecek enaz 
ödenmiş sermaye şartının da tüzükle tesbitini öngörmüştür. Hiç şüphe yok ki, bu sermayenin, açl-
lacak okulun cinsi ve niteliğine göre farklılıklar göstermesi gerekecektir. Özellikle büyük laba-
ratuvarlarm kurulmasını, bol araç ve- gerecin Teminini zorunlu kılan makina mühendisliği, inşaat 
mühendisliği, kimya mühendisliği, dişçilik ve benzeri meslek dallarında okul açmak istiyenlerin 
bu işe yatıracakları ödenmiş sermaye miktarı, işin gereği gibi yapılmasının ve yürütülmesinin bir 
nevi garantisi olacaktır. Ancak, tüzüğün zamanında çıkmamış bulunması dolayısiyle bu madde 
de gereği gibi işletilememiş, böylece kurucuların az sermaye, dolayısiyle yetersiz tesislerle işe 
başlamalarına imkân yaratılmıştır. 

Kanaatimizce, bu durum öğretim ve eğitimle bir arada düşünülmesi tehlikeli olan ticaret ve 
kazanç fikrinin okullarda birinci plâna getirilmesi gibi bir sorunun ortaya çıkmasında önemli 
şekilde etkili olmuştur. 

c) Yine 625 sayılı Kanunun 31 nci maddesi öğrencilerden alınacak ücretin hangi esaslara 
göre tâyin edileceği hususunun da tesbitini tüzüğe bırakmıştır. 

Tüzüğün zamanında çıkarılamamış olması, bu konuda esas alınacak kriterlerin -de neler olacağı 
hakkında 'belli bir fikrin ortaya çıkmasına imkân vermemiştir. Halen Bakanlık ücretlerin takdiri 
işini vilâyetlere bırakmıştır. Ancak, bir kıstasın mevcudolmaması dolayısiyle, vilâyetlerin alınma
sını öngördükleri ücret miktarları arasında bâzı farklılıklar bulunduğu dikkati çekmiştir. Ayrıca 
kurucular da uygulamada bâzı farklılıklar yaratma yoluna gitmişlerdir, örneğin istanbul'daki bir 
iktisadi ilimler okulundaki yıllık ücret 2 415 lira iken, yine İstanbul'daki bir diğer iktisadi ilini-
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ler Yüikselk Okulunda, kurucu tarafından yapılanı gelişi - güzel bir indirm'e ile ıbu miıktar 2 300 lira olarak 
tesbit edilmiştir. İzmir'de aynı un aniye tteiki bir okulda birinci, ikinci sınıf için 2 700, üçüncü - dör
düncü sınıf için 2 9'50 lira alınmaktadır. Ankara'da ise birinci - ikinci sınıflarda 2 300, üçüncü - dör
düncü sınıflar için 2 500 lira alan bir (okulun yanında, bütün sınıfları için 2 500 lira almayı öngörmüş 
bulunan bir okul bulunmaktadır. 

Mühendislik okullarında ise İzmir'deki bir mühendislik okulunda akşam öğrencilerinden 4 000, 
gündüz öğrencilerinden 6 500 lira ialmmasına mukabil İstanbul'da aynı mahiyetteki okullarda bu mik
tarın akşam 3 000, gündüz 6 000 olarak tesbit edildiği, ancak iki kurucunun hiçbir resmî mercie du
yurmadan bu miktarı 3 000 - 5 000 olarak uygulama yoluna gittikleri, İstanbulludaki bir üçüncü 
okulun ise akşam öğretim ücretini 2 900 lira olarak tesbit etmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Ankara'da aynı mahiyetteki okullarda ise gündüz 5 500, akşam 3 500 lira alınmaktadır. (Belge 
1, 2, 3, 8, 5, 9, 11, 17ve 19 No. lu okul dosyaları) 

Bunlardan başka bâzı okullar 50 liradan 300 liraya kadar kayıt ücreti diye ilâve bir ücret almak
tadırlar. Bu konuda Anlkara'daki bir okul 100 lira kayıt ücreti alırken, valiliğin bu hususta bir tes
pit yapamıyacağmı bildirmesi üzerine kayıt ücretini 300 liraya çıklarmıştır. Ankara'dalki blir diğer mü
hendislik okulu 300 lira kayıt ücreti alırken, İstanbul'da bir tanesi 50 lira almakta, bir diğeri hiç 
almamaktadır. (Belge, 9, 14, 15, 19 No. lu okul dosyalan) 

Bu konunun tetkikinde valiliğin kayıt ücreti olarak munzam bir ücreti .kabul etmediği, okulla
rın yönetmeliklerinde de buna ait açık bir kayıt bulunmadığı, ancak bâzı okullann, belirli şart
larda öğrencilere iade edilecek miktarların hesaplanması sırasında - kayıt ücreti hariç - tâbirini 
kullanmak suretiyle kendilerine bir açık kapı bulduk'lan anlaşılmaktadır. Bunlardan başka, bâzı 
okullann vilâyetten, sadece imtihana girmek için, öğrenciden yıllık ücretin % 10 - 20 n'isbetdndeki 
bir miktar parayı almalarını öngören kararlar çıkartmak yoluna gittikleri, bu suretle hiçbir mas
raf yapmadıkları bir öğrenciden imtihana giriş ücreti olarak 500 ilâ 1 000 lira gibi bir para almakta 
oldukları tesbit edilmiştir. (Belge 5 ve 6 numaralı okul dosyası) 

Yukarda izah edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Bakanlığın yıllık ücretlerin naniği kıs
taslara göre ve ne şekilde hesaplanıp tesbit edileceğini kesin hükümlere bağlıyan ve bunlara uymıyan 
kumculara tatbik edilecek müeyyideleri de ortaya koyacak olan tüzüğü çıkarmakta gecikmiş ol
ması, bu konudaki mahzurların meydana çıkmasında başlıca rolü oynamıştır. 

d) 625 sayılı Kanunun 42 nci maddesi kamu yararına çalışan dernekler tarafından kurulmuş 
bulunan öğretim kurumlarına yapılacak Devlet yardımı ile ilgilidir. 

Esas itibariyle Devletin eğitim konusundaki hizmetlerine vatandaşın yardımcı olmasını müm
kün kılmak gayesine dayanan özel öğretim kurumlarının bu sahada yapacakları hizmetlerde, kâr 
gayesi gütmemeleri meselenin prensibine daha uy gun düşmektedir. Bu bakımdan da, özel öğretim 
kurumlannın, kâr gayesi gütmiyen kuruluşlar tarafından açılıp yürütülmesi tercih ve teşvik olu
nacak bir husustur. 625 sayılı Kanundaki bu mad de de bu çeşit dernek ve kuruluşlara Devlet yar
dımı yapmak suretiyle, bunların gelişmesini olduju kadar, yerdden kurulacak olanların teşvikini 
de öngörmüş bulunmaktadır. 

Ancak, bu yardımın şekil ve şartlarını belirtecek tüzüğün vaktinde çıkanlamaimış olması, bu 
konuida atılacak (olumlu adımlara cesaret verici ollmaımış, bu suretle özel yüksek lokullann ticaret 
gayesi ile kural'muş şirketler, veya, aynı gayeyi güden şahıslar tarafından açılmasına âdeta ztetmin 
ve imkân hazırlamıştır. 

e) 625 sayılı Kanunun geçici malddesinde, evvelce açılmış 'bulunan özel öğretim kurumlarının 
bu kanuna intibak şeikil ve ışartlarıinın da tüzükte belirtileceğine işaret edilmiştir. 

Ancak, bu konudaki gecikme, kanunun yayımı tarihinden önce açılmış bulunan okullann, ta
mamen başı boş ve keyfî bir tutulm içine girmelerine yol açmıştır. Bu okullarım ıbirkı&mınlda yeni 
sınıflar ye yeni şubeler açıldığı baldle, kanunun 8, 10, 11 nci ımaiddeleri hükümlerine uyulimaJnıış, 
Bakanlıktan gerekli müsaade alınmamıştır. 
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Öğretim elemanı görevlendirdimesinde de aynı yolun tutulduğu ve bâzı 'okullarda, kanunun 

âmir 'hükmü olan yazılı imukavele yapma şartının dahi yerine getiriimiyerek, 'mukavelesiz öğret
men kullanıma yoluna gildilidiği tefslbit edilmiştir. Bu dutroımdaki bâzı okullarda öğrtenci kontenjanı 
konusunda da Bakanılkla (bir yaızıiştaıa yapılmadığı, öğrenci kaydının Ida okulun istek vte arzusuna 
göre ayarlanmakta olduğu ainlaşıltaııştır. 

Netice itibariyle, kanunun çıkarılmasını âimir bulunduğu ve özel okulların gereği gibi kurulup 
işleyişinde önemli ibir rolü bulunan tüzüğün çıkarılmasında, ilki seneden fazla bir Kalman gecikil
miş olmaisı, sıkı bir disiplin altına alınımaısı şart .olan özel okul kwucaı v)e yöneticilerinin, işi 
öııemsemiyen ve kâr ıgayesini birinci plâna alan bir tutuı'm içine girmelerinde önlemli rol oyna-
m ıştır. 

B) Yönetmelikler : 
625 sayılı Kanunun 19 nen madidesi açılacak özel okulların yer, bina 've anjüştelmilât bakımın

dan bâzı standartlara 'bağla'nartak bunların ilânını; 21 nci maddesi özel okullarda görev alacak yö
netici ve öğretim elemanlarının niteliğini belirten bir yönietmeliğin çıkarılmaisını; 43 ncü madde
si özel okullardaki denetimin hazırlanacak olan özJel yönetmeliğine gör>e yapılmasını öngörmek
tedir. 

Okulların maddi durumu ile öğretim elemanı ve denetim gibi öğretimin üç esas unsurunu kap-
sıyan bu konuların, gerekli ciddiyetle telsbit ve takibini mümkün kılacak olan Ibu yönetmelikle 
rin, Bakanlık tarafınidan önceden ihazırlanıp kanunun yürürlüğe girişinden itibaren derhal yü
rürlüce konulması çiok faydalı olurdu görüşündeyiz. 

Xe var ki. kanunun kabulünden ikilbfuçuk yıl sonra Komisyonumuzun Bakanlıkta yaptığı so-
i'uştuıfmada bu konudaki 'hazırlıkların talmaımlanıp tamamlanmadığı (huSustundaki sualimize de 
maalesef menfi cevap alınmış ve Ibu igecikıneııitı sebebini izaih edecek inandırıcı bir sebep de gös-
terilemeımiştir. 

Yönetmeliklerin zamanında çıkarılmamasından doğain sakıncaların en önemlileri lise aşağıda sıra
lanmıştır. 

a) Kanunun 19 ncu maiclileısi yukarıda Ida belirtildiği üzere, özel öğretim kuramlarının yer, 
bina., tesis ve (müştemilât Ibakılmmdan Ibelli stan d artlara bağlanmasını ve bunların ilânını öngör
mektedir. Kanuna, göre 'Sağlık ve İSoısyal Yardı::! ile İmar ve l'slkân bakanlıklarının Ida .mütalâaları 
alınmak suretiyle teıslbit eidileciek olan Ibu Gtanda ıtların vaktinde hazırlanmamış ve ilâna edilmemiş 
bulunması sonucunda okul açlmalk konusunda karar 'verme durüımunda 'bulunan ve kanunun 8 nci 
maddesini göre teşkil edilen uznııanla.r heyetini, ellerinde belli bir kıstas olmadığı için tamamen 
indî hükümler veılmek-durumu ile karşı karşıya bırakmış, verilen kararları objektif mesnetlere 
dayaddırima imkânı bulunaımaimıştır. Bu suretle açılma izni ala.n okullarda, okul açılacak yerin, 
okul açmaya elverişli olup olmadığının, binanın yeterli bulunup bulunmadığının, teneffüshane, 
bahçe ve jimnastik tesisleriyle, kitaplık ve lâb"ratuvarların nitelik ve nicelik yönünden değer
lendirilmesinde hatalara düşülmüş, Ibunuıı sonucunda. da ortaya birtakım olumsuz durumlar çık
mıştır. 

Meselâ : İstanbul'daki bir özel yüksek okul halen Belediye hudutları dışında ve anayoldan 
uzak b'iir yerde açılmıştır. Bu okul gece de trdrisat yapmaktadır. Okulun özel Vasıtası olma
dığı gibi, burada şehir otobüsü de seyrektir. Okulu anayola bağlıyan yol ham toprak ha
linde olup, yağışlı havalarda geçilmesi çok güç. bir durumdadır. Ayrıca, öğrencileri arasın
da kızların bulunduğu okulu anayola bağlıyan yol, akşamları ağaçlarla pek seyrek olarak asılmış 
buhman birkaç ampul ile yetersiz derecede aydınlanmakta, kışm, geeeıılin geç saatinde, bu 
karanlık yolda, çamurlara batla çıka anayola çıkan öğrenciler ayrıca uzun zaman vasıta bek
lemeye de mecbur olmaktadırlar. (Belge, 10 numaralı okul dosyası) 

Yine bu konudaki standartların belli olmayışı sonucu, alt katında kolacı, temizleyici 
gibi parlayıcı ve yanıcı maddelerle çalışan ticarethanelerin bulunduğu ve tek merdivenli yüksek 
binaların üst katlarında okulların açılmasına müsaade edilmiş, aşağıda çıkacak bıir yangının 
yukarda yaratacağı panik dahi dikkate alınmamıştır. (Belge, 14 numaralı okul dosyası) 
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Bu standartların belli olmaması sonucu, bahçe içinde bulunan nirkiae tanesi müstesna, 
özel yüksek okulların hiçjbürinde teneffüshane ihtiyacı temin edilmemiştir. Beden eğitimi imkân
ları hiç dikkate alınmamıştır. Birçok okullarda kfitaplıklar ve lâiboratuvanlar hacını itibariyle 
gayet yetersizdir. Büyük kütlelerin ders gördüğü, sınıflarım bir çoğu aradaki duvarlar kal
dırılmak suretiyle meydana getirildiğinden, ortada kalan sütunlar dolayısiyle öğretmcnli 
ve tahtayı görüş imkânı 'bozuk dershanelerde öğretim yapılma yoluna gidilmektedir. 

Bu suretle 19 ncu madde hükümlerinin Bakanlık tarafından vaktinde yerine getirilme
mesi, kanunun kialbulü tarihinden sonra açılan okulların dahi, yetersiz, lileriki inkişafa müsaidol-
mı yan, yapılacak eğitim ve öğretimin niteliği il o 'bağdaşmıyan binalarda faaliyete geçmesine im
kân vermek suretiyle çok sakıncalı bir durum yaratmıştır. 

b) Kanunun 21 nci maddesi, okulların özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle yönetici 
ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartların bir yönetmelikte belirtilmesini âmir bulunmaktadır. 

Bakanlığın 'bu konudaki yönetmelliği vaktinde hazrılaımamış bulunması, özel yüksek okul
larda yönetici ve öğretmen olarak görev lalacak olanlarda aranacak vasıfların açık bir şekil
de ortaya çıkmasına imkân vermemitştir. Bunun sonucu olarak da bâzı okulların müdür 
yerine uzun süre sorumsuz bir müdür vekiliyle idaresi yoluna gidilebilmiş (Belge 
14 numaralı okul dosyası, 11 numaralı okul dosyası) veya yaş haddini doldurmuş bir kimse
nin müdürlük yapmasında İsrar edilerek uzun yazışmialar sonucu iki sene müddetle kesin 
bir karar alınamayıp, işin böylece sürdürülmesine imkân hazırlanmıştır. (Belge, 13 numa
ralı okul dosyası) 

Bunlardan başka ve dana önemli olarak, özel yüksek okullarda hangi 'derslerin ne nite
likteki öğretim elemanı tarafından okutulacağı hususunun karanlıkta kalması sonucu, bâzı okul
lar bir iki tane öğretim üyesine karşılık bütün dersleri öğretim görevlileri ve Öğretim 
yardımcılarına verme imkânını bulmuşlardır. Bu öğretim elemanlarının seçimlerinde görevlendir
me ve bir üst kademeye geçirilmelerinde Bakanlığın bütün okulları aynı paralelde toplıyan 
bir yönetmelik çıkaramamış bulunması sonucu, bu husus da okulların kendi görüş ve is-
tekleııine göre yürütülmüştür. 

Örneğin : iktisadi ve Ticari İlimler özel yüksek okullarının yönetmeliklerinde 'bir öğretim 
üyesi tarafından okutulması şart olan disiplinler açıklanmış (bulunmaktadır. Ancak bâzı 
okulların 'bu açık hükme rağmen bu disiplinle 1 eri, öğretim görevlileri tarafından okutturma 
yolunda oldukları yapılan araştırma sonucunda, anlaşılmıştır. (Belge, 8 muma rai ı okul dosyası) 

Müspet ilim dallarında öğretim yapan okullarda ise hangi disiplinlerin mutlak surette öğretim 
üyeleri tarafından okutulacağı hususu belli olmadığı gibi, bu disiplinleri okutacak öğretim eleman
larında aranacak nitelikler de belli değildir. Bu durum, aynı dersin bir okulda bir profösör, diğer 
okulda bir öğretim görevlisi tarafımdan okutulma rina yol açtığı gibi, bir öğretim üyesinin kendi 
branşı olmıyan bir konuda ders vermesini mümkün kılmak gibi hatalı tatbikata da zemin hazırlayıcı 
olmuştur. 

Ayrıca, bu okullarda görev alacak öğretim görevlilerinde aranacak niteliklerin de kesin ola
rak belirtilmemiş olması, bu konuda bâzı önemli sakıncaların meydana gelmesine de yol açacak 
durumlar yaratmıştır. 

Bu itibarla, Bakanlığın bu konudaki yönetmelimi zamanında çıkarmamış ve bu yönetmeliğe aykırı 
hareket edeceklere uygulanacak müeyyideleri de belirtmemiş olması, öğretim ve yönetimin niteliği 
bakımından büyük önem taşıyan bir konuda, gerekli ciddiyetle hareket edilmemesi sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. 

c) 025 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi özel öğretim kurumlarındaki denetimin özel yönetmeli
ğine göre yapılacağını işaret etmektedir ki, bunda'd maksadın da yapılacak denetimin okulların nite
liğine ve özelliğine göre ayarlanması olduğu- meydandadır. 

Nitekim, yüksek dereceli okullardaki öğretimin niteliği yönünden değerlendirilmesi hususu, orta 
dereceli okullardan ayrı olarak birtakım hükümle in getirilmesini, dolayısiyle, özel bir yönetmelik 
çıkarılmasını zaruri kılmaktadır. Zira, yüksek bir öğretim kurumundaki öğretimin niteliği yönün-
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den değerlendirilmesi, ancak yetkili resmî yüksek öğretim kurumlarının ehil elemanlarından kuru
lacak özel bir kurul tarafından yapılacak denetimlerle mümkündür. Özel yüksek okullardaki yöne
tici ve öğretim elemanlarının seçimlerindeki isabet derecesini, bu üyelerin öğretim ve eğitim açısından 
görevlerini gereği gibi liyakatle yapıp yapmadıklarını ve okulun yeterli bir öğretim ortamı içinde 
bulunup bulunmadığını tarafsız ve objektif esaslara göre değerlendirmek imkânına sahibolacak bu 
heyetlerin kurulmasının, ise, ancak hazırlanacak bir özel yönetmelikle mümkün olabileceği 
şüphesizdir. 

Ancak, bu yönetmeliğin vaktinde ve zamanında çıkarılamamış bulunması, yüksek dereceli özel 
okulların da, ortaöğretim teftiş yönetmeliğine göre denetlenmesini zorunlu kılmıştır ki, bunun sa
kıncaları ise yukarda açıkladığımız hususlar dikkate alındığında açıkça meydana çıkmaktadır. 

Gerçi 'Komisyonumuzun Bakanlıkta yaptığı görüşmeler sırasında Sayın Bakan, böyle bir değer
lendirme kurulunu zaruri gördüklerini ifade etmişler ise de, bu hususun şimdilik sadece hayırlı bir 
fikir olmaktan ileri gidemediği, kanunun öngördüğü yönetmeliğin araştırma komisyonumuzun görevini 
tamamladığı güne kadar çıkarılamamış olmasından açıkça anlaşılmaktadır. 

Bakanlık şimdiye kadar sadece geçen öğretim yılında bitirme imtihanlarına ayırtman (mümeyyiz) 
olarak giden öğretim üyelerinden, öğrencilerin başarı durumlarına bakarak o okuldaki öğretimin 
niteliği hakkında birer rapor vermelerini istemiştir ki, bu suretle varılacak hükmün bir okuldaki öğ
retim ve eğitimi tümüyle değerlendirme bakımından yeterli olamıyacağı da meydandadır. 

Diğer taraftan, okulların eğitim tesisi, eğitim aracı yönünden olduğu kadar sınıflardaki öğrenci 
yoğunluğu ile, dersin özelliğine göre bir sınıfta okuyacak on çok öğrenci sayısı ve en önemlisi öğret
men ve öğrenci oranını tesbit eden belli kıstasların da elde olmayışı, bu okulların maddi yönüne ait 
teftiş ve murakabenin de objektif esaslara göre yapılmasınla imkân vermemektedir. 

Komisyonumuzun kanısına göre bir özel yüksek okulun niteliğine göre hangi derslerin hangi öğ-
raütm e'kmankırı tarafından okutulacağı, yardımcı öğretim elemanına İhtiyaç bulunup bulunmadığı, 
öğrenci - öğretmen, öğrenci - öğretim yardımcısı oranının ne olması gerektiği belirtilmeli, 
dersane, lâboratuvar, kitaplık gibi hacimlerde bir öğrenciye düşmesi gereken yer, he
saplanmış olmalıdır. Aynı şekilde lâboracuvar ve benzeri yerlerde bulundurulması 
gerekli araç ve gereçler belli olmalı, bir aracın bir defada kaç öğrenci tarafından kıı 31 a mi masının 
mümkün olabileceği de dersin özelliğine göre açıklanmalıdır. Okulun bir öğrenci için harcaması 
gereken cari masraf tutarının bilinmesinde de yapılacak öğretimin niteliği bakımından önem var
dır. Bakanlık ancak bütün bu hususları bir esasa bağlayıp özel yönetmeliğinde belirttikten sonra
dır ki, bu okulları maddi yönleriyle ve tam olarak denetlemek mümkün olabilecektir. 

Netice olarak. Bakanlık özel bir teftiş yönetmeliği çıkarılması yönünde de gerekli gayreti gös
termemiş olmalka, özel yüksek okulların gerek öğretim ve eğitim bakımından gerekse maddi im
kânları bakımından yeteri gibi değerlendirilmesine imkân sağlamamış ve Senato araştırmasına 
esas olan sorunlardan önemli bir kısmının meydana çıkmasına yol açmıştır. 

2. — Bakanlığın Komisyonumuza gönderdiği dosyaların tetkiki sonucunda tesbit edilen husus
lar : 

Kanunun öngördüğü hükümlere uyulma yönünden... 
a) 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesi özel öğretim kurumlarına açılma izni verilmesine dair

dir. Bu maddenin birinci paragrafı okul olacak bina veya binaların kullanılış maksatlarına her 
bakımdan uygun ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak üzere kurumun ihtiyacını karşılayacak ni
telikte olmasını öngörmektedir. 

Müteakip fıkra ise, bu hususta karar verebilmek için yüksek okul veya üniversitelerden alına
cak elemanlarla takviye edilmiş bir uzmanlar heyeti kurulmasına dair hüküm getirmiş bulunmak
tadır. 

Okullara ait dosyaların incelenmesinde kanunun kabulü tarihinden sonra açılma izni için mü
racaat eden okullar hakkında karar almak üzere, kanunda öngörülmüş bulunan uzmanlar heyeti
nin Bakanlık tarafından ve gereği gibi kurulması yoluna gidildiği anlaşılmıştır. Ancak, raporu
muzun diğer bölümünde de açıklandığı üzere, lüzumlu tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmamış, 
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standartların tesbit edilmemiş olması dolayısı ile, uzmanlar heyeti tarafından verilen raporların 
çok defa yeterli olmadığı, kurucunun gelişigüzel hazırladığı ve teklif ettiği binalarda, yer ve eği
tim tesisleri bakımından yapılan incelemede sübjektif 'kararlar verilme yoluna gidildiği, bu suret
le de hatalara düşülmüş olduğu tesbit edilmiştir. 

Aynı şekilde öğrenci kontenjanının hesaplanmasında da, okulların niteliğine göre değerlendi
rilmiş bir kıstasın bulunmaması sebebiyle, öğrenci sayısını hacmin zemin alanına göre tesbit etme 
yoluna gidildiği, böylece bir dershanede 150 - 160 kişiyle teknik dersler okutma gibi olumsuz du
rumların doğmasına yol açıldığı görülmüştür. Ayrıca bâzı uzmanlar tarafından verilen raporların bir 
kısmında, okulun tüm olarak kaç öğrenci alabileceği, buna göre bir sınıfa alınacak öğrenci sayı
sının ne olacağı açıklanmış olmasına karşılık, bâ ;ı raporlarda sadece bir sınıf için kontenjan tes
bit atime yoluna gidildiği ve okulun ileriki inkişafının dikkate alınmamış olduğu tesbit edilmiş
tir. 

b) Kanunun 9 ncu maddesi özel öğretim kurumlarına ait bina veya binalarda farklı mahiyette 
okulların bulunmasını yasaklamıştır. 

Bir yüksek okula tahsis edilecek bina veya binalarda aranacak temel şartın ise, binanın müsta
kil olması ve genel olarak bir bütünlük arz etme ;l olacağı tabiîdir. Bu itibarla aynı bina veya DI-
nalar içinde çeşitli mahiyetteki okulların bulunmamı yasaklıyan kanunun, bir özel yüksek okul 
binasında çeşitli maksatlarla kullanılan idarehane, ticarethane ve benzeri yerlerin bulunmasına ka
tiyen müsaade etmiyeceği aşikârdır. 

Ancak, bilâhara okullara gidildiğinde yerinde de görülüp tesbit edildiği üzere, kanunun kabulü 
tarihinden sonra açılma izni almış olan bir kısım okullarda dahi bu hususa dikkat ve riayet edil
mediği bu konuda verilen raporların incelenmesiyle de anlaşılmıştır. 

Örneğin : Bakanlık tarafından Ticari ve İktisadi İlimler Özel Yüksek. Okulu ile Mühendislik ve 
Mimarlık Okulu gibi, birbirinden mahiyet itibariyle tamamen farklı okulların aynı bina içinde 
açılıp işletilmesine müsaade edilmiş olduğu gibi, bâzı öğretim kurumlarının ilhanlarında, kolacı, 
terzi, berber, temizleyici, avukat yazıhanesi, mec;ııua idarehanesi gibi çeşitli iş yerlerinin arasında 
açılmasına izin verilmiş olduğu tesbit edilmiştir. (Belge 2, 8, 4, 14 ve 19 numaralı okul dosyaları) 

Ancaık, okullara açılma izni vermek üzere kiradan bâzı uzman heyetlerinin, hu konu üzerinde 
(durdukları ve aynı bina dâhilinde reklâm büro ;u, şoför ısendikası, avukat yazıhanesi gibi hüro-
ların ^bulunduğu ve üst katında /da mal sahibinin ikamet etmekte olduğu bir binada okul açmanın 
öğretim ve eğitimin ciddiyetiyle bağdaşmıyacağı hususunu raporlarında açıkça ifade ettikleri, 
buna rağmen bu durumun düzeltilmesi için her hangi bir ' tedbir alınmadığı gerek dosyalar üzerin
de yaptığımız incelemeler, gerekse -okulları ziyaretimiz sırasındaki müşahedelerimizle de sabit 
olmuştur. (Belge '6, 4 - S . 10 . 1966 tarihli rapor). 

Kanımızca Bakanlık ıbu tutumu ile sadece ka mnun değil, eğitim anlayışının da dışına çıkmış 
bulunmaktadır. 

c) Kanunun 10 ncu maddesi okullara öğretime başlama izni verilebilmesi için 8 nci maddode 
öngörülen uzmanlar heyeti gibi bir heyetin, öğretim için lüzumlu araç ve gereçlerle lâboratuvar, 
kitaplık, beden eğitimi imkânları gibi tesislerin yeterli olup olmadığını araştırarak karara bağla
masını öngörmüş bulunmaktadır. 

Dosyalar üzerinde yajpılan tetkikte, Bakanlığın, kanunun kabulü tarihinden sonra öğretime 
başlama izni vermek için gerekli olan uzmanlar heyetini kurma yoluna gittiği anlaşılmıştır. 

Ancak, okulların niteliğine göre kurulacak olan lâboratuvar ve benzeri eğitim, tesislerinin ne
ler olacağı ve buralarda bulunması gerekli araçların ve gereçlerin en az haddinde dahi olsa bir lis
te halinde belirtilmemiş olması, öğretime başlama izninin verilmesinde de, okul açma izinlerinde 
olduğu gibi belli kıstaslara göre hareket edilmesine imkân vermemiştir. Bu sebepten alınmış olan 
kararların çok defa tatmin edici olmadığı, 'okulları ziyaretimiz sırasında da anlaşılmıştır. 
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Ayrıca, kurucu veya yönetici tarafından uzmanlar heyetine gösterilen araç ve gereçlerin 
okulun malı olduğunu tevsik edecek belgeler üzerinde de uzmanlar heyeti tarafından durulm<a|dığı, 
sadece görülüp geçildiği, sonradan okulları ziyaretimiz sırasında yaptığımız incelemelerle meydana 
çıkmıştır. Zira, uzmanlar heyetine belirli öğretim araçları göstermiş olmalarına rağmen, bâzı okul
larda bu araçların demirbaş defterine işlenmemiş bulunduğu Komisyonumuzca tesbit edilmiş, ve 
bu araçların okula satmalınmış bulunduklarına dair olan faturaların istenmesi karşısında kurucu 
ve yöneticiler bu faturaları da Komisyonumuz a gösterememişlerdir. (Belge, 14 numaralı okul dos
yası) , . . . - , 

Yine uzmanlar heyetlerinin okullara öğretime başlama izni verirken kitaplık konusunda çok 
toleranslı hareket ettikleri, kanunun öngördüğü beden, eğitimi imkânları üzerinde ise hiç durmıa-
mış oldukları dosyalardaki raporların tetkiki sonıi)cu meydana çıkmıştır. 

Bütün bunlardan ayrı olarak, bâzı raporlarda öğretime başlama izni istiyen okulun, lâboratu-
varları ile ders araç ve gereçlerinıdeki eksikler tamamlanmadan öğretimce başlam/a izninin veril
mesi mümkün olamayacağı belirtilmesine rağmen, aradan bir ay gibi kısa bir zaman geçmeden, 
ikinci bir heyet kurulmak suretiyle öğretime başlama izni verilmesi yoluna gidildiği de tesbit 
edilmiştir. (Belge, 18 numaralı okul dosyası) 

Bu konuda Bakanlıkta uğraşılmak suretiyle evvelce verilmiyen müsaadenin, okulda hiçbir ilâ
ve yapılmadan alınması yolunda gayret sarf edilmiş okluğu 'da, ilgili okulun dosyasında bulu
nan ve (7 numaralı belge) olarak suretleri araştırma -dosyasına girmiş olan iki telgrafın metnin
den anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yine 10 ııcu maddenin ikinci paragrafı kurumun yönetici öğretmen ve hizmetliler bakımından 
kadrosunun uygun görülmesini öğretime başlanma izni verilmesi için şart koşmuştur. 

Özel okullardaki öğretim elemanı sorununun da gereği gibi dikkat ye ciddiyetle takibedilme-
mekte olduğu, Komisyonumuza it evdi edilen dcsyalarm 'tetkikinden 'anlaşılmış bulunmaktadır. 
Şöyle k i : 

Okullara ait ayrı ayrı tanzim edilmiş bulunan dosyaların bir kısmında öğretim elemanlariyle 
yöneticilere ait listelerin dâhi bulunmadığı, bir kısmında ise sonradan vâki değişikliklerin bu lis
telere işlenmemiş okluğu dikkati çekmiştir. Ayrıca,: 'bir yüksek 'okulda okutman olarak görev
lendirilen ve memur olan bâzı kimselere ait onay talebi Bakanlık (tarafından durumları 788 ve 657 
sayılı kanunlara aykırı okluğu gerekçesi ile reddedilmiştir. (Belge 8) Ancak 11 . 3 . 1967 tari
hinde okutmanlığı reddcdJhııiş oian bu k:mçeler JH67 yılının Aralık ayında Bakanlık (tarafından Ko
misyonumuza tevdi edilen -listelerde aynı özel okulda okutman lolarak gösterilmiş bulunmaktadır
lar. (Belge 9) 14 Xo. lu okul (dosyasındaki öğretmen listesi. 

Aynı şekilde 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesine göre, resmî okuldaki dersinin ancak yarısını 
özel okulda alması gereken bir öğretmenin, resmî okuldaki ders sayısının 12 olması sebebiyle özel 
okuldaki fazla dersinin azaltılması hususu Bakanlık tarafından bildirilmiş olmasına rağmen, bu 
öğretmenin aynı durumda devam etmekte okluğu yine Bakanlığın Komisyonumuza tevdi ettiği 
bu okula ait öğretmen listesinin tetkikinden anlaşılmıştır. (Belge 10) 14 No. lu okul dosyasın
daki öğretmen listesi. 

Yine bu cümleden olarak, Fen Lisesi öğretmenlerinin okulun özel statüsüne göre başka yerde 
ders almaları mümkün olmadığı halde, Fen Lisesi öğretmenlerine özel okulda ders verildiği, yine 
bu kimselerin Bakanlığın Komisyonumuza gönderdiği öğretmen listelerinde isimlerinin bulunma
sından anlaşılmıştır. (Belge 11) 14 No. lu okul dosyasındaki öğretmen listesi. 

Keza, bâzı okullarda Bakanlığın iznine sunulmadan öğretmen kullanılmakta olduğu, bir 
kısım öğretmenlerin de atanma kararnamelerinin bulunmadığı yine dosyalar üzerinde yapılan tet
kikler sonucunda meydana çıkmıştır. Bu hususlar müfettiş raporlariyle de sabit olmuş durumda
dır. (Belge 12) 

Bütün bunların yanı sıra, Bakanlığa onay için gönderilen bâzı tekliflerin bir seneye yakın bir 
zaman zarfında cevaplandırılmadığı da tesbit eclilmjiştir. 
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Yukarda arz edilen hususlar Millî Eğitim Bakanlığının öğretime başlama izni verirken, kanu
nun 10 ncu maddesinin ikinci paragrafındaki esaslara da gereken ciddiyet ve titizlikle eğilmemiş 
olduğu kanısını uyandırmıştır. 

10 ncu mjaddenm üçüncü paragrafı, öğretime başlama izni verilmerd için kuruma ait yönetme
liklerle müfredat programlarının Bakanlıkça incelenip onaylanmasını öngörmektedir. 

Dosyalar üzerinde yapılan tetkiklerde öğretime başlama izni verilirken bu hususa riayet edildiği 
anlaşılmıştır. 

Ancak, Bakanlık tarafından öğretim.e başlama iznine esas olarak alman yönetmelik ve prog
ramların sonradan rekabet veya başka sebeplerle okullar tarafından yapılan tekliflere uyularak 
sik sık değiştirilmesi yoluna gidildiği dikkati çekmiştir. 

örneğin; bir okulda esas yönetmelik 24 . 10 . 1064 te kabul edilerek okula öğretime 'başlama 
izni verilmiştir. 

'Bunu muta akıp 30 . 6 . 1965 te 24, 27, 28, 33, 43 ncü maddeler değiştirilmiş, . 
9 . 10 . 1963 te 30 ve 46 ncı maddeler değiştirilmiş, bundan bir sene sonra 9 . 11 . 1966 da 

21, 47, 48 ve tekrar 46 ncı sekiz ay sonra yani 7 . 7 . 1967 de de 24, 27, 49 ncu maddesi erin değişti
rilmesi yoluna gidilmiştir. (Belge 9 numaralı okul dosyası) 

'Bu suretle dengi resmî okullardan farklı olarak sınıf geçme yerine iki sınıfta bir baraj geçme 
gibi birtakım kolaylaştırıcı sistemlerle, sınıf geçmeye yeterli notlarda da birbirinden farklı ve res
mî dengi okullarda ıı s a büsbütün farklı hükümler ka'bul edilmiştir. Meselâ, istanbul'daki bir okul
da tam not 20 dir, bir dersten geçebilmek için imtihan notunun en az 8, basan notunun en az 11 
olması lâzımdır. 

'Buna mukabil bâzı okullarda tam notun 10 veya, 20 olmasına göre başarı notunun 5 veya 10 ol
ması sınıf geçmek için yeter sayılmıştır. 

'Böylece Bakanlığın okulların niteliklerine göre .müşterek bir müfredat programı ve müşterek 
bir yönetmelik örneği hazırlıyarak bunları bütün benzer okullarda aynen tatbik etme yoluna git
memesi sonucu ortaya çıkmış bulunan bu aksaklığın da, özel yüksek okullar konusunda olumsuz 
bâzı tutumlara yol açtığı kanısına varılmıştır. 

d) Kanunun 11 nci maddesi, ileri sınıflan veya. yeni şubeleri açmak ist iyen kurucunun öğretim 
yılı başından en az üç ay önce Bakanlığa müracaat etmesini gerekli kılmaktadır. Dosyalar üzerin
de bu konular hakkında yapılan incelemeler sonucunda, kanunun yayımı tarihinden önce kurulmuş 
bulunan okulların, intibaklarını sağlıyaeak tüzüğün henüz çıkmamış olduğu gerekçesiyle, 625 sa
yılı Kanunun bu maddesine riayet e tünedikleri, kanunun kabulünden sonra aç d m iş bulunan okullar
da da bu hususa gereği gibi dikkat edilmemekte olduğu anlaşılmıştır. 

Özellikle yeni okul açmak; isteklerinde bu hususun gereği gibi değerlendirilmediği ve kurucuların 
direnmeleri sonucunda Aralık 'ayında dahi okul açma müsaadelerinin verildiği, bu gibi okulların 
kaybettikleri zamanı sömestr tatilini kısaltarak ve yaz aylarında öğretime devam etmek suretiyle 
telâfi edeceklerini ifade etmeleriyle Bakanlığın gerekli müsaadeyi verme yoluna gittiği anlaşılmış
tır. (Belge 18, 19 No. lu okuıl dosyaları) 

Öğretimden beklenen ciddiyetle kabili telif olmadığı gibi, yaz aylarında yapılacak tedrisatın da 
gerek sıcaklar gerekse öğretim elemanlarının imtihan vesair meşguliyetleri bakımından yeteri ka
dar verimli olmıyacağı aşikâr bulunan bu hususlarda Bakanlığın göstermiş 'bulunduğu bu müsa
maha komisyonumuz tarafından olumlu karşılanmak imkânını .bulamamıştır. 

e) Kanunun 43 ncü maddesi özel öğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetim bakımından 
Millî Eğitim Bakanlığınca ve özel yönetmeliğine göre denetlenmesini âmir bulunmaktadır. 

Yukardaki bölümlerde de açıklandığı üzere özel bir denetim yönetmeliğinin hazırlanmamış ol
ması özel yüksek okulların öğretimlerindeki niteliğin gereği gibi değerlendirilmesine imkân verme
miştir. Ancak, Bakanlığın özel yüksek okulların idarî teftişi hususunda da gerekli 
gayreti göstermemiş 'bulunduğu yine dosyalar üzerinde yapılan tetkiklerden anlaşılmıştır. Şöyle-
ki : Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 18. 6. 1065 ten önce açılmış olan özel yüksek, okullardan 
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1962 yılında açılmış olan bir tanesi 1966 yılında bir teftiş görmüş, 1963 senesinde öğretime başla
mış bulunan" yedi okuldan dört tanesi 1966 da, -bir tanesi 1967 de denetlenmiş, iki tanesi ise hiç-
Ibir murakabeye tâbi olmamıştır. 1965 yılından sonra açılan okullara ise sadece açılma ve öğretime 
başlama izni verecek uzmanların gönderilmesiyle yetinilmiş, ancak, Senato araştırmasının başladığı 
5 . 12 . 1967 tarihinden sonra Bakanlığın da bu konuda, gerekli gayreti gösterme yoluna girerek 
8 . 1 . 1968 tarihi ile 12 . 4 . 1968 tarihleri arasında bütün özel yüksek okulları denetlemiş bulun
duğu, bu konuda komisyonumuza tevdi edilen dosyanın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Yukarda izah edilen hususlardan anlaşılacağı üzere, Millî Eğitim Bakanlığının özel yüksek 
okullar konusunda tüzük ve yönetmelikleri zamanında hazırlamamak suretiyle kanunun kendi
sine verdiği çok önemli bir görevi yapmadığı, bu suretle kanunun 15 nci maddesi hükümlerinin 
de işler hale gelmesine imkân vermiyerek özel ok il kurucularının olumsuz tutumlarını önliyeme-
diği anlaşılmıştır. Ayrıca Bakanlığın tetkik edilmek üzere komisyonumuza gönderdiği okullara 
ait dosyalardan (Teftiş kuruluna aidolan hariç) hiçbirinin tamam olmadığı, bir kısmında açılma 
ve öğretime başlama işlemlerine ait yazışmaların, bir kısmında öğretim kadrosuna ait listelerin 
mevcudolmadığı tesbit edilmiştir. Komisyonumuzun göreve başladığı tarihlerde İstanbul'da öğ
retime başlama izni verilmiş olan iki okula ait dosyalarsa, sonradan da gönderilmemiş, büıtün ek
siklerin komisyonumuzca, araştırma sırasında, okulların dosyalarından çıkarılmak suretiyle ta
mamlanması yoluna gidilmiştir. Bu durum, Bakanlığın kendisinde bulunması ve her okula ait 
dosyasında usulüne göre tasnif edilmiş olması gereken dokumanlar, kayıtlar ve işlemler yönün
den de gereken dikkat ve titizliğin içinde bulunmadığı kanısının komisyonumuzda uyanmasına se-
bebolmuştur. 
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I I - ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA TESBİT EDİ
LEN HUSUSLAR : 

Komisyonumuz araştırmanın ikinci safhasında, Ankara ve İstanbul'daki resmî ve özel öğretim 
kurumları, öğrenci temsilcileriyle görüşmüş ve özel yüksek okulların bugünkü durumu ile ilgili 
olarak ileri sürülen fikirleri analıaıtleriyle aşağıdaki şekilde tesbit etmiştir. 

A) Resmî okul öğrenci temsilcilerinin görüşleri : 
1. Özellikle teknik bölümlerde öğretim yapmak çok pahalıdır. Teknik öğretim yapılan saha

nın çok geniş olması gerektiği gibi buraya sarf edilen yatırım miktarı da çok yüksektir. Küçük 
sermayelerle işe girişen ve öğrencilerden de 5 - 6 bin lira arasında ücret alan kurucuların bu pa
halı eğitimıi gereği gibi gerçekleştirmelerine imkân görülmemektedir. 

2. Yüksek öğretim bir zorunluluk değildir, b ' r kabiliyet işidir. Özel okullar bugünkü kayıtsız 
giniş imkânlariyle kabiliyeti olanlara değil, maddi imkân sağlıyanlara kapılarını açmak suretiyle 
Anayasadaki eğitimde eşitlik prensibini de zedelemektedirler. 

3. Resmî okullara alınan öğrenci sayısı mahdut liken resmî okullardan daha az imkânlara sa
hip bulunan özel okullara hudutsuz öğrenci kaydedilmesi buralarda yapılan öğretimin yetersiz 
olacağına .delil sayılmalıdır. Bütün Teknik Üniversiteye 3 775 öğrenci alınmışken yalnız bir mü
hendislik okulunun 3 150 öğrenci okutmaya gay: et etmesi endişe verici bir durumdur. Lâboratu-
var çalışması yapma zorunda olan bir okulda sınıf mevcudunun 500 olması, yapılacak öğre
timin yeterli olamayacağına açık bir işaret sayılmalıdır. 

4. Bir üniversite hocasının ders verme kapa ı'te:.,: mahduttur. Ayrıca bu öğretmenin bâzı araş
tırmalar yapması kitap yazması da lâzımdır. Bâzı dış memleketlerde bir üniversite hocası sekiz 
saat dersten fazlarım vermez. Bizde ise bazan 42 saat ders verilmesi yoluna gidiliyor ki, bu 
tamamen olumsuz bir tutumdur ve sakıncalıdır. Bâzı öğretim üyeleri' özel okullara gitmek yü
zünden kendi okullarındaki araştırmaları yapamamaktadırlar. 

5. Bâzı öğretim üyelerinin özel okullarda d vs almaları sonucu vakitleri azalmış, bu durum 
resmî okullardaki pratik kur ve seminerlere yeleri kadar vakit ve dikkat ayıramamalarına sebe-
bolmuştur. Bu yüzden resmî okuldaki başarı o run da düşmektedir. 

6. Özel okulların bir kısmı yeterli öğretim üyesi temin edememekte, dışardan aldığı kimseler
le veya lise öğretmenleriyle öğretim yapmaktadır. Bu durumun tabiî bir sonucu olarak asistanla
rın dahi derse girdikleri bir vakıadır. Bir sene önce okuldan mezun olan bir kimse bir sene son
raki arkadaşlarına öğretmenlik yapmaktadır. Bu 1 urum da öğretimi yetersiz hale getiren etken
lerden biri olarak dikkate alınmalıdır. 

7. Yapılan bir araştırma özel okullara giden öğrencilerin büyük çoğunlukla zengin çocukla
rı olmadığını meydana çıkarmıştır. Bu okullara -..irişte iki önemli etken vardır. Birisi orta öğre
timde yeteri kadar yetişmemiş olduğu dçin bir r smî okula girememiş olmak, diğeri bir okula 
devam etmeyince askere gitme zorunluğu ile kar ;ılaşıhp, bir tecil imkânı aranması.. Bilhassa tecil 
mühimdir, bugün özel yüksek okulların bir kıs ıı adeta bir tecil müessesesi haline gelmiş bu
lunmaktadır. 

8. Özel okulların ara sınıflarında başarı yük ek olduğu halde son sınıflarda düşüktür. Bunu 
öğrencinin son sınıfa kadar yeteri kadar muraka1 e edilmeden gelmesine veya kurucunun öğrenci
yi bir sene daha okutmak suretiyle fazla kâr et ıck isteğine bağlamak mümkündür. 

9. Dünyanın hiçbir yerinde yüksek öğretim' u kâr gayesi ile yürütüldüğüne dair misal bulmak 
mümkün değildir. Oysa bizde bu iş bir ticaret ha~;ne gelmiştir, Özel yüksek okullar ya tesisler veya 
vakıflar haline getirilmeli veya büyük ölçüde kâ \ etmelerini önliyecek tedbirlerin alınması yolu
na gidilmelidir ki, o takdirde büyük bir kısmının kendiliğinden kapanacağı muhakkaktır. 

10. Yüksek dereceli okullarda söz sahibi ol naşı gereken kimselerin bilim adamları olması ge
rekirken özel okullarda söz sahibinin patronlar oluşu tas-vibed'ilecek bir husus değildir. 
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11. Devlet öğretmen yetiştirmek için bir yatırım yapmaktadır. Ama özel okullar bu öğretme
ni kuUanmaikla, Devleti sömürmektedirler. Devlet kendi örgütlerini genişletme yerine yetişmiş olan 
öğretim elemanı gücünü özel sektöre adeta hediye etmektedir. 

12. Anayasa üniversite açma yetkisini Devlete vermekle bütün yüksek öğretimin sorumlu
luğun Devlete vermiştir. Yüksek okulları bunun dışında anlıyarak özel yüksek okullar açılma
sına müsaade etmek hata olmuştur. 

13. Bugün özel yüksek okullarda okuyan talebelerin bulunması dol ay isiyle bu okulların ka
patılması yoluna, gidilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan bu okullar ya devletleştirilmen veya 
çok ciddî bir murakabe ile ıslah edilmelidir. 

14. Mevcut özel öğretim kurumları Kanununda 'bâzı boşluklar vardır, ibu durum özel yük 
sek okulların ilmî murakabeden yoksun ve aksak bir hale gelmesine sebebolmuştur. 

15. Üzerinde hassasiyetle durulacak bir diğer kbnu da giriş esasları ve programların ciddi
yetle takibi ve ara imtihanları dâhil bütün imtihanların gerekli şekilde yapılmasının teminidir. 

16. Özel yüksek okulların geleceği ile ilgili te İbirlerin alınması konusunda müspet ilimler bö
lümündeki öğrencilerin görüşleriyle sosyal ildmler bölümlerinde okuyanların görüşleri arasında 
fark vardır. 

Sosyal ilinıler'bölümün'dekilerldevletlcştirmenin çok güç olduğunu, bu itibarla özel yüksek okul
ların ciddî bir murakabeyle isi âh edilmesi yoluna gidilmesini savunmuşlar; 

Teknik bölümlerde okuyaıılarsa, bu sahadaki öğretimin çok pahalı olduğunu^ örneğin elektrik 
fakültesindeki bir yüksek gerilim lâboratuvarınnı milyonlarca liraya mal olduğunu, bu sahalarda 
yeterli bir öğretim yapılabilmesi için bunun gibi çeşitli ve pahalı lâboratuvarlara ihtiyaç bulun
duğunu, bu itibarla da, teknik sahada okuyan bir öğrencinin yıllık maliyetinin yatırımlarla birlik 
te en az 18 000 liraya çıktığını ifade ederek, özel yüksek okulların öğrencilerinden aldıkları yıllık 
5 - 6 bin lirayla bu ihtiyaçları gereği gibi temin etmelerinin maddeten mümkün olamıyacağı husu
su üzerinde durmuşlar, bu durumda yapılacak ıs'lâhatın daima yetersiz kalmaya mahkûm oldu
ğunu, bu itibarla da. bütün güçlüğüne ve Devlete pahalıya mal olmasına rağmen yegâne çıkar yo
lun özel yüksek okulları devletleştirme, veya diğer memleketlerde olduğu gibi vakıflar halinde 
işletme olduğunu ifade etmişlerdir. 

17. Son olarak bütün öğrenci temsilcileri, öğretim ve eğitiminin kâr gayesi ile birarada yürütül
mesinin mümkün olamıyacağı, eğer bu büyük kârları önlemek imkânı olursa, bugünkü okullai'dan 
birçoğunun esasen kapanma durumuna gireceği görüşünde olduklarını ifade etmişlerdir. 

B) özel okul öğrenci temsilcilerinin görüşleri : 
1. Özel okullara zengin talebenin gittiği görüsü yanlıştır, özellikle akşam öğrencilerinin büyük 

kısmı çalışarak taksitini ödemeye çalışanlardır, özel okullara, girenlerin büyük çoğunluğu resmî 
okullarda imtihan kazanamamış olanlardır. Küçük bir kısmı ise istediği brainişı kazanamadığı için 
özel okulu tercih etmiştir. Tecil meselesi özel okula girmede önemli bir faktördür. Çünkü bir 
yüksek okula gireıniycnlerin askere gitmeleri bahis konusudur ve bu askerlik er olarak yapılacak
tır. 

Ayrıca sanat okulu ve benzeri meslek okullarından gelenleri üniversite almadığı için, özel yüksek 
okulların akşam bölümüne girenlerin çoğunluğunu bu okullardan mezun olanlar teşkil etmektedir. 

2. Yüksek tahsil yapma isteğinde olan öğrencilere bir imkân hazırlamış olması bakımından 
özel yüksek okulların açılmasını memnunlukla karşılamak lâzımdır. Ancak bu okulların hemen he
men hepsi bugün iyi bir öğretim yerine iyi bir ticaret yapmayı öngörmektedirler. 

3. Özel okullarda okuyan öğrencilerin resmî okuldakilcr kadar iyi yetişememekte oldukları bir 
vakıadır. Zira resmî okullardaki imkânın özel okulda bulunmasına maddeten imkân yok
tur. Lâboratuvarlar yetersizdir, bunlardan faydalanacak öğrenci sayısı çok fazla olduğundan 
mevcutlarından da yeteri kadar yararlnmak mümkün olmamaktadır. 

4. 625 sayılı Kanun yetersizdir. Örneğin, kurucunun okulu kapaması halinde öğrencinin hiç
bir teminatı yoktur. Kurucu bu durumu öğrenci aleyhine işletmektedir. 
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5. 625 sayılı Kanunla çıkarılması öngörülen tüzük henüz çıkmamıştır. Bu da birçok aksaklık
lara. yol açmaktadır. Al.eseiâ özel yüksek okulların ücretleri valilikler tarafından kararlaştırılmak
tadır. Oysa kanun bu yetkiyi Bakanlığa vermiştir. Ancak tüzük çıkmadığı için ücretleri valilik 
tâyin etmekte, kurucu da bundan istifade ederek devamlı olarak ücret artırmak yoluna gitmekte
dir. 

G. Kanun ö;;el okulların kendi öğretim üyelerini yetiştirmelerini zorunlu kılmıştır ancak hiçbir 
okulda böyle bir gayret yoktur. 

7. özel okullarda kurucuların, yetkisi yönetici erin üstündedir. Hattâ çoğu yöneticiler «davul 
bizim boynumuzda ama tokmak onların elinde:* peklinde konuşarak bu durumdan yakınmaktadır
lar. 

8. Bâzı okullarda kurucu hem ycnetmi hem öğretmen olabilmektedir. Bu durum öğrenciler 
yönünden sakınca yaratmaktadır. Zira öğrenci arııfta bırakılmak korkusuyla uygun olmıyan bâzı 
tutumların serbest mücadelesini yapamamaktadır. 

9. Okullara gelen maarif müfettişleri veya millî eğitim yetkilileri öğrencilerin sorunlariyle 
ilgilenmemektedirler. 

10. Bakanlığın okullara tanıdığı kontenjan çnk fazladır. Bu kadar öğrenci ile normal bir 
öğretim yapılmasına imkân yoktur. 

11. Bâzı okullar iskanlarında ve yetersiz bina arda açılmıştır. Bu husus hem kanuna aykırıdır, 
hem do, buralarda istenen ölçüde bir öğretim yapv a.asına imkân yoktur. 

1.2. ö-'id okullnra knrşı girişilen hareket d;dm. .ayada teknik mahiyetteki okulları hedef tutmak
tadır. Bu kmııuhı re ••mî okul öğrencilerini Im'uı bulmaktayız. Zira çeşitli lâboratuvarlara ihtiyaç 
gösteren okullardaki öğretimin yeterli olduğunu • öylem ek mümkün değildir. 

13. Bir kısım okullarda Bakımlıktan gelen mirler tatbik edilmemekte programlar ve yönetme
likler ise sık sık değiştirilmektedir. 

I-İ-. Öğrenci]erin. başarı durumları piyasaya ge 'e ayarlanmakta, bazan reklâm olması için bol ta 
lekeye sınıf geçirilmekte, başka bir sene, para ala ölmek için öğrenciler sınıfta bırakılmaktadır. 

İn. Bazı okullar kanunim kabulünden öne" kurulduklarını ileri sürerek belli bir kontenjan ka
bul o+:ıiçmektedirler. Hattâ iâboratuvar çalışmak a esas olan iki okul bir binanın içinde ve 2 948 öğ-
rmmi ile öğretim yapmaktadır. Bu okulda lahora'uver kâfi gelmediğinden 72 saatlik ders 32 saate 
indirilmiştir. 

16. Okullardaki kitaplıklar hiçbir bakımdan --eterli değildir. 
17. Kantin ve benzeri yerler ihtiyacı karşılıya aamaktadır. 
18. Bâzı branşlarda memleketin ihtiyacı olan kın fazla öğrenci yetişmektedir. Yakında bu konu

larda bir enflâsyon başlıyaeaktır. 
10. Bâzı okulların şehrin dışında açılmış olma. \ dolayısı ile ulaşım imkânı güç bir durumdadır. 

Bu bakımdan bazan hoca derse gelip karsısında ''iğrenci bulamamakta, bazan öğrenciler geldiği 
halde öğretmen derse gelememektedir. 

2 'e B.â.m a kullarda kaydedilen öğrenciye yete ek miktarda sandalye bulunmadığından öğrenciler 
ma-anar üzerine oturmakta ancak bu durum özellik1 e imtihan zamanları büyük sıkıntılara sebebol-
ın aktadır. 

21. Birçok okullarda kitaplıklar gece öğrencilerine kapalı kalmaktadır. Bu Öğrenciler çok zaman 
karşılarında muhatabolacak bir yetkili de bulamamaktadırlar. 

Gece öğrencilerinin lisan derslerine gündüz gelme zorunda bırakılmaları da gündüz çalışan
lar için ayrı bir problem teşkil etmektedir. 

22. Bâzı okullarda önemli dersler öğretim görevlileri tarafından okutulmakta, bâzı öğre
tim üyeleri de. İçendi branşları dışındaki dersleri okutmaktadırlar. Bu durum randımanın düşme
sine sebebolrnaktadır. 

2m — Bâzı okullarda randımanın çok düşük olması karşısında burada okuyan öğrencileri değil, 
onları bu şartlar içinde bırakanları suçlamak gereklidir. 
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24. Dünyanın hiçbir yerinde kâr gayesi ile okul açılmamaktadır. Birçok memleketlerde özel 
okullar vakıf halindedir. 

25. Özel okulların bugünkü öğrenci kapasitesi ile devlete mal edilmesi mümkün değildir. An
cak maarifin bu okulların İslahı yolunda ciddî tedbirler alması ve okul kurucularını bugünkü 
başıboş gidişlerinden ayırması, özel okulların yararlı olabilmesi için gerekli şartların başında gel
mektedir. 

Yukarda özetle belirtilen bu görüşlerden başka bir özel okulun öğrenci temsilcileri 18 Eylül 
1967 tarihinde A. P. B. M. Meclisi Grup Bşk. lığına göndermiş oldukları bir muhtıra ile 
21 Eylül 1967 tarihinde Cumhurbaşkanına çekmiş oldukları telgrafın suretlerini de Komisyonumu
za tevdi etmişlerdir. (Belge 13) olarak tahkikat dosyasında bulunan bu yazılarda da kurucula
rın tutumundan şikâyet edilmekte Bakanlığın bu konudaki görevini yeteri gibi yapmadığı 625 
sayılı Kanunda bâzı eksik taraflar bulunduğu ifade olunmakta ve özel yüksek okul öğrencileri
nin gereği gibi yetişmelerini temin edecek tedbirlerin alınması istenmektedir. 

Ayrıca, raporumuzun ibaskıya verilmek üzere olduğu tarihlerde özel yüksek okulların Anayasa 
teminatı altında özerk bir üniversite haline getirilmesini teklif eden ve özel yüksek okullar iş
gal ve boykot komitesi adına Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonuna gönderilmiş bu
lunan bir telgrafın sureti de (Belge 14) olarak araştırma dosyasına konulmuştur. Yukardaki bö
lümün tetkiki ile de anlaşılacağı üzere özel ve resmî yüksek okullar öğrenci temsilcileriyle ya
pılan görüşmeler sonunda, iki tip okulda okuyan öğrencilerin de ufak tefek farklar dışında bir 
görüş birliği içinde bulundukları, her iki grupun özel yüksek okuları bugünkü haliyle yetersiz 
buldukları anlaşılmıştır. 
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III - OKULLARA GİDİLMEK SURETİYLE MAHALLİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA : 

Özel yüksek okularla ilgili olarak yapılan araştırmanın üçüncü safhasında, mevcut bütün 
özel yüksek okularla, muadili resmî öğretim kurumlarına gidilerek, durumun yerinde tesbitine 
ve resmî öğretim kurumlariyle özeller arasında mukayese imkânının yaratılmasına gayret edil
miştir. 

Komisyonumuz bu cümleden olarak, Ankara'da Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacette
pe Üniversitesini, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Basın Yayın Yüksek Okulunu, İstan
bul'da Teknik Üniversite ile Maçka ve Yıldız Teknik okullarını, İstanbul Üniversitesi Dişçilik ve 
Eczacılık Fakültelerini, İzmir'de de Ege Üniversitesini ziyaret ederek gerekli tetkiklerde bulun
muştur. 

Özel okul olarak, Ankara'da iki ticari ilimler yüksek okulu ile bir gazetecilik ve iki mühen
dislik - mimarlık okulunu, İstanbul'da üç iktisadi ve ticari ilimler yüksek okulu ve bir gazeteci
lik yüksek okulu ile, iki kimya mühendisliği, bir dişçilik, bir eczacılık yüksek okulunu ve yabancı 
dille öğretim yapan bir mühendislik okulu dâhil, altı mühendislik ve mimarlık okulunu, İzmir-
de de bir İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulu ile, bir Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Oku
lunu yerinde tetkik ve gerekli araştırmalarda bulunmuştur. Bunlardan başka İzmir'de açılma izni 
alıp henüz öğretime başlama izni almamış bulunan eczacılık, kimya mühendisliği ve dişçilik 
okullarının da binalarını yerinde görmek suretiyle, verilmiş olan açılma izninin 625 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesine uygunluk derecesi üzerinde durmuştur. Bu konuda yapılan incelemelerin so
nucu aşağıdadır. 

Not : Halen bir kamu görevi yapmakta olan özel yüksek okulları, müsbet veya menfi mâna
da teşhir etmemek amaciyle, her okula ait etraflı bilginin, okullara birer dosya numarası ve
rilmek suretiyle araştırma dosyasına konulması ve raporda okul adlarından bahsedilmemesi komis
yonumuzca karar altına alınmıştır. 

1. Özel yüksek okulların binaları yönünden yapılan araştırma : 
Komisyonumuz tarafından tümü ziyaret edikn ve çeşitli branşlarda öğretim yapan 20 özel 

yüksek okul ile henüz açılma izni almış bulunan beş okuldan Ankara'dâki bir tane
sinin, yapılacak öğretimin niteliğine göre öze 1 bir bina inşa ettikten sonra öğretime 
başlama izni almış bulunduğu, İstanbul'da yabancı dille öğretim yapan bir okulun 
bina ve tesisleri bakımından yeterli durumda olduğu, İzmir'de de 1968 - 1969 öğretim 
yılında öğretime başlamak üzere açılma izni almak için müracaat etmiş bir okulun, özel yüksek 
okul kurucularından beklenen anlayışla, geniş bir eğitim sitesi halinde yeniden ve ileriki inkişafı 
da düşünülerek inşa ettirilmiş bulunduğu (Belge 15, 20, 21 dosya numaralı okullar) diğer okul
ların büyük çoğunluğu ile kiralı veya yetersiz binalarda açıldığı tesbilt edilmiştir. 

625 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrası, özel öğretim kurumu olacak bina ve
ya binaların, kurucuların malı olmasını veya, sözleşme ile intifa hakkına sahip bulunulmasını ön
görmektedir. Bu fıkrayı getirmekteki maksadın, özel okulların kiralı binalarda gelişi güzel açıl
malarını önlemek, yerli ve gelişmeye müsait şekilde kurulmalarını sağlamak olduğu meydandadır. 
Ancak, sözleşme ile intifa hakkına sabibolma deyiminden, Millî Eğitim Bakanlığının kira muka
velesi anlamını çıkarmakta olduğu, bir senelik kira mukavelesi ibraz eden kurucuya dahi okul 
açma müsaadesi vermesinden anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzun görüşüne göre, Bakanlığın bu anlayışı, özel yüksek okulların bir sene sonra
ki öğretim imkânlarını dahi dikkate almadan, eğitim tesislerinden mahrum ve yaptıkları öğreti
min gerekli kıldığı ihtiyaçları yeterli şekilde karşılamak imkânına sahibolmıyan binalarda açıl
masına imkân ve zemin hazıriamışitır. Zira özellikle kiralı binalarda açılan okulların hiç birinin 
kullanılış maksatlarına uygun ve yeterli bulunmadığı, hattâ ziyaret edilen okulların bir kısmında, 
yapılan öğretimin niteliğine göre ileriki senelerde mutlak surette kurulması gerekli tesis ve lâ-
boratuvarlarm kurulmasına maddeten imkân olmadığı, veya, ancak bir senelik bir tedrisat için 
kifayetli bulunan binalarda okul açılmasına müsaade edilmiş olduğu dikkati çekmiştir. 

Örneğin bir binanın yedinci katında bir makin a mühendisliği okulu açılmışjtır ki, burada bir 
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sene sonra ihtiyaç duyulacak makina lâboratuvarlarmın kurulmasına maddeten imkân bulunmıya-
cağı aşikârdır. Keza eczacılık okulu olarak açılma müsaadesi almış bulunan bir okulun da, ha
cım olarak ancak bir sınıf için yeterli olabileceği, gelecek senelki ihtiyaca cevap veremiyeceği 
tesbit edilmiştir. (Belge 19 ve 21 numaralı okul dosyaları) 

Komisyonumuzun yaptığı incelemelere göre, kiralı veya kifayetsiz binalarda açılmış bulunan 
okullardan 7 tanesinin, sonradan, elde ettiği kârın bir kısmını yatırıma tahsis ederek yeni okul 
binası yaptırma veya eskisine ilâveler yapma suretiyle genişleme yoluna gittikleri anlaşılmıştır. 

Ancak, bu suretle daha yeterli binalara kavuşma yolunda olan bu okulların bir kısmımda, mev
cut durumum ıslahından ziyade, yeni öğretim şubeleri açmak ve öğrenci adedini artırmak çabası
na girilmiş bulunduğu dikkati çekmiştir. Bu binaların bir kısmında henüz bodrum ve zemin kat
ları itamaîmlannıış olduğu halde, bakanlıktan yeni branşların açılması izni alınarak yeni öğrenci 
kapasitesi yar altıma yoluna gidildiği, bir tarafta inşaat faaliyeti devam ederken diğer tarafta he
nüz kuramamış, dolayısiyle, kesif bir rutubet içinde bulunan katlarda tedrisata başlanmış olduğu 
tesbit edilmiştir. (Belge 11 ve 12 numaralı okul dosyaları). 

Okul yerlerinin de belli bir sisteme göre tesbit edilmemesi sonucu, gelişi güzel ve kurucunun 
bulabildiği yerlerde okullar açılması yoluna gidilmiş olduğu, bu itibarla da, öğratirni aksatacak 
kaidar gürültülü anacaddeler üzerinde olduğu gibi, belediye hudutları dışurdaki ıssız yerlerde ve 
en mühim ihtiyaçlardan biri olan sudan dahi mahram okulların açılmasına ımüsaade ddilmiş ol
duğu görülmüştür. 

Örneğin; kimya mühendisliği gibi gerek çalışmaları gerekse yanıcı maddelerle öğretim yapıl
ması dolayısiyle bol suya ihtiyaç ıduyulan bir okulun su ihtiyacının bahçedeki iki (kuyudan moto
pomp ile çekilmek suretiyle 8 tonluk 'bir depoya verildiği, oysa okulun günlük su ihtiyacının 
25 - 30 ton olduğu, iki kuyudaki su miktarının bu ihtiyaçtan az olmaktan başka motopompların 
da zaman zaman arıza yaptığı anlaşılmıştır. Bunun gibi, daha ziyade takrire (dayanan şekilde 
öğretim yapan bir okulun sınıfları, çok gürültülü olan bir anacaddenin üzerindedir. (Belge 10 ve 
1 numaralı okul dosyaları). 

Aynı şekilde, 8 - 10 'katlı 'binalarda açılmış bulunan bâzı okulların bir yangın merdiveninden 
dahi mahrum bulunduğu, ve büyük öğrenci kütlelerinin tek merdivenden yararlanmak zorunda 
bulunduğu bu okullarda, yangına karşı da gerekli tertibatın alınmamış olduğu dikkati çekmiştir 
(Belge 1, 14 nolu okul dosyaları) 

Bunlardan başka, özel yüksek okullardan bir kısmının, iş İlanlarında çeşitli ticarethane, ima
lâthane ve yazıhanelerin arasında açılmasına nıüsaaide edilmek suretiyle, raporumuzun 'birinci bö
lümünde de işaret edildiği üzere, 625 sayılı Kamumun 9 neu maddesinin büyük bir sorumsuzluk 
içinde ihlâl edilmiş bulunduğu da yerinde görülmek suretiyle teslbit edilmiştir. (Belge 2, 4, 8, 14, 
19 nolu okul dosyalan) Ayrıca yine 9 neu maddeye aykırı olarak bir binada ayrı ımalhiyette iki 
okulun açılmasına 'da izin verilmiştir. (Belge 4, 6, 7, 8, 11, 14 nolu olkul dosyaları) 

2. Dershaneler, lâboratuvarlar, araç, gereç durumu ve diğer eğitim tesisleri yönünden yapılan 
araştırma : 

a) Dershaneler : 
Özellikle kiralı binalarda açılmış 'bulunan okullarda dershanelerin ara 'duvarlar kaldırılmak 

suretiyle meydana getirildiği, ancak, arada kalan sütunlar dolayısiyle bu 'dershan elerdeki görüş 
imkânlarının bozuk olduğu yerinde görülmek suretiyle tesbit edilmiştir. 

Raporumuzun, birinci bölümünde ide işaret edildiği üzere, öğrenci kontenjanının tesbitinde, or
ta dereceli okullarda olduğu gibi sadece hacmi" zemin alanı dikkate alınarak hareket edilmesi 
sonucu, büyük ebatta salonları bulunan okullara 'daha fazla öğrenci kontenjanı verilmesi yoluna 
gidildiği, okullar tara.finid.an bu miktarın da aşdmasiyle bâzı derslerin çok kalaıbalık sınıflarda 
verilmesi zorunluğunun ortaya çıktığı tesibit edilmiştir ki,-bu hususun bilhassa telknik mahiyet
teki dersler için çok sakıncalı olduğu meydandadır. 

Bâzı okulların büyük dershanelerine hoparlör tesisatı koydurmuş oldukları, birkaç okulun da 
kalabalık sınıfları için anfi şeklinde 'dershaneler yaptırdıkları, bir okulda ise «overheat» projek-

http://tara.finid.an
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siyon ve ses tertibatının büyük çaptaki sınıflara konulmuş olduğu görülmüştür. (Belge 5, 9, 15 
numaralı olkul dosyaları). 

Ancak, bir kısım okullarda 'büyüklüğü dolayBİyle görüş imkânı esasen bozuk olan sınıflarda 
hoparlör tesisatının ida bulunmadığı, bu suretle arka sıralarda oturan öğrencilerin taihtaya yazı
lanları görmedikleri gibi öğretmen tarafından söylenenleri de duymadıkları, öğrencilerin derste 
'bulunduğu sırada derse girilmek suretiyle görülmüştür. ('Belge 12 nolu /okul (dosyası) 

Bundan ayrı olarak, bir kısım okulların sınıflarda bulunması gereken sandalye adedini de 
kaydettikleri öğrenci sayısına değil, devaım etmekte olan öğrenci sayısına göre hesaibetmek sure
tiyle tasarruf yoluna gitmekte oldukları da anlaşılmıştır. (Belge 2 nolu okul (dosyası) 

Bir okulun bu konuda da'ha İda ileri giderek...görekli nıalzermeyi tamamlamadan öğretime baş
lama izni aldığı ve birinci sınıftaki teknik resim dersini, üçer öğrencinin omuz omuza oturmak 
suretiyle zorla sığdıkları, ortaokuldan devralınmış küçük öğrenci sıralarında yaptırdığı, Komisyo
numuzun müşahadeleri ile sabit olmuştur. (12 numaralı okul dosyası) 

b) Lâboratuvarlar ve araç ve gereç durumu 
Yapılan incelemelere göre, özel yüksek okulların yabancı dille öğretim yapan bir tanesi müs

tesna, hemen henıeın hiçbirinde kurulması gerekli lfıboratuvarlarm tam ve yeterli olarak kurulma
mış bulunduğu tesbit edilmiştir. 

En az lâboratuvara ihtiyaç gösteren iktisadi ve Ticari İlimler okullarında dahi, mal bigisi ve 
teknoloji dersi için lüzumlu kolleksiyonlarm yeterli halde bulunmadığı, Gazetecilik Okullarında 
lüzumlu olan fotoğrafçılık lâboratuvarı ile küçük çaptaki matbaanın kurulmamış olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Ancak bunlardan çok daha önemli olarak, İnşaat, Makina, Elektrik, Kimya gibi mühendislik 
unvanı veren ve teknik alanlarda öğrenci yetiştiren okullardaki lâboratuvarlarla eğitim araç ve ge
reçlerinin yetersiz halde bulunduğunun tesbiti komisyonumuz tarafından endişe ile karşılanmıştır. 

Özellikle mühendis yetiştiren okulların bir kısmında hidrolik ve mukavemet lâboratuvarlarmm 
bulunmadığı, hattâ bâzılarında şimdilik kurulmasının dahi düşünülmediği, malzeme lâboratuvar
larmm bir kısım okulda hiç bulunmadığı, bir kısmında ise çok yetersiz halde olduğu, makina mü
hendisi yetiştirmek üzere kurulmuş bulunan okulların bir kısmında makina lâboratuvarlarmm he
nüz kurulmamış bulunduğu, bir tanesinde ise bu lâboratuvarların kurulmasına müsait yerin dahi 
bulunmadığı tesbit edilmiştir. Diş Hekimliği tedrisatı yapan bir okuldaki Cerrahi Kliniğinin mev
cut öğrenci adedine göre yeterli olmadığı, Kimya mühendisi yetiştiren okullardaki çeşitli mahiyet
teki kimva lâboratuvarlarmm da gerekli şekilde teçhiz edilmemiş olduğu, yine teknik mahiyetteki 
okullarda, lüzumlu olan bir kısım âletlerin yeterli adedde bulunmadığı, bu itibarla da yapılacak 
tatbikatın ayrılmış olan zamana sığmasına imkân bulunmadığı, bâzı okullarda ise, öğrencilerin son 
sınıfa gelmiş olmaları dolayısiyle çoktan kullanılıp eskimiş hale gelmeleri gereken aletlerin üzerlerinde 
bir çizik dahi bulunmadığı görülmüş, böylece de bu araç ve gereçlerden gereği gibi faydalanıla-
mjamış olduğu anlaşılmıştır. 

Bâzı mühedislik okullarındaki fizik, kimya lâboratuvarlarrnrn hacim itibariyle yetersiz, bir 
kısmının ders aracı bakımından lise ayarı bir lâboratuvar mahiyetinde bulunduğu görülmüştür. 

Bir okulda ise, yeni yapılan binada tedrisata başlatılan birinci sınıf öğrencilerinin, aynı binada 
lâboratuvar olmaması sebebiyle tamamen nazari olarak öğretim, gördükleri ve birinci sömestrin 
sonuna gelinmiş olduğu halde hiç tatbikat yapmamış oldukları tesbit edilmiştir. Her ne kadar ilgi
liler tatbikatın kilometrelerce ötedeki eski binada mevcut bulunan lâboratuvarlarda yaptırılmakta 
olduğunu ifade etmişlerse de. Komisyenumuzun bu konuda vâkî suallerine öğrencilerin kurucu, 
yönetici, ve öğretmen'ler önünde verdikleri cevaplarla tam aksini iddia etmelerine karşılık susmuş 
bulunmaları, Komisyonumuzda, tatbikatın öğrencilerin ifade ettikleri şekilde, yaptırılmamış oldu
ğu kanısını uyandırmıştır. (Belge. 12 No. lu dosyası) 

Okullardaki bu olumsuz durumun zaman zaman okulda görevli bulunanların dahi şikâyetlerini 
mucip olduğu, kitaplık, derşane. lâboratuvarları gerektiği gibi tesis edilmemiş olan okulum bu 
hali ile, mimjar ve mühendis yetiştirmekten uzak, seviyesiz bir hale getirilmiş bulunduğu, yapılmış 



— 22 — 

bulunan bir toplantının tutanaklarından özetler almış bulunan müfettiş raporu ile de sabit ol-
mnıştur. (Belge 15, 5 . 2 . 1967 tarihli, 12 numaralı okula ait teftiş raporu) 

Bâzı okulların lüzumlu mjalzemeyi tamamlamadan ve lâboratuvarlarını gereği gibi teçhiz etme
den öğretime başlama izni almak için bâzı yan yollara sapmakta bulundukları da araştırmalar sıra
sında tesbit edilmiştir. Meselâ; elektrik bölümünü açmak için müracaat eden bir okula, teknoloji 
lâboratuvarmm kifayetsiz olduğu gerekçesi ile müsaade verilmemiştir. Okul, bu durumda adı ge
çen lâboratuvarı tamamlama yoluna gideceği yerde, elektrik bölümündeki makina teknolojisi der
sini ikinci sınıfa aktaran yeni bir ders programı hazırlamış, bu suretle elektrik bölümünün açıl
ması hususunda gerekli müsaadeyi almıştır. (Belşe : 9 numaralı okul dosyası) 

O) Kitaplık : 
Özellikle meslek eğitimi yapmakta bulunan özel yüksek okullar için büyük önem taşıyan kitap

lıkların birçok okullarda hacım olarak yeterli bulunmadığı, kitaplık ve okuma salonu olarak gös
terilen yerlerin mevcut öğrenci sayısına oranla çok yetersiz bir halde olduğu, bâzı okullarda ise 
kitapların bir tarafa depo edilmiş olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, kitaplıklarda mevcut kitapların incelenmesi sonucunda gerek aded gerekse nitelik bakı
mından yeterli olmadığı, bâzı teknik öğretim yapan okulların kitaplığında teknik mahiyetteki ki
taptan çok, edebî ve içtimai eserlerin yer almış bulunduğu, hattâ bir mühendislik okulunun ki
taplığında evvelce aynı kurucuya ait olup kapanm ş bulunan orta dereceli bir okulun biyoloji ve 
edebiyat kitapları ile kitaplık listesinin kabartılması yoluna gidildiği tesbit edilmiştir. 

d) Teneffüshane ve beden eğitimi imkânları : 
Tamamı Komisyonumuz tarafından incelenen özel yüksek okulların hemen hiçbirinde kanunun 

10 ncu maddesinde öngörülen beden eğitimi imkânlarının temin edilmemiş olduğu anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Bahçe içinde kurulmuş bulunan birkaç okul hariç, diğer okulların hiçbirinde teneffüshane ola
rak kullanılacak yeterli bir yerin bulunmadığı, öğrencilerin koridorlar ve merdiven sahanlıkların
da toplandıkları, bu durumun zaman zaman bir izdiham yarattığı tesbit edilmiştir. Buna mukabil 
hemen hemen her okulda bir öğrenci lokali ATey.ı kantinin bulunduğu, ancak, bunlardan büyük bir 
kısmının bodrum katlarında havasız ve basık yerlerde yapılmış olduğu, çoğu zaman da mevcut (iğ
renci adedine göre yetersiz halde bulunduğu görülmüştür. 

e) Mediko - sosyal tesisler : 
Özel yüksek okulların hemen hemen hiçbirinde mediko sosyal tesislerin bulunmadığı, sadece bir 

okulda öğrenci derneğinin gayreti ile bir hastane ile okul arasında bir anlaşmanın yapılmış olduğu, 
(Belge 9 numaralı okul dosyası) okulların bir kısmında muayene odası ve doktor bulunmadığı gi
bi bulunanlarda da hizmetin gerekli şekilde yapılmadığı, özellikle patlayıcı ve yanıcı maddelerle 
çalışan okulların bâzılarında devamlı olarak bulunması gereken bir hemşire veya sağlık memuru
nun dahi bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

3. — Yönetim ve öğretim elemanları : 
Ziyaret edilen okulların dosyalarında yapılan incelemeler ve ilgililerle yapılan temaslar sonun

da, bir kısım okullarda kuruluşu sırasında göre1/ almış bulunan müdürün ayrılmasiyle boşalan ye
re yeni tâyin yapılmakta acele edilmeyip bu görevin bir müdür yardımcısı veya genel sekreterle 
yürütülmekte olduğu, bir kısmında, yönetmeliğinde meveudolmasma rağmen, müdür yardımcısı 
bulunmadığı, bâzılarının kadrosu bulunduğu halde genel sekreter tâyini cihetine gitmedikleri, veya, 
aynı bina içinde bulunan iki ayrı okulun aynı r>:enel sekreter tarafından idare edilmekte olduğu; 
(Belge 6, 7, 11, 14 numaralı okul dosyaları) 

625 sayılı Kanunun kabulünden evvel açılın:; olan bâzı okullarda raporumuzun diğer bölümün
de ifade edildiği üzere, mukavelesiz öğretmen istihdamına İsrarla devanı edilmekte olduğu (Belge, 
3 No. lu okul dosyası) 

Bir okulda iki yıl evvel Bakanlığa gönderi1 m mukavelelere cevap gelmemiş olduğu gerekçe
si ile ve tekit gönderilmeden durumun yürütülmekte olduğu (Belge, 4 No. lu okul dosyası). 
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Bâzı okullarda onay için gönderilen mukavelelerin Bakanlık tarafından reddedilmesi karşısın
da, Kanunun 23 neü maddesi gereğince hareket edilmeyip, yazışmalarla vakit geçirilmek sure
tiyle öğretmen veya yöneticinin göreve devam et'irildiği (Belge 2, 11 ve 13 numaralı okul dosya
ları). 

Bâzı okulların öğretim yardımcıları için nmk'vele tanzim ettikleri halde bazılarının etmediği 
görülmüştür. 

Diğer taraftan, Bakanlığa onay için gönderilen inha taleplerinin yeteri kadar süratle cevaplan
dırılmadığı, bunun da okulların bu konu üzerinde gereken titizlikle durmamalarına yol açtığı, 
sözleşme metinlerinin 625 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen hususlardan bazılarını kap
samadığı da tesbit edilmiş ve Komisyonumuzca Bakanlığın bu konu üzerinde titizlikle durarak 
onaylardaki gecikmelerden doğan mahzurları süratle önleme ve bir mukavele örneği hazırlamak 
suretiyle de keyfî tutumları bertaraf etme yoluna gitmesinin lüzumuna inanılmıştır. 

Ayrıca, bâzı kurucuların yapılan mukavelelerin bir suretini öğretmene verecekleri yerde bütün 
nüshaları kendilerinde alıkoydukları, bu suretle de kurucu ve yöneticinin usule aykırı istekleri
ne karşı koyan örğetim elemanlarını, mukavele müddeti tamamlanmadan, müddet dolmuştur iddi
ası ile görevden uzaklaştırma yoluna gittikleri hı .iusunda Komisyonumuza vâki ihbarlar üzerine 
bu konu üzerinde durulmuş ise de şahıslarla ilgili olan bu hususu kesin olarak tesbit mümkün ola
mamıştır. (Belge, 11 No. lu okul dosyası). 

Ancak, bâzı okulların yapılan mukavelenin bi:* suretini öğretmene vermeyip, dosyalarında alı
koydukları, bu nüshaların da dosyalarda görülmesiyle sabit olmuştur. 

Yine bir okulda, Kanunun 32 nci maddesinin son paragrafına göre yıl içinde son bulan muka
velelerin sene sonuna kadar yenilenmiş sayılacağı hakkındaki hükmüne aykırı olarak hareket edil
diği ve yöneticilerin istediği toleransı göstermiy n bir okutmanın zamansız olarak görevinden 
uzaklaştırılması yoluna gidildiği araştırma dosyasına da (Belge 16) olarak girmiş bulunan evrakın 
tetkiki ile anlaşılmıştır. 

Bunlardan ayrı olarak, bâzı okulların yönetmeliklerinde öğretim üyeleri tarafından okutulacak 
derslerin belli edilmiş olmasına rağmen, bu ders'orin öğretim görevlileri tarafından okutulmakta 
olduğu, re'sen derse girmeye hakkı olmadığı bütün okulların yönetmeliklerinde belirtilmiş olan 
öğretim yardımcılarının derse girmekte oldukları,»»kulların öğretmen listelerinin tetkiki sonucu an
laşılmıştır. (Belge, 2, 8, 17, 15 numaralı okul dosyaları.) 

Ayrıca, özel yüksek okulların öğretim kadrolarının incelenmesi sonunda, bu okullardaki öğre
timin bir kısmının üniversiteler veya resmî okullardaki öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte 
olduğu görülmüştür. 

625 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin dördüncü paragrafı, ihtiyaç halinde resmî okul öğret
menlerine esas görevlerine halel gelmemek ve kendi okullarında göstermekte oldukları ders saa
tinin yarısını geçmemek şartiyle özel öğretim kurumlarında ders almalarına imkân vermiş bulun
maktadır. 

Ancak, Komisyonumuz özel yüksek okullarda yaptığı incelemeler sonunda, özellikle üniversite 
öğretim üyelerinin istihdamında 1/2 şartına uyulrıamakta olduğunu tesbit etmiştir. Bu konuda 
üniversite yetkilileriyle yaptığımız temaslar sonucunda üniversitelerdeki çalışmaların ders saati 
ile tahditli olamayacağı, bir öğretim üyesinin az dersi olmasına karşılık birçok saatim araştırmaya 
hasredebileceği, bu bakımdan da görev süresinin kesin olarak bilinmesine imkân olmadığı, bu iti
barla, üniversiteler kanununun her öğretim üyesine tanımış bulunduğu 10 saatlik serbest mesai 
zamanı içinde kalmak şartiyle özel yüksek okul arda ders vermesinin üniversitelerce uygun görul-
düğü ve tatbikatın da bu şekilde yürütüldüğü iı.sde olunmuştur. Ancak, bâzı Okulların bu esasa da 
uymadıkları öğretmenlere ait ders dağıtım cetvellerinden anlaşılmıştır. 

025 sayılı Kanunun fcalbulünden önce açılmış bulunan okulların bir kısmında ise 1/2 ora
nının hiçbir surette dikkate alınmadığı ve öğretmenin eski durumunun bir hakkı mükte-
sebolarak kabul edilip devam ettirilmekte olduğu anlaşılmıştır. (Belge 9 ve 11 numaralı 
okul dosyaları) 
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Bunun yanı sırta, görev almış olduğu özel yüksek •okulu resmî görevinden daha çok be-
flâmsemiş ve üniversitedeki derslerinden arta kalan bütün zamanını özel okula tahsri elen öğ
retim" üyelerinin bulunduğu da Komisyonumuzun bizzat yaptığı muşa had el eri e tc-1 ; olun
muştur. (B'elge 6 numaralı okul dosyası) 

Bâzı özel okul yetkilileri de, üniversite öğretim üyeleri için öngörülen 10 saatlik müsaade
nin akşam derslerine şâmil olmadığını ifade ile, buna göre işlem yapılması gereğini öne sür
müşlerdir. 

Ancak, bir üniversite öğretim üyesinin gidiştirmek zorunda olduğu dersleri veya yaptır
makla yükümlü bulunduğu araştırmaları üzerimde zihin yorması gerekliliği karşısında, grçe
leri de tamamen boş ve serbest olduğunu söylemenin mümkün olamıyacağı kanısında olan Ko
misyonumuz bu görüşü paylaşmaya imkân bulamamıştır. 

Özel yüksek okullarda, resmî öğretim kurur lar ı öğretmenlerinden başka, çeşitli kaynak
lardan gelen öğretim eelmanlarından da faydalanılmakta okluğu teshit edilmiştir. Bunla
rın arasında Odalar Birliği, Karayolları, Devlet Su İşleri, DDYolları, Devlet Plânlama Teşki
lâtı, Meteorolaji Genel Müdürlüğü ve benzeri çeşitli teşekküllerde görevli bulunan kimselerle 
bâzı serbest meslek erbabının görevlendirilmiş okluğu anlaşılmıştır. Ancak, özel yüksek 
okullara alınacak elemanlarda aranacak nitelikleri belirtecek olan yönetmeliğin çıkarılmamış 
bulunması sebebiyle Komisyonumuz bu kimsels rin seçimlerindeki isabet derecesi ile. gerekli 
niteliklere sahiibolup olmadıkları hususunda l i r kanıya varına imkânını bulamamıştır. 

Bütün bunların yanısıra, bâzı branşlarda memleket çapında bir öğretim üyesi darlığı 
bulunduğu, eczacılık okullarının önemli derilerinden olan Farmagoknozi ve Gaianak dersle
rini okutacak bir tek öğretim üyesinin bul, nduğu yetkililer tarafından Komisyonumu:'a 
ifade edilmiştir. Bu durumun, istanbul'd-dd Özel Eczacılık Yüksek Okulundaki bu ders
lerin okutulmasında da büyük güçlükler me: dana getirdiği keza özel yüksek okul yöneti
cileri tarafından teyidedilmiştir. 

Hal böyle iken, bu defa Bakanlığın izmir'de üç ayrı eczacılık okulunun açlınıasma müsaade 
etmiş olması karşısında, bu okullardaki öğretim elemanı probleminin nasıl haledilee-eği 
konusu da üzerinde durulması gereken bir husus olarak tesbit edilmiştir. Komisyonumuz 
bu durumun, özel yüksek okullarda mutlak e lirette bir öğretim üyesi tarafından okutulması 
gerekli olan derslerin tesbiti ile, bu oku1 la da görev alacak öğretmenlerde aranacak nite
likleri belirtecek yönetmeliğin biran önce e karılması zorunluğunu bir kere daha ve bütün 
açıklığı ile ortaya koyduğu görüşüne varmış bı Ilınmaktadır. 

4. — öğretmen yetiştirme durumu : 
625 sayılı Kanuınun 21 nci maddesinin 5 nci paragrafı, Özel Okullar Kanunum yürürlüğe giri

şinden itibaren 5 yıl içinde öğretim kadrolarının en as üçte birinin, bu (.kullarda bulunan ürisi-
menlerden kurmalarını âmir bulunmaktadır. 

Memlekette her seviyedeki özel okulların açılmasına imkân sağlamaktaki gayenin, devletin 
bu konudaki yükünün özel sektör tarafından paylaşılması, yani, bir kısım öğretim kurumlarının 
bütünümde özel sektör eliyle kurulmasının temini okluğu meydandadır. Ancak, bir ezel okul a.'svk, n ' >-
ce bima teinin ederek omu teçhiz etmek demek değildir. Bir okulu okul yapan asıl unsurun öğret
men olduğu inkârı kabil olmıyan br hakikattir. Şu halde, devletin bu konudaki yükünü paylaş
mak amacı ile okul açmaya yönelen özel sektörün, binayı ve teçhizatı olduğu kadar, öğretmeni 
de temin etmesi görevidir. 

Bugün her dereceli resmî okullarımızın öğretmen sıkıntısı içinde bulunduğu ise bir gerçektir. 
Bu itibarla, özel okul kurucularının kendi öğretin kadrolarını tamamlayıncaya kadar kendilerine 
yardımcı olmak gayesi ile verilmiş bulunan fırsatı istismar etine yoluna gitmemeleri lâzımdır. 
Kaldı ki, bugün memleketimizde resmî yüksek öğretim alanındaki öğretim üyesi dengesi de bo
zulmuş bir durumdadır. Resmî yüksek öğretim kurumlarımızdaki öğretim elemanı mahrutunun 
özellikle teknik sahalarda tamamen tersine dönmüş bir halde olduğu ve yakım bir gelecekte 



9n 

(mevcut asistanların azlığı dolayısı ile) bir öğre im üyesi krizi ile karşılaşılmasından korkuldu
ğu bir devirde, özel yüksek okulların kuruluşla üiclaki «devletin yükünü payla^-ia» gayesine uy
gun olarak, büyük ölçüde bir öğretim üyesi yetiştirme kampanyasına girmeleri istenir ve bek
lenirdi. 

Oysa, bugün durumun tamamen aksi yönde olduğu ve devlete yardımcı olması beklenen bu 
kurumların, ihtiyacı olandan fazlasını yetiştirmek şöyle dursun, kanunda öngörülmekte olan 1/3 
oranındaki öğretim üyesini yetiştirmek hususunda dahi en küçük bir gayretin içme girmemiş bu
lundukları komisyonumuzun okullarda yapmış o Lüğu inceleni elerden anlaşılmıştır. 

Bu konuda temas ettiğimiz okul yetkililerinden bir kısmı, okullarının 625 sayılı Kanundan 
evvel açılmış olması ve kanuna intibaklarını sağlıyacak tüzüğün henüz çıkarılmamış bulunması 
sebebiyle 5 yıllık müddetin kendileri için işlemediğini, bu konuyu, tüzüğün kabulünden sonra 
düşüneceklerini ifade etmişlerdir. 

Bâzı okul yöneticileri 5 senelik müddetin sonunda, daha yüksek ücret ödeme imkânına sahi-
bülmaları dolayısiyle, mevcut öğretim üyelerinden bir kısmını kendi kadrolarına almak suretiyle 
meseleyi halletmek kararında olduklarını beyan etmişler, ayrıca, resmî öğretim kurumlarına 
sağlanmış bulunan ve 65 yaşdan sonra da göreve devanı imkânını veren hükmün kendileri için 
ele geçerli olmasını istemişlerdir. 

Bir kısım ilgililer ise, kanunda beş sene olarak tanınmış müddetin bir öğretim üyesi yetiş
tirme bakımından azlığından ve bunun 10 sene olması gerektiğinden bahsederek kendilerinin 
akademik kariyer verecek durumda bulunmadık larıını, resmî kurum larımsa bu konuda kendileri
ne yardımcı olmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Komisyonumuz, resmî okul yetkilileriyle yaptığı temasta ise bütün resmî kurumların bu hu-
susda gerekli anlayışı ve yardımı göstermeye hazır oldukları cevabını almıştır. Bu duruım karşı
sında komisyonumuz Millî Eğitim Bakanlığının özel yüksek okul kurucularını ciddî bir şekilde 
21 nci maddenin gereğini yapmaya icbar etmesi ve bu konuda eksik görülen mevzuatı da ta
mamlama yoluna gitmesi lüzumuna işaret etmeyi uygun görmüştür. 

5. — Program ve yönetmelikler : 
625 sayılı Kanunun 10 mcu maddesinin üçüaj'-ü fıkrası, bir okula öğretime başlama izni ve

rilebilmesi için müfredat programları ile yönetmeliklerinin Bakanlıkça onanması şartını getir
miştir. 

Komisyonumuzun okullarda yaptığı incelemelerde, her okulun bakanlık tarafından onanmış 
bir programı ve yönetmeliğinin bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak, raporumuzun bakanlıktaki ince
lemelerle ilgili 1 nci bölümünde de işaret ettiğimiz gibi, aynı mahiyetteki okullar için tek tip 
program ve tek tip yönetmelik örneği hazırlanmamış olması, bu konuda da bâzı aksaklıkların 
doğmasına yol açmıştır. 

Esasında tek tip olmıyan programlar, sonradan çeşitli sebeplerle değiştirilmiştir. Meselâ; di
ğer bölümde de işaret edildiği üzere gerekli lâboratuvarlarıını hazırlamadan yeni bir bölüm açmak 
ist iyem bir okul, öğretime başlama izni alabilmek için eksiklerini tamamlama yerine müfredat 
programını değştirme yoluna gitmiş, bir diğeri, hesapsız aldığı öğrenciye göre yeterli lâboratu-
var kuramayıınca, öğrencilerin lâboratuvar tatbikat saatlerinin miktarını veya sorumlu oldukları 
dersleri değiştirmek suretiyle meseleyi halletme imkânını sağlıyabilmiştir. Yeni programların es
ki usule göre öğretime başlamış bulunan öğrencilere tatbik edilmek istenmesi sonucunda okul
larda birtakım huzursuzlukların doğmasına da sebebolunmuştur. (Belge, 9, 10 No.lu okul dos
yaları) 

Yönetmeliklerde de aynı şekilde hareket edil iş, Bakanlıkça onnylanmış olan yönetmeliklerin 
kısa bir süre sonra okula bâzı imkânlar sağlamak anıaciyle değiştirilmesi yoluna gidildiği tesbit 
edilmiştir. Meselâ, binnci sınıfını açmış bulunan bir okulda başarı durumumun çok düşük olma
sı sonucu, derhal sınıf geçme yerine dönem geçme usulünün yönetmeliğe konulması suretiyle, 



— 26 — 

öğrencilerin sınıfta kalmamaları ve okula devamları sağlanmıştır. Aynı şekilde sınıf geç
me için yeterli olan not sayısında da indirmeler yapma yoluna gidilcbilmistir (Belge 
9, 13, 14 okul dosyaları) Bu cümleden olarak aynı mahiyetteki iki okulun yönet
meliklerinde gösterilen öğretim süreleri ile haftalık ders saati ve ders sürelerini birbirin
den farklı halde bulunmaları da bakanlığın bu konudaki tutumu açısından dikkati çekmiştir. 
(Belge, 13, 16 okul dosyaları) Ciddî bir e£iim anlayışıyla kabili telif olmıyan bu tutumla
rın aynı zamanda mahiyetleri itibariyle farklı olmıyan okullar arasındaki öğrenci naklini de 
imkânsız hale getirmiş olduğu meydandadır. Oysa okumakta bulunduğu özel okulun kapanması 
halinde, aynı, mahiyetteki diğer bir özel okula geçebilme imkânının, bu konuda hiçbir garantisi 
bulunmıyan özel yüksek okul öğrencileri için önemli bir sorun olduğu aşikârdır. Aynı şekilde 
yapılmakta olan öğretimi yetersiz bulan öğrencinin bir diğer okula geçebilmesi de özel okulları 
daha ciddî bir öğretim yapmaya zorlıyacak bir husustur. Bütün bunları önleyici mahiyette ted
birler alıp, öğrencileri okul kurucularının bütün davranışlarına karşı boyun eğmeye mahkûm kıl
mak şüphesiz sadece iyi niyet sahibi olmıyan kurucuları memnun edecek bir durumdur. Bu iti
barla komisyonumuz Millî Eğitim Bakanlığının bu konularda daha dikkatli ve tedbirli olmasını 
ve özel yüksek okulları, içinde bulundukları sorumsuzluk havasından kurtaracak kararlar alma yo
lunda gecikmemesini bu vesile ile bir kere daha belirtmeyi uygun görmüştür. 

6. — öğrenci durumu : 
625 sayılı Kanununun 8 nci maddesi, özel okullara açılma izni verilirken belli bir öğrenci 

sayısmn esas alınmasını da âmir bulunmaktadır. Bütün özel okulların yönetmeliklerinde de ba
kanlık tarafından verilen öğrenci sayısı ile okulun eğitim imkânlarından fazla öğrenci müracaatı 
halinde, bir sıralama sınavı yapılacağına dair hüküm vardır. 

Ancak, yabancı dille öğretim yapan bir özel okul hariç, özel yüksek okulların hiçbirinde ka
nunun ve yönetmeliğin bu âmir hükmüne uyulmadığı, müracaat eden bütün öğrencilerin kayde
dilmesi yoluna gidildiği anlaşılmıştır. 

ıBu sene tedrisata başladığı için yeteri kadar kayıt yapamamış bulunan bir iki okulun dışın
daki bütün okulların, Bakanlığın öngördüğü kapasiteyi büyük farklarla aşmış ve okulların eği
tim imkânlarının çok üstünde öğrenci kaydı yapmış oldukları tesbit edilmiştir. (Bu husus, okul
lara ait özel dosyaların tetkiki ile açık olarak anlaşılacak durumdadır.) 

Aşağıdaki liste bu konuda sadece bir fikir verme amaciyle çıkarılmıştır. 
Bir ticari ilimler yüksek okulunda, öğrenci kapasitesi 1 340, mevcut öğrenci 1 975 (Belge 

8 No. lu okul dosyası). 
Bir eczacılık özel yüksek okulunda öğrenci kapasitesi 1 000, mevcut öğrenci sayısı 1 645 (Bel

ge 6 No. lu okul dosyası). 
Bir mühendislik özel yüksek okulunda, öğrenci kapasitesi 1 090, mevcut öğrenci sayısı 

2 158 (Belge 12 No. lu okul dosyası) 
Bir başka mühendislik özel yüksek okulunda öğrenci kapasitesi 800, mevcut öğrenci sayısı 

2 286 dır. (Belge 14 No. lu okul dosyası). 
Bundan başka bâzı okulların kayıt yaparken bir sınıfın öğrenci kapasitesini dahi dikkate al

madıkları, örneğin 162 kişilik olduğunu bildikleri bir sınıfları için 247 kayıt yapma yoluna git
tikleri de görülmüştür. (Belge 2 numaralı okul dosyası). 

7. — Devam durumu : 
Özel yüksek okulların yönetmeliklerinin hepsinde okula devamın mecburi olduğu, o sene için

de okutulan bir dersin 1/4 ünde bulunmıyan öğrencinin sınıfta kalacağı belirtilmiş bulunmakta
dır. 

Ancak, bütün okullarda yaptığımız inceleme sonucunda, bir kolay usul bulduğunu ifade ve 
Komisyonumuza izah eden bir okulla (Belge 5 No. lu okul dosyası) yabancı dille öğretim ya
pan bir başka okul (Belge 20 No. lu okul dosyası) hariç, hiç birinde devamın gereği gibi kont
rol edilmediği anlaşılmıştır. Bâzı okulların sondaj usuliyle, bâzılarının labaratuvar ve tatbikat ders-
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lerindeki yoklamayı esas alarak, bâzılarında ise oran esasiyle devamını değerlendirilmekte ol
duğu, bir kısmınıınsa bu konuda hiçbir gayretin içinde bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Bakanlık müfettişleri tarafımdan da bu konuya dikkatin çekildiği ve devamın gereği gibi 
kontrolü için müşterek ve kolay bir usulün bulu nmamasımda Bakanlığın bâzı tavsiye ve tedbirler 
getirmesinin istendiği, ancak buigüme kadar bu k/onu (üzerinde gereği gibi durulmadığı da anlaşıl
mıştır. 

Bu durumun tabiî neticesi olarak, özellikle teknik sahada öğretim yapan okullarda başarılı 
olmamın en önemli şartlarından biri olan devam durumu, ö'zel yüksek «kullarda gereği gibi işle
memektedir. Bâzı okullarda devam etmiyen öğrenci oranı % 30 civarındadır. Özellikle okula koy-
d'Oİııp tecil belgesi aldıktan somra devam etmiye nlerin durumu, üzerinde durulmayı gerektirmek
tedir. Zira bâzı okullarda yoklamaların gereği gibi yapılmaması sonucunda devamsızlığı sabit 
olmıyan öğrenciler 1 ııci sınıfta imtihan olmadı ğı için otomatik olarak 2 nci sımıfa geçmekte, 
böylece tecilleri de otomatik olarak devam etm ektedir. Bu durum, gündüz öğrencileri için 3, ak
şam öğrencileri için 4 sene müddetle tecilli durumda olmayı mümkün kılmaktadır. 

Bâzı (Okulların bu devamsızlığı mormal karşıladıkları, dersanelerindeki sandalye sayısını dahi 
kayıtlı öğrenci sayısına değil, devam edem öğrenci sayışıma göre tamamlanmış olmalarından anla
şılmaktadır. 

Bu suretle bâzı okullarda devam etmiyen öğrencilerden sadece taksit alımmak suretiyle kâr 
gayesinin ön plânda tutulduğu, öğrencinin ödediği para ölçüsünde bir istifade sağlaması için 
hiçbir gayret gösterilmediği de anlaşılmıştır. 

8. — İmtihanlar : 
Okullarda yapılan inceleme sonunda, bitirme imtihanları dışındaki imtihanlarım bâzı okullarda 

gereken dikkatle yürütüldüğü, kenarı kapalı kâğıtların kullanıldığı, sonuçların cetvellere ve esas 
defterlere geçirildiği, imtihan evrakınım muntazam şekilde saklandığı görülmüştür. Ancak, hâizi 
okulların bu konuda egrekli titizliği göstermediği de anlaşılmıştır. Meselâ bir profesörün üniver
sitede sorduğu soruları dört, beş gün sonra aynen ve teksir kâğıdını dahi değiştirmeden, öğretmeni 
bulunduğu bir özel okulda sorduğu hakkında yapılan bir ihbar üzerine söz komusu edilen 
okula Komisyonumuzun yaptığı müracaatta, yazılı imtihan sorularıyla sınav kâğıtlarının 
muhafaza edilmemekte olduğu tesbit edilmiştir. Böylece, Komisyonumuz bu önemli ko
nuyu gereği gibi tahkik edip değerlendirme imkânını bulamamış olmakla beraber, bu 
okulda imtihanlara ait evrakın muhafaza edileceği muntazam bir dosyanın tutulmasına 
dahi öınem vermiyecek kadar laubali ve ciddiye İten uzak bir tutumum mevcudolduğumu tesbit 
etmiş bulunmaktadır. (Belge 11 numaralı okul dosyası) Bu cümleden olarak bâzı okulların da 
imtihanlarda kenarı kapalı kâğıt kullanmadıkları da tesbit edilmiştir. (Belge 1, 8 nolu okul dos
yaları) 

Bumun gibi, Amkara'daki bir okulda 588 kişilik bir sınıfta yapılan sözlü borçlar hukuku im
tihanında, hiç, istisnasız bütün öğrencilerin pekiyi almış olduğu, ikinci sınıftaki aynı dersin nıot 
cetveline de damga ile vurulmak suretiyle bütün öğemcilere pekiyi verilmiş bulunduğu, bu koınıı 
da okulu teftiş etmiş bulunan müfettişin raporun dam anlaşılmıştır. (Belge 17) 

Komisyonumuzun yaptığı tetkiklerde de, aynı okulda, Haziranda başarı gösteremediği bir der
sin Ekimde yazılı imtihanına girdiği halde, liste î erde notunum çıkmaması üzerine okula yazılı 
olarak müracaat eden bir öğrenci hakkında, «öğretim üyesinin yazısını okuyamadığı içim not ver
mediği ve imtihan kâğıdını da alarak tatile .gitmiş olduğunun» anlaşılması üzerine, hiçbir işlem 
yaıpılmıadığı, yazılı imtihan sonuçlarımın bir ay içinde okul idarelerine verilmesi yönetmelik hükmü 
ikem buma da uyulmadığı, neticede o imtihan kâ gıdının hiçbir işlem görmeden dosyaya ıgirdiği, 
öğrencinin de Şubat imtihanına alınarak pekiyi ile sımıf geçirildiği anlaşılmıştır. (Belge 8 numa
ralı okul dosyası) 
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Yukarda açıklanan bu örnekler, özel yüksek okulların sınıf geçme imtihanlarında yeterli 
ciddiyet ve titizliğin gösterilmediğini oritaya kayacak, bu konuda, eğitim anlayışıyla kabilitelif 
olmıyan bâzı tutumların varlığını kabul ettirecek ve özel yüksek okullar hakkında kamu oyun
daki olumsuz tepkilerin nedenini de açıklıyaeak nitelikte gördilmüşıtür. 

9. Başarı durumu : 
Özel yüksek okullarda özellikle üst sınıflardaki başarı oranının pek yüksek olmadığı, hattâ bu 

oranın bâzı okullarda çok düşük olduğu Komisyonumuzun dikkatini çekmiştir. 
Bu konuda görüştüğümüz özel okul ycnetice'eri, bu durumun alman öğrenci kalitesinin fazla 

başarıya müsaidolmamasından ileri geldiğini ifade etmişlerdir. 
Resmî okul yöneticileri de, kendi okullarına girişte yapılmakta olan sınavın kaliteyi büyük 

ölçüde etkilediği, böylece okula gelen öğrencinin 1 nei, 2 nci sınıflarda da elendiği, buna mukabil 
son sınıflara gelindiğinde başarı oranının yüksel ligi, oysa özel okullarda bunun tam terısi bir du
rumun mevcudolduğu, imtihansız olarak, okula, giren öğrencilerin 2 nci veya 3 ncü sınıftaki ba
raja kadar ttakılmadan geldiği, burada bir mil:'/ar elendikten sonra son sınıfa kadar tekrar im
tihansız olarak devam ettiği, bu itibarla da, son ^mftaki başarı oranında görülen düşüklüğü baş
ka bir sebebe bağlamadan önce bu açıdan ele al uak gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuz bâzı özel yüksek okullarda ".grenci miktarını düşürmemek için zaman zaman 
başarının artırıldığı, ancak, son senelere gelindiğinde okuldan ayrılmanın güçlüğü karşısında. 
başarı oranını düşürerek öğrenciyi devama mecbur kılmak suretiyle maddi gelir sağlamak amacı 
gütmelerinin de mümkün olabileceği kanısına varmış bulunmaktadır. 

10. 'Gece öğretiminin durumu : 
Bütün bunlardan ayrı olarak, gece öğretimi yapmakta bulunan özel yüksek okullardaki tedri

satın gündüze göre daha da kötü bir durumda olduğu, okullarda kapasitenin çok üsıtünde öğrenci 
kaydı yapılması yoluna gidildiği, bu durumda mevcut lâboratuvarlarclan yeteri kadar faydalan
manın mümkün olamadığı, arazi tatbikatı gibi gündüz yapılması gereken çalışmalar için cumar
tesi, pazar günleri veya tatil aylarında yapılmak gibi tedbirler alındığı, bununsa verimi azaltmak
ta olduğu ve işin gereken ciddiyet içinde yapılmasını da mümkün kılmadığı, lisan derslerinin bâzı 
okullarda öğleden sonra saat 15 - 17 arasında yapılması sonucu, gündüz çalışan birçok öğrencinin 
bu derslere devama imkân bulamadığı, bâzı okullarda kitaplıkların da akşam saaitlerinde kapalı 
olduğu anlaşılmıştır. 

Esasen bütün gün çalışarak yorulmuş bulunan kimselerin, akşam saatlerinde yapılınaktta olan 
öğretimden yeteri gibi faydalanmalarım mümkün kılma1-; için, özellikle daha a.z öğrenci alarak, öğ
retim araçlarından, kitaplık ve lâboratuvarlardan yeterli bir şekilde yararlanmalarını sağlama
nın yanı sıra, öğretim üyelerinin de bu öğrencilerle daha yakından ilgilenmelerini mümkün kı
larak, yorucu bir günün sonunda azalan öğrenim kapasitelerinin daha verimli hale gelmesine yar
dımcı olmalarının zaruri olduğu kanısına varılmış bulunmaktadır. 

11. Özel yüksek okullarla muadili resmî okullar;^ b&zı yönlerden mukayesesi : 
Komisyonumuz özel yüksek okullar konumundaki görüş1 mini tamamlamadan, resmî ve özel okulları 

birkaç yönden mukayese ederek bu bakımdan da bir ramca varmayı faydalı görmüştür. Bu konuda ya
pılan araşitimi al arın ısonucu aşağıdadır : 

a) Öğrenci başına hesabedilecek yer bakımından : 
Resmî okullarda yapılan tetkiklere göre, müspet ilimler- dallarında öğrenim yapan okullarda 

sınıf ve lâboraJtuvar olarak öğrenci başına 20 m2 yer hesabedilmesi gerektiği yetkililer tarafından 
ifade edilmiştir. Bu miktar takrire daha çok yer veren sosyal ilimler bölümlerinde daha az 
olabilecektir. 
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Özel yüksek okullardan bir kısmında ise durum şöyledir : 
Meselâ : 
İstanbul'daki bir kimya mühendisliği okulun la bir öğrenciye 2 m2, yine İstanbuldaki bir mü

hendislik okulunda ise, bir öğrenciye 2,68 m2 yer düşmektedir. Oldukça geniş bir sahada öğretim 
yapmakta bulunan İzmir'deki bir mühendislik okulunda ise öğrenci başına düşen yerin gündüz 
öğrencileri için 9,3 m2, akşam öğrencileri için8,7 m2 olduğu anlaşılmıştır. 

Yine İzmir'deki bir ticari ilimler okulunda öğrenci başına 1,7 m2 

İstanbul'daki bir ticari ilimler okulunda öğrenci basma 2 m2 yer isabet etmektedir. 
b) Bir öğrenciye düşen yıllık cari masraf payı : 
Oıita - Doğu Teknik Üniversitesinde bir öğrenciye düşen cari masrafın yıllık ortalama 11,400 -

l1,600 lira civarında olduğu üniversite rektörü tarafından beyan edilmiştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan tetkiklerde örneğin; bir mimardık bölümü öğrenci

sinin 9 700, 
Bir kimya mühendisliği öğrencisinin ise 12,200 lira cari masraf payı bulunduğu anlaşılmıştır. 
Teknik Üniversitenin bütün maddi imkânları ile eğitim araçlarından ve öğretim elemanların

dan aynen faydalanmakita bulunan Maçka Teknik Okulunda, bir öğrenciye sarf edilen yıllık cari 
masrafın 3 500 - 5 000 arasında bulunduğu öğrenilmiştir. 

Yıldız Yüksek Teknik Okulunda ise bu miktarın 5 - 6 bin lira arasında olduğu yetkililer ta
rafından açıklanmıştır. 

Buna mukabil İstanbul'daki bir mühendislik okulunun akşam bölümünde, öğrenci basma isa
bet eden cari masraf miktarı, okul tarafından komisyonumuza verilen belgelerde 2 600 lira olarak 
gösterilmiştir. (12 numaralı okul dosyası) 

Bir başka mühendislik okulunda ise, okulun ilik açıldığı sene olan 1964 te öğrenci basma dü-
şen cari masraf miktarı 7 308,5 lira iken 1967 de bu miktarın 2 850 liraya düşmüş olduğu, okulun 
komisyonumuza tevdi ettiği belgelerden anlaşıl niştir. Bu da, öğrenci miktarının artması ile Öğ
retim masraflarının aynı ölçüler içerisinde artmadığı ve öğrenci artışının yine öğrencilerin zararına 
bir durum yaratmış okluğunu ortaya koymakta lir. (Belge 5 numaralı okul dosyası) 

Aynı şekilde bir ticari ve iktisadi ilimler özel yüksek okulunda da 1963 yılında öğrenci basma 
isabet eden cari masraf miktarı 2 090 lira iken, 1967 de bu miktarın 1 075 lira olması, dikkat 
çekici bir durum olarak ortaya çıkmıştır. (Belge 1 numaralı okul dosyası) 

İstanbul'daki bir kimya mühendisliği okullunda, ise bir öğrenciye düşen cari masraf miktarının 
gündüz öğrencileri için 3 200 aksam öğrencileri '-in 2 800 olduğu yöneticiler tarafından ifade edil
miştir. (Belgeli notu okuldosyası) 

c) Öğrenci öğretmen oranı. 
Yüksek öğretimin özellikle teknik branşlarda yeterli olabilmesi, öğrenci öğretmen arasındaki 

oranla büyük ölçüde bağlı bulunmaktadır. Bu gö 'üsle, yapılan karşılaştırılmada da aşağıdaki so
nuçlar elde edilmiştir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde en yüksek oranın 10 öğrenciye bir öğretmen olarak hesap
landığı ifade edilmiştir. 

Teknik Üniversitede mevcut öğretim elemanlarının öğrenci miktarına bölünmesinden elde edi
len sonuç, 4,5 tur. Bu hale göre Teknik Üniversitede 4 - 5 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. 

Maçka Yüksek Teknik Okulunda : 
İnşaat Şubesinde; 1 öğretmene 6 öğrenci, 
Mimari Şubesinde; 1 öğretmene 3 - 4 öğrenci. 
Makina Şubesinde; 1 öğretmene 5 öğrenci, 
Elektrik Şubesinde; 1 öğretmene 4 öğrenci, 
Kimya Mühendisliği Şubesinde; 1 öğretmene •!• - 5 öğrenci düşmektedir. 
Yıldız Yüksek Teknik Okulunda da bu miktarın 8 ilâ 10 dan fazla hesabedilemiyeceği ifade 

olunmuştur. 
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özel Yüksek Okullara gelince: 
Bir mühendislik okulunda bu oranın; 
Bir öğretmene 16 öğrenci. (Belge 5 numaralı okul dosyası) 
Bir başka mühendislik okulunda yine bu oranın; 
Bir öğretmene 25 öğrenci. ('Belge 9 numaralı okul dosyası) 
Bir kimya mühendisliği okulunda ise; 
Bir öğreftmene 46 öğrenci. (Belge 11 numaralı okul dosyası) olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 
Özel okullarla Devlet okullarının bu mukayesesinden sonra, Anayasanın 21 nci maddesinin ha

zırlanması sırasınida ortaya atılmış bulunan görüşleri de dikkate alarak, maddenin espirisini de 
bu suretle daha açık bir şekilde .teısibit ettikten sonra bir sonuca varmayı uygun gören Komisyonu
muz, Kurucu Meclisin 21 nci madde üzerinde cereyan eden müzakerelerini tutanak dergisinden 
okumak suretiyle incelemiştir. 

Bu inceleme sonunda, bu madde üzerindeki müzakereler sırasında, «Özel okullarda öğretim ve 
eğitim düzeninin Devlet okullarından aşağı olamıyaoağı» hükmünün getirilmesi için bir önerge 
verildiği, ancak. Kurucu Meclisin bu hükmü kifaydtli görmiyerek, «özel okulların bağlı olduğu 
esasların Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenleneceği» 
hükmünü kabul etmiş olduğu anlaşılmıştır. (Belge 18, Kurucu Meclis Tutanak Dergisi 3 neü cilt, 
sayfa 173 - 178) 

Durumun böylece tesbitinden sonra Komisyonumuz, özel okullarda yaptığı incelemelerle bu 
okullarla resmî okulların mukayesesinden elde ettiği sonuçları da değerlendirilmiş ve halen Devlet 
okullarındaki seviyeye dahi varamamış bulunan özel yüksek okulların, bu durumlariyle, Anaya
sanın 21 nci maddesindeki açık hükme aykırı bir halde bulundukları sonucuna varmıştır. 
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SONUÇ VE KANAAT 

Üç safhada yapmış olduğumuz araştırmanın smuncu olarak, hazırladığımız raporda geniş ve te
ferruatlı bir şekilde açıklanmış olduğu üzere : 

1. Özel Yüksek Okulların birkaç tanesi müstesna, büyük çoğunluğuyla, gerekli eğitim tesis
lerinden mahrum ve yapılacak öğretimin niteliği ile bağdaşmıyan yetersiz binalarda açılmış bulun
duğu, 625 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde t es bit ve ilânı gerekli görülmüş bulunan standartla
rın zamanında hazırlanmamış olimasının, bu durumun meydana gelmesinde büyük ölçüde etkili 
olduğu; 

2. Özel okul binalarının kurucunun malı veya sözleşme ile intifa hakkına sahibolması gerek
tiği hususundaki 8 nci maddeye uyulmıyarak, ki -alı dolayısiyle köklü bir gelişmeye imkân ver-
miyen binalarda özel yüksek okullar açılmasına müsaade edildiği; 

3. Kanunun 9 ncu maddesinde açıkça ifade edilmiş olmasına rağmen, aynı bina içinde ayrı 
mahiyetteki okulların açılmasına, kanunun yayımı tarihinden sonra da devam edilmiş olmaktan 
başka, öğretim ve eğitimin ciddiyetiyle kabili telif olmıyacak şekilde, çeşitli imalâthane, ticaret
hane ve yazıhanelerin bulunduğu iş hanlarında dahi okullar açılmasına müsaade edilmiş olduğu; 

4. Birkaç tanesi müstesna, hemen hemen bütün özel yüksek okulların dersane, lâboratuvar, 
öğretim araç ve gereci ile kitaplık ve diğer- eğitim tesislerinin çok yetersiz durumda bulunduğu, 
625 sayılı Kanunda öngörülmüş İmlim an beden eğitimi tesislerine hemen hiçbir okulda yer veril
memiş olduğu, bu durumun meydana gelmesinde kanunun geçici maddesi ile çıkarılması öngörül
müş bulunan tüzüğün zamanında çıkarılamamış olmasının büyük payı bulunduğu; 

5. Kanunun 8 nci maddesinle göre öğretime başlama izni alınmadan hazırlanması gereken 
program ve yönetmeliklerin, aynı branşta öğretim yapan; okullarda dahi bir birlik ve beraberlik 
halinde' ve tek tip olarak hazırlanması yoluna gidilmediği, her okulun kendi görüşüne göre hazır
ladığı program ve yönetmeliklerin, daha sonra da; kurucu ve yöneticilerin arzularına uyularak sık 
sık değiştirilmesi yoluna gidildiği; 

Bu suretle, aynı mahiyetteki okullarda birbirinden farklı program ve yönetmelikler uygulan
ması durumunun ortaya çıktığı, ayrıca, resmî muadili okullarda hiç bulunmayan bâzı sınıf geçme 
kolaylıklarının temin; edildiği; 

6. Özel okullardaki öğretim kadrosunun bir kısmını üniversite Ve yüksek okul öğretmenleri
nin teşkil ettiği, ancak üniversitelerdeki ders saatlerini kesin olarak tesbit etmenin mümkün ola-
mıyacağı gerekçesi ile bu görevlendirmelerde kanunun 21 nci maddesi hükmüne uyulmayıp, 115 
sayılı Kanunun! öğretim üyelerine serbest çalışma zamanı olarak tanıdığı 10 saatlik müddetin esas 
alındığı, ancak zaman zaman buna da uyulmadığı, öğretim üyeleri dışındaki öğretmenlerin görev
lendirilmelerinde de 21 nci maddenin 1/2 hususundaki hükmüne bâzı okullarda çeşitli mazeretler 
gösterilmek suretiyle riayet edilmemekte olduğu, 

Üniversite ve yüksek okul öğretmenleri dışındaki ve çeşitli kurumlarda çalışan kimselerin, 
özel yüksek okullarda öğretimle görevlendirilme ;i halinde, 21 nci maddede sözü edilen yönetme
liğin çıkarılmamış olması dolayısiyle, yeterli nitelikte olup olmadıklarının komisyonumuzca tesbi-
tine imkân görülemediği, ancak, özellikle müspet ilimlerde öğretim yapan okullarda, mutlak su
rette bir öğretim üyesi tarafından okutulması zorunlu olan derslerin' belirtilmemiş olması dolayı
siyle bâzı okullarda önemli görülerek öğretim üyosine verilmiş olan bir dersin, bir diğer okulda 
bir öğretim görevlisi tarafından okutulmakta ol luğununun tesbit edildiği, 

Bir öğretim üyesi tarafından okutulması zoru ılu olan derslerini yönetmeliklerinde belirtmiş 
olan içtimai ilimler yönünde öğretim yapan bâzı okullarda da bu hükme uyulmıyarak bu disiplin
lerin öğretim görevlilerine verilmiş bulunduğu, 

Bâzı okullarda bir öğretim üyesinin isminden faydalanılmak suretiyle öğretim kadrosunda göste
rildiği halde, kendisinin gelmeyip derslere yardım <j il arının girmekte olduğu, 

Bâzı okulların 32 nci maddeye uymıyarak mukavelesiz öğretmen kullanmakta oldukları, bâzı 
okullarda ise, 23 ncü maddeye aykırı olarak, Bakanlıktan onay emri alınamayan öğretmen ve yö-
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neticilerin görevlerine derhal son verilmeyip yazışmalarla vakit kazanma yoluna gidildiği; 
7. 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde öngörülen ve 5 yıl zarfında öğretim kadrosunun en 

az x/o nün kendi öğretmenlerinden teşekkül etmelini öngören madde hükümlerine göre yapılniiv'-ı ge
reken öğretmen yetiştirme işine hiçbir okulda başlanmamış olduğu, bu konuda çeşitli mazeretler ile
riye sürüldüğü, ancak, özel okul kurucularının, bn konuda, daha güç ve gayret sarfını gerektiren yol
lar yerine, Devletin yetiştirdiği elemanı kendi bünvesine almak gibi daha kok .̂v bir yolu tercih ehne 
eğiliminde oldukları, bu durumun, özel sektörün Devletin eğitim konusundaki yükünü paylaşma il
kesi ile ele çelişmekte bulunduğu; 

8. Kanunun 43 ncü maddesinde çıkarılmayı na işaret etmiş bulunduğu denetim yönetmeliği
nin de bugüne kadar çıkarılmamış olması sonucunda, özel yüksek okullardaki öğretimi niteliği 
yönünden değerlendirecek ehliyetli bir denetim kurulunun henüz kurulamamış olduğu, 

Bu itibarla özel okullarda yapılmakta olan öğretimi niteliği yönünden değerlendirmenin, komis
yonumuzca da mümkün olamadığı, ancak, okullardaki eğitim tesisleri ile öğretim aracı noksanlığı 
ve öğrenci yoğunluğu dikkate alındığı takdirde, bu durumda yapılan bir öğretimin yeterli olamı-
yacağı kanısına varılmış olduğu, 

9. Özel okulların ara sınıflarında yapılan imtihanların da bir kısım okulda, gereken ciddiyet 
içinde yapılmadığını gösteren bâzı hususların tesbit edilmiş olduğu; 

10. Özel yüksek okullardaki başarı oranının belli bir seviyede olmayıp zaman zaman değişik
lik gösterdiği, özellikle resmî okulların aksine, ara sınıflardaki başarının yüksek, son sınıftaki oranın 
düşük bulunduğu, bunun da, bâzı ticari gayelerle kolay] aştırıl an sınıf geçme imkânları ile, son sı
nıflardaki daha ciddî imtihan sistemine bağlanmasının mümkün olabileceği; 

11. Kanunun çıkarılmasını öngördüğü tüzürün çıkarılmamış olması sebebiyle, öğrencilerin 
ödiyecokleri yıllık ücretler konusunun da bir di'-.ipline alınamadığı, ücretler arasında farklılıklar 
olduğu gibi, bâzı okulların, vilâyetlerden öğrencileri sadece imtihana almak içıin yüksek ücretler 
ödemeye mecbur kılan kararlar alabildikleri; 

12. Bakanlığın gerekli kıstasları hazırlamamış olması dolayısiyle, uzmanlar heyeti tarafından 
isabetsiz bir şekilde, hacmin zemin ölçüsüne göre hesaplanıp verilen kontenjanların, okulların ya
pacağı öğretimin niteliği ile bağdaşmadığı, buna rağmen yeni açılıp yeterli öğrenci kaydı yapa
mamış olan birkaç okulun dışındaki özel yüksek okulların, verilmiş olan kontenjanın da çok üs
tünde öğrenci kaydı yapmış oldukları; 

Özellikle akşam bölümlerinde bu durumun daha da göze bataeak halde olduğu; 
13. Okulların büyük çoğunluğunda bu kalabalık öğrenci sayısına göre yeterli lâhoratuvar 

ve öğretim aracı bulunmadığı, özellikle teknik sahalarda öğretim yapan okullarda bu durumun öğ
retimin gereği gibi yapılamaması sonucunu meydana getirdiği; 

14. Bütün özel okul yönetmeliklerinde okula devamın mecburi olduğu açıklanmasına rağmen, 
devamın gerekli şekilde takip ve kontrol edilmediği, bâzı okullardaki devamsızlığın dikkati 
çekecek durumda olduğu, bâzı yöneticilerin bunu fırsat bilerek okullarına istiabından çok kayıt yap
ma yoluna gittikleri, böylece askerliğini tecil ettirmek gayesi ile okullara kayıt olanların artma11 so
nucunda, bu okulların birer tecil aracı haline gelmesi ihtimâlinin de ınevcudolduğu; 

15. Özel okulların, muadili resmî okullarla, bâzı yönlerden yapılan mukayeselerinde eh, özel okul
ların gerek bir öğrenci için hesap edilmesi gereken yer bakımından, gerek bir öereneb'e düşen yıllık 
cari masraf yönünden, gerekse öğretmen öğrenci oranı bakımından muadili resmî okullardan "üfdik 
bir durumda olduğu; 

16. Büyük çoğunluğu ile özel yüksek okulların 'bugünkü durumları ile yeterli bir' öğretim ve eği
tim yapmalarının mümkün olamıyacağı; 

17. Millî Eğitim Bakanlığının hazırlaması gereken tüzük ve yönetmelikleri zamanında hazırla
mamış olmasının ve özel yüksek okullar konusundaki tutumunun bu olumsuz durumların meydana 
gelmesindeki önemli âmillerden biri olduğu anlaşılmıştır. 
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Bu suretle üç safhada yapılan geniş araştırmaların ve mukayeselerin sonucunda komisyonumuz, 
-özel yüksek okulların bugünkü fiilî durumları ile, gerek yönetim gerekse öğretim ve eğitim açısından 
muadili Devlet okullarının seviyesine dahi erişememiş oldukları; 

Bu itibarla da, özel okulların Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyede olmasını öngören Ana
yasanın 21 nci maddesinin 3 ncü fıkrası ile, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 26 ııcı 
maddesine de aykırı bir halde bulundukları kanısına varmış bulunmaktadır. 
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TEKLİF YE TEMENNİLER 

Özel1 yüksek okullar üzerinde inceleme ve' araştırma yapmış bulunan Komisyonumuz aşağıda:, 
maddeler halinde gösterilen hususları teklif ve tavsiye etmeyi de uygun görmüştür. 

1. Özel yüksek okulların diğer özel öğretim kurumlarına göre arz ettiği büyük farklilıkl'ar-
doüayısiylie, 625 sayılı Kanunun yüksek okulların meselelerine birçok yönlerden cevap veremediği 
anlaşılmıştır. Bu itibarla özel yüksek okulların açılış, işleyiş ve denetimlerini gerekli şekilde dü-
zenliyecefc ayrı bir kanunun hazırlanması yoluna gidilmelidir. 

2. Özel yüksek okulların sadece kâr gayesi ile çalışan birer kurum olmaları keyfiyeti derhal 
önlenmeli, bu gayeyi güden yeni özel yüksek okullar açılmasına da süratle son verilmelidir. Bu hu
susu sağlamak amacı ille, özel yüksek okulların ancak büyük tesisler veya vakıflar halinde1 kuru
lup işletilmelerine müsaade edilmeli, mevcut okulların süratle bu duruma intibakları sağlanmalı, 
intibak edemiyen okulların, öğrencilerini mutazarrır etmiyecek şekilde tedbir alınarak tasfiyeleri 
cihetine gidilmelidir. Bu hususu temin için gerekli! kanuni mevzuat derhal ve hiç vakit kaybedil
meden hazırlanıp süratle meclislere sevk edilmelidir. 

3. Bu arada, özel yüksek okulların açılmasında aranacak en az ödenmiş sermaye konusu üze
rinde de ciddiyetle durularak, gerekli mevzuatın buna göre hazırlanması sağlanmalı ve küçük ser
mayelerle yetersiz yüksek okul açıp, elde edilecek kârla okulu geliştirmeye çalışmak yolu kesin
likle kapatılmalıdır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığında bütün özel öğretim kurum1!arının meseleleriyle uğraşmak üzere 
kurulmuş bulunan dairenin, yüksek okulların özellikleri dolayısiyl'e yeterli bir çalışma yapması 
mümkün görülmemektedir. Bu itibarla, Millî Eğitim Bakanlığında özel yüksek okullarla ilgili ayrı 
bir dairenin kurulması yoluna gidilmelidir. Bu daire yüksek okulların her türlü problemlerini 
tesbit edip çözebilecek ehliyetteki personel tarafından yürütülmeli, özel yüksek okullarla doğru
dan doğruya muhabere etme yetkisine sahibolmalı, vilâyetlere de yazışmalardan birer suret gön
derilerek işlemlerden haberdar edilmeleri yoluna gidilmeli, yazışmaların cevaplandırılmasında 
vâki gecikmelerden doğan sakıncaların da böylece ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır. 

5. Ayrıca, içinde Bakanlık yetkilerinden' başka, öğretim üyelerinin ve plânlama uzmanlarının 
da bulunduğu ilmî otoriteye sahip ve tam yetkili bir kurulun kurulması yoluna gidilmek sure
tiyle, özel yüksek okulların öğretim, eğitim ve denetim gibi meselelerinin ancak hu kurul yoluyla. 
düzenlenmesi imkânı sağlanmalıdır. 

6. Özel yüksiek öğretim kurumlarının açılış ve işleyişlerini düzene (koyacak olan tüzük ve 
yönetmelikler derhal çıkarılmak suretiyle, küçük sermayelerle, yetersiz binalarda, gerekli eğitini 
tesis ve araçlarını tamaimlaimadan kurum açma ve öğretime başlama izni verilmesi yolundaki tutu
ma derhal son verilmelidir. 

Bu cümleden olarak, özel yüksek okullardaki dersane, lâboratuvar, atelye, kitaplık ve benzeri 
yerlerle, öğrenci lokali, teneffüslhane, spor tesisleri gibi tesislerin belli bir standarda bağlanma
sını âmir bulunan kanun hükmü dernal yerine getirilmeli, okulların yapacakları öğretimin nite
liğine göre, sahibolmaları gerelken öğretim araç ve gereçleri ile bu araçlardan bir dıefada kaç öğ 
reneinin faydalanabileceğini belirten listeler hazırlanarak, kurum açma ve öğretilme başlatma izni 
yerecek heyetlerin objektif kıstaslara göre hareket etmelerine imkân sağlanımalıdılr. 

Buna ilâveten bir özel yüksek okulun açılma ve öğretime Ibaşlama izni alabilmesi için sadece 
bir senelik değil ibütün öğretim süresince gerekli olan bina, tesis ve lâboratuvar] arının tamamlan
ması öngörülmeli, birtakım vaitler ve ileride yapılması tasavvur eldilen projelere (dayanılarak 
okullar açılmasına müsaade etme yolu kesinlikle kapatılmalıdır. 

7. Bundan böyle açılıma izni almak için müracaat eden okulların yetiştireceği insangücünün, 
Devlet plânında öngörülen insangücü ihtiyacı ile orantılı olup olmadığı hususunun da incelenip,. 
kararın buna göre alınmasını mümkün kılacak mevzuat değişikliği (de süratle yapılmalıdır. 
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8. Okullara alınacak öğrenci miktarının tesbitdnde üzerinde durulacak esaslar, "okulların niteliğine 
göre bdirtilımieli ve orta dereceli okullarda 'tatbik edilen usullere göre öğrenci miktarım tâyin ötme zo-
runluğunda kalan uzmanlar heyetlerinin, daha gerçekçi ve yapılacak öğretimin niteliğine uygun 
düşecek kararlar vermesine imkân hazırlanmalı, özel yüksek okullardaki izdihamın derhal ve sü
ratle ncolmale getirilmesi için tedbirler alınmalıdır. 

9. Okullara alınacak öğrenci «miktarını belli ölçülere göre tesbit edecek uzmanlar heyetinin 
vereceği «miktarların, her ne suretle olursa olsun aşılmaımasını temin 'maksaldiyle, bu hususa ria
yet etmiyenler hakkında uygulanacak müeyyideler de tesbit edilmeli ve bununla ilgili imevzuat 
derhal hazırlanmalıdır. 

10. Özel yükselk okullarida, okulların niteliğine göre düzenlenmiş ve anaihatları ile tek tip 
olan yönetmelikler uygulanmalı ve Ibu yönetmeliklerin, okul kurucu ve yöneticilerinin değil, an
cak özel yüksek okulların bütün işlemlerinden sorumlu olacak ilmî hüviyete sahibolan kurulun 
teklif ve tavsiyelerine yöre değiştirilmesi yoluna gidilmelidir. 

11. Özel yüksek okullarda uygulanacak programlar da, okulların niteliğine göre ve resmî 
muadili bir tek okul emsal alınmak suretiyle, tek tip olarak hazırlanmalı ve isteğe göre değiştiril
memesi için tedbirler alınarak, eğitimin gerekli kıldığı ciddiyetten uzaklaşılmamalıdır. 

12. Bu suretle özel yüksek okularda okuyan öğrencilerin, okulun kapanması veya kapatılması 
halinde, benzeri bir başka okula geçebilmesi imkânı da sağlanmalı, kendi isteği dışında meyda
na gelen bu durumdan zararlı çıkmasını önliyecek tedbirlerin alınması yolunda da olumlu bir 
adım atılmalıdır. 

13. Özel yüksek okullarda, mutlak surette bir öğretim üyesi tarafından okutulması zorunlu 
olan disiplinler tesbit edilerek, bunun aksini uygulıyan kurucu ve yöneticiler hakkında uygula
nacak cezai müeyyideler de kanun çerçevesi içine alınmalıdır. 

14. Özel okulların açılmasında, memlekette mevcut öğretim üyesi kapasitesinin de dikkate 
alınmasını mümkün kılmak üzere, mevcut mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması yoluna 
gidilmelidir. 

15. Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek öğretim görevlilerinin seçimi ve denetlenmesi 
işi, çok ciddî bir şekilde ele alınmalıdır. 

16. Çok önemli bir konu olarak özel yüksek öğretim kurularının resmî sektörde esasen az 
olan, öğretim gücünü, kendi sahalarına çekme ve resmî okulları zayıflatma yönünde işler görü
nen davranışlarını önliyecek tedbirler çok süratle alınmalı, bununla ilgili kanuni mevzuatın da 
derhal hazırlanması yoluna gidilmelidir. 

17. Özel Yüksek Öğretim kurumlarındaki öğrencilerin, devam durumunu kontrol etme yo
lunda gerekli tedbirler alınmalı ve bu durum çok ciddî olarak muraıkalbe ve takibedilmelidir. 

18. Halen bâzı okularda tatbik edilen ve bâzı sınıflardan imtihansız olarak üst sınıfa geç
meyi mümkün kılan, baraj sınıfları usulüne derhal son verilmelidir. 

19. Özel Yüksek okulların bütün ara sınıflarında bitirme iıntihanlarmdaki usule benzer bir 
sistem uygulamak suretiyle, öğretimin gerekli ciddiyet içinde yürütülmesini temin edecek mev
zuat süratle getirilmeli, tercihan (bütün imtihanların resmî muadili okullar tarafından yapılması-
yoluna gidilmelidir. 
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20. Özel yüksek okulların açılma ve öğretime başlama izni ile yeni sınıf veya şube açma 

isteklerini vaktinde yapmaları üzerinde ciddiyetle durulmalı, gerekli müsaadeyi alamıyanların, 
okullarını sınıf veya şubelerini öğretim yılı başından sonra açmalarına sureti kafiyede müsaade 
edilmemelidir. 

21. Özel okullara girişin de bâzı kayıtlara tabi olması yolunda gerekli çalışmalar yapılıp 
mevzuat buna göre yeniden düzenlenmelidir. 

22. Özel yüksek okullar kurucu ve yöneticilerinin, öğrencilerin sosyal durumları ile sağlık 
problemlerini önemle dikkate almalarını mümkün kılacak mevzuatın getirilmesinde daha fazla 
gecikilmemelidir. 

23. Özel yüksek okulların üniversite ve resmî yüksek okullarda öngörüldüğü üzere, memle
ketin geri kalmış bölgelerinde açılmaları yolunda gerekli görüşme ve çalışmaların yapılmasına da 
vakit geçirilmeden başlanmalıdır. 

24. Özel okul Öğrenci temsilcilerinin üniversitelerdeki duruma paralel olarak okul yönetim 
kurulunda temsilci bulundurmalarını mümkün kılacak tedbirler alınmalıdır. 

-*a»v«-< 



ARAŞTIRMAYA TÂBİ TUTULAN ÖZEL YÜKSEK 

OKULLARA AİT 21 ADED OKUL DOSYASI 





Sayı : 17 12 . 10 . 1968 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

özel yüksek okullara ait araştırma raporuna ek olarak hazırlanmış bulunan 21 aded okul 
dosyası ekte takdim edilmiştir. 

Sadece Parlâmento üyelerinin tetkikine sunulmak üzere gereğini arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Özel Yüksek Okulları Araştırma 

Komisyonu Başkanı adına 
Z. T üzün 

1 NOLU OKUL 

Okulun adı : Özel İktisadi ve Ticari İlkeler Yöksefk Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Sisli Halaskfır Gazi Cad. No. 236 
Aeılış tarihi : 1962 
Okulun durumu : okul, kiralı bir binada olup '»es katlı bir isihamnda açılmıştır. Kapı girişin

deki ilki tane Amerikan pazarı hariç diğer katlar ve bodrum okula aittir. Ayrıca arka kıs>ma ge
len bir binada da yatılı kısım vardır. 

Okulda gündüz; ve aksa tu olmak üzere iki devede tedrisat yapılmaktadır. Okulun bahçesi ve 
tcneffüshanesi yoktur. Teneffüs koridorlarda ve öğr.mei lokalinde yapılmaktadır. 'Bodrum kat
ta oldukça iyi durumda olan bir öğrenci Ukab' ile yaldı öğrencilerin yemekhanesi vardır. Okulda 
hiçbir beden eğitimi tesiri mevcut değildir. TU ; katlı olan binada mevcut tek merdivenden baş
ka bir yangın merdiveni mevcudolmadığı gibi y. r.gma karşı ciddî tedbirler de alınmış durumda 
'değildir. Binanın en üst katındaki kitaplık iste-••en ve beklenen ölçüde •değilse ide çok kötü du
numda da değildir. Desimal sistome göre tasnir tilmiştir. 

Okul, gürültülü bir anaead'derm üzerinde bubeıduğundan bâzı (dershanelerde özellikle pencere 
açılmasını gerekli kılan mevsimlerde ders dinlen; ıcsi güçleşmektedir. Büyük dershaneler ara du
yarlar kaldırılmak suretiyle meydana getirildiğin1 en mevcut sütunlar etolayısiyle çok elverişli du
rumda değildir. 

OkuMa 'ders malzemesi olarak bir projeksiyon rnakinası, lisan dersleri için teyp ve üç etilde. 
bandlar vardır. Ancalk, okulda bulunması gerekli olan mal bilgisi ve teknoloji lâbofratuvarının 
yeterli bir şekilde kurulması yoluna gidilmemiştir. Okul müdürü, bu konunun bugüne kadar 
faJbrikalara ye çeşitli işyerlerine yapılan ziyaretlerle hail edilmekte olduğunu ifade etlmişse de bu 
tedbirin yeterli bir çözüm yolu olamıyaeağı meydandadır. Buna karşılık okulun büyük dersanc-
1 erinde mikrofon ve oparlör tesisatının bulunmam olumlu karşılanmıştır. Okulda ayrıca 'baskı ve 
cilt malkinaları da mevcuJdolup öğrenci kitapları i> ders notlarının iburada basılması yoluna gidil
mektedir. Bu münasebetle okulda bir yayın sn' >ş bürosu da açılmıştır. 

OkuMa profesör 'bir dkul 'müdürü ve bir gen-d sekreter vardır. Ancak, yönetmelikte zikre
dilmiş olmasına rağmen imüdür yaıdvımisi yoldv*. 

Okula verilen öğrenci kapa-Ucdno göre tüm öğrenin adedinin 1 000 (hin) olması gerekirken 
gündüz öğrenci adedi 1 337 aksam öğrenci adedi 715 tir. Birinci sınıfın öğrenci kontenjanı da 
400 olmasına rağmen 455 kayıt rnpdmvjtır. Uöy1 ee kirinei sınıflar çok kalabalılk 'bir hale gel-
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iniştir. Ancak, öğrencilerin (devamsızlıkları dolayısiyle 'mevcut sınıflara sığmaları mümkün ola
bilmektedir. Okul yönetmeliğine göre öğrencilerin okula devamdan mecburi ise de bu husus ge
reği gibi kontrol edilmemekte, dolayısiyle fazla öğrenci kaydedip kıt imkânlar içinde okutulma
ları ımümkün hale gelmektedir. Okul ımüdürü, devam mec'buriyetinin büsbütün kaldırılmasının 
faydalı olacağını ıda savunmalktadır. 

Okulda öğretim üyesi aıdedi 16 profesör 4 doçent, 3 öğretim görevlisi, bir uzman, 7 okutman 
olmak üzere cem'an 31 dır. Okulda asistan yoktur. Lüzumlu olduğu ve buna ait bir yönetmeliğin 
hazırlanmakta bulunduğu ilgililer tarafından ifade olunmuşsa da okulun açılışından bu yana ge
çen altı yıl 'zarfında İmi hususun neden halledilememiş olduğu izah edilmemiştir. 

Okulda ders almış bulunan öğretmenlerin ders saati 625 sayılı Kanundaki 1/2 esasına uyma
dığı gibi öğretim üyelerinin durumu da fakültelerin 115 sayılı Kanuna göre müsaade ettikleri on 
saatlik zamana göre ayarlanmamıştır. okul müdürü, bu durumun tüzüğün çıkmaması sonucu 
meydana geldiğini, okulun 625 sayılı Kanunun kabulünden evvel açılmış olması dolayısiyle ka
nuna intibaklarının ancalk tüzüğün çıktmasından sonra söz konusu olabileceğini ifade etmiştir. 
(Okuldaki 'öğretimi elemanları ile bu elemanlarmresmi okullarla bu okuldaki ders saatlerini ve 
aldıkları ücretleri gösteren listeler ilişiktir.) 

Okulda ımevcut tüm öğrenci sayısı 1 337 + 715 = 2 082 dir. Bu duruma göre bir öğretme
ne düşen öğrenci sayılı 2 082 -f- 31 = 67 dir. 

Öğrenci başına isabet eden cari masraf, okul yetkililerinin verdiği bilgiye göre 1965 - 1966 
yılında 2 197 Tl. dır. Baha ısionralki senelerin cari masraf miktarı bilinmemektedir. 

Okulun yıllık öğretim, ücreti 2 415 Tl. dır. Ayrıca 50 Tl. kayıt ücreti alınmaktadır. 
Okul iki defa teftiş görmüştür. Birinci teftiş 7 . 5 . 1966 da yapılmıştır. Bu teftişin somı-

cmrida teknoloji ve imal bilgisi lâboratuvarının bulunmaması, gerekli numunelerin yoik denecek 
kadar a.z olması üzerinde durulmuş olmasına rağmen Komisyonumuzun 1968 yılı 'başında yaptığı 
inceleme sırasında da bu konuda (bir ilerleme kaydedilmemiş olması dikkati çekmiştir. Ayıma, 
^devamın iyi (feontrol edilmediği de teftiş raporunda belirtilmiş ve Bakanlığın bu konuda pratik 
bir usul bulması tavsiye edilmiş olmasına rağmen Bakanlığın da bu hususta gerekli tedbirleri al-
maımış olduğu durumun aynen devam etmekte bulunması ile anlaşılmıştır. Okul ikinci 'defa 
2 . 2 . 1968 tarihinde denetlenmiştir. Bu denetleme sonucunda öğrenci mevcudunun bir evvelki 
rapora göre, bini geçmemesi' tavsiye edilmesine rağmen -gündüz öğrencilerinin 1 337 olması üze
rinde durulmuştur. Ayrıca bâzı bitirime imtihanları kâğıtlarının, "Bakanlığın bu konudaki genel
gesine rağmen, müştereken okunup değerlendirilmesi yoluna gidilmediği, imtihan iheyetinin kâ
ğıtları aralarında bölüşüp okuyarak not verdikleri ve bu notların cetvele geçirildikten sonra müş
tereken imzalandığı da açıklanmıştır. Bu durum imtihanların gerekli ciddiyet içine yapıldığı hu
susunda şüphe uyanidıracak mahiyette görülmüştür. Bundan başka okulun imtihanlarda Ikenarı 
kapalı imtihan kâğıdı kuUanmaidığı da anlaşılmıştır. 

Okuldalki öğrenci defterleri ile imtihanlara ait kayıtlar ımuntazaimdır. Buna göre 1966 - 1967 
öğretim yılındaki başarı oranı ya& dönemi imtihanlarında % 15, güz dönemi imtihanlarında °/c 31 
olarak tesbit edilmiştir. 

Okulda. 625 sayılı Kanunun öngördüğü 1/3 oranında öğretmen yetiştirilmesi konusunda hiç
bir gayret yoktur. Okul ımüUürü, bâzı 'mezunlann dış memleketlere gönderilip doktora yapmala
rının sağlanmasının düşünüldüğünü, ancak bütün bunların tüzüğün çıkmasından sonra ele alına
cak hususlar olduğunu ifade 'etmiştir. 

Okulun kurucusu olan iki ortağın geçen öğretim yılındaki kâr nisbetinin 'b'eşyüz bin lira civa
rında olduğu da okula ait hesapların incelenmesiyle anlaşılmıştır. 

Elki : 3 sayfa öğretmen listesi 
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IV - Öğretim kadrosu 

Prof. Gıyasettin Akdeniz 
Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu 
Prof. Cevat Yücesoy 
Prof. Dr. Bülent Köprülü 
Prof. Dr. Süleyman Barda 
Prof. Dr. Suat Keskiııoğlu 
Prof. Orhan Dikmen 
Prof. Dr. E alimi Çobanoğlu 
Prof. Dr. Feridun Özgür 
Prof. Dr. Halûk Cillov 
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ 
Prof. Dr. S ahir Erman 
Prof. Osman Fikret Arkım 
Prof. Dr. Hâlid Kemâl Elbir 
Prof. Dr. Ekrem Özelmas 
Prof. Dr. Hayri Domaniç 
Doç. Dr. Haydar Kazgan 
Doç. Dr. Halil Nadaroğlıı 
Doç. Dr. Vural Savaş 
Doç. Dr. Aydın Aydmcıoğlu 
Öğr. Gv. Kenan Erkural 
Öğr. Gv. Hayrettin Erkmen 
Öğr. Gv. S aide Santur 
Uzman İrfan Ülkü 
Okutman Edwin Elliott 
Okutman Osman Güney 
Okutman Dr. Mükerrem Akdeniz 
Okutman Vahide Omay 
Okutman Eüştü Özkeskin 
Okutman Müjgân Silâhtaroğlu 
OlvLitman Perran Menemencioğlu 



Okulu : İs tanbul Özel' İk l i sad i ve Ticari İ l imler 

K>esmî görevi 

Öğret ini el'ema mırın adı ve soyadı Müessesenin adı 

Prof. Gıyaset t in Akdeniz 
Prof. 4)r. AlnhdTah Tnrkoğlu İktisat Fakül tes i 
Prof. Dr. Bülent Köprülü H u k u k ka-kültcsi, Yıldız Tt 
Prof. Dr. Süleyman Barda. İkl isat kakül'tesi 
Prof. Dr. Suat Keskiuoğlu İstanbul ve Eskişehir Ak ad 
Prof. Oevaf Yüecsoy 1si;uı<!)ul- ve Eskişehir Aka'd 
Prof. Dr. TlafOk (tiilov fi;(isa! Fakültesi 
Prof. Orhan Dikmen İki. v'e T h ; k n k Fakül te ler i 
Vvn'\ k r . î-YrV-n (V-o-",r İ U . F^küMr-si. Eskişehir Ak 

İki'. Fak. İşl'etnre HnıstiHisü 
Prof. Di-. İTalid Fr-nâi î^lbir Hnkük Fakültesi 
Prof. Dr. Knhir F n m m Uv-Urk Fak . Hav;r- H a r b Oi 
Prof. Osman; k k ' i - t Arkım! İsi. İki isaO ve T ü . İl'm. Al 
Prof. D- . Yıkmaz A!l-ı:j> İsk K - k n k >Aık. Ikvva. TLu-
Prof. k>. Ekrem Oy.Hmas İsi. iki . v*> Tie. Üııı. Ak<k 
Prof. Dr. Tîtıluni' Fohanujdu İsi. Hukuk Fak . 
Prof. Dr. Hayr i Domaniç is! . Hukuk Fak. 
Prof. \)v. H a y d a r Kaz<>;au İsı. "Vknik Üniv. 
Doc. Dr. Hali! Nanaro-du İst. İki. ve Tir. Hm. Akch 
4)oe. Dr. Vural Savaş Eskişehir İkt ve Ti e, Tim. A 
Öer. <lörev!isi Kemin Erkura l İst. İkt. ve Tic. İlin. Akd. 
Ö&r. Oörevüsi Dr. Hayre t t i n Erk'üren 
Öf?r. (İv. Snide S a n t u r A t a t ü r k Kız Lisesi 
Uzman İrfanı Ülkü 
Oku tman Osman Güney Çakal asar ay Lisesi 
Okutman! Vah ide Omay Nişantaşı Kız Listesi 

Tatbikî Güzel San. 

Maaşı, ücre 
(Net) 

2 115 
2 915 
2 115 
3 358 
(> Î;«'K> 
! 850 
2 115 

3 7*17,55 
!. 850 
3' 130 
2 201 
2 300 
2 204,35 
2 415 
.1 100 
1 200 
870 
870 

1. 850 

4 200 

4 349 

4 475 



Resmî görevi 

öğretim elemanının adı ve soyadı Müessesenin adı 

Okutman Edwin El'liott ist. Ikt. ve Tic. Il'm. Akd. 
Okutman Dr. Mükerrem Akdeniz, Çapa Eğitim Enstitüsü 
Okutman Müjgân Sil'âhtaroğlü 
Okutmau Rüştü Özkeskin Harb Akademileri 
Okutman Perran Mene'mencioğlu Beyoğlu Ticaret Lisesi 

Haftalık 
ders Maaşı, ücre 
saati (N'et) 

12 
19 
— 
12 
16 

2 100 
1 180 

— 
1 450 
1 500 
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2 NOLU OKUL 

Okulun adı : İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı karşısı No. 12 - 14 
Açılış tarihi : 1963 

Okulun durumu : Okul kiralı bir binanın ze.uin katı ile ikinci ve üçüncü katlarını işgal etmek
tedir. Birinci katta ise iki avukat yazıhanesi, bir atelye, bir mecmua idarehanesi ve bdr basımevi 
vardır. Bunlardan başka binanın cepheden görünnıiyen çekme katında ev sahibinin ikâmetgâhı bu
lunmaktadır. Bu suretle okul ev ve iş hanı tamamen içice girmiş durumdadır. Okulda tek mer
diven bulunduğundan birinci kattaki işyerlerine ve dördüncü kattaki ikâmetgâha okuldan geçile
rek gidilmektedir. 

Okulda teneffüshane ve beden eğitimi imkânı meveudolmadığı gibi hiçbir m,ediko - sosyal te
sis mevcut değildir. Okul her haliyle bakımsız ve düzensiz bir haldedir. 

Okul müdürü olarak bir profesör gösterilmekte ise de komisyonumuzun okulu ziyareti esna
sında müdürü görmek mümkün olamamıştır. Öğlencilerle yapılan görüşmelerde ise okuldaki esas 
söz sahibinin kurucu olduğu, okulun bütün malî işlerinin kurucu tarafından yürütüldüğü ifade 
edilmiş ve öğrenci ücretlerinin de kurucu tarafından tahsil edildiği anlaşılmıştır. Nitekim okula 
fazla övrenci celbi maksadiyle valilik tarafından verilmiş olan ücretin kurucu tarafından 2 300 
liraya indirilmiş olduğu tesbit edilmiştir. Bu durum, okuldaki laubali tutumu olduğu kadar bu 
konudaki yönetmeliğin de zamanında çıkarılmamışolmasmın mahzurunu ortaya koyacak nitelik
te görülmüştür. 

Okulda bulunması gerekli olan mal bilgisi ve teknoloji lâboratuvarı tamamlanmamıştır. 

Kitaplıkta bir miktar meslek kitabı üe meslekî dergi mevcutsa da bunların bir yüksek okulda 
aranan yeterlikte olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Okula 1966 yılında verilen kapasite dört sınıf için 300 dür. Buna mukabil okuldaki öğrenci 
adedi 615 tek dersten bekliyenler hariç tutulursa 530 dur. 

Ayrıca, 
1. Snmftaki sandalye adedinin 162 olmasına karşılık sınıf mevcudu 247 
2. Sınıftaki sandalye adedinin 104 olmasına karşılık sınıf mevcudu 142 
3. Sınıftaki sandalye adedinin 61 olmasına karşılık sınıf mevcudu 88 

olarak tesbit edilmiştir. Ancak dördüncü sınıf ihtisas iein bir kaç şubeye ayrıldığından bu şube
lerde ihtiyaca yetecek kadar sandalye bulunmaktadır. Bu durum, sınıflara istiabından fazla öğ
renci kaydı yapıldığını açıkça gösterdiği gibi. devamın kontrolü hususunda ciddî tedbirler alın
ma yoluna gidilmemesinin nedenlerini de izah edecek mahiyette görülmüştür. Okuldaki devam 
kontrolü tamamen yetersiz bir halde olup bu konuda her hangi bir kayıt tutulmamaktadır. 

Okulun yönetmeliğinde bir öğretim üyesi tarafından okutulması zorunlu olan dersler «mali
ye, iktisat, hukuk, işletme, muhasebe» olarak zikredilmiş olmasına rağmen bu disiplinlere dâhil 
olan bir kısım derslerin öğretim görevlileri tarafından okutulmakta olduğu tes'bit edilmiştir. 
(Okuldaki öğretim elemanları ile okuttukları derslere ait liste ilişiktedir.) Bundan başka, güm
rük mevzuatı ve tatbikatı dersi için inha edilen gümrük başmüdürü Şahap Atanıer'in bu dersi 
okutması Bakanlık tarafından kabul edilmediği halde 625 sayılı Kanunun 23 ııcü maddesi gere : 

ğince derhal görevine son verilmeyip yazışmalarla vakit geçirilme yoluna gidildiği, aynı durumda 
olan Orhan Kubat'm da valilik onayı ile görevine devam ettirilmekte olduğu tesbit edilmiştir. 
Ayrıca hazırlanmış bulunan matbu sözleşmelerdeki metinde 625 sayılı Kanunun 32 nci maddesin-
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deki hususlardan bâzılarının da bulunmadığı da görülmüştür. Bu husus, okulu denetliyen müfet
tiş tarafından da ele alınmış ve sö'zleşmelerin Bakanlık tarafından hazırlanacak bir numuneye 
göre ve tek tip hale getirilmesi teftiş raporunda tavsiye edilmiştir. 

Okul, kuruluşundan bu yana biri 21 . 4 . 1966 diğeri 23 . 1 > 1968 de olmak üzere iki defa 
teftiş görmüştür. Bunlardan başka 1966 Ekim ayının 4 - 8 tarihleri arasında okulda inceleme 
yapan üç profesörün vermiş oldukları raporda binanın birinci katında çeşitli büroların bulun
duğu dördüncü katta mal sahibinin oturmakta olduğu, bu durumun okul binalarının bağımsız
lığı ilkesine uymadığı disiplini de ihlâl eder mahiyette olduğu ifade edilmiştir. Ancak bu raporun 
verilmesinden çok sonra 1968 yılı başında komisyonumuzun okulu ziyareti sırasında durumun 
aynen devam ettirilmekte olduğunun tesbit edilmiş bulunması Bakanlığın gerek özel yüksek okul
ların içinde bulunması gereken eğitim ciddiyeti, gerekse kanunun tatbikatı bakımından gerekli 
titizliği göstermemekte olduğunun ifadesi olarak kabul edilmiştir. 
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Sınıf : I 

Okutulan ders Öğretmenler 

Teknoloji 
İşletme (Sanayi) 
Medeni Hukuk 
Umumi İktisat 
Umumi Muhasebe 
Sosyoloji 
İktisat Tarihi 
İktisadi Coğrafya 
Umumi Matematik 

< 1 i D 1 d ı-1 t 1 
i 1, 

_L I z ^ J ı 
ı 1 

P T> I l ^ L ı k l 
< ' *. P ı x 'J I t M i J)a ] »t 
' t ( . •> A' ' % ^ c l ı 

Sınıf : îî 

Okutulan ders 

Teknoloji 
Anayasa ve İdare Hukuku 
Borçlar Hukuku 
Maliye 
Umumi İktisat 
Ticari Matematik 
Şirketler Muhasebeci 
U. İsletme Ekonomisi 
(Muhasebe) Envanter Bilanço 

İktisadi iYdredu 

Pr,d. ].)r. Dmet Giritli 
VvoL Di-. Ifuzı Tirıur 
Öğ\ idde Kabin Mnsabah 
Doç. De, Mdkerrem Hiç 

r.ı- D 
vvm r-oya 
mm"! Erhan 

Sınıf : III 

ile ar m" mııvumr 
Dış Ticaret 
Bütçe Prensipleri 
Ceza Hukuku 
Yergi Hukuku 
Siyasi Tarih 
İstatistik 
Malî Yatmmtik 
Pazarlama 

rY md. D :.; D;', ddi Sait Yüksel 

öğ. GG\ M abdı Başar 
öğ. Gür. Dr. Osman Yebioğlu 
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3 NOLU OKUL 

Okulun adı : İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İzmir Necati Bey Bulvarı No. 17 
Açılış tarihi : 1963 
Okulun durumu : Okul, halen müdürlük yapmakta olan bir profesörün eşi ile diğer bir orta

ğın kurduğu bir kollektif şirket tarafından açılmıştır. Dört katlı, zemin ve tavanları tahta olan 
okulda ısıtma kömür ve gezici gaz sobaları ile yapılmaktadır. Yangına karşı çok dikkatli olun
ması gereken binada bu hususta yeterli şekilde tedbir alınmamıştır. Koridorlarda yangın mus
lukları varsa da hortum ve anahtarları yerinde değildir. Buna mukabil öğrencilerin sınıflarda 
sigara içtikleri ve yere atarak söndürdükleri yerlerdeki izmaritlerden anlaşılmıştır. 

Okulun bahçesi, spor tesisi, doktor ve muayene odası ile muayene defteri yoktur. Teneffüs 
zamanları öğrenciler koridorlarda ve öğrenci lokalinde toplanmaktadırlar. Öğrenci lokali olarak 
kullanılan hacim ise basık tavanlı karanlık ve sağlık şartlarına hiçbir yönden uymıyacak du
rumdadır. 

Okulda öğretim üyeleri için dahi özel bir yer ayrılamamış olup bütün öğretim elemanları mü
dür yardımcısı odasında istirahat etmektedirler. 

Okul müdürü, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi profesörlerindenclir. Okulda müdür yar
dımcısı vardır. 

Okul 625 sayılı 'Kanunun kabulünden evvel açılmış olduğundan eski yönetmeliğe göre işlem 
görmüş, ancak, karı unun kabulünden sonra da aynı usule göre yönetilmekte devam edilmiştir. 
Okul müdürü bu durumu «kanunun kabulünden sonra bizim bâzı hususlarda bakanlığa bilgi ver
memiz veya müsaade almamız hakkında ne Bakanlık bize bir emir verdi ne de biz birşey yazdık. 
Zira tüzük henüz çıkmadığından bizim intibakımız bahis konusu olmadı» şeklinde izah etmiştir. 
Bu durumun tabiî neticesi olarak okula alınacak öğrenci konusunda da bir hesaplamanın bahis 
konusu olmadığı, müracaat eden bütün öğrencilerin kaydedilmesi yoluna gidildiği anlaşılmıştır. 

Böylece 31 . 3 . 1964 tarihinde yapılan teftiş sonucunda okulun öğrenci kapasitesi 500 ola
rak tesbit edilmiş olmasına rağmen okula 825 gündüzlü öğrenci alınmış durumdadır. Birinci 
sınıfın mevcudu 336 kişidir. Ancak bu sınıfın ders yaptığı sınıfta 219 sıra vardır. Keza ikinci 
sınıfın mevcudu 243 olup bu sınıftaki sıra ise 159 kişiliktir. Üçüncü sınıfta 161 öğrenci bulunmak
ta bu sınıfda da 149 öğrencinin oturmasını mümkün kılacak yer bulunmaktadır. Ancak dördüncü sı
nıfın 85 kişilik mevcudu 86 kişilik sınıfa uygun gelmektedir. Ayrıca, okulda bu yıl bir de akşam bölü
mü açılmıştır. Bu bölümün açılmasında da kanunun âmir hükümlerine uyulmamış ve Bakanlıktan 
gerekli müsaadenin alınması yoluna gidilmemiştir. Akşam bölümüne bu yıl 186 öğrenci kaydol
muştur. Bu durumda okulun tüm mevcudu 825 + 186 = 1011 olmuştur. 

Öğrencilerin devamı arasıra yapılan sondajlarla tesbit edilmeye çalışılmaktadır. Sonuç yetersiz 
bir haldedir. 

Okulda kitaplığa ayrılan yer kırk metre karelik kadar bir hacimden ibarettir. Burada beş 
daktilo makinesi ile üç tahta masa ve iki dolap vardır. Bu dolaplarelaki kitapların sayısı dâhi 
belli değildir. Ancak, iki dolap miktarındaki kitapların bir yüksek okul kitaplığı için kifayetli 
olamıyacağı aşikârdır. Ayrıca kitaplar belli bir sisteme göre tasnif edilmiş olmayıp depo edil
miş durumdadırlar. Yetkililer öğrencilerin daha ziyade ödünç verme sistemi ile okuldan kitap 
aldıklarını ifade etmişlerse de bu iş için lüzumlu olan matbu kartların da bulunmayışı dolayı-
siyle okulda bu konuda ciddî bir gayretin mevcudolmaclığı kitaplığın da usulen kurulmuş oldu
ğu kanısına varılmıştır. 

Okulun genel olarak gerekli düzen ve temizlikte olmadığı da tesbit edilmiştir. 
Açılalı beş yıl olmuş ve mezun vermiş bir okulda hâlâ bir demirbaş defterinin tutulmuş ol

mayıp tasnifli listelere göre demirbaş işinin yürütülmekte olması da dikkati çekmiştir. 
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İlk mezunlarını vermiş olan okulda gerekli olan laboratuarların hâlâ gereği gibi kurulmamış 
olması da üzerinde önemle durulacak bir nokta olarak tesbit edilmiştir. 

Okulun yıllık ücreti 1 - 2 sınıflarda 2 700, 3 - 4 sınıflarda 2 950 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Okulda mevcut öğretim elemanları 11 profesör, 9 doçent, 4 öğretim görevlisi. 5 okutman ol

mak üzere cem'an 29 dur. Bunlardan üç tanesi İstanbul'dan bir tanesi Ankara'dan gelmekte 
olup diğerleri İzmir'den temin edilmiştir, (öğretim elemanları ile gösterdikleri derslere ait ders 
dağıtım cetveli ilişiktedir.) 

Okulda bir öğretim elemanına düşen öğrenci adedi 1 011 -=- 29 = 35 dir. 
Öğrenci başına düşen câri harcama miktarı okulun ilk açıldığı 1963 yılında 2 090 lira iken bu 

miktar 1967 yılında öğrenci başına 1 075 liraya inmiştir. Ki bu husus öğrenci artışının öğrenci
lerin lehine değil aleyhine bir durum yarattığını ifade eder mahiyette görülmüştür. 

Okuldaki başarı oranı yüksektir. Okulun açılışından itibaren en yüksek başarı 1964 - 1965 öğ
retim yılında ikinci sınıfta ve 1965 - 1966 yılında üçüncü sınıfta olmak üzere €/c 98 olarak tesbit 
edilmiştir. En düşük başarı ise 1966 - 1967 ders yılında birinci sınıftadır ve c/c 4S dir. 

Okul ilk mezunlarını 1966 - 1967 öğretim yılında vermiştir. Bunlardan 4 tanesinin İzmir Aka
demisi doktora kurlarına 3 tanesinin İstanbul Akademisinin doktora kurlarına girmiş oldukları, 
bir tanesinin Almanya'da bir diğerinin İngiltere'de doktora yapmakta oldukları, ileride okulun bu 
elemanları kendi bünyesine almayı düşündüğü yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Bunlar
dan İzmir Akademisinde doktora yapanlara ayda 400 lira vermek suretiyle okulda asistan olarak 
ve haftada 3,4 saatlik zaman içinde faydalanılmakta olduğu da yine okul müdürü tarafından beyan 
edilmişse de bu durumun kesinlikle tesbiti mümkün olamamıştır. Zira okul, asistanları öğretmen 
statüsü içinde mütalâa etmediğinden kendileriyle bir mukavele yapma yoluna gitmemiştir. Esa
sen okulda mevcut 29 öğretim elemanından ancak dokuzunun mukavelesi vardır. Ve geri kalanla
rının mukavelesiz olarak görev yapmakta oldukları tesbit edikııiştir. Bu konuda okul müdürü 
tüzüğün henüz çıkmamış bulunması dolayısiyle böyle bir mecburiyet hisestmediiderini, öğretmen
lerin de bir istekte bulunmadıklarını, okul idaresinin de öğretmenlerin «şimdi bizi neden böyle 
bir mukaveleye bağlamak istiyorlar diye bir şüpheye düşmemeleri için» bu yola gitmediklerini 
beyan etmiştir. 

1967 yılında alman bir kararla okula ait yeni bir bina yaptırmak ime re teşebbüse geçilmiş bu
lunup Bakanlıktan gerekli müsaade alınmak suretiyle inşaata başlanmıştır. 

Komisyonumuz üyeleri tarafından inşaatı yerinde görülen okulun altı katlı olacağı, karkas 
betonarme kısmının bitmiş olduğu tesbit edilmiştir. 19G3 - 1969 öğretim yılma yetiştirmek üzere 
gayret sarf edileceği okul müdürü tarafından ifade olunmuştur. Yeni binada yeterli bir kitap
lığın kurulacağı ve lisan dersaııelerinin birer yabancı dil laboratuvarı halinde teçhiz edileceği de 
yine okul müdürü tarafından beyan edilmiştir. Ayrıca aynı arsanın üzerine ayrı bloklar halinde 
dişçilik ve kimya mühendisliği ile eczacılık bölümleri içn de binalar yapmak suretiyle bir site 
meydana getirilmesinin düşünüldüğü ifade edilmiştir. Henüz binalarının yapımına başlanmamış 
olan bu bölümler için kiralık binalar temin edilmek suretiyle Bakanlıktan açılma müsaadesi de 
alınmış olduğu tesbit edilmiştir. 

Halihazırda kullanılmakta olan Ticari İlimler özel Yüksek okulunun toplam alanı 1 712 metre
kare olup öğrenci başına düşen yer 1,70 metrekaredir. Yapılmakta olan yeni binanın 4 500 metre
kare olacağı ifade edilmiştir. 

Kurucuların 1967 yılındaki kârlarının 438 382 lira olduğu da kendi beyanları ile anlaşılmıştır. 
Eki : 1 öğretmen listesi, 

1 ders dağıtım cetveli, 
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Öğretini kadrosu 

Adı soyadı Resmî görevi 

Resmî görev 
Haftalık Resmî görev Okulıımnzuaki 
dei's saati maaşı ders saati maaşı 

Prof. Muhittin Alam 
Prof. A. Haydar Erişkin 
Prof. Şükrü Er'âçiîi 
Prof. Saffet îrtenk 
Prof. İsmail Şenel il 
Prof. Dr. Selçuk Trak 
Prof. Dr. Hüseyin Timur 
Prof. Sadık Tüzel1 

Prof. Melih Koçer 
Prof. Dr. Tarık Z. Tunaya 
Prof. Dr. Yüksel Ülken 
Doç. Dr. Ömer Aşıcı 
Doç. Dr. Hasan Olalı 
Doç. Dr. Özcan Özal 
Doç. Dr. Nezihe Sönmez 
Doç. Dr. irfan Baştuğ 
Doç. Dr. Cengiz Pınar 
Doc Dr. Nevzat Eser 

Ei'gnn Güksan 
İl t er Ak at 
Saim Borman 
Dr. Hilmi Evin Ertür 
Dr. Süleyman Şahin 

Öğ. Gör. Behçet Kemal Çağlar 
Okutman Mahmut Türker 
Okutman Orhan Güler 
Okutman Salim Nazlı 
Okutman A. Riza özden 
Okutman Mediha Dikerman 

Doç. Dr. 
Doç. Dr, 
Öğ. Göv. 
Öğ. Gör 
Öğ. Gör. 

İzmir t. T. İ. A. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ankara î. T. İ. A. 
ist. Uni. Hukuk Fak, 
İst. Üni._ İktisat Fak. 
İzni ir 1. "T. t. A. 

)> » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Yok 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hv. Harb Okulu 
Hv. Harb Okulu 
İzmir İ. T. İ. A. 
Karşıyaka Erkek Lisesi 
Ege Üniversitesi 

12 
16 
12 
12 
i o 

12 
16 
12 
16 

7 
6 

12 
16 
16 
12 
16 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 

8 
24 

8 
23 
24 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
2 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

700 
025 
700 
700 
362, 
362,. 
025 
700 
700 
700 
485 
080 
687, 
080 
080 
28°. 
045 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

282, 
282, 
282, 
025 

30 
50 

50 

50 

50 
50 
50 

282,50 

6 
S 
6 
6 
5 
7 
8 
7 
o 
•j 

4 
3 
6 
8 
8 
6 
8 
6 

12 
8 

12 
8 

12 
8 
2 
4 
4 
4 
1 

12 

2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
2 400 
1 800 
1 800 

800 
800 
800 

1 300 
500 
500 
500 
500 
500 





İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu tablosu 
taranamamıştır. Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





4 No. LU OKUL 

Okulun adı: Galatasaray İktisat ve Ticaret özel Yüksek Okulu 

Okulun yeri: İstanbul Beyoğlu İstiklâl Cad. No. 31 

Açılış tarihi: 1963 

Okulun durumu: Okul, kiralı olarak Beyoğlu İstiklâl caddesindeki Mısır .apartmıanı adiyle 
mâruf bulunan işhanmın dördüncü katının bir kısmı ile beş ve altıncı katlarında açılmıştır. Bi
nanın zemin dâhil diğer katlarında çeşitli işyerleri mevcudolup yedi ve sekizinci katlarında da 
bir Makina Mühendisliği Okulu bulunmaktadır. Okul, gürültülü bir anaca delenin üzerinde olup 
sınıfların bir kısmı aradaki 'duvarlar kaldırılmak suretiyle meydana getirilmiş durumdadır. 

Okulda 'bahçe tenefüshane ve beden eğitimi tesislerinden hiçbiri yoktur. Ders aralarında öğren
ciler lokal ve kantinde toplanmaktadırlar. 

Kitaplık, okuma salonu olarak kullanılan bir hacım ile kitap satış yeri halinde bir memur 
odası ve kitap raflarını ihtiva eden bir odadan ibarettir. 

Okulda 'bir öğrenciye düşen yer ortalama, iki metrekaredir. 

Öğrenci devamı zaman zaman yapılan habersiz yoklamalarla, ihtimal hesaplarına göre yapılmış 
bulunan devam tesbiti 'sistemine göre yürütülmekledir. İlgililer bu usulün kesine yakın bir sonuç 
verdiğini ifade etmişlerdir. Ancak, kaydolduk'aıı sonra devam etoıiyen öğrenci oranının % 30 
civarında olması dikkati çekiniştir. 

Okulun yıllık ücreti 2415 Tl. dır. Ayrıca kayıt ücreti alınmamaktadır. Ancak 1967 - 1968 öğ
retim yılında öğrencilere 'dağıtılan öğrenci kılavuzunda ücretin 1 - 2 nci 'sınıflarda 2 300, 3 ve 4 ncü 
sınıflarda her ısömestr için 150 Tl. ihtisas ücreti alınacağı ifade edilerek bu miktarın 2 600 lira
ya çıkarıldığı dikkati çekmiştir. 

Okul kanunun kabulünden sonra açtığı sınıflar için Bakanlıktan gerekli müsaadeyi almamış
tır hu konuda tüzüğün henüz çıkmamış ve intibaklarının 'Sağlanmamış olduğu gerekçe olarak ileri 
sürülmüştür. 

Aynı gerekçe ile 625 sayılı Kanunun kabulünden evvel okulda işe 'başlamış bulunan öğretim 
elemanlarının durumları aynen devam ettirilmiş, kanunun 1/2 oranında ders almayı ön gören hu
susuna da dikkalt edilmemiştir, öğretmenlere ait mukavelelerin iki yıl kadar evvel tasdik İçin Ba
kanlığa gönderildiği, henüz tasdikten gelmediği okul yeltkilileri 'tarafından ifade olunmuştur. Bu 
itibarla mukaveleleri görmek mümkün olmamıştır. 

Okulda 12 profesör, 3 doçent, 13 öğretim görevlisi, 4 okutman olmak üzere ceman 32 öğretim 
'elemanı vardır. (Okuldaki profesörlerin resmî ve özel okuldaki ders saa/tleri ile okuttukları ders
leri ıgösiteren liste ilişiktir.) 

Okul imüfredatındaki derslerin kimler tarafın dan okutulduğunu açiklıyan kesin bir ders dağı
ttım cetveli bulmak mümkün olmamıştır. Bu itibarla, esas 'disiplin derslerinin öğretim üyeleri ta
rafından verilip verilmediği hususu tesbit edilememiştir. Ancak öğrencilerle yapılan konuşmalar
da lisitede ismi yazılı profesörlerin çok defa derslere gelmediğinden ve asistanların ders okuttuk
larından şikâyet etmeleri dikkati çökecek bir ko-.u olarak görülmüştür. 

1966 yılında yapılan inceleme sonunda okula -'üııdüz 350 akşam 300 öğrenci alınması uygun gö-
lüilnıüşitür. Okuldaki öğrenci sandalyesi adedi 60 ' .dür, mevcut öğrenci gündüz 570, akşam 413 tür. 
Bu duruma göre bir öğretmene düşen öğrenci adedi 570 d- 413 = 983 -4- 32 = 30 dur. 
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Okul 1966 yılında üç profesör tarafından incelenmiş, 3 . 1 . 1968 tarihinde ilk defa olarak de
netlenmiştir. 

Okulda öğretim elemanı yetiştirme konusunda hiçbir gayret yoktur ye hiçbir tedbir (alınmamış
tır. 

Okulun 1966 - 1967 yılında ödediği vergi miktarı : 

Kurumlar Vergisi 31 632,66 
Tasarruf bonusu 4 750,00 
Stopaj 21 650,80 

Yökûn 58 033,46 olarak tesbit ödilmii§tir. 

Eki : 1 ders dağıtım cetveli. 



Okullu : istanbul Galatasaray Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu 

Adı ve soyadı 

Prof. Dr. Feridun Ergin 

Prof. Dr. Haydar Arseven 

Prof. Dr. Zeyyat Hatip oğlu 

Prof. Dr. Mehmet Olü'ç 

Prof. Tayfur Tarkan1 

Prof. Dr. Bediî Feyzioğlu 

Prof. Dr. Kemâl Tosun 

Prof. Dr. Lûtfi Dura.111 

Prof. Dr. Sabahaddin Zadnı. 

Resmî görevi 

ist, Üniiv. iktisat Prof. 
Eskişehir Ilıt. ve Tic. İlimler 
Akademisi 
İst. Üni. Deniz Ticareti ve Si
gorta Hukuku Prof. 
ist. Teknik Üni İnşaat Fak. 
U. iktisat1 Prof. 
İst, Üni. İktisat Fak. 
Eskişehir İkt. ve Tic. İlimler 
Akademisi 

ist, Üni. iktisat Fak. Maliye 
Profesörü 
İst. Üni. Ikt. Fak. İşletme İk
tisadı Profesörü' 

İst. Üni. Hukuk Fak. İdare 
Hukuku Prof. 
İst. Üni. İkt. Fak. Sosyal Si
yaset Prof. 

Haftalık 
ders 
saati 

5 

2 

7 

6 
8 

o 

7 

3 

6 

Resmî 
okulda 
aldığı 
ücret 
T. L. 

927 

— 

1 250' 
— 

i 750 

1 750 

— 

1 250 

Öziel okulda verd 
Ders 

U. İktisat 

Deniz Ticareti Hukuku 
Sigorta Hukuku 
Para - Kredi Banka 
Pazarlama, Finansman 
Malî Tahliller 

Revizyon - Kontrol Mu 
sebe Organizasyonları 
sistemleri 
Envanter Bilanço ve Şr 
Muhasebesi 
İnkılâp Tarihi 
Medeni Hukuk 
İşletime Politikası 
U. İşletme İktisadı 
öz. İşletm'e İktisadı 
İdare Hukuku 
Anayasa 

http://Dura.111


Adı ve soyadı Resmî görevi 

Prof. Sabri Ül'geruer 

Ord. Prof. A. Kemali Yörük 

Prof. Dr. ihsanı' Postaeıoğlu 

îst. Ünü. îktisaıt Fak. U. İkti
sat Prof. 
Eskişehir îkt. ve Tic. İlimler 
Akademisi 

îst. Ün i Hukuk Fak. Usul -
îcraı - îfllâs Hufcuik Profesörü 

Resmî 
okulda 

Haftalık aldığı 
ders ücret 

saati T. L. 

2 000 

özel! okulda v 
Ders 

U. iktisat 

Sosyoloji 

Usul ve îera îflâs 
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5 NO.LU OKUL 

Okulun adı : Ege Mimarlık Mühendislik Okulu 
Okulun yeri : îzmir Buca Cami Sokak No. 2 
Açılış tarihi : 1963 

Okulun durumu : Okul binaları takriben 63 000 m2 ük sıaha içinde, ayrı ayrı olmak üzere bir 
idare iki öğretim, binası ile depo olarak kullanıldığı ifade edilen eski bir bina, kapıcı, santral ve 
kırtasiye satış mahallerinden mürekkeptir. Okul gündüz ve gece olmak üzere iki devre tedrisat 
yapmaktadır. 

Okulun geniş bir bahçesi vardır. Ayrıca üstü açık bir taraşla üstü kapalı geniş bir balkon da 
öğrencilerin teneffüs yapması için kendilerine tahsis edilmiştir. Okulda ayrıca geniş bir kafeterya 
ile bir kantin mevcuttur. 

Okulun harsta muayene odası hasta bakıcısı mu,ayene defteri ve resmen atanmış bir doktoru 
yoktur. 

Okulda beden eğitimi tesisi olarak bir voleybol ve bir basketbol sahası mevcuttur. 

Okulun ısıtılması umumiyet itibariyle kömür ve gaz sobaları ile yapılmakta olup yeni yapılan 
üç katlı betonarme öğretim binasının bir kısmı kaloriferlidir. 

Bu okuldaki büyük dersanelerde Overhead projeksiyon ve ses tertibatı ile aspiratör mevcut
tur. 118 - 119 m2 büyüklüğündeki fizik - kimya lâboratuvarları ile aynı büyüklükte yapı malze
mesi lâboratuvarı ve bir makina lâboratuvarı vardır. Bu lâboratuvarın bir köşesine küçük mik
yasta bir hidrolük lâboratuvarı kurulmuştur. Ayrıca yeni bir makina lâboratuvarının inşasına baş
lanmış olup 1968 - 1969 öğretim yılma yetiştirilrrjjek üzere gayret edilmektedir. Bunun dışında 
bir tanesi 600 bir tanesi 400, dört tanesi de 200 kişîlik iolmjak üzere cem'an 1 800 kişilik altı 
anfinin inşaat proje ve programları üzerinde çalışılmakta olduğu da ilgililerce ifade olunmuş
tur. Okulda sekiz aded resim atelyesi mevcudolup buralarda 536 aded tek kişilik resim masa
sı mevcuttur. Bütün bu, lâboratuvarlarla buralarda bulunan araç ve gereçlerin resmî muadili okul
lara kıyasla eksik bir durumda olduğu, ancak, emsali özel okullara nazaran çok iyi bir halde bu
lunduğu tesbit edilmiştir. 

Okulda ayrıca mjatbaa ve teksir makinaları ile filin} için karanlık oda bulunm'akta ders kitap 
ve notları burada basılarak öğrencilere satılmaktadır. \ 

Okulun kitaplığı 60 öğrencinin okuyabileceği büyüklükte olup daha geniş bir salonun yapıl
masının da programa almldığı söylenmiştir. Kitaplıkta halen 1 623 kitap, 1 707 süreli yayın, 24 
cilt ansiklopedja Britanika, 6 cilt Türk ve 3 cilt Sanat Ansiklopedisi vardır. Kitaplığın geliştiril
mesi gereklidir. 

Okulda müdür, müdür yardımcısı ve genel sekreter vıardır. Böyle olmasına rağmen okulda
ki kayıt işlerinim gerekli titizlik içinde yapılmadığı, aday defterlerinim dikkatle tutulmadığı, 
künye defterlerinin bozuk düzen bir şekilde tanzim edildiği, öğrenci dosyalarında çeşitli eksikle
rin bulunduğu özellikle, öğrenime ajra vermiş olanların askerlikle ilişiği kalmadığına dair istenecek 
belgeler ikonusu üzerinde ıgereHi ciddiyetle durulmadığı tesbit edilmiştir. Buma mukabil iara imti
hanları ile bitirme imtihanlarımın usulüme göre yapıldığı ve bu husustaki kayıtlarım muntazam oldu
ğu lanlaşılmıştır. 

Bütün özel okullar içinde sadece bu okulda devamım kontrolü için bulunan özel bir sistemle de
vamım çok ciddî bir şekilde kontrol edildiği, devamsızlığı file kritik duruma girmiş olanlara uyar
ma yapıldığı ve devamsızlıkların her 16 günde bir ilân edildiği tesbit edilmiştir. 
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Okul, 625 sayılı Kanunun kabulünden önee açıldığı ve tüzüğün de henüz çıkmamış bulunduğu 
(gerekçesi ile birçok hususlarda kanunun âmir hükümlerine uymamaktadır. Bu cümleden olarak me
selâ okulun dördüncü sınıfının açıldığı tarihte kanun yürürlüğe girmiş olduğu halde bu sınıfın açıl
ması için gerekli müsaadenin alınması yoluna gidilmemiştir. 

1967 yılında okulu incelemiş bulunan uzmanlar heyeti mevcut limkânlarla okula alınacak öğ
renci miktarının akşam ve gündüz ayn ayrı 546 olmasını öngörmüş ise de bu rakamın üzerinde 
de gereken ciddiyetle durulmamış, müracaat eden öğrencilerm hepsinin ^alınması yoluna 'gidilerek 
gündüz için 547, akşam için 766 öğrenci kaydedilmiştir. Bu duruma igöre gündüz bölümünün nor
mal, akşam bölümünün ise tesbit edilenden 220 kişi fazla olduğu anlaşılmaktadır. Okul 1968 yılı
nın 'birinci ayında öğrenci kontenjanının artırılması için 'Bakanlığa yazılı bir müracaatta bulun
muşsa da bu yazının cevabının henüz alınmamış olduğu, esasen yazının da öğretim yılı başlama
dan ve kayıtlar yapılmadan yazümayıp öğretim yılı ortasında ve fazla öğrenci kaydı yapıldıktan 
sonra yazılmış olduğu da tesbit edilmiştir. 

Okulun öğretim elemanı adedi 76 dır. Bunlardan 5 tanesi profesör, ıbiri doçent, 35 tanesi öğre
tim görevlisi biri uzman, 11 i okutman 24 tanesi de öğretim yardımcıyıdır. 

Okulun tüm öğrenci adedi 547 + 766 = 1 313 olduğuna göre (1 313 -f- 76 = 17) bir öğretmene 
17 öğrenci düşmektedir. 

Okulda halen 16 öğretim üye ve görevlisi ile 24 öğretim yardımcısının Full - Time olarak ça
lıştığı ilgililer tarafından beyan edilmiştir. (Okulda görevli öğretim elemanları ile verdikleri dersle
re ait liste ilişiktedir.)1 

' okulda beher öğrenciye düşen cari masraf inaktan 1964 yılında 7 308 lira iken bu miktar 1967 
yılında 2 797 lira olmuştur. Bu durum okuldaki öğrenci artışının öğrencilerin lehine değil aleyhi
ne işlemekte olduğu kanısının uyanmasına sdbebolmuştur. 

Okulda kullanılan saha 5 100 m2 dir. Buna gö'e gündüz öğrencilerine ortalama olarak 9,3 m2, 
akşan> öğrencilerine 6,7 nr2 yer düşmjektedir. 

Okulun yıllık öcreti gündüz öğrencileri için 6 500, akşam öğrencileri için 4 000 olarak tesbit 
edilmiştir Ayrıca 1967 - 1968 öğretim yılından itibaren beklemeli olup devam mecburiyeti bulunan 
öğrencilerden yıllık ücretim devam saatine oranı üzerinden bir miktar ücret alındığı, bu ücretin ge
ce öğrencileri için 400, gündüz öğrencileri için 650 liradan aşağı olmadığı ve bunun mevcut yönet
meliğe ıgöre yapıldığı ifade edilmiş ise de aynı durumun devam mecburiyeti olmıyan öğrencilere de 
tatbik edilerek kendilerinden sabit masraflar ve kayıt yenileme karşılığı olarak yine aynı miktar
lar üzerinden tahsilat yapılmakta olduğu da anlaşılmıştır 

Okul 1967 yılında bir uzmanlar heyeti tarafından görülüp çeşitli eksiklikleri tesbit edilmiş, bu 
eksikler «süratle tamamlanmadığı takdirde okulun kapatılması cihetine gidileceği Bakanlık tarafın
dan tebliğ edilmiştir. Okulun bahis konusu eksik1 erini büyük Ölçüde gidermiş olduğu Komisyonu
muzun yaptığı incelemelerle anlaşılmıştır. 

Okul, 16 . 1 . 1968 tarihinde ilk defa denetlenmiştir. 

Okulda, bâzı noksanlıkları bulunmasına rağmen demirbaş defterleri mevcuttur. 

Okuldaki öğretim kadrosunun büyük çoğunluğunu öğretim görevlilerinin teşkil etmesi dikkati 
çekmiştir. Okul müdürünün beyanlarına göre okula umumiyetle üniversite mezunu öğretim yar-
dımcılan alınmakta, bunlar üç sene görevde kaldıktan sonra bir tez hazırlamaktadırlar. Tezi ka
bul edilen yardımcı lisan imtihanını da verdikten sonra namzet öğretim görevlisi olmakta, bir yıl 
da bu şekilde çalıştıktan sonra öğretim kurulu karar lile öğretmenliğe geçirilmektedirler. Oıkuia 
alınan asistanlardan doktorası olanlar için üç yılhk müddet aranmamakta fbu gibiler bir yıl nam
zet öğretimi ıgörevlisi olarak vazife gördükten son^a öğretmen yapılmaktadırlar. Okulda halen bu 
durumda olan üç doktorun ıbulunduğu, bunlardan iki tanesinin Ege Üniversitesinde doçentlik tezle-
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rini vermek üzere çalışmalar yapmakta oldukları, okul mezunlarından 'iki tanesinin de Amerika ve 
Belçika'da mıaster yapmakta bulundukları okul müdürü tarafından ifade edilmişse de bu husus
ların komisyonumuzca tevsiki mümkün olamamıştır. 

Okul 1967 yılında kurumlar, (stopaj, ücretlilerden kesilerek verilen gelir ve sosyal sigortalar iş
tirak payı dâhil toplam olarak 894 105,42 Tl. vergi ödemiştir. Okulun net kârı aynı yılda 654 739,27 
Tl. dır. 

Okul müdürü okulun ilk mezunlarını vereceği 1967 senesinde Mühendisler Odası Başkanlığına 
bir yazı ile müracaat ederek, özel yüksek okullardan mezun olan gençlerin bilgi bakımından şüphe 
ile karşılandığını, bu görüşe son vermek üzere regnıî ve özel bütün mühendis okulları mezunları-
aım bir devlet imtihanına tabi tutulmasını öngören bir kanun teklifi hazırlamalarını istemiştir. 

15 Şubat 1968 de toplanan Mimarlar Odası 14 ncü Genel Kurulu ise özel okullardan mezun 
olanların odalarına kaydedilmemesi hususunda bir karar almıştır. 

Buna karşılık Ankara, İzmir ve istanbul'daki dört mühendis okulu kurucusu on madde halinde 
toplanan bâzı tedbirler ileri sürmüşlerdir. (Yukarıdaki hususlara ait yazışmaların fotokopileri bu 
konuda fikir vermesi ıamacı ile dosyaya konmuştur.) 
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T. M. M. O. B. 
Mühendisler Odası Başkanlığına 

Selanik eaddesi 
Yenişehir - Ankara 

Sayın Başkan, 

1963 yılında tedrisata başlıyan okulumuzun inşaat mühendisliği ve mimarlık şubeleri bu yıl 
ilk mezunlarını verme hazırlığı içindedir. Bu münasebetle sayın meslek teşekkülümüze bâzı hu
susları duyurmak isterim. 

625 sayılı Özel öğretim kurumları Kanununun 13 ncü maddesi uyarınca, diplomaya esas olan 
imtihanlar Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altında yaptırılacaktır. Adı geçen bakanlığın okulu
muza gönderdiği imtihan talimatı ve imtihan komisyon üyeleri ve programlar ilişikte sunulmak
tadır. 

Bu arada İzmir Mühendisler Odası okulumuza müracaatla mezuniyet imtihanlarında müşahit 
bulundurma arzusunu izhar etmişler, bu istek okulumuzca da uygun mütalâa edilmiş, kendileri
nin bu alâkası sevinçle karşılanmıştır. 

İzmir'de 'bulunan okulumuz, jürilerin temininde bakanlığın türlü müşküllerini yakinen görmüş, 
gelecek senelerde açılacak yeni okullar ve mezun vereceklerin ilâve edeceği yeni yeni problemler, 
Millî Eğitim Bakanlığının kapasitesi dışına çıkan bir durumu ihdas edecektir. 

Sayın Başkanlığınızın malûmu bulunduğu üzere, birçok Avvrupa memleketlerinde, özellikte 
Amerika Birleşik Devletlerinde, mühendislik ve mimarlık meslekinin mesuliyetle icrası okul dışı 
ihdas edilmiş bâzı kayıtlar kontrollarla sınırlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, mühendisler, mimarlar, doktorlar, eczacılar ve daha bâzı meslek 
kollarının mensupları okuldan çıkar çıkmaz mesleklerini icra yetkisine sahip değillerdir Ancak, 
yetkili kılınmış bir mühendisin idare ettiği bürolarda uzunca süre vazife görüp, arzu edenler «Dev
let imtihanı» tâbir edilen, meslek dersleri dâhil genel kültürü ilgilendiren coğrafya, tarih, sos
yal bilimler gibi konulardan da imtihan geçirmek suretiyle ofis, büro ve mesuliyet mevkilerine geçe
bilirler. 

Birkaç sene öncesine kadar memleketimizde mühendis ve mimar yetiştiren okullar sadece 4 tane 
olduğu halde, bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, Karadeniz Teknik Üni
versitesi, İzmir Teknik Okulu ve yeni açılacak birkaç üniversite ve teknik okula ilâve olarak özel 
teknik okullar satha çıkmaktadır ve çıkacaktır. 

Camiamız bu suretle çeşitli ekollerin mezunlarının toplandığı çok seviyeli bir meslek topluluğu 
hüviyetine girmiş olmaktadır. Yine hepimizin bildiği ve saklanamıyan bâzı acı hakikatler de var
dır. Hocası, asistanı olmadan 4 ncü sınıfa öğrenci getirmiş ve bu sene mezun verme durumuna 
gelmiş resmî okul ve üniversitelerimiz de bu camiaya katkıda bulunacaktır. 

Bu arada özel yüksek teknik okulları mezunları üzerinde, pek çok gözün nazarları da toplanmış
tır. 24 senelik meslek hayatım içinde hiç şüphesiz hata yaptığım bâzı kararlar olmuştur. Amir
lik ve memurluk devrem, her mühendis gibi kesin kararları icabettiren röp erlerden geçmiştir. 
Resmî diplomaya haiz her mühendis ve mimara yapılan muamele, bana ve sizlere yapılmıştır. Ha
talarımız gülünç olarak karşılanmamış mezun olduğumuz okullara söz kondurmak hiçbir meslek
taşın aklına gelmemiştir. 

Özel yüksek teknik okul mezunları acaba bu müsamaha ve toleransı görecek anidir? Ben şah
san bu hususta fazla bedbin olmamakla beraber hiçbir zaman nikbin de değilim. Bütün bu ve bu
nun gibi daha pek çok mahzurların günden güne artacağı nazara alınarak, memleketimizin de 
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hangi mektepten veya üniversiteden mezun olursa olsun her mühendis ve mimarın Devlet imti
hanlarına tabi .tutulmak hususunda, Odamızın bir kanun teklifi ile hu keşmekeşe son vermesinde 
vaktin gelmiş olduğuna kaani bulunuyorum. 

Detayların hazırlanmasında size yardımcı olacağımızı belirtiriz. Keza Amerikan Mühendisler 
Odasından bu hususta tafsilâtlı bilgi edinilebileceğini arz etmek isterim. Teklifimizin karar safha
sına intikaline tavassutunuzu derin saygılarımla rica ederim. 

Müdür 
Yük Müh. 

Mehmet B. Ünver 
Not : T. M M. O. B. 

Mimarlar Odası Başkanlığına yazılmıştır. 

Mimarlar Odası XD7 ncü Gıenel Kurulu, 14 Şubat 1968 tarihli toplantısında Özel Mühen
dislik ve Mimarlık okulları mezunlarını Mimarlar Odasına kaydetmeme kararı almıştır. Millî 
Eğitim Bakanlığının, hu okullardan alınan diplomaların resmî okul diplomalarına denk sayı
lacağına ve resmî okul mezunlarının haklarından ve unvanlarından faydalanılacağına dair, 25 
Ocak 1968 gün ve 420/1. 729 sayılı yazısına rağmen, alınan (bu kararın gerekçesi olarak; 

a): özel yüksek okulların Anayasaya aykırı olduğu, 
b) Çok adedde açılmış olan özel mühendislik ye mimarlık okullarının türlü sebeplerle 

625 sayılı Kamunun öngördüğü seviyeyi tutturamıyacağı, 
c) Bu okulların mimarlık meslekinde enflâsyon yaratacağı, 
d) 625 sayılı Kanunun altı fayda çıkarılmasını emrettiği tüzüğün hâlâ çıkarılmamış ol

duğu, 
hususları ileri sürülmüştür. 

înşaat Mühendisleri Odası !XV nci Genel Kurulda 23 Şubat 1968- tarihli toplantısında aynı; ge
rekçelerle özel Mühendislik okulları mezunlarını inşaat mühendisleri odasına kaydetmeme kararını 
almıştır. Bâzı «kulların hina lâboratuvar ve öğretim kadrosu bakımından yetersiz oldukları şek
linde ileri sürülen {iddialar, bu kararların alınmasında önemli derecede rol oynamıştır. 

Durumu lesasen devamlı surette endişeyle izlemekte olan özel Mühendisliz ve Mimarlık 
okulları öğrencileri ise Mimar ve înşaat mühendisleri odalarının kararı üzerine mesleklerini 
de icra edememek gibi bir duruma geldiklerinde haklı olarak çeşitli aksülâmeller 
göstermeye haşlamışlar, !bu meyanda ilk olarak geçen yıl ilk mezunlarını veren Ege Mü
hendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu öğrencileri fcir haftalık hir boykot kararı almış
lardır. Bu yıl 'mezun verecek olan Mühendislik ve Mimarlık Okul öğrencileri tarafından 
da desteklenen hu karar, gerekli teşehbüslere geçileceği vaadi ile ve büyük hir güçlükle 
muvakkaten durdurulmuştur. 

özel yüksek okulların geleceği hakkında gerekli asgari tedbirler alınmadığı takdirde esa
sen uzun zamandan beri resmî mühendislik ve mimarlık okulları öğrencileri tarafındn teş
vik ev.tahrik edilmek suretiyle desteklenen boykot kararının en kısa zamanda süresiz olarak 
yeniden başlıyacağı ve bu okulların Devletleştirilmesi saloganı ile bütün resmî ve özel okullara 
da sirayet edeceği endişesi içindeyiz. 

Büyük bir gelişme ve yatırım çabası içine girmiş olan özel yüksek okullar için bir ölüm 
kalım mücadelesi 'haline gelecek olan bu süresiz hoykot teşebbüsü, öğrenci toplulukları ta
rafından tâvissiz alarak ileri sürülen ve özel yüksek okullarımızca da desteklenen aşağıdaki 
tedbirlerin alınmasını mecburî kılmıştır. 

1. 1968 - 1969 ders yılında okullar öğrenci kaydına haşlamadan evvel tüzük çıkarılma
lıdır. 
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2. Esasları bakımından aynı tip okulların yönetmelikleri üniform bir hale getirilmelidir. 
3. Mezuniyet imtihanları esasları çıkarılacak olan tek tip yönetmelikte belirtilmeli, 

mevcut öğrencilere ise müktesap hak olarak geçen yıl kabul edilen şekil uygulanmalıdır. 
4. Kanunlarla kurulan ve Millî Eğitim Bakanlığının her bakımdan denetimi altında olan 

ve mezuniyet imtihanları Bakanlıkça bir jüri huzurunda yaptırılan özel yüksek okul me
zunlarının, Bakanlığmi'zca kabul edilen muadeleti ve unvanları yönetmelikte açıkça . ifade 
edilmeli Ve ilgili kuruluş ve kurumlar nezdinde bu konuda gerekli uyarmalar yapılmalı, ka
mu oyu aydınlatılmalıdır.. Bu bakımdan Bakanlığın en kısa zamanda bir açıklama yapması 
lüzumlu ve zaruri görülmektedir. 

!5. öğretim seviyesinin garantisi ve özel yüksek okul öğrencilerinin geleceğinin emniyet 
altına alınması için kanundaki, açılma, kapanma, öğretime başlama ve öğretim kadroları 
ile ilgili boşluklar doldurulmalıdır. 

6. özel yüksek okullarda ; 
a) dersane, resimaöe, lâboratuvar, atelye, kitaplık, toplantı salonları, bürolar, öğrenci lo

kali ve spor tesisleri bakımından okulların özelliklerine ve öğrenci sayısına göre asgari stan
dartlar, 

b) öğrencilerin sağlık işleri ve sosyal faaliyetleri için lüzumlu tesislerin asgari stan
dartları, 

c) Okulların özellikleri ve öğrenci sayısına göre lâboratuvarlarla bunların araç ve ge
reçlerimin sayı ve nitelik bakımından 'asgari standartları, 

d)' öğretim elemanlarının niteliği ve öğrenci sayısına göre öğretim elamanının öğrenci 
oranları, 

e) Okulların özelliğine göre her sınıfta en çok kaç öğrenci olacağı ve her 'bölümde en çok 
kaç şube açılacağı, tesbit edilmelidir. 

7. Mevcut özel yüksek okullar için muayyen bir süre tanınarak bu süre sonunda yuka
rıda zikredilen standartları yerine getıirmiyen okullar kapatılmalıdır. 

8. özel yüksek okulların inkişafının kampus sistemi ile gerçekleşebileceği kanaatindeyiz. 
Bu görüşledir ki, gelişmelerine müsait bir kampus sahası sağlanmadan, 6 ncı maddede zik
redilen asgari standartları haiz ve en az bir seneki ihtiyacı karşıiıyaeak büyüklükte bina 
Ve tesisleri hazır olmadan, araç gereçleri temin edilmeden ve en az iki yıllık öğretim 
kadrosu mukaveleye bağlanmadan hiçbir surette yeni özel okul açılmamalıdır. 

9. Özel yüksek okulların kendi öğretim üyelerinin yetiştirilme esasları tesbit edilerek bun
lar yönetmeliklerde belirtilmelidir. 

10. özel yüksek okullara girecek öğrencilerde merkezi sistem kanalı ile yapılacak bir 
sıralama imtihanına tâbi tutulmalıdır. 

Özel yüksek okul öğrencileri, resmî yüksek okul ve üniversite öğrencileri, Mimar ve Mühen
dis odaları ve kamu oyu tarafından öne sürülen ve sizin de tasvibinize mazbar olacağına inandı
ğımız yukarıda yazılı tedbir ve temennilere biz özel Yüksek Mühendislik ve Mimarlık okulları 
idareci ve kurucuları olarak da katılmaktayız. 

Oereğini saygılarımla arz ederiz. 

Işık Mühendislik ve Mimarlık Ege Özel Mühendislik ve Mimarlık 
özel Yüksek Okulu Müdürü özel Yüksek Okulu Müdürü 

Doç Abdullah Sarı Mehmet Ünver 

Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu Müdürü öz,el Yüksek Okulu Mütevelli heyeti üyesi 

Prof Mehmet Bilge Mehmet İyilik 
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6 No. lu OKUL 

Okulun adı : Eczacılık Yüksek Okulu 
Okuluaı yeri : İstanbul Nişantaşı Gıüzel Bahçe Büyük Çiftlik Sıokak Nıo. 6 
Açılış tarihi : il'963 

Okulun durumu : Okul, aynı kurucular tarafından açılmış bukıan Diş Hekimliği Okulu ile 
birlikte ve içice bir durumdadır. Evselce Halaskar Gazi Caddesi Kırağı sıokağındaki kiralı bir 
binada açılmış, sonradan yaptırılan yeni binalarına taışınmış olan okul, halen 740 m2 lik bir sa
haya oturtulmuş bukman fiilçü bodrum olmak ü zere sekiz katlı bir bina ile 365 m2 lir bir sahaya 
oturtulmuş beş katlı bir binadan meydana ıgelm ektedir. Eczacılık ve diş hekimliği okulları aynı 
lâboratuvar ve dershanelerden faydalanmak sur etiyle tamamen içice bir halde çalışmaktadırlar. 
iki okulun müdürleri ayrı olmakla beraber genel sekreterleri aynıdır. 

Okuldaki dershane sayısı yeter derecededir. Ancak, öğretimin büyük bir kısmını lâboratutvar-
lardaki çalışmalar teşkil etmektedir. Yapılan incelemelerde lâboratuvarların oldukça iyi bir şe
kilde teçhiz edilmiş bulunduğu ancak, mevcut talebe kalabalığı ile bu lâboratuvarlardan gereği 
gibi faydalanma imkânının bulunmadığı anlaşılmıştı*. 

Nitekim mevcut lâboratuvarlarm durumu dikkate alınarak birinci sınıfa alınacak (öğrenci sa
yısının 250 yi aşmaması 2 . 10 . 1967 tarihinde v erilen uzmanlar heyeti raporunda da kesin olarak 
belirtilmiştir. Buna rağmen okul, birimci sınıfa 438 "kayıt yapmıştır. Bunlardan başka beklemeli 
durumda olup kış sömestrine devam etmiyen 175 öğrencinin daha bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Jmtihanlardaki başarının büyük ölçüde lâboratuvar çalışmalarına bağlı olduğu dikkate alınırsa, 
bu öğrencilerin de ikinci sömestredeki lâboratuvar çalışmalarına iştirak etmeyi istiyecekleri, o 
takdirde de birinci sınıftaki öğrenci sayısının 600 küsur olacağı anlaşılmaktadır. 

Yine uzmanlar heyeti raporunda analitik kimy a lâboratuvarında çalışacak birinci sınıf öğrenci 
sayısının 250, ikinci sınıf analitik kimya lâboratuvarı kapasitesinin 120, üçüncü sınıf farmasötik 
kimya lâboratutvarmın 160 ve aynı sınılf galenik kimya lâboratuvarımn 140 olduğu, son sınıf ,ga-
lemik kimya lâboratuvarımn 250, farmasetik kimya lâboratuvarımn ise 80 kişilik halde bulunduğu 
ve farmesetik lâboratuvarındaki aletlerin de kifayetsiz olduğu ifade edilerek, bu duruma ıgöre 
okulda bulunacak tüm öğrenci sayısının bini igeçmemesi gerektiği kesinlikle beyan edilmiştir. 
Buna karşılık okuldaki öğrenci sayısının birinci sınıfın 613 öğrencisine ilâveten ikinci sınıfta 
476, üçüncü sınıfta !2S8 ve dördüncü sınıfta 277 olmak üzere toplam 1654 olduğu tesbit edilmiş
tir. Bu durum karşısında öğrencilerin mevcut lâboratuvarlardan çok sıkışık bir halde ve 
lüzumlu olan hareket serbestisinden tamamen mahrum bir halde çalıştıkları Komisyonumuzun 
çalışına esnasındaki incelemeleri sonucunda anlaşılmış ve okulda bugünkü izdiham devam ettiği 
müddetçe yeterli bir öğretim yapılamayacağı kanısına varılmıştır. 

Okuldaki öğrencilerle yapılan konuşmalardaki beyanlara göre mevcut görünen malzemenin 
bir kısmının bozuk ve yetersiz olduğu, meselâ hassas terazilerin hem sayıca yetersiz hem de bo
zuk olduğu, burada tartılan ilâçlardan istenen sonuç alınamadığı, böylece öğrencinin bilerek 
başarısız durumfl düşürüldüğü, zira her lâboratuvar vizesini almak için okula devam, etmek ve 
büyük miktarlarda para ödemek durumnnda kaldıkları anlaşılmış ve bu husus üzerinde önemle 
durulacak bir konu olarak kabul edilmiştir. Zira bu şikâyet ayrı ayrı ve birbirinden tamamen 
halbersiz gruplar tarafından tekrar edilmiştir. Bununla ilgili olarak okulun vilâyetten karar 
almak suretiyle okula devam etmeyip sadece imtihana, girecek öğrencilerden yıllık ücretin 
% 10 - 20 nisbetinde bir para alma yoluna gitmekte olması da Komisyonumuzca dikkati çe
kecek bir nokta olarak tesbit edilmiştir. 
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Okulun öğretim kadrosunu genellikle üniversite öğretim, üyeleri teşkil etmektedir. Okulda 21 
profesör ve doçent, 66 asistan ve asistan olmıyan yardımcı mevcuttur. Bu durumda toplamı 87 
olan öğretim) elemanlarından her birine 19 öğrenci düşmekte ise de esas öğretimden sorumjtt 
bulu<unan öğretim, üyelerine düşen miktar 1 654 -i- 21 = 79 öğrenci olmaktadır. 

Kom^yonunyuza yapılan bir ihbar okuldaki sınıf geçine imtihanlarının gerekli ciddiyet için
de yapılmadığı hususunlda şüphe uyandıracak mahiyette görülmüştür. Bir öğretmen tarafından 
yapılan ve yaibancı dil imtihanında 'okul idaresinin öngördüğü şekilde not alam/amış bulunan bir 
öğrencinin notunu değiştirmek için "not cetvelinin yırtılarak yeniden okul idaresi tarafından 
tanzim edildiği ve bu cetvelde adı geçen öğretmenin imzasının bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu 
hususu tetkik etmek üzere bahis konusu olan cetveli tetkik etmiş olan Komisyonumuz cetvelde 
başka bir öğretmene alt imzanın bulunduğunu tesbit etmiş, okujl idaresi sınıf geçme imtihanları
nın dersin öğretmeni tarafından yapıldığını cetveldeki imzanın da sınıf öğretmenine aidolduğunu 
ifade etmiştir. Q3u durum karşısında Komisyonumuz meşeyi gerekli şekilde incelemek üzere Ba
kanlığa duyurmuşsa da yapılan teftişin sonucu henüz Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

Okuldaki bitirme imtihanlarının jge usulüne göre yapıldığı fakat başarı oranının Cjok düşük 
olduğu tesbit edilmiştir. Şöyle ki : 1967 yılı Haziran ayında yapılan bitirme imtihanında hiçbir 
öğrenci basan gösterememiş, Ekim sınavlarında ise sadece iki Öğrenci mezun olabilmiştir. 

Okul, bâzı şikâyetleri değerlendirmek üzere yapılan denetimlerle, kontenjan artırılması tekli
fine karşılık bir uzmanlar heyeti tarafından yapılan inceleme dışında 10.1.1968 tarihinde bir defa 
denetlenmiştir. 

Okulda kendi öğretmenini yetiştirmek konusunda her hangi bir gayret yoktur. Bu konuda ku
rucu şirketin genel müdürü bir asistanlık yönetmeliği hazırlamayı düşündüklerini ancak asis
tanı doçent yapacak kanuni mevzuata sahibolmadıklarmdan bu maddeyi işletmenin çok güç 
ve hattâ imkânsız olduğunu ileri! sürmüştür. Okulun bu konuda esasen kendisine büyük rağbet 
ve bağlılık gösteren resmi kurum elemanlarından faydalanmayı daha kolay bir yol olarak gördüğü 
bu konuşmadan sonra daha açık bîr şekilde meydana çıkmıştır. Bunun yanısıra öğretim ve eği
tim konularının okulların kendi yönetim kurullarınca yürütülmekte olduğunun ifade edilmesine 
rağmen Dişçilik ve Eczacılık okulları kurucusu adına görev yapmakta olan genel müdürün bu 
okulların bütün konularında birinci derecede soz sahibi olduğu fikri Komisyonumuzca benimsen
miştir. 
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7 No. LU OKUL 

Okulun adı : Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Nişantaşı Güzelbahee Büyük Çiftlik Sok. No. 6. 
Açılış-tarihi : 1963 
Okulun durumu : Okul, Özel Eczacılık Okulu kurucuları tarafından, aynı zamanda ve aynı ki

ralı binada olmak üzere müşterek bir şekilde açılmıştır. Sonradan yaptırılan binada da müşterek 
olarak faaliyet göstermektedir. 

.Her iki okuldaki bâzı dersler, programları aynı olduğu için müşterek okutulmakta, lâboratuvar-
ların bir kısmından her iki okul faydalanmakta, yönetimi de aynı genel sekreter tarafından yürü
tüldüğü için mevcut iki binaya tamamen içice bir şekilde yierleştirilmiş bulunmaktadır. 

Okul iki binadan meydana gelmiştir. Birinci bina üç bodrum, bir zemin ve dört kat olmak üze
re cem'an sekiz katlı, ikinci bina bir bodrum, bi" zemin, üç normal kat olmak üzere cem'an beş 
katlıdır. Birinci binanın üçüncü bodrumunda f:i okula ait kitaplık ile iki dershane, ikinci bodrum
da 12 koltuklu bir diş tedavi kliniği, sterlizasiyon ve röntgen odaları ile kimya deposu, diş cerrahi 
kliniği ile buna ait otoklav ve sterlizasiyon oda ;ı, birinci bodrumda hasta bekleme odası, protez 
kliniği, çocuk diş servisi, cila, alçı ve döküm odaları, sterlizasiyon odası, Ortodonti Enstitüsü 
Lâringoloji Lâboratuvarı ile profesör vTe asistan odaları vardır. Zemin katta iki okulun ayrı ayrı 
müdür odaları ile genel sekreterlik, büro, toplantı odası ve Anilitik Kimya Enstitüsüne ait lâbo-
ratuvarlar bulunmaktadır. Birinci katta anilitik kimya, toksikoloji lâboratuvarları ile büyük 
bir protez .'atelyesi, ikinci katta da yine anilitik kimya ve toksikoloji lâboratuvarları ile protez 
atelyesi, üçüncü katta farmagoknozi ve farmabstanik lâboratuvarı ile mikro - biyoloji ve biyokim
ya lâboratuvarları, dördüncü katta farmakoloji, fizyoloji ve hijiyen lâboratuvarları bulunmakta
dır. • 

îkinci binada ise bodrum katta 600 kişilik bir anfi, fizik malzeme odası, zemin katta idare oda
ları ile öğrenci lokali, birinci katta iki büyük dershane, ikinci katta fizik lâboratuvarı ile büyükçe 
bir dershane, üçüncü katta ise galenik lâboratuvarı bulunmaktadır. 

Bu durumda, yapılan müşahedeye göre teorik derslerin yapılması için yeterli dershane mevcut
tur. Ancak, uzmanlar heyeti raporuna göre Eczacılık Okuluna en çok 1 000, Diş Hekimliği Okulu
na en çok 800 öğrenci alınmasının öngörülmüş (İmasına rağmen, her iki okula alınmış olan öğren
ci sayısının fazlalığı, mevcut lâboratuvarlarda gerekli şekilde çalışmayı ve lüzumlu olan hareket 
serbestisini temin edecek durumda değildir. Her ne kadar iki okulun ders saatleri mevcut imkân
lardan âzami derecede fadalanmayı mümkün kîîaeak şekilde hazırlanmış ve öğrencilerin lâboratu-
varlara gruplar halinde ve münavebe ile girmeleri sağlanmış isede okullara kapasitenin çok üstün
de öğrenci alınmış olması sonucu, lâboratuvarlardaki öğrenci izdihamı dikkati çekecek hale gelmiş 
bulunmaktadır. Nitekim uzmanlar heyeti raporunda okulun birinci sınıfına alınacak öğrenci ade
dinin 200 ü geçmemesi ifade edilmiş isede 1967 - 1968 öğretim yılında okulun birinci sınıfına 425 
öğrenci alınmıştır. Bunun dışında beklemeli eiup Şubat döneminde imtihana girecek öğrenci sa
yısı da 240 tır. Bunlardan bir kısmının başarı sağlaması halinde yaz döneminde birinci sınıftaki öğ
renci adedinin daha da artacağı tabiîdir. Yukarıda da işaret edildiği gibi 1966 yılında verilen uz
manlar heyeti raporunda okuldaki tüm öğrenci adedinin 800 olması ve bu rakamın aşılmaması 
öngörülmüştür. Buna mukabil halen beklemeli öğrenciler dâhil birinci sınıfta 665, ikinci sınıfta 
260, üçüncü sınıfta 151, dördüncü sınıfta 218 öğrenci bulunmaktadır. Buna göre okulun öğrenci 
miktarı 1 294 ü bulmuş durumdadır. 

Ayrıca mevcut cerrahi kliniğinin de yeterli bir halde bulunmadığı tesbit edilmiştir. 
Okulun en önemli dört bölümü olan ortodonti, cerrahi, protez, diş hastalıkları ve tedavisi bö

lümlerinde 15 asistan vardır. Bu bölümlere devam eden öğrenci sayısı ise 918 olup bu durumda, 
bir asistana isalbet eden öğrenci miktarı 61 kişi olmaktadır ki bu rakamı yeterli bulmaya imkân 
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yoktur. Okulda tüm olarak 14 profesör, 5 doçent, 25 asistan vardır. Bu duruma göre bir profe
söre 95 - 96, bir doçente 259, bir asistana 51 -52 öğrenci düşmektedir. Okuldaki tüm öğretim 
elemanı adedi 44 olduğuna göre bu adedin öğrenci adedine bölünmesi sonunda elde edilen rakam 
ise 27 dir. 

Okul öğretim kadrosunu genellikle üniversitedeki öğretim üyeleri teşkil etmektedir. Bu öğre
tim üyelerinin özel okulun kurulmasında emek harcadıkları ve halen de bu özel okulu resmî gö
revli bulundukları öğretim kurumundan daha ço:k 'beğenip sevmekte oldukları kendi beyanları 
ile anlaşılmıştır. Ayrıca bu öğretim üyelerinin mevcut zamanlarının büyük bir kısmını bu özel 
okula ayırmakta oldukları da habersiz olarak yapılan okul ziyaretinde hemen hemen bütün öğre
tim üyelerinin, o gün dersi olsun olmasın bu müessesede hazır bulunduklarının müşahede edilme
si ile anlaşılmıştır. Okulun kayıt, kabul ve imtihan işlemleri aynı genel sekreter tarafından 
yürütüldüğünden Eczacılık Okulu ile aynı durumdadır. 

Bu okuldaki başarı oranı da düşüktür. 

Binanın 'bodrumunda bulunan ve her iki okula aidolan kitaplık yeterli durumda değildir. 

İki okulun idari teftişleri aynı zamanda ve aynı müfettişler tarafından yapılmıştır. 
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8 NO. LU OKUL 

Okulun adı: İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri: Ankara Ulus Çankırı Caddesi No. 14 
Açılış tarihi: 1964 
Okulun durumu: Okul, Ulus Çankırı caddesindeki Kır an er İşhanının kira ile tutulmuş, 2 - 3 ncü 

katlarında açılmıştır. Bina zemin hariç, sekiz katlıdır. Binanın -zemin katında temizleyici, ayakka
bıcı, terzi, kolacı ve benzeri çeşitli dükkânlar, birinci katında kuvaför ve benzeri iş yerleri ile beş 
ilâ sekizinci katlarında Zafer Mühendislik Mimarlık Okulu, dördüncü katında birkaç 'özel büro ile 
İş Bankasına ait kurslar şubesi bulunmaktadır. 

Bütün öğrenciler ve iş sahipleri tek bir merdivenden işlemektedirler. Bu yüksek binanın alt 
katlarında parlayıcı ve yanıcı maddelerle çalışan iş yerlerinin bulunmasına rağmen bir yangın mer
diveni mevcut değildir. Yangına karşı yeterli tedbirler de alınmamıştır. 

Okulda teneffüslhane bulunmadığı gibi, hiçbir beden eğitimi tesisi de yoktur. Öğrenciler, ders 
aralarında koridorlarda dolaşmakta aşağı - yukarı inip çıkmaktadırlar. Okuldaki öğrenci lokali de 
yeterli durumda değildir. Okul işjhanı olarak yapıldığından hiçbir katta yeterli sayıda tuvaleft bu
lunmam aktadır. 

Okul, gürültülü bir anacadde üzerinde bulunmaktadır. Bu durum özellikle pencerelerin açıl
masını gerektiren mevsimlerde ders dinlemeyi güç 1 eştiriei mahiyette ıgörülmüşltür. Buna mukabil, 
büyük 'ebattaki 'sınıflara mikrofon ve hoparlör tesisatı yapılmıştır. 

Okulda ders aracı olarak iki teyp, iki anfilikartör ve bir teksir makinası vardır. Mal bilgisi ve 
teknoloji dersi için lüzumlu lâboratuvar kurulmamıştır. ıSadece'bir'kLsrm maden numuneleri ile bâzı 
ders levhaları mevcuttur ki, dersin müfredatına göre yeiterli olmaktan çok uzaktır. 

Okulun 1966 yılında yapılan denetimi sırasında da ıbu duruma dikkatin çekildiği dosyalar üze
rinde yapılan incelemede anlaşılmıştır. Bu dikkat çekmeye rağmen eksiklerin tamamlanması yo
lunda harekete geçilmemiş olduğunun tesbit edilmesi ile ıbu (konuda vâki sualimize, okul müdürü, 
Bahçelievlepde yeni bir okul binası inşa elttireceklerini bütün bu 'hususları da gereği gibi o zaman 
temin edecekleri şeklinde cevap vermiştir. 

Okulun kitaplığı da yeiterli değildir. Kitap sayısının daha ziyade dergi ve bültenlerle kabartıl
ma yoluna gidildiği, öğrencilerin de kitaplıktan yeteri kadar faydalanamadıkları tesbit edilmiş-
ftir. 

Okulun, eski profesörlerden bir müdürü vardır. Müdür yardımcısı yoktur. Bir Genel Sekreterin 
mevcudolduğu ifade edilmiş ise 'de kendisini görmek mümkün olmamıştır. 

Okula Bakanlık tarafından verilen öğrenci kontenjanı akşam ve gündüz ayrı ayrı olmalk üzere 
670 tir. Bu 'duruma ıgöre, toplam öğrenci sayısının 1340 olması gerekirken, 1967 - 1968 öğretim yı
lında mevcut 1 208 öğrenciye ilâveten 767 yeni kayıt yapılmak suretiyle bu miktar, 1975 e çıka
rılmıştır ki, bu suretle Bakanlığın verdiği rakam uı 635 gibi büyük bir farkla aşılmış okluğu anla
şılmaktadır. Ayrıca gündüz bölümünün 3 - 4 ncü sınıfları da henüz teşekkül etmemiştir. Ancak, 
okuldaki devamsızlık nisbetinin % 30 civarında bulunması, sınıflarda çok sıkışık bir durumun gö
rülmesine engel olmaktadır. Gerçekte ise okula tahsis edilmiş bulunan iki kartın gündüz ve akşam 
bölümleri için ayrı ayrı bin öğrenci demek olan bir öğrenci yoğunluğunu kaldırabilecek durum
da olmadığı kesin olarak tesbit edilmiştir. 

Okulun yönetmeliğinde devamın mecburi olduğu beyan edilmiş olmasına rağmen, okulda bu ko
nuda devamlı bir takip ve 'kontrol mevcut değildir. Bu konuda gerekli tedbirin alınmamış olması, 
mevcut kıt imkânlarla haddinden fazla öğrenci kaydedebilme ve onları okutur görünme yolunda
ki bir düşüncenin mahsulü olabileceği kanısını haklı olarak uyandırmıştır. Aynı zamanda okula 
kaydını yaptırıp tecil belgesini aldıktan sonra okula devam etmiyenlerin sayısının yüksek oluşu 
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«ela dikkati çekmiştir. Bu itibarla okulları bir nevi ttecil aracı haline getirilmiş müesseseler olmak-
'tan kurtarmak için devamın konitrolü yolunda ciddî ve âcil tedbirlerim alınması Komisyonumuzca 
lüzumlu ve zaruri görülmüştür. 

Okulun tasdik edilmiş yönetmeliğinde Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme ve Muhasebe dersleri 
muttlak surette bir öğretim üyesi tarafından okutulması zorunlu dersler olarak belirtilmiştir. An
cak, okuldaki öğrettim elemanlarının durumunu gösteren cetvelin tetkiki sonucunda bu hükme ge
reği gibi riayet edilmıeyip bu disiplinlerin öğretim görevlileri tarafından okutulması yoluna gidil
diği anlaşılmıştır. Örneğin: Genel işletme ilmî bir öğretim üyesi tarafından lofeuttulacak dersler 
arasında .olmasına rağmen Prof. Muhlis Ete 'tarafından okutulur gösterilmekte, hakikatte ise öğ
rettim. (görevlisi Turan Velidedeoğlu tarafından okunulmaktadır. Bu husuls Teftiş' Kurulu 2042 sa
yı ve 21 . 1 . 1968 tarihli teftiş raporunda kesinlikle belirtilmiş 'bulunmaktadır. Yine bu cümle
den olarak İşletme Muhasebesinin, Genel Muhasebenin, Sanayi Muhasebe ile Banka ve Devlet Mu
hasebesinin de öğretim, görevlileri tarafından okutulmakta olduğu teSbit edilmiştir. (Okulda görev
li bulunan öğretim elemanları ile gösterdikleri dersleri açıklıyan liste ilişiktir.) Bundan başka 
okulun müdürlüğünü yapmak suretiyle önemli bir yönettim 'sorumluluğunu omuzlarında taşıyan 
profesör Fahri Halil Örs'ün haftada 15 saat görünen derslerini de gereği gibi yürütmesinin müm
kün olamıyacağı, ıbu itibarla bu .derslerin de kendisine yardımcı olarak gösterilmiş bulunan öğre
tim görevlisi Esat Çelebi ile Turan Velidedeoğlu tarafından gösterilmiekte bulunduğu hakkında 
öğrenciler (tarafından yapılan beyanlarda hakikat payı aramanın doğru olacağı kabul edilmiştir. 
Yine bu cümleden olarak okulda muhasebe sistemleri ve bilanço tahlilleri dersi içlin inha edilen öğ
retim görevlisi, dersin 'disiplin 'dersi olması gerekçesiyle reddedilmiştir. Okul müdürü bu dersin boş 
geçmektte olduğunu ifade etmişse de ders dağıtım cetvelinde adı geçen ders bir öğrettim görevlisi 
tarafından okutulur şekilde gösterilmiştir. Ayrı -a okulun öğretim elemanlarından olan Profesör 
Vasfi Raşit ıSeviig'in yaşının 65 in üsıtünde olması dolayıısiyle görevine son verilmesi gerekirken. 
özel okulların 625 sayılı Kanuna inttibakmı sağlıyacak tüzüğün henüz çıkmamış olduğu gerekçe
siyle görevine devam etttirilmekte okluğu da tesbit edilmiştir. 
L 

Okulda sınıf geçme imit'ihanlarmda da gerekli ciddiydtle hareket edilmediği yapılan inceleme
ler sonunda anlaşılmıştır. Bu konuda birinci sınıfın yaz dönemi imtihanlarında, «Borçlar Hukuku» 
dersinin sözlü olarak yapılan yoklamaları •sonucunda 588 öğrenciden hepsinin pekiyi almış bulun
ması ve ikinci sınıftaki aynı öğretmen taralından okutulan aynı dersin not cetvelinin de damga 
ile vurulmak suretiyle baştan aşağıya pekiyi ile doldurulmuş olması dikkati çekmiş, bu tutumun 
eğitim ve öğretimin ciddiyetti ile bağdaşır halde olmadığı kanısına varılmıştır. Bu husus teftiş 
kurulu 2042 sayı ve 21 . 1 . 1968 tarihli müfettiş raporunda da aynen kaydedilmiş bulunmakta
dır. Bu cümleden olarak, güz dönemi imtihanına giren bir öğrencinin, listede ncltunu görmeyip 
yaptığı itiraz üzerine «el yazısının profesör tara i'ından okunaımadığı ve profesörün İmtihan kâğıt
larım da beraberinde alarak seyahaltte gittiği.» g/r eke esiyle bir değerlendirme yapılamadığının bil
dirildiği, okulun açılmasından sonra da bu konu la bir işlem yapılmıyarak imttihan kâğıdının iş-
lemsiz olarak dosyaya konulduğu, bilâhara aynı öğrencinin şubatta imtihana alınarak pekiyi veril
mek suretiyle sınıf geçirildiği, Komisyonumuzun dosıyalar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda 
meydana çıkmıştır. Ayrıca not cettvellerindeki değerlendirmelerin el yazısı ile değil damga vurul
mak suretiyle yapıldığı ve imtihanlarda kenarıkapalı kâğıtt kullanılmadığı da anlaşılmıştır. Ne
tice olarak okuldaki imtihan işlemleri ile buna ait .kayıtların gerekli ciddiyet içinde yapılmadığı 
kanısına varılmıştır. 

Okulun yıllık ücreti 19 . 6 . 1967 tarih ve 2253 sayılı Millî Eğitim Müdürlüğü yazısı ile 2 500 
lira olarak bildirilmiş ise de okulun aynı zamanda kurucıivsu olıan müdürünün bu miktarı birinci 
ve ikinci smıflanda 2 300, üçüncü ve dördüncü sınıflarda 2 500 lira olarak alma yoluna gittiği 
'anlaşılmıştır. Öğrenci başına düşen yıllık cari masraf miktarı 1 423 lira olarak tesHitt edilmiştir. 

Eki : 7 sayfalık ders dağıttım cetveli. 
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D Nolu okul 

Okulun adı : Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Beşiktaş Yalı sokak No. 16 
Açılış tarihi 1964 
Okulun durumu : Okul, ilk açılış yılında Çırağaıı Caddesindeki kiralı bir binada faaliyete baş

lamış, ertesi sene Beşiktaştaki binaya nakletmiş, dajıa sonraki senelerde de bitişikteki binaları oku 
la katmak suretiyle hacmini genişletme yoluna gitmiştir. 

1966 yılında uzmanlar heyeti tarafından yapılan incelemede okula akşam ve gündüz öğretimi 
için ayrı ayrı 1 500 öğrenci alınabileceği, 1967 yılında da elektrik! ve makina bölümleri için ayrı 
ayrı 140 öğrenci alınmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu durumda okulun tüm öğrenci 
adedinin 3 280 olması gerekmektedir. Halen gündüz bölümünde 1 428 akşam bölümünde ise 2 041 
olmak üzere okuldaki tüm öğrenci adedi 3 469 dur. 

Ancak, komisyonumuzun yaptığı incelemeler sonucunda, teknik konularda öğretim yapan ve 
yüksek bir meslek diploması verecek olan okul1 ardaki öğrenci miktarını hesaplarken göz önüne 
alınması gereken çeşitli faktörlere göre hazırlan niş belli kıstasların elde olmayışı sebebiyle, bü
tün kontenjanların verilişinde, orta dereceli okul1 ardaki gibi hacim zemin alanı üzerintden öğren
ci sayüsun tesbit eden bir usule göre hareket edildiği, bu itibarla da ölçünün yapılacak öğre
timin niteliğine uymıyacak kadar geniş tutul dıığu da anlaşılmıştır. 

Okulda teııeffüsiıane ve her hangi bir beden eğitimi tesisi yoktur. Bir öğrenci kantini var
sa ıda çok fazla olan öğrenci miktarı koridorlarda bir izdiham yaratmaktadır. 

Okulda iki doktor, iki sağlık memuru vardır ve münavebe ile okula gelmektedirler. Mevcut 
muayene odası ile ilâç durumu ise yetersiz bir hakledir. Anealk öğrencilerim gayreti ile ve öğrenci 
derneğinin her öğrenciden topladığı onlira ille biriktirilen 20 000 lira. Vakıf, Gureba hastanesi
nin yardım derneğine yatırılmış olup, bu suretle öğrencilerin bu hastanede tedavi edilmeleri 
imkânı sağlanmıştır. Öğrenci derneğinin bu kofuldaki çalışmaları sonunda hastaneye yatırılan 
paranın tedavi masraflarını karşılamaması halinde, geri kalaaı masrafların kurucu tarafından 
ödenmesi kabul edilmiştir. Bu suretle bu okulda Mediko - sosyal çalışmalara ait ilk adınım atıl
ması öğrencilerin, gayretleriyle mümkün olabilmiştir. 

Okulun kitaplığı ne yer, ne de kitap adedi bakımından yeterli değildir. Bu husus okul kuru
cuları tarafından da kabul edilmekte, ancak, genel gelişime paralel bir seyir içinde kitaplı
ğın da geliştirileceği ifade olunmaktadır. Oysa, okulun önemli bir devrini taımamlamıiş ve 
1967 - 1968 öğretim yılında ilk mezunlarını verme durumuna gelmiş olduğu (dikkate alınırsa, ilik 
devrelerde okuyup mezun olan öğrencileri de yeteı'Ii bir şekilde yetiştirmek için gerekli tedbir
leri çok evvelden almış olmanın z o nurluğu mey lana çıkmaktadır. 

Okul, J9G7 - 1968 öğretim yılında ilk mezununu verecektir. Buna rağmen, komisyonumu
zun okulu ziyaret ettiği 1968 yılının Ocak ayında mievcut birçok lâboratuvarlarm yet erişiz bir hal
de bulunduğu veya hiç kurulmamış olduğu tesbit edilmiştir. 

Bunlardan malzeme lâboratuvarı bununla ilgili dersin birinci sınıfta okutulmasına rağmen 
henüz kurulma halindedir ve yetersizdir. Makina bölümünün 1968 - 1969 yılında girmesi şart olan 
'döküm, kaynak ve talaş kaldırma atelyesi henüz mevcudolmadığı gibi, okulda bu lâboratuva-
rın kurulması için yer dahi yoktur. İlgililer, bu iş için yeni bir inşaat yapacaklarını ifad'e et
mişlerse de henüz inşaat müsaadesi dahi alınmamış olan binanın yeni ders yılma yetişip nıaiki-
nalarrıı monte edilmesi mümkün değildir. Okul la mimari bölümü için bir maket atelyesi yok
tur. Bu ders sınıflarda yapılmaktadır. Topografya lâboratuvarı olarak gösterilen kısmın daha 
ziyade araç ve gereçlerin muhafazasına yarıya sak bir depo halimde bulunduğu görülmüştür. 
İlgililer bu ders için araziye çıkıldığını, akşam bölümü öğrencilerinin de, Cumartesi Pazar gibi 
tatil günlerinde tatbikat yaptıklarını ifade etmişlerse de, aletlerin üzerinde en küçük bir çizik 
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dahi bulunmıyacak sekilide yepyeni bir halde bulunuşu, keza bunlarla ilgili sehpaların da top
rağa girdiğim gösterecek en küçük bir boya çi iği dahi taşımaması, bu aletlerin kullanılmasını 
gerektiren tatbikatın şimdiye kadar yapılmamış olduğu kanısının uyanmasına sebebolmuştur. Ay
rıca mevcut aletlerin okuldaki öğrenci kesafe'ine göre sayrca iç ok az olduğu da tesbit edilmiş
tir. 

Okuldaki fizik ve zemin mekaniği lâboratuvarları da yeterli halde değildir. Kurucular bu lâbo-
ratuvarlarm öğretim üyeleri tarafımdan zamanla ve gerekli şekilde kurulma yolunda olduğunu 
ifade etmişlerdir. Ancak, mezun verme durumu la gelmiş bulunan bir okulun hâlâ kuruluş dev
resini tamamlamamış bulunmasını komisyonumuz olumlu karşılamak imkânını bulamamıştır. Okul
da bir hidrolik lâboratuvarım<n kurulması yoluna ise hiç gidilmemiştir. 

Mevcut binaların okulun gelecek seneki ihtiyacına cevap verecek şekilde olmadığı okul ida
recileri tarafından da beyan edilmiştir. Buna rağmen okulda gelecek seneki inkişafı da dik
kate alarak mevcut öğnencilerin daha iyi öğrenVu imkânlarına kavuşturulmaısını mümkün ki'la-
cak tedbirler alınması yerine, daha çok öğrenci k ıyd ım 'mümkün kılacak bir çareye başvurulmuş 
ve yeniden elektrik ve makina mühendisliği bölümleri açılması yoluna gidilmiştir. 

Bu yeni açılan bölümlerin zorunlu kıldığı y ni lâboratuvarların tesisi için ilgililer mevcut bi
naya ek olarak yeni bir bina yaptırmak kararında olduklarını, bunun için de gerekli keşif hazırlık
larının yapıldığını ifade etmişlerse de bu binanın bitip teçhiz edilerek 1968 - 1969 öğretim devre
sine yetiştirilmesi yetkililer tarafından da mümkün görülmemektedir. Okulun İm şekilde mevcut 
bölümleri için ıgerekli öğretim imkânlarını yeterli bir şekilde sağlamamış durumda iken, yeni bölüm
ler açma yolunda nasıl müsaade almış olduğu kemsunda yapılan inceleme sonunda ise: 

Okulun ibu bölümleri açma isteği karşısında Bakanlık tarafından görevlendirilen dört profe
sör, bir talim terbiye üyesi ve iki müfettişten ku ulu uzmanlar heyetinin 9 Ekim 1967 tarihinde 
verdikleri raporda, makina bölümü için lüzumlu malzeme lâboratuvarı ile elektrik bölümü için 
lüzumlu talan makina teknolojisi lâboratuvarmın kifayetsiz olduğu gerekçesiyle istenen izni vere
medikleri anlaşılmıştır. Ancak, bu tarihten bir hafta sonra 17 . 10 . 1967 tarihinde, verilen yeni 
bir emirle tekrar okula gittikleri, elektrik bölümü için yeni bir ders programı hazırlanıp makina 
teknolojisi dersinin ikinci sınıfa alınmış olduğun lan, elektrik bölümünün 'birinci sınıfının öğreti
me başlamasında bir sakınca germedikleri, makiıa bölümü için de eksiklerin ileride tamamlanmak 
kaydiyle öğretime başlama müsaadesini verdikleri anlaşılmıştır. (Bu konudaki uzmanlar heyeti ra
poru ile Bakanlık yazılarının suretleri eklidir.) 

Bu konular üzerinde konuştuğumuz okul yöneticileri yapılacak olan ek bina ile birçok eksiğin 
tamamlanmasının mümkün olacağımı ancak, bir hidrolik lâboratuvarmın kurulmasının bu binada 
da mümkün olamıyacağını, bu konunun ileride bir okul sitesi kurulduğu takdirde ele alınabileceğini 
de ifade 'etmişlerdir. 

Mevcut okuldaki dersaneler oldukça büyük olup birkaç tanesi anfi şeklindedir. Bu dersaneler-
de (hoparlör tesisatı da vardır. 

Okulda 64 öğretim üyesi 6 öğretim görevlisi 1 uzman, 11 okutman, 57 asistan olmak üzere 
ceman 139 öğretim elemanı vardır. Bu duruma göre bir öğretmene düşen öğrenci miktarı 25 tir. 

Öğretim üyelerinin durumu 625 sayılı Kanuna uymamaktadır. Ancak, okul yetkilileri intibakla
rını sağlıyacak tüzüğün henüz çıkmamış olduğu gerekçesiyle bu konuda her hangi bir işlem yap
madıklarını ve tüzüğün çıkmasını beklediklerini ifade etmişlerdir. 

Okulda 625 sayılı (Kanunun öngördüğü şekilde öğretmen yetiştirme yoluna gidilmemekte, bu ko
nunun çeşitli güçlükleri ileri sürülmektedir. Özellikle okulun öğretim üyeliği titri vermesinin müm
kün olmaması karşısında, dışardan doçentlik imtihanına girmenin güçlüğü ifade edilerek, bu ko
nuda alınacak en kolay tedbirin esas görevi resmî okullarda olan öğretim üyelerini maddi şekilde 
tatmin ederek özel okula kaydırmak olacağı beyan edilmiştir. 

Ayrıca bâzı öğretim yardımcılarına ilâve maddi yardımlar yapmak suretiyle doktora imkânı 
sağlanmasının ve yurt içinde veya dışında doktora yapmış olanlara, doçentlik çalışmalarına başlama-
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larını mümkün kılacak özel imkânlar yaratılmasının düşünüldüğü de ifade edilmişse de, bu husus
ların henüz düşünce (safhasında olup tatbikat safhasına intikal etmediği 'anlaşılmıştır. Esasen okul 
yetkilileri, bu konuda kanunun öngördüğü beş yıllık müddetin ancak tüzüğün çıkmasından sonra 
kendileri için ıgeçerli olacağı görüsünde olduklarından doazla aceleye lüzum görmemekte, beş yıllık 
müddetin de kifayetsiz olduğunu, bunun on yıla çıkarılmasının gerekli olduğunu beyan etmekte
dirler. 

Bunun yamsıra yevmiyeli personelin okula öğretim elemanı olarak alınamamasından şikâyet 
edilmekte ve kanundaki «Esas görevi resmî okullarda olan» tâbirinin «Esas görevi resmî kurum
larda olan» şeklinde değiştirilmek "suretiyle memurlardan da istifade yoluna (gidilmesini istemek
te, ayrıca kanundaki 1/2 şartını çok sınırlayıcı bulup, kaldırılması gerektiğini ileri sürmekte
dirler. / \ T-' ) 

Okulun yıllık ücretine gelince, valiliğin verdiği rakam gündüz öğrencileri için yılda 6 000, ak
şam öğrencileri için 3 000 liradır. Ancak okul rekabet ve benzeri sebeplerle bu rakamda kendiliğin
den bir indirme yapmış ve gündüz öğretim ücretini 5 000 lira olarak tesbi't etmiştir. Ayrıca 50 lira 
kayıt ücreti alınmaktadır. 

Okulla ilgili .işlemlerin tetkiki sırasında dikkati çeken bir husus da yönetmelikte yapılan deği
şikliklerin çokluğu olmuştur. Şöyleki: 

Bu okulun esas yönetmeliği 21 . 10 . 1964 te kabul edilmiştir. 

Bunu mütaakıp 30 . 6 . 1966 te 24, 27, 28, 33, 43 ncü maddeleri değiştirilmiş 9 . 10 . 1965 te 
30 ve 46 ncı maddeleri değiştirilmiş 9.11,1966 da 21, 46, 47, 48 nci maddeler yeniden değiştirilmiş, 
7 . 7 . 1967 de 24, 27 ve 49 ncu maddelerin değiştirilmesi yoluna ıgidilmiştir. Bunlar arasında 
özellikle, sınıf (geçme ve okulda dönem sisteminin ihdası gibi maddelerin bulunması dikkati çek
miştir. 

Meselâ, 46 ncı maddeye göre bir dersin başarı notunun, o dersin yıl içi ınotu ile imtihan notu
nun ortalaması olduğu belirtildikten sonra, bir dersten geçebilmek için imtihan notunun en az 
8, başarı notunun en az 11 olması ıgerekir denilmekte, ancak, yıl içi notu 8 den ve imtihan notu 
10 dan az olmamak şartiyle başarı notu 10 olan da geçmiş sayılır denilmek suretiyle öğrenciye 
bir imkân sağlanması yoluna gidilmektedir. 

47 nci maddeyle de okuldaki sınıf -geçme sistemi kaldırılmakta, gündüz öğretiminin 1, 2, akşam 
öğretiminin 1, 2, 3 ncü sınıfları birinci dönem son iki sınıflar ikinci dönem itibar edilmek suretiyle 
dönem 'geçme usulü ihdas edilmektedir. 

Bu suretle öğrencinin kısa bir süre içinde başarısız duruma düşüp okuldan ayrılması önlen
mekte, okulda kalacağı yılların uzatılması yoluna, gidilmektedir. Bu durum, 48 nci maddenin 
«Gündüz öğretiminin her dönemini dört yılda, akşam öğretiminin birinci dönemini altı, ikinci 
dönemini dört yılda bitiremiyenlerin okulla alâkalarının kesileceği» şeklindeki hükmünden daha 
iyi anlaşılmaktadır. Bu suretle meselâ okula kaydolmuş bir akşam öğrencisi, normal sınıf geçme 
usulünü tatbik eden bir okulda iki yıl üstüste sınıfta kaldığı takdirde, kaydı silinip okulu terk 
etme durumunda olmasına karşılık, bu okulda, altı sene rahatlıkla kalabilmekte, bu müddet zar
fında askerliğini tecil ettirebilmekte ve birinci, ikinci sınıflarda okutulan dersleri iyice hazmetme-
miş olsa dahi üçüncü sınıfa kadar gelebilmektedir. Diğer taraftan, okulda, belki de bu meslek
te hiçbir zaman başarılı olamıyaca'k olan bir öğrencinin, iki yıl üstüste sınıfta kalıp okuldan 
ayrılması yerine, bu durumunu üçüncü sınıfta tesbit etmekte, böylece aynı öğrenciden altı yıl 
ücret alma imkânını ^bulabilmektedir. 

Her ne kadar okul yetkilileri özel yüksek okulların askerlik görevini geciktirmek istiyenlere bir 
sığmak yeri olmadığını iddia ederek, okula kayıt için müracaat eden askerlik çağma, gelmiş her 
öğrenciden, askerlik şubesince düzenlenmiş ve yüksek okula girmesinde sakınca yoktur, ifadeli resmî 
belge istediklerini, okumakta iken askerlik çağı gelen gençlerin öğrenim belgelerini askerlik şube
lerine gönderdiklerini, ve baraj sınıflarında güz dönemi imtihanlarından sonra, öğrenim belge-
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lerinin askerlik şubelerine yollandığını, okulla ilgisi kesilen öğrencinin durumunu derhal şubesi
ne bildirdiklerini ifade etmişlerse de, bu ifadeler okula ikaydolunduktan sonra resmî muadili okul
daki gibi iki değil dört veya altı yıl tecil imkânı sağlıyanlarm durumundaki farklılığı izah eder 
mahiyette görülmemiştir. 

Ayrıca, aynı dönem içinde dersten kalmak varsa da sınıfta kalmak olmadığını ifade eden 
yöneticiler, sınıf geçme yerine baraj geçme usulünün öğretim ve eğitim acısından getirdiği fay
daları da, tatmin edici bir şekilde izah edememişler, neticede, tekrar sınıf sistemini İhdas etmek 
veya barajı birinci sınıfa koymak suretiyle yeni bir usul tatbiki hususunda etütler yapmakta ol
duklarını açıklıyaraik, meseleyi kapatma yoluna gitmişlerdir. 

Bütün bunlardan ayrı olarak, okulun yönetm eliğinde yer almış bulunan «Öğrencilerin devam 
mecburiyeti» hükmünü gerekli şekilde kontrol edecek bir mekanizmanın da kurulup işleme yo
lunda olmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin devamı sınıflarda ve resimhanelerde habersiz olarak ve 
zaman zaman yapılan yoklamalarla teslbit edilmeye çalışılmaktadır. 

Okulun müdürü ve genel sekreteri vardır. Okul müdürü, 625 sayılı Kanuna, «İdarecinin 
yüklendiği sorumluluk nispetinde yetki sahibi olmasını» mümkün kılacak bir hükmün konulması
nın çok yerinde olacağını da ifade etmiştir. 

Ayrıca okul yöneticileri, özel yüksek okullara alınacak öğrencilerin belirli bir seçim sistemine 
tabi tutulmasının da çok yerinde olacağı üzerinde durmuşlardır. 

Okulda öğrenci kayıtlarının ve imtihan işlemle-inin usulüne göre yürütüldüğü anlaşılmıştır. 
Okul, yeni binanın ve mevcut araç gerecin yeterli olup olmadığı konusunu tetkik etmek üzere 

1966 yılında bir uzmanlar heyeti tarafından 1967 de de yeni bölümler açmak için vâki müracaatlar 
üzerine giden bir uzmanlar heyetince ilgili yönlerden incelenmiştir. Bunların dışında 1968 yılının 
Ocak ayında ilk defa ibir idari teftiş görmüştür. 

Eki : 1 Hapor sureti Konu : İstanbul Özel Işık Mühendislik ve Mimar-
1 Bakanlık yazısı sureti lık Yüksek Okulunda açılacak Makina ve Elek

trik bölümleri hakkında rapor. 

Millî Eğitini, Bakanlığına 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 16 Ekim 1967 tarih ve 2451 sayılı mucipleri 
üzerine ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 16 Ekim 1967 gün ve 8923 - 8924 sayılı emirleri gereğince, 
İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunda Makina ve Elektrik Mühendisliği 
bölümlerinin açılması hakkında kurucunu,! vâki müracaatı üzerine aşağıda imza ve sıfatları bu
lunan büzler tarafından tetkik edilmiş ve tetkik neticesi aşağıda açıklanmıştır. 

9 Elcim 1967 tarihli raporumuzda, makina bölümü için malzeme lâboratuvarınm, elektrik bö
lündü için d,e makina teknolojisi lâboratuvarmın kifayetsiz olduklarını belirtmiştik. 

Bu kere heyetimiz, yaptığı tetkikat neticesinle : Elektrik bölümü için hazırlanmış bulunan 
yeni ders plânında (Makina Teknolojisi) dersi un ikinci sınıfa alınmış olduğu görülmüştür. Bu 
düruımda, elektrik bölümlünün 1 nci sınıfının öğ etime başlamasında, lâboratuvar bakımından, 
bir sakınca yoktur. 

Makina bölümü için : Makina bölümjünün malzeme dersi lâboratuvarı için yine 9 Ekim 1967 
tarihli raporunvuzda ekrâk olduğunu belirtmiş bulunduğumuz sertlik makinaları ile metalografi 
lâboratuvarında kullanılması gereken diğer malzemenin de temin edilmiş olduğu görülmüştür. Her 
ne kadar çentilk darbe deneyi makinası mevcut değilse de; malzeme lâboratuvarı, öğretime baş
langıç olarak bu durumu ile yeterli görülmüş; fakat ileriki yıllarda çentik darbe deneyi maki
nası ile halen okulca dışarda hazırlanması kararlaştırılan deney parçalarının ihzarı için gerekli 
bulunan hazırlama atelyesinin de tesisi cihetine <>idilınesi lüzumlu görülmüştür, 
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Sonuç : 1967 - 1968 öğretim, yılında okulda makina ve elektrik bölümlerinin 1 nci sınıflarının 
öğretime b aşlanmasında, bir sakınca görülmemiştir. 

Keyfiyeti saygılarımızla arz ederiz. 
17 . 10 . 1967 

Prof. Selâhaddin Anık Doç. Mehmet İnan Prof. Mesut Savcı 
İ.T.Ü. Malkina Fak. Öğ. Ü. İ.T.Ü. Elektrik Fak. Öğ. Ü. İ.T.Ü. Malkina Fak. Öğ. ü . 

Prof. Fikri Tlzgören Sezai Öneroğlu Rifat Şancı 
Î.T.Ü. Elektrik Fak. Öğ. Ü. Talim - Terbiye Kurulu Üyesi Başmüfettiş 

M. Emin Dicle 
; v r:: .• '" Müfettiş 

420.1 5287 • 26 . 10 . 1967 

Işık Mühendislik ve Minıarlık Özel Yüksek Okuluna ilâve ejdilen makina ve elektrik bölümleri : 
istanbul Valiliğine 

İliniz Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunun mevcut bölümlerine ilâve olarak 
acılmjasma izin verilen gündüz ve akşam makina ve elektrik bölümlerinin 1 nci sınıflarının ders 
dağıtım, çizelgeleri, öğretim, programları ile adı geçen özel yüksek okul yönetmeliğinin üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine dair teklifin Talim ve Terbiye Dairesince kabulü ile ilgili olarak 
24.10.1967 tarih ve 375, 376, 377 sayılı kararların ikişer örnekleri ve müfredat programlarının da 
iki örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunda açılan gündüz ve akşam m,akina ve 
elektrik bölümlerine öğretime başlama izni verilmiştir. 

Keyfiyetin ilgililere tebliğini rica ederim. 
Ek : 6 karar örneği 

4 program 
Millî Eğitim; Bakanı a. 

Ferit Saner 
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10. NO. la OKUL 

Okulun adı : Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu, 
Okulun Yeri : İstanbul Ayazağa Büyükdere Asfaltı. 
Açılış tarihi : 1964 
Okulun durumu : Okul, belediye hudutları dışında, Ayazağa semtinde Büyükdere Asfaltına 

ham toprak bir yolla bağlanmış, caddeden oldukça içeride dört katlı bir binada açılmıştır. 1967 
yılının Aralık ayında okulu teftiş etmiş bulunan müfettişin raporunda «Köy 'Kanunu hükümleri
ne tabi bulunan okul binalarına ait tapu ve iskân ruhsatının müfettişe ibraz edilemediği, kendi
sine tevdi edilen kira kontratının aslında da, kuruculardan birinin eşi olup, mal sahibi olduğu ifa
de edilen hanımın imzasının bulunmadığı» ifade edilmiştir. 

Komisyonumuzun okulu ziyareti sırasında, okulun dört katlı bir esas bina ile bu binanın zemin 
katma eklenmiş şimdilik tek katlı olan bir ek bina ve bahçeye ayrı ayrı inşa edilmiş iki pavi-
yonla bir depodan ibaret olduğu görülmüştür. 

Okul, merkezî sistemle ısıtılmakta ise de, komisyonumuzun ziyareti sırasında okul idaresinin 
bulunduğu odalar hariç, diğer tarafların çok soğuk olduğu dikkati çekmiş, idareciler bir arıza
nın mevcu dolduğunu, giderileceğini söylemişlerdir. 

Okulda devamlı olarak patlayıcı ve yanıcı maddelerle çalışılmakta olmasına rağmen, yangına 
karşı da gerekli tedbirlerin alınmamış olduğu hattâ yeterli miktarda suyun dahi bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Şöyleki: Okuldaki su ihtiyacının bahçıedeki kuyuldan motopompla çekilip sekiz 
tonluk bir depoya verildiği, oysa, okulun günlük su ihtiyacının bunun üç dört misli olduğu, ay
rıca motopompların da zaman zaman arıza yaparak okulu susuz bıraktığı tesbit edilmiştir. ((Bu 
durum okulu teftiş eden başmüfettişin teftiş kurulu 2801 sayı ve 14 . 12 . 1967 tarihli raporunda 
da yer almış bulunmaktadır). 

Okulda gündüz ve gece olmak üzere iki devreli öğrenim yapılmaktadır. 
Okulu caddeye bağlıyan ham toprak yolun yağışlı havalarda geçilmesi öğrenciler için bir prob

lem olmaktadır. Ayrıca, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu akşam kısmı öğrencileri, kışın, 
geç ve karanlık saatlerde, sadece ağaçlara takılmış bir kaç ampul ile çok yetersiz bir şekilde, 
aydınlatılmış bulunan bu çamurlu yoldan geçmekte maddi ve mânevi yönden ürkmektedirler. Şe
hirden uzak ve şehir otobüslerinin de seyrek olduşu bir yerde açılmış bulunan okulun özel bir va
sıtası yoktur, öğrenciler, okuldan çıkışta, özellikle akşam geç saatlerde, uzun İbir süre ıssız yol ke
narında vasıta beklemek zrounda kalmaktadır. 

Okulun temizlik ve düzeni kötüdür. Çalışmalarda büyük öncelik taşıyan lâboratuvarlar ba
kımsız bir durumdadır. Dolap kapaklarından bir kısmının kırılmış ve bir tarafa atılmış olduğu, 
aletlerin kirli ve düzensiz bir halde bulunduğu, bâzı lâboratuvarlarda kapakları bir tarafa atılmış 
bakır ve alüminyum tencerelerin araç olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. 

Okulda yapılan inceleme ve alman bilgiye göre 1964 - 1965 öğretim yılında açılan okuldaki 
kalitatif kimya lâboratuvarımn yetersiz oluşu dolayısiyle, öğrencilerin büyük bir kısmı lâbora-
tuvar çalışmalarına girememişlerdir. 1965 - 1966 yılında daha sürekli ve düzenli bir lâboratuvar 
çalışması yapılabilmiş ise de, birinci sınıfta gerekli lâboratuvar çalışmalarını yapma
dan ikinci sınıfa geçmiş olanların durumu dolayısiyle yine de tam ve yeterli yeni 
lâboratuvarlar kurulması yoluna gidilmiş, bu arada yeni bir kalitatif kimya lâboratuvan ku
rularak, eski lâboratuvar kantitatif kimya lâboratuvan haline getirilmiş, bir fiziko kimya ve bir 
organik kimya lâboratuvan kurulmuştur. 1967 - 1968 yılında da analiz ve alet lâboratuvarlarmm 
kurulması yoluna gidilmiştir. Ancak, okulun açılışındaki noksanlıklar dolayısiyle, gerekli lâbora
tuvar çalışmalarını yapamadan üst sınıflara geçen öğrencilerin durumu, son üç sınıfta haftada 
16 saat lâboratuvar çalışması yapmayı gerektirmiş, bu defa da birinci sınıflar zamanında lâbora
tuvar çalışmalarına başlıyamamışlardır. 
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Bu durum, gerekli öğretim imkânlarını tam olarak hazırlamadan okul açılmasına müsaade 
edilmesinin sakıncalarım açık olarak ortaya koyacak mahiyette görülmüştür. 

Okuldaki lâboratuvar sayısının artırılmış olması halen mevcut izdihamı önliyememiştir. Ge
rek lâboratuvar gerekse dershaneler çok sıkışık bir durumdadır. 

Okulun 730 gündüz, 335 akşam olmak üzere cem'an 1 065 öğrencisi vardır. Okulun yer ve bina 
olarak elverişsiz şartlar içinde bulunması buradaki öğrencilerin daha ziyade gündüz öğrenimi
ne rağbet etmesine sebebolıımştur. Gündüz bölümünün birinci sınıfında 203, ikinci sınıfta 238 
üçüncü sınıfta 1G0, dördüncü sınıfta 129 öğrenci vardır. Ook yetersiz eğitim imkânları içinde bu
lunan okulun bu Öğrenci mevcudu ile yeterli bir Öğretim ve eğitim yapmasına imkân yoktur. 625 
sayılı Kanunun kabulünden evvel açılmış olup, kanuna intibakı için tüzüğün çıkması gerektiği 
ifade edilen okula verilen açılma izni ile, ilk iki sınıf için 150 serden 300 öğrenci kontenjanı ta
nındığı. dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. Ancak, bundan sonraki öğrenci kayıtlarının okul 
idarecileri tarafından öngörüldüğü şekilde yapılması yoluna gidildiği de tesbit edilmiştir. 

Bu durum G25 sayılı Kanunun 8 ve 10 nen maddelerini gereği gibi işletmenin zaruretini ve 
kanunun çıkarılmasını âmir bulunduğu t üzül: ve yönetmeliklerin çıkarılmasında gecikilmiş 
olmasının mahzurlarını bir kere daha ortaya koymaktadır. Okuldaki öğrenci devamının da kont
rolünde gerekli titizliğin gösterilmediği, ancak zaman zaman yapılan yoklamalarla durumun tes-
biti cihetine gidildiği anlaşılmıştır. Bu usulün mahzurları üzerinde yapılan ikaza karşılık yönetici
ler, başka çare bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Ki, 'bu husus da Bakanlığın bu konuda kolay bir 
sistem bularak, bütün okullarda tatbikini sağlaması yolundaki görüşe kuvvet kazandırmaktadır. 

Okuldaki öğrenci devamı iyi olmadığı gibi randıman da çok düşüktür. Okulda öğrencilerle 
yapılan görüşmede istisnasız olarak hepsi yeterli bir şekilde yetiştirilmediklerinden şikâyet et
mişlerdir. Ancak, gerek başka okula nakil imkânı olmaması, gerekse buraya para ve emek vermiş 
olmaları sebebiyle okula devama mecbur kaldıklarını, ancak, ilerisi için de endişe duymakta 
olduklarını, zira bu aldıkları bilgi ile hayatta muvaffak olmalarının kendilerine çok şüpheli görün
düğünü ifade etmişlerdir. 

O1 uldakı omctı ^ <.7 an n L C > T tk J U O d̂  a ı öğretim elemanları ile sözleş
me }?[ İd ğı hakle -> J ı ı 1 h •> i \ \ 1 c ı1 ı ı ( ^ u ğ u da anlaşılmıştır. Bakanlı
ğın K< ı u ) u1 u ı ^ < L.ı ı l ı ( _ ı •-» 4- <h ( nt biri doktor olmak üzere 9 
öğıctım U M İs ı ( *i n ^ I ut u ı •< < J7 c ı ı i l n a m vardır, (öğretim elemanla
rının isiifkıijlc o1 ut tuktan (ki l a ı eost^1 en lı f ı ivil ı<~dıı Bu 1 urumda okulda bir öğretmene 
düşen öğrenci adedi 28 - 29 kişi kadardır. ' 

Okulda müdür ve müdür yardımcısı vardır. Müdür profesör, yardımcısı doçenttir. Bir profesör
le bir doçent tarafından yönetilmekte olan okulun içinde bulunduğu durum Komisyonumuz ta
rafından üzüntü ile izlenmiştir. 

Okulun etrafı açıklık olmakla beraber bir dııv ar veva çitle ayrılmış olmadığından bakımsız 
ve tarla halindedir. Bu yerlere bahçe demek mümkün değildir. Okulda hiçbir beden eğitimi tesisi 
de yoktur. 

Okulun sağlık işleri yönündeki tutumu da yeterli değildir. Okulun gündüz bölümü için bir 
doktorun görevlendirilmiş olduğu ifade edilmişse de, hakikatte bu zatın ancak, haftanın iki günü 
okula uğradığı öğrenilmiştir. Akşam bölümünün ise hiç doktoru yoktur. Ayrıca devamlı olarak 
kaza ihtimali bulunan lâboratuvar çalışmaları yapan okulda, ilk sıhhi yardımı yapacak bir hem
şire veya bir sağlık memuru da mevcut değildir. 

Okulun kitaplığı da her bakımdan çok yetersiz bir durumdadır. Kitaplığa, tahsis edilen yer kü
çük bir hacım olup öğrencilerin istifadesbıc açılmış durumda değildir, ilaha ziyade kitapların muhafa
zasında ve depo olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Kitaplık memuru olarak takdim edilen kimsenin 
de hakikatte kitaplık memuru olmadığı, sorulan sorular karşısında cevap veremeyip afallamasın
dan anlaşılmıştır. Esasen kitaplığın Komisyon üyeleri tarafından gezilmesinden sonra, memur 
da, teneffüs saati olmasına rağmen kitaplığı kiliMiverek oradan ayrılmıştır. Her ne kadar bahçede 
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inşaası tamamalanmak üzere bulunan pavyonun kitaplık ve okuma salonuna tahsis edileceği 
ilgililer tarafından beyan edilmişse de, lâboratuvar ve dersane bakımından da yetersiz durumda 
olan okulun bu hususu ne dereceye kadar gerçekleştireceği bilinmemektedir. Ayrıca okuldaki 
kitapların da, ne aded, ne de muhteva bakımından meslekî bir yüksek okulun kitaplığında bu
lunması gereken durumda olmadığı tesbit edilmiştir. Meslekî dergilerle kimya mühendisliği müra
caat kitaplarının dahi bulunmadığı kitaplıkta, yapılan öğretimle hiç ilgisi bulunmıyan, yabancı 
dilde yazılmış roman veya psikolojiye ait eserler gibi bâzı kitapların görülmesi, bu konuda ye
terli titizliğin gösterilmediği, sadece kitap adedinin çok gösterilmesi yoluna gidildiği intibaını 
uyandırmıştır. 

Okulun yıllık ücretler hususundaki tutumu da bir hayli karışıktır. 1965 - 1966 yılı için okulun 
gündüzlü öğretimi 3 800, akşam öğretimi için 3 000 lira alması öngörülmüştür. 1966 - 1967 öğretim 
yılında ise, bu miktar 4 200 lira olarak tesbit edilmiştir. Ancak okulun vilâyetçe verilen bu miktar
lara uymadığı, açılış yılı olan 1964 - 1965 yılından bağlıyarak 1966 -1967 ders yılı sonuna kadar gün
düz bölümünden 4 000 lira almakta devam etmiş olduğu tesbit edilmiştir. Akşam bölümünden-ise 
bu bölümün açıldığı yıl olan 1965 - 1966 yılında 2 750 lira aldığı 1966 - 1967 öğretim yılında yeni 
kayıt olan öğrencilerden 3 000 lira, ayrıca, 100 lira da kayıt ücreti yani cem'an 3 100 lira almış 
olduğu anlaşılmıştır. 1967 - 1968 öğretim yılma ait ücretlerse, okulun komisyonumuza verdiği listede 
gündüz birinci sınıf 4 200 diğer sınıflar 4 000, akşam birinci sınıflarda 3 000. 2 ve 3 ncü sınıflar
da 2 750 olarak gösterilmesine mukabil, öğrencilere dağıtılmak üzere bastırılmış bulunan büroşürde, 
gündüzlü öğretim ücreti 5 000 öğretim ve 200 kayıt ücreti olmak üzere cem'an 5 200, akşam öğre
tim ücreti ise 3 500 olarak gösterilmiştir. (Okulun Komisyonumuza verdiği liste ile öğrencilere ait 
broşür ilişiktedir.) 

Okulun 1964 te kabul edilen esas yönetmeliğindeki 2, 20, 32 nci maddeler sonradan değiştirilmiş
tir. Özellikle 32 nci maddenin laboratuarlara devamla ilgili hususlar üzerinde bâzı değişiklikler 
getirilmiş olması, kifayetsiz laboratuarları doıayısiyle öğrencileri yetiştirmekte güçlük çekem oku
lun, duruma göre bâzı çıkar yollar aradığı hususunda şüphe uyandırmıştır. (Değiştirilen 32 nci 
maddenin eski ve yeni şekli ilişiktedir.) 

Eki : 3 sayfadan ibaret öğretmen listesi, 
2 sayfadan ibaret yönetmelik sureti 
1 aded öğrenci broşürü 
1 aded yıllık taksitleri gösteren liste 

11 . 1 , 1968 
öğrencilere duyuru 

Sınıflar 

Günldiüz I 
Gündüz II 
Gündüz III 
Gündüz IV 
Gece I 
Gece II 
Gece III 

I. Taksit 

Kayıtta 2 100 
Kasım 2 000 
Kasım 2 000 
Kasım 1 000 
Kasım 1 000 
Kasım 1 000 
Kasım 1 000 

II . Taksit 

Şulbat 2 100 
10 Ocak 1 000 
10 Ocak 1 000 
10 Ocak 1 000 
10 Ocak 1 000 
10 Ocak 1 000 
10 Ocak 1 000 

III. Taksit 

— 
10 Mart 
10 Mart 
10 Mart 
10 Mart 
10 Mart 
10 Mart 

4 200 
1 000 
100Ö 
1 000 
1 000 
1 000 

750 

— 
— 
— 

IV. Taksit 

4 000 
4 000 

10 Mayıs 0i 000 — 4 000 
— 
— 
— 

3 000 
3 O00 
•2-750 
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istanbul Kimya. Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

Şişli - Büyükdfere asfaltı - Köyyolu Otabüs durağı Ayazağa - Levent - İstanbul - Telefon : 63 54 14 
1. Okulumuz 2 milyon Tl. sermayeli Özel Yüksek Okullar ve *Smai İşletmeler Anonim Şirke

tinin bir müessesesi olup Şişli - Büyükde/re asfaltı üzerinde Ayazağa'daM Köyyolu otobüs durağın-
Ua moldern tesisleri havi bîr binada faaliyet halin dedir. 

2. Okul Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin 29 . 9 . 1964 gün 283 sayılı kara
lına istinaden yürürlüğe konulan- 'okul yönetim eliği gereğince yönetilmekte olup yurdulmuizun 
muhtaç bulunduğu kimya imübendisini gündüz öğrenimi ile diört, akşaim öğrenimi ile beş yılda ye
tiştirmektedir. 

3. Okulun tedrisatı R. G. 8 . 6 . 1965 gün 625 sayılı Özel Okullar Kanunu gereğince yapılmak
tadır. Müfredat programdan ve staj yönetmeliği Bakanlık onayından (geçmiştir. İmtihan (hakları 
ve askerlik Burumları bakımımdan aynen resmî yüksdk okul '-öğrencileri gibi işlem görülür. Oku
lumuzun verdiği ve Millî Eğitim (Bakanlığınca onanan kimya »mühendisliği (diploması yüksdk tahsil 
dîplolmalaırının bütün haklarını sağlar. Okulumuzun eğitimdeki almacı yurdumuzdaki ve diğer ül
kelerdeki üniversitelerin ve yüksek okulların standartlarında eğitim yapmaktır. Bunun için öğ
retim üyeleri İstanbul Üniversitesi, Istanıbu Teknik Üniversitleisi, İstanbul Yüksek Teknik Okulu 
(Yıldız) ve Robert Kolejdeki öğretim üyeleri arasından seçilmişleridir. 

4. Büitün öğretim lüyeleri öğretim lcdrulunca seçilip müldürün önerisi ve Millî Eğitim Bakanı
nın «onalım ile tâyin edilirler. 

5. Okululmuz tedrisat, finanetman r e her türlü sosyal faaliyetleri yönünden ilgili (mercilerin 
murakabesi altında bulunımalkta 'olup, müdürün başkanlığındaki yönetim ve öğretim kurulları 
tarafından yönetil'mdktedir. 

6. Okulun her türlü faaliyetlerinıde okul idaresi ile okul talebe cemiyeti büyük bir anlayış 
içerisindie iş ve güçbirliği ile faaliyet halinde bulunimaktadır. 

7. Okula devatm mecburidir. Nazari ve anneli derslerden başka program gereğince her tale
beye lâboratuvarda dleneyler yaptırılmaktadır. Ve ilk seneden itibaren staj yönetmeliği gereğince 
fabrikalarda, muhtelif işyerlerinde ve Î.A.E.S.T.E. (Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Müba
delesi Birliği) aracılığı ile dış ülkelerde &taj yaptırılarak pratik görgü ve bilgileri geliştirilmek-
« i r . 

8. Ders saatleri dışı, zamanın değerlendirilmesi için çeşitli spor kültür ve siosyal İkonalarda 
faaliyet yapılmaktadır. Gençlerimizin raoraîenan yüksfelauesi ve zinideliklerinin /muhafazasına birin
ci derecede önemi verilmektedir. 

9. 19$5 - 1966 ders yılı için izdihamı önlemek pek çok öğrencinin kontenjan dışı kalmasına 
meydan vermemek, isteklere imkân dâhilinde covap veıtmefk arzusu ile tüzükte taıdilât yapılarak 
akşam 'kıörnı açılmış -olup bu yıl akşam kısmı üçüncü, gündüz kısmı idördüncü yılım idrak ede
cektir. 

IX). Gündüz ve akşam 'bölümleri için Öğrenci aday kayıt işine başlanılmıştır. Birinci sınıf 
1967 - 1968 ders yılı» için öğrenci konltenjanı «mahdut olup dersane ve lâiboratuvaırlann istiap kapa
sitesi bunun dışına çıkma imkânı veıcn emektedir. Kayıtlar müracaattaki öndeliğe göre yapılmakla 
beraber fen bölümü 1966 - 1967 dönemi mezunları tercih edilirler. 

11. Taşralı kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı binalaıda yurtlar temin edilmiş olup, yurt
lar için müracaat: Emekli Albay Tevfik Kaükatıcı. Üstün Yurtları Kurucusu 4 ncü Levıent karşısı 
Güvercin Sok. No. 3 Levent aidresine yapılır. 

12. Okulumuzda şirket tarafından idare edilen kantin ve kafeterya öğrencilerimize her türlü 
kolaylığı sağlamaktadır. 
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13. Okul kütüpanesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerin Mifadesine devamlı olarak açık tutul 
maktadır. 

14. Okula aday (kaydı için müracaat şekli: 
a) Gündüz öğrenimi için : Okul Müdürlüğüne hitaiben yazılmış lise veya 'muadili okul mezunu 

olduğunu, yeni mezun olımıyanlann askerlikle ilgisinin bulunmaidığını belirten ve aday kaydı
nın yapılmasını talebeden pulsuz İbir dilekçe vermeleri veya göndermeleri ile 200 Tl, alday kayıt 
ücreti ödemekle yapılır. 

15. Okul ücretleri : 
a) Gündüzlü öğrenciler için her dejrs yılı öğrenim ücreti 5 000 Tl. sidir. İki eşit taksitte alı

nır. Birinci taksit kayıt olunuıken, ikinci taksit Şubat içinde almur. 
ib) Akşam öğrenimi için 3 500 Tl. sidir. 3 eşit taksitte alınır. Birinci taksit kayıt olunurken, 

ikinci taksit Ocak, üçündü taksit Martın ilk haftasında alınır. 
Okula aday kaydı yaptıranlar ile kayıt için müracaatta bulunanların !bü maksatla okul vezne

sine veya okul adına bankalara yatırmış bulundukları ücretlerin herhangi bir sebeple öğrenci 
okula devam etmemiş bulunsa dahi geri iadesi bahis konusu değildir. 

c) Yeni kaydolunacaklar arasında ücretsiz okutulacakların seçimi okul müdürlüğünce yapılır. 
16. Taksitler : 
Aşağıdaki bankalara ve okul veznesine yatırılır. 

I - Türk Ticaret Bankası Levent Şubesi 101 numaralı hesaha. 
I I - Ziraat Bankası Beyazıt Şulbesi 179 numaralı hesalba. 

III - İstanbul Bankası Levent Şulbesi 45 numaralı hesaba. 
IV - Ziraat Bankası Şişli Şulbesi 1344 numaralı hesaiba. 
V - tş Bankası Levent Şulbesi 185 numaralı hesaba. 

VI - Yapı ve Kredi Bankası Levent Şubesi 118 numaralı Ihesaba. 
VII - Akjbank Şişli Şubesi 4274 nulmarab hesaba. 
17. Okula katî kabul ve kayıt için lüzumlu belgeler: 

a) Adaylar tarafından tel yazısı ile doldurulmuş giriş fişi. 
h) Nüfus cüzdanı veya tasdikli örneği. 
c) Diploma veya diploma yerine geçecek belgelerin aslı ile bir sureti. 
)d) Sağlık ve aşı raporları. 
e) 12 alded 4 X 6 «babında fotoğraf. 
f) İyi hal kâğıdı ve ikametgâh senedi. 
(Yeni mezunlardan iyi hal kâğıdı aranmaz.) 
Müthim not : 
1. — Bu yıl okulumuzda makina mühendisliği şubesinin gündüz 1 nci ve 2 nci sınıflarının aynı 

zamanlda açılması için Millî Eğitim Bakanlığına müracaatta bulunulmuştur. Muamele yürümek
te olup gerekli 'müsaade alınınca ayrıca ilânen duyurulacaktır. 

2. — Okulumuzun gelişmesiyle paralel olarak ismini de değiştiren - İstanbul Levent Mühen
dislik Özel Yüksek Okulu Yönetmeliği Millî Eğitiım Bakanlığının onayına sunulmuştuır. Onaydan 
sonra yeni kaydolaeak öğrencilere uygulanması öngörülmüştür. 

3. — Yukarda ıbalhsi geçen ve 1625 sayılı Kanun gereğince ilân edilen ücretlerde Vilâyetçe bir 
indirim yapıllığı takdirde fark iade edilir. 
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OKUL TEŞKİLÂTI 

İdare : Müdür 
Genel Sekreter 

Öğretim : 

Prof. Yük. Müh. Fikret Narter 
Prof. Yük. Müh, HaMım Gürmen 
Prof. Dr. Halit Keskin 
Prof. Dr. Haldun Terem 
Prof.Dr. Hilmi Benel 
Prof. Yük. Müh. Fahri Terzioğlu 
Prof. Dr. Ali Rıza Özhek 
Prof. Dr. Ertuğrul Ayca 
Prof. Dr. Kemal Tosun 
Prof. Dr. Lemi Ulugöl 
Prof. Dr. Müh. Semih Tezcan 
Doç. Dr. İhsan Çataltaş 
Doç. Dr. İbrahim Özdemir 
Doç. Dr. Suna Gülsoytrak 
Ö. G. Bediî Ilgını 
Ö. G. Yülk. Müh. Nedim Bilgen 
Ö. G. Yük. Müh. Bilge Özgüner 
Ö. G. Yük. Müh. Cevat Taray 
Ö. G. Can Alapmar 
Ö. G. Yük. Müh. Mehmet Beyazıt 
Ö. G. Yük. Müh. Reşit Ayda 
Ö. G. Necmettin Turfan 
Ö. G. Dr. Müh. Alpın Kemal Dağsöz 

Profesör Fikret Narter 
(Em. Albay) Tevfik Kalkancı 

İ. T. Ü. Makina Bilgisi 
İ. T. Ü. Elektrik Bilgisi 
İ. Ü. Kimya 
İ. Ü. Sınai Kimya ve Metalürji 
İ. T. Fizik 
İ. T. Ü. Tasarı Geometri 
İ. T. Ü. Yüksıek Matematik 
İ. T. Ü. Organik ve Analitik Kilmya 
İ. Ü. İktisat ve İş. İkt. 
İ. T. Ü. Terme Dinamik ve Isı İletmesi 
İ. T. Ü. Mukv. ve Pratik Hesap 
İ. T. Ü. Stokiyometri ve Fiziko - Kimya 
İ. T. Ü. Sınai Kimya 
R. K. Hümaniter ve Sosyal Bilgiler 
İ. Y. T. 0. Fizik 
İ. Y. T. 0. Mineraloji 
İ. T. Ü. Teknik Mekanik 
İ. Y. T. 0. Mühd. Bilgisine Giriş 
İ. T. Ü. Yüksek Matematik 
İ. T. Ü. Teknik Resim ve Atelye Bilgisi 
İ. Ü. Teknik Resim 
İ. Y. T. 0. Fizik 
İ. T. Ü. Makina Bilgisi 

1 nci, 2 nci ve 3 ncü öğretim üyeleri ve görevlileri yukarıya çıkarılmıştır. 4 ncü sınıf Ve makina 
ınühenidisliği bölümü için yeni öğretim üye ve görevlileri tabiatiyle ilâve edilecektir. 

Bu sene aramıza katılacak gençlere başarılar dilerim. 

Müdür 
Prof. Fikret Narter 
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Eski Madde 32 : Tadili teklif edilen madde : 32 

İmtihanlar yaz, güz ve kış dönemlerinde ya
pılır. Öğrenci anorganik kimya lâboratuvariarı 
yapmadan ve gereken başarı belgelerini alma
dan organik ve fiziko kini ya iâboratuvariarma, 
organik lâboratuvarlarını bitirerek gerekli ba
şarı belgelerini almadan sınai kimya ve kimya 
mühendisliği lâberat Livarlarına devam edemez. 
Bir öğretim yılı zarımda her dersten en az iki 
yıl içi yoklaması yapılır. Yoklamanın yazılı ve
ya sözlü olması ilgili öğretmen tarafından karar
laştırılır. Yıl içi notları bir ortalama not ha
linde ders yılının bitiminden bir hafta önee öğ
retmeni tarafından okul idaresine teslim edilir. 
Bu notlar idarece ilan olunur. Diplomaya esas 
olan teorik ve pratik derslerin imtihanı dördün
cü sene (7 ve 8 ııei sömestr) dersleri olup bun
ların imtihanına girebilmek için diğer bütün 
derslerin imtihanını başarmış olmak lâzımdır. 

Genel imtihanlar yaz, güz ve kış dönemlerin
de yapılır. Öğrenci Genel Kimya ve Analitik 
Kimya, ders ve lâboratuvarlarını başarmadan 
O;. ganik Kimya ve Fiziko Kimya derslerine de
vam edebilirse de imtihanlarına giremez. Orga
nik Kimya ders ve lâboratuvarlarını başarma
dan Sınai Kimya iâboratuvariarma devam ede
mez. İkinci sınıf derslerinden yüksek Matema
tik II dersinden başka dersin ön şartı yoktur. 
Yüksek Matematik I in imtihanını başarmadan 
Yüksek Matematik II nin dersine devam 'edebilir
se de imtihanına, giremez. 

Bir öğrctii.11 y i ı zarfında her dersten en az 
iki «yıl içi» yoklaması yapılır. Yoklamanın ya
zılı veya sözlü olması ilgili öğretmen tarafın
dan kararlaştırılır. Yıl içi notları bir ortala
ma not halinde ders kesiminden önce öğretmeni 
tarafından okul idaresine teslim edilir. Bu not
lar idarece ilân olunur. Gündüz ve akşamı öğre
timinde diplomaya esas olan teorik ve pratik 
derslerin imtihanları öğretim sürelerinin son iki 
sömestr'esinde okutulan derslerden yapılır. Bu 
imtihanlara girebilmek için diğer bütün dersle
rin imtihanlarını başarmış olmak lâzımdır. 
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OKULU İstanbul Kimya Mübendisliği özel Yüksek Okullu 
öğretmen veya idarecinin 

Adı ve soyadı 

Prof. Fikret Narter 
Doç. Dr. Celâl Erikımen 
Prof. iSaoit Tameroğlu 
Prof. Dr. Adi Rıza ö-zfbek 

Prof. Dr. Lemi Uluıgföl 

Prof. Dr. Haldun Terem 

Prof. Dr. Hallit Kesikin 
Prof. Faihri Terzioğhı 
Prof. Dr. Hilmi Benel 
Prof Haldun Gürmen 

Doç. Dr. İbrahim özdemir 
Doç. Dr. İhsan Çîataltay 

Doç. Dr. Nejat îsfendiyaroğlu 

Prof. Dr. Ertuğrul Ayça 

Dr. Abdurrahman Denker 

Fahrettin Küçükşahin 
Y. Müh. Alpin Dağsöz 
Y. Müh. Bilge özgüner 
Y. Müh. Reşit Ayda 
Y. Müh. Nedim Bilgen 
Can Alapmar 
Abdüllbedii Ilgım 
Cevat Taray 
özer Sever 
Güven Kaptanoğlu 
Yücel Onurad 
Gülçin Akar 
Erdem Soytürk 
Leylâ A n 
Şerife Ayten Oray 
Bertan Onaran 

Doğum 
Yeri 

İstanbul 
İstanbul 
'tstanibul 
Muğla 

istanbul 

iSalânik 

Milas 
Balıkesir 
Giresun 
Nazilli 

îsıtanîbul 
İstanbul 

istanbul 

İstanbul 

Alım. 

İstanbul 
Antalya 
Peşte 
istanbul 
istanbul 
Kadirli 
İstanbul 
İstanbul 
Adana 
Pendik 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
Istanibul 
İstanbul 
Hayrabolu 

Yılı 

1911 
1906 
1925 
1914 

1925 

1907 

1914 
1906 
1910 
1915 

1924 
1927 

1983 

1333 

1812 

1929 
1935 
1921 
1316 
1907 
1339 
1331 
1914 
1934 
1942 
1936 
1935 
194! 
1940 
1932 
1937 

Tıalbk 
yesi 

T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 

T.C. 
T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T. C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T. C. 
T.C. 

Mez
hebi 

İslâm 
îslâm 
İslâm 
İslâm 

İslâm 

İslâm 

îslâm 
İslâm 
İslâm 
îslâm 

İslâm 
İslâm 

İslâm 

İslâm 

îslâm 

İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
islâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
îslâm 
islâm 
İslâm 
îslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 

Menşei 

I . T . Ü . -
î. Ü. Fen Fak. 
I .T .Ü. 
I .T .Ü. 

l .T .Ü. 

I. Ü. Fen Fak. 

I .T .Ü. 
Î.Ü. 
I .Ü. 
l . T . Ü . 

l .T .Ü. 
l .T .Ü. 

l .T .Ü . 

l .T .Ü. 

I .T .Ü. 

Y. D. O. 
I .T .Ü. 
1. T. Ü. T. 0. 
l .T .Ü. 
I .T .Ü. 
Î .T .Ü. 
l .T .Ü . 
Î .Y .T .O. 
I. T. Fen Fak. 
1. Ü. Fen Fak. 
1. Ü. F. F. 
I. Ü. F . F. 
1. Ü. F . F . 
I . Ü . F . F . 
İst. Ed. F. 
î. Ü. Ed. Fa. 

ödevi 

Müdür 
Md. Yr. 
Teknik Mekanik 
Yüksek Mate. 

Termo D. Isı 
İleti 
Sınai Kimya Me
talürji 
Genel Kimya 
Tasarı Geomt. 
Fizik 
îlekt. Bil. 

Org. Sınai Kim. 
Fiziko Kimya Sı
nai iStookiometri 
Fiziko Kimya 
Üni. Operasyon
lar Üni. 
Fiziko Kimya 
Analitik Kimya 
Proje Teknik 
Gezi Bitirime 
ödevi 
Teknik Besim 
Makina Bilgisi 
Teknik Mekanik 
Teknik Besim 
Mineraloji 
Matematik 
Fizik 
Müh. Bil. Giriş 
Kimya Asistanı 
Matematik Asis. 
Kimya Asistanı 
Kimya Asistanı 
Fizik Asistanı 
Fizik Asistanı 
ingilizce 
Fransızca 
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Net 
•maaşı ödevi 

7 000 
5 000 
1 600 I. T. Ü. Inş. Fak. 
'3 338 î. T. Ü. 

T. O. 
1 517 

Başka yerdeki 

Saati 

6 
6 

Maaşı 

1 100 

2 000 

Ücreti 

Tayitiiine dair Vekâlet emrinin 

Tarih No. 

31 . 5 . 1966 235.1/2133 

26 . 5 . 1966 235.1/2088 

3 062 I Ü. Fen Fak. 

3 180 1. Ü. Fen Fak. 
•1 517 I T. Ü. 
2 146 1. Ü. Fen Fak. 
1 012 î. T. Ü. T. O. 

î. T. Ü. 
Bolbert K. 

1 517 î. T. Ü. 
1 833 t T. Ü. 

4 000 î. T. Ü. 

20 2 000 

6 
11 
11 
5 

11 
6 

10 
10 

2 000 
750 

2 000 

3 950 

960 
1 250 

9 . 6 . 1967 

17 . 6 . 1965 
27 . 1 . 1967 
14 .12 . 1966 

6 . 3 . 1967 

9 . 6 . 1967 
7 . 2 . 1967 

235.1/2737 

235.1/2399 
235.1/360 
235.1/5298 

235.1/1218 

235.1/2739 
235.1/613 

1 100 

3 591 î. T. Ü. 

2 500 î. T. Ü. T. O. 

10 13 . 4 . 1966 235.1/1365 

1 000 
798 

1 151 
1 517 
1 517 
2 611 
1 517 

750 
1 250 
1 000 

970 
750 
140 
947 

1 100 
700 

Y. D. O. 
î. T. Ü. 
î. T. Ü. Maçka T. O. 
1. Ü. Fen Fak. 
1 T. Ü. 
1. T. O. 
1. T. O. Akşam T. O. 
Y. T. O. 

ö. fet. Kol. 

özel 'Galatasaray K. 
özed Olts. Kimya 

15 

9 
11 
21 
9 

800 
1 460 
1 500 
1 262 
2 700 
1 100 

950 
1 100 

255 

400 
'600 

28 
20 
11 
24 
5 , 

26 
16 
18 
17 

2 
9 

. 4 . 

. 6 . 

. 1 1 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 7 . 

. 3 . 

. 9 . 

. 10 . 

. 2 . 

. 10 . 

1966 
1966 
1965 
1965 
1967 
1967 

, 1967 
1967 
1967 

, 1967 
1967 

235.1/1593 
235.1/2440 
235.1/4632 
235.1/3266 
235.1/4112 
235.1/3521 
235.1/1434 
235.1/4343 
235.1/3047 
2535,1/547 
235.1/4784 
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Öğretmen veya idarecinin 

Adı ve ı soyadı 

Lebit IsÜendiyaroğlu 

Niran Kursan 

Şükran Oktay 

Melâbatt Akün 

Neşe Tirkeş 

Basi'r Feyzioğlu 

Doğum 
Yeri 

istanbul 

istanbul 

istanbul 

Malatya 

'•Sivas 

Kayseri 

L 

Yuh 

1912 

1928 

1933 

1929 

1923 

1330 

Tabi
yesi 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

Mez
hebi 

islâm 

islâm 

islâm 

islâm 

islâm 

islâm 

Menşei 

Frz. Filo. 
I. Ü. Ed. Fa. 
Frz. Filo. 
I. Ü. Ed. Fa, 
Ing. Filo. 
I. Ü. Ed. Fa. 
Frz. Filo. 
I. Ü. Ed. Fak. 
Alman Filo. 
L Ü . E d . F a k . 
Alman Filo. 
t. Ü. Ed. Fak. 

Ödevi 

Fransızca 

ingilizce 

Fransızca 

Almanca 

Almanca 

Almanca 



59 — 

Basılsa yerdeki 

Net 
maaşı ödevi 

600 1. T. YaJbancı Dil. O. 

1 200 Oakıtasa. İk. ve Tic. 

1 200 öael Gralatasa. Kim. 

600 î. Y. T. O. 

900 Beşiktaş Işık Mü
hendislik ve Mim. 

'300 özel Galatasaray 
Ifct. ve Tic. Okulu 

Saati Maaşı Ücreti 

•8 

« 

8 

1 250 

1 000 

800 

500 

687 

Tâyinine dair Vekâlet emrinin 

Tarih No. 

6 .10 . 1964 235.1/3757 

6 . '3 . 1967 235.1/1219 

18 . 1 . 1966 235.1/7601 

î 
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11 No. LU OKUL 

Okulun adı: Galatasaray Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri: İstanbul Abide4 Hürriyet Caddesi No. 260 
Açılış tarihi: 1964 
Okulun durumu: Okul, 1964 yılında Halaskar Gazi caddesindeki Mısır apartmanının kira ile 

tutulmuş katlarında ve aynı kurucuya ait İktisadi ve Ticari İlimler özel Yüksek Okulu ile bir 
arada olmak üzere açılmıştır. 

Okula verilen açılama izninde mevcut imkânların burada ancak iki yıl tedrisat yapmaya müsait 
olduğu belirtilmiş bulunmasına rağmen (bu husustaki raporun sureti ilişiktir.) Okul burada üç yıl 
tedrisat yapmıştır. İmkânsızlık içinde yapıldığı aşikâr olan üçüncü yıldaki tedrisat hakkında, ne 
Bakanlığın okulu ikaz ettiiğine, nıe de okulun bir tedbir bulmuş olduğuna dair, tetkik edilir dos
yalarda bir yazışmaya tesadüf edilmemiştir. 

1967 - 1968 öğretim yılında kurucu şirket, Âbidei Hürriyet caddesindeki binayı satınalarak 
oraya nakletmiiştir. Yani bina her katı 800 m2 olan üç katlı bir binadır. 

Ayrıca, okulun içinde bulunduğu bahçede her katı 1 200 m2 olan beş katlı bir binanın daha in-
şaasma başlanmış olup, henüz iki katı tamamlanmış haldedir ve içinde inşaat faaliyeti devam et
mektedir. 

Okul kurucuları, bu binanın tamamlanmasını beklemeden, biltmliş olan iki katın içinde, yeniden 
Makina ve Elektrik Mühendisliği bölümleri açılması için müsaade alarak öğretime başlamışlar
dır. 

Yeni bina henüz tamamlanmamış bulunduğu gibi, bitmiş olan kısımları da çok rutubetli ve sağ
lığa zararlı bir haldedir. Ayrıca devam eden inşaat faaliyeti de hem gürülttü, hem de bir okulda 
bulunması gereken öğretim ciddiyeti bakımlından uygun mütalâa (edilmemiştir. 

Kimya mühendisliği okulu için verilen öğrenci kontenjanı, gündüz öğretimi için 1 060, akşam 
için 660 tır. Yeni binada açılan Makine ve Elektrik bölümlerine ise, binanın tamamlanmamış ol
duğu .dikkate alınarak toplam 150 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Buna karşılık okulun mıeveudu, 
gündüz 1 198, akşam 817 dir. Makina ve Elektrik Mühendisliği bölümlüne yapılan kayıt ise 102 
dir. 

Kimya Mühendisliği Okulunun bugünkü durumuna (göre gündüz öğrencilerine düşen yerin, 
akulum inşaa sahası üzerindeki bütün yerleri kullanılır olarak kabul 'edilse dahi - 2 m2 kadar 
olduğu, yapılan hesaptan anlaşılmıştır. 

Okulun esas binasında 400 kişilik kadar olduğu tahmin edilen anfi şeklinde büyük bir dersha
ne ile, 100 - 150 kişilik iki sınıf ve büyük çapta dört tane lâboratuvar vardır. Ayrıca, yeni yapıl
makta olan binada da, üç lâboratuvar ile bini 300 diğeri 150 kişilik kadar görünen iki dershane, iki 
tane küçük dershane ile bir tatbikat salonu vardır. Bina merkezî sistemle ısıtılmaktadır. 

Okulun bahçesi varsa da içindeki yeni binanın inşaatı dolayısiyle şimdilik kullanılmaya elve
rişli durumda değildir. 

Okulda hiçbir beden eğitimi tesisi meveudolmadiği gibi, her hangi miediko - sosyal bir faaliyet 
de yoktur. 

Okul müdürü görevinden ayrılmış ve yerine yeni bir tâyin yapılmamıştır .Genel Sekreter mü
dür vekilliği yapmaktadır. Okulda müdür yardımcısı da yoktur. 

Bakanlığın Komisyonumuza verdiği listeye göre okulda 34, okulun vermiş olduğu listeye göre 
ise 45 öğretim elemanı bulunmaktadır. Komisyonumuz okulun verdiği listenin Makina ve Elektrik 
bölümleri açıldıktan sonra tanzim edilmiş ve daha doğru halde olduğunu kabul etmiştir. Bu du
ruma göre okulda bir öğretmene düşen öğrenci sayısının (1 198 + 817 + 102 = 2 117 ~- 45 — 46) 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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Okuldaki öğretim elemanlarına ait mukavelelerin tetkikinde, 1 . 11 . 1966 tarihinde okulla 
mukavele yaparak göreve başlıyan Nadir Erken'den islimli öğretim görevlisinin, memur olduğu 
gerekçesi ile Bakanlık tarafından kabul edilmediği halde, 625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi ge
reğince derhal görevine son vermek gerekirken, Bakanlıkla yazışmalara devam edilmek suretiyle 
görevinde alıkonulduğu tesbit edilmiştir. Bunun yanısıra mukavele dosyasının içlinde, her şahsa 
ait birer aıded bulunması gereken mukavelelerin, birden fazla aded olduğu da görülmüştür. Bu 
'durum, öğrettim elemanına verilmesi gereken nüshanın da, ilgiliye verilmeyip okulda alıkonulduğu 
kanisini uyandırmıışıtır. 

Nitekim Komisyonumuza yapılan bir ihbara göre, okulun kanun ve okul yönetmeliğine göre 
aykırı gördükleri bâzı tutumları karşısında direnme gösterdikleri için, asistan Oya Tanıl ile asis
tan Acar Tanıl'm mukavele müddetleri bitmeden görevlerine son verildiği, mukavele suretleri el
lerinde bulunmıyan asistanların kanunî yoldan haklarını arama imkânı bulamadıkları tesbit edil
miştir. Bu konu üzerinde duran Komisyonumuza okul, verdiği cevapta, her İM asistanın henüz 
tâyin muamelelerinin tekemmül etmeden, haklarında yapılan bir ihbar dolayısiyle işllerine son veril
diği şeklinde olmuşttur. Ancak, •okul yetkilileri bu ihbarın mahiyetini açıklıyamadıkları gülbi, Ba
kanlığın Komisyonumuza tevdi eittiği öğretim elemanları listesinde isimlerinin bulunması da, her 
iki asistanın okul kadrosunda normal yerlerini alldılktan sonra görevlerine son verilmiş bulundu
ğu ve yapılan ihbarın haklı olduğu hususunda olumlu bir kanıya varılacak mahiyette görülmüş
tür. (Bu ıhusuisla ilgili liste ilişiktedir.) Yukarda açıklanan hususlar, okulun öğretim elemanları 
ile ilgtilli işlemlerinde yeteri kadar ciddî hareket leifcmediği intibaını uyandırmıştır. 

'Okuldaki öğrenci kayıt ve kabul işlemleri de tam değildir. Eski bir okul olmasına rağ
men bâzı künye ve sınıf geçme defterleri henüz tamamlanmamıştır, öğrenci dosyalarında 
da bâzı eksiklerin bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Okulun (imtihan işlemlerinde de gerekli titizliğin içinde bulunmadığı, imtihan evrakının 
özel dosyasında muhafaza edilmediği de anlaşılmıştır. Bu konuda Komisyonumuza, «okulda 
görevli bir öğretim üyesinin, bir hafta evvel resmî okulda sorduğu imtihan sorularını, 
aynen, teksir kâğıdını dâhi değiştirmeden özel okulda sormuş bulunduğu, bu suretle özel 
okuldaki 'öğrencilerin başarı şansına artırmış olduğu hakkında» yazılı bir ihlbar gelmiştir. Bu 
hususu tetkik etmek üzere okula giden Komisyonumuz üyesine okul yetkilileri, «imtihan
lara ait evrakın saklanmadığı» şeklinde cevap vermek suretiyle (imtihan sorularını vermek
ten kaçınmışlardır. Bu durum karşısında yapılmış olan ihbarı tam olarak değerlendirmek 
mümkün olamamışsa da, 'hiç değilse, okulun yapmakta olduğu sınıf geçme imtihanları konu
sunda yeteri kadar ciddi ve titiz davranmadığı ve bu konuda tutması lâzımgelen dosyaları 'gerek
li şekilde tutmadığı anlaşılmıştır. 

Okulun yönetmeliğinde öğrencilerin okula devem mecburiyetinde oldukları ve 1/3 oranında 
devam etmiyen öğrecindn doğrudan doğruya sınıfta kalacağı yazılmış olmalına rağmen, öğrenci 
devamının kontrolü da yeteri bir esasa bağlanmış değildir. Bu konuda yapılan incelemede daha zi
yade lâfboratuvara devamın esas alındığı anlaşılmıştır. 

Okulda bir öğrenciye düşen cari harcama miktarının yılhlk 2 8O0 - 3 200 lira arasında olduğu, 
yöneticiler tarafından beyan eidiktıişse de 'buna ait kesin bir hesap vermeleri mümkün olma
mıştır. 

Ayrıca okuldaki başarı oranın da % 24 ilâ 35 arasında olduğu yine okul yetkilileri tarafından 
ifade edilmiştir. 

Son zamanlarda okulun yönetmeliğinde de bâzı değişiklikler yapılması yoluna gidilmiştir. De
ğiştirilen maddeler arasında, sınıf geçme ve not durumu ile okulda dönem sistemini ihdas eden 
maddelerin bulunması dikkati çekecek önemde görülmüştür. (Okula ait eski ve yeni yönetme
likler ilişkitedir.) 

Okulun yıllık ücreti gündüz 6 000, akşam 3 000 olarak tesbit edilmiş ise de, kurucu gündüz 
ücretini 5 000 e indirmiş ve memur çocuklarına % 10 tenzilât yapacağını ilân etmiştir. 
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Okul, uzman heyetleri 'dışımda ilk defa 1968 yılının Şubat ayında idari teftiş görmüştür. 
Eki : 1 Rapor sureti 

İki sayfadan ibaret öğretmen listesi 
1' yeni yönetmelik 
2 eski yönetmelik 
Teknik Öğretim Anonim Şirketinin istiklâl Caddesi 311 numaralı (Mısır Apt.) binasında, ma-

halinde yapılan inceleme sonunda henüz tamamlanmryam ikmal inşaatı 'bitirildiği takdirde : 
1. Binanın hali hazır durumuna göre Kimya Mühendislik Okulunun açılahilıeceği, 
2. Okula birinci yıl 215 öğrencinin alınabileceği, ikinci yıl öğrenci sayısının 150 öğrenci ilâve 

edilerek 365 öğrenciye çıkabileceği, 
3. Ayım binada evvelce faaliyete geçmesine izin verilen Ö'zel Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu 

ile özel Kimya Mühendisliği Okulunun, yukanida bıelirtilen şartlar içinde, önümüzdeki iki 
yıllık süre içinde, birlikte faaliyette bulunmalarında ıbir sakınca görülmediği tarafımızdan 
tesbit edilmiştir. 

4. Açılacak olan «okulun her türlü imkân bakımından bina ve civarının inkişafa müsait bu
lunmaması dolayısiyle 2 yıl sonunda ihtiyaca kâfi gelmiyeeeği, anlaşılmıştır. 

7 . 11 . 19*64 

Teknik öğretim Müsteşarı özel Okullar G ên-el Müdürü 
Melih Koçer Mehmet Deligönül 

İktisadi ve Ticarî ilimler İstaribul Teknik 
Akademisi Beis'i Okulu Müdürü 

Nihat Sayar Adnan Ergeneli 

Millî Eğitim Bakanlığı istanbul Millî Eğitim 
Yapı İşleri Müdürü Müdür Yard. 

Selim Umul Nejat Günsel 



Okulu : İstanbul Galatasaray Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

Haftalı 

öğretim üyesinin 
unvanı 

Ord. Prof. 
Ord. Prof. 
Prof. 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis 

Adı ve soyadı 

tlhami Cıvaoğlu 
Sadi Irmak 
Mehmet Akartuna 
Fikret Baykut 

Sacide Baykut 
Turhan Baytop 
Ali Rıza Berkem 
Lütfi Biran 
Haldun Civelekoğlu 
Cemil Dikmen 
Feyzi Feyzioğlu 
Tayfur Tarhan 
Emin Ulusoy 

, Cemil Karadeniz 
Nevzatönal 
Belkıs özdoğan 
Halil Yüksel 
Nadir Erkenekera 
Necdet Tüzün. 

Devlet Üniversitesi' veya yüksek okullarındaki' 
kürsüsü veya görevi 

İst. Teknik Üni. Fiziksel Kimya 

İst. Üni. Fen Fakültesi Jeoloji Prof. 
İst. Üniversitesi Fen Fakültesi Anorganik Kim
ya Kürsüsü 
İst. Üni. Fenı Fak. Fiziko Kimya Kurs. 
İst. Üniversitesi Eczacılık Fak. 
İst. Üni. Fen Fak. Fiziko Kimya Kurs. 
İst. Üniversitesi Dekanı Matematik Prof. 
İst. Tlek. Üni. Kimya Fak. Sınai Kimya 
İst. Üni. Kimya Fak. Organik Kimya 
îst. Üni. Hukuk Fak. Profesörü 

İst. Üni. Fen Fak. Kimya Profesörü 
İst. üni . Fen Fak. Fizik d. 
İst. Teknik Üni. Kimya 
İst. Üni Fen Fak. DenelFizik 
İst. Üni. Fen Fak. Matematik 

1. T. Ü. Kimya Bölümü öğretim Görevlisi 

ders 
saati 

ve lâb 
ratuva 

12 
10 
16 
17 

8 
16 
17 
12 
13 
14 
10 

16 
8 

10 
12 
9 



öğretim, üyesinin 
unvanı 

öğretim Görevlisi 
Asistan1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adı ve sıoyadı 

Ahmet Karadeniz 
Somer Onat 
Betü'I Yurttaş 
Şehsuvar Zabıtay 
Şebaat Gönenç 
Afet Kubilây 
Akın Taşdizen 
Olum Kiper 
Hasan Enver Ahmet 
Güniz Türküm 
Acar Tartıl 
Sevim Altme'l 
Oya Tanıl 
M. Tuncay Başel 
Hüseyin Afşar 

Devlet Üniversitesi veya yüksek okullarındaki 
kürsüsü veya görevi' 

İst. Tek. Okulu Yıldız öğretim Görevlisi 

Hafta 
der 
saa 

vie lâ 
ratuv 

16 
17 
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Eski Yönetmelik 

GALATASABAY 
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 

Ö Z E L 
YÜKSEK OKULU 
(İ s t a n b u 1) 

Madde 26. — Kayıt silme ve yenileme : 
Aşağıdaki hallerde öğrencilerin kayıtları silinir : 
a) Üstüste iki yıl imtihanlarda başarı gösteremiyen öğrenciler (Hastalığını sağlık kurulu raporu 

ile tevsik edenler bu kayda tabi değillerdir.) Son sınıfa ikinci yıl sonunda yalnız bir dersten başa
rı gösteremiyen öğrenciler - öğrencilik hakları kalmamakla beraber - mütaakıp yıllarda bu dersin 
imtihanına girebilirler, isterlerse ilk Şubatta bu dersin imtihanına tabi tutulabilerler. 

<b) Disiplin cezası olarak kaydının silinmesine karar verilen öğrenciler işbu karar tarihinde, 
c) Ağır hapsi icalbettiren veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mahkûm olup hükümleri 

kesinleşmiş olan öğrencilerin derhal 'kayıtları silinir. -
Madde 27. — Kimya mühendisliği öğrenimi, biri mecburi, diğeri seçmeli (optatif) olmak üzere 

ilki kısmı ihtiva eder. 
Her öğrenci iki seçmeli ders almak ve altıncı samestrenin sonunda, Yönetim Kurulunca tesbit 

edilecek esaslar dâhilinde staj yapmak mecburiyetindedir. 
İhtiyaç ve imkânlara göre öğretim kurulu kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının izni ile yeni şu

beler açılabilir. 
Madde 28. — Okulda öğretim : 
a) Derslerden, 
b) Pratik çalışma (Lâboratuvar) ve seminerlerden terekkübeder. 
Madde 29. — Yabancı dil öğretimi A. B. C. olmak üzere üç kur halinde yürütülür. A. ve B. 

kurları sertifikasının en geç üçüncü yıl sonuna kadar alınmış olması gerektir. Mezuniyet imtihan
larına girebilmek için C. sertifikasının alınması lâzımdır. 

Madde 30. — Okul diplomasını almaya hak kazanmak için İnkılâp Tarihi dersi imtihanının 
da başarılmış olması lâzımdır. 

Madde 31. — Okul haftalık ders programını Öğretim Kurulu tesbit eder. 
Öğrenciler derslere ve pratik çalışmalara (Lâboratuvarlara) devama mecburdurlar. 
öğretim yılı içinde okutulan ders ve lâboratuvar saatleri toplamının dörtte birinden fazlasına 

özürlü (Rapora dayalı sağlık özürleri de dâhil) veya özürsüz olarak devam etmiyen öğrenci o der
sin imtihanına giremez. 

Madde 32. — İmtihanlar yaz, güz ve kış dönemlerinde yapılır, öğrenci anorganik kimya lâbo-
ratuvarları yapmadan ve gereken başarı belgelerini almadan organik ve fiziko kimya lâboratuvar-
larma, organik lâboratuvarını bitirerek gerekli başarı belgelerini almadan sınai kimya ve kimya 
mühendisliği lâboratuvarlarına devam edemez. 

Bir öğretim yılı zarfında her dersten en az iki (Yıl içi yoklaması) yapılır. Yoklamanın yazılı 
veya sözlü olması ilgili öğretmen tarafından kararlaştırılır. Yıl içi notları ıbir ortalama not ha-
linda ders yılının bitiminden bir hafta önce öğretmeni tarafından okul idaresine teslim edilir, bu 
notlar idarece ilân olunur. 

Diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerin imtihanı dördüncü sene (yedi ve sekizinci sömestr) 
dersleri olup bunların imtihanına girebilmek için diğer bütün derslerin imtihanlarını başarmış ol
mak lâzımdır. 
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Madde 33. — İmtihanlar dersin mahiyetine göre yazılı veya sözlü veyahut hem yazılı, hem 
sözlü olarak o dersi okutan tarafından yapılır. 

Madde 34. — Yaz, güz ve kış dönemi imtihanlarının gün, saat ve iimtihan yerlerini gösteren 
program okul müdürlüğünce hazırlanarak öğrencilere duyurulur. 

Madde 35. — Öğrenci, imtihanlara idare tarafından gösterilen sıra ile ve zamanında girmek 
zorundadır. Vaktinde ve sırasında imhihana girmiyen öğrenci, mazereti okul müdürlüğünce ka
bul edilmedikçe, imtihana alınmaz. 

Madde 36. — Öğrenimlerini tamamlamış ve imtihanlarını vermiş olanlara (Kimya Mühendisliği 
Özel Yüksek Okulu) diploması verilir. 

Bu diplomanın yüksek öğrenim belgesi sayılabilmesi ve diploma alanların kimya mühendisi unva
nını alabilmeleri için bu öğrenciler Özel Okullar Yönetmeliğinin 31 nci maddesi gereğince kimya 
mühendisi yetiştiren bir resmî yüksek okulda : 

a) O resmî okulun imtihan yönetmeliği ve müfredatına göre son sınıf derslerinden ve müf
redatından, 

<b) Sadece genel seviyeyi yoklayıcı mahiyette olmak üzere diğer sınıfların müfredatından im
tihan edilirler. Bu imtihanları başaranların diplomaları Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. Millî 
Eğitim Bakanlığınca onanmış olan bu diploma (Kimya mühendisliği diploması) yüksek tahsil dip
lomalarının bütün haklarını sağlar. 

Madde 37. — İmtihanda başarı gösterilmiş sayılmak ve sınıf geçebilmek için her dersten en az 
orta almak lâzımdır. 

Bir dersin başarı notu, o dersin yıl içi notu ile yıl sonu imtihan notunun ortalaması alınarak 
tesbit edilir. Ancak sınıf geçmek için yıl sonu imtihan notunun ortadan aşağı olmaması şarttır. 

Madde 38. — İmtihanlarda başarı derecelerinin tesbiti o dersin imtihanını yapana aittir. Takdir 
edilen dereceler öğrencilere söylenmeyip soru kâğıtları üzerine yazı ile kaydolunur. Bu dereceler 
imtihanı yapan tarafından imtihan cetveline naklen geçirilir. Bu belgeler imzalandıktan sonra en 
geç ertesi gün, kapalı zarf içinde okul idaresine verilir. 

Başarı dereceleri ertesi işgünü öğrencilere ilân olunur. Yazılı imtihan sonuçları en geç onbeş 
gün içinde öğrencilere duyurulur. 

İmtihan notları kesindir. Öğrenci bu notlara karşı hiçbir itirazda bulunamaz. 
Başarı derecelerinin teshilinde : 

'Başarı gösteren öğrenciler için başarı derecelerine göre (Orta, İyi, Pekiyi), başarı gösteremi-
yen öğrenciler için ise (Geçmez) kelimesi kullanılır. Bu derecelerin tesbitande, orta 5 - 6 ; iyi 
7 - 8 ; pekiyi 9 - 10 not karşılığı olarak alınır. Yarım notlar tama iblâğ edilir. 5 ten aşağı not 
(Geçmez) karşılığıdır. 

Bir dersin imtihanına dört kere girip de bajan gösteremiyen öğrenci o derse tekrar devam 
mecburiyetindedir . 
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Yeni Yönetmelik 
İSTANBUL GALATASARAY MÜHE DİŞLİK ÖZEL YÜKSEK OKULU 

BÖLÜM - I 

Madde 38. — Her yarı yılda her dersten en az iki yoklama yapılır, yoklamanın şekil ve za
manı ilgili öğretim 'üyesi tarafından tâyin edilir ve öğrencilere bildirilir. Bu yoklamalarda bu-
lunmıyan öğrencilerin mazeretlerini kabul edip etmemeik ilgili öğretim üyesine aittir. Öğretim 
üyeleri ders kesimi tarihinden bir hafta önce, yıl içinde yapılan yoklamaların sonuçlarını, öğ
rencilerin dense devamlarını ve dersle ilgili proje, resim, lâboratuvar ve uygulama çalışmalarını 
göz öünde tutarak tesbit edecekleri bir yıl için notunu idareye verirler. Bu notu ve öğrencilerin 
birinci yarı yıl sonundaki başarı durumlarını öğretim üyeleri uygun 'görülecek şekilde (kendi
lerine bildiri r'ler. 

Besini, proje, lâboratuvar ve uygulaması olan derslerin bu türlü çalışmaları dersle beraber 
bir bütün teşkil eder. Ancak, derse bağlı bu gibi çalışmalar : Bölüm kurullarınca gerekli görül
mek ve okul yönetim kurulunca karara bağlanmak şartiyle bağımisaz birer klers gibi kabul edi
lebilir. 

Bu hususta bölüm kurullarınca yapılacak de jiş"'kliklerin öğretim yılı başından evvel kararlaş
tırılması ve öğrencilere ıdııyurnlmasu gerekir. 

Öğrenci kimya bölümünde, Anorganik kimya lâboratuvan yapmadan ve gereken başarı belgesi
ni almadan organik kimya lâboratuvarma; organik ve fi'z-iko kimya lâboratuvarlarını bitirerek 
gerekli basan belgelerini almadan Sınai Kimya Mühendisliği lâboratuvarlarma devam edemez. 

Madde 39. — Bir öğretim yılı içinde üe -genel imtihan dönemi vardır. Birinci dönem, yalnız 
ilk yarı yılda sona ermiş olan derslere mahsus olup, dinlenme tatilinim son haftası içinde yapılır. 
İkinci dönem, ikinci yarı yılın sona ermesinden bir hafta sonra başlar, ve iki hafta sürer. Üçün
cü dönem Eylül ayınım 'ikinci Pazertesi günü başlar ve iki hafta sürer. 

Madde 40. — Öğrencilerin imtihanlarda ve yoklanıalardakiı başarısı 10 üzerinden ve tamsayı ile 
değerdirilir. 

Madde 41. — Bir dersin genel imtihanına gidebilmek için : 
a) Bu derse bağlı proje, yönetmelik, resim ve lâboratuvar, raporları ile her türlü uygulama ra

porlarının ve bunlarla ilgili ödevlerin bu dersin ders kesimi tarihini geçmemek şartiyle, ilgili öğ
retini üyesinin tesbit edeceği güne kadar teslim ed:!miş ve bunların öğretim üyesi tarafından uygun 
görülmüş olması, ve bu derse ait yıl içi notu. 

b) Bu derse ait yıl içi notunun 4 ten aşağı olmaması, 
c) Bu derse, lâboratuvar ve uygulama (Yarı yıl veya tam yıl süreli oluşuna göre) biri yarı 

yıl veya tam öğretim yılı süresince okutulan ders saatleri toplamının (Eapora dayalı sağlık özür
leri dâhil) 4 te birinden fazla devamsızlık yapılmamış olması şarttır. 

Madde 42. — Bir dersin başarı notu o dersin yıliçi notu ile genel imtihan notunun aritmetik 
ortalamaisidır. 

Madde 43. — Genel imtihanlar, yazılı ve söz'ii, yada hem yazılı hem sözlü yapılır. Her dersin 
imtihan şekli, dersin öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır ve genel imtihanların başlama tarihinden 
1 ay önce okul idaresi tarafından ilân edilir. 

Madde 44. — Her genel imtihan döneminden en az 1 hafta önce her dersin imtihan günü ilân 
olunur. Bir günde bitirilmıiycn sözlü imtihanlara ertesi gün devam edilir. Yazılı imtihanlarda so
ruların öğrencilere verilmesine başlandığı anda, her ne sebeple olursa olsun, imtihan yerinde bu-
lunmıyan öğrenci bu imtihana giremez. 

Madde 45. — Ara sınıflarda genel imtihanla ı,okul müdürlüğünce tesbit edilen ayırtmanlarla 
dersin öğretim üyesinden müteşekkil bir komisyon huzurunda yapılır. Bu ayırtmanların her hangi 
bir sebeple imtihan içdn tâyin olunan saatte okulda/ bulunmamaları halinde okul müdürü tarafın
dan başka ayırtman seçilir. 

Madde 46. — Bir dersten geçebilmek için o dcr.;in genel imtihan notunun en az 4 ve başarı notu-
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nun en az 6 olması gerekir. Ancak yıl dçi notu 4 ten ve imtihan notu 5 ten az olmamak şartiyle 
başarı notu 5 olan ders geçmiş sayılır. 

Madde 47. —»• Okulda öğretim, birinci ve ikinci sınıflar (Akşam öğretiminde birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıflar) birinci dönem, üçüncü ve dördüncü sınıflar (Akşam öğretiminde 4 ncü ve 5 nci 
sınıflar) ikinci dönem olmak üzere ikiye bölünmüştür. 

Madde 48. — Birinci dönemi bitirmiyenler, il* inci döneme devam edemezler. Ancak, gündüz bi
rinci sınıfın bütün derslerini başararak ikinci sınıfın bütün derslerinin imtihanlarına girme hak
kını . almış olanlarla, Akşam öğretiminde birinci ve ikinci sınıfların bütün derslerini başararak 
üçüncü sınıfın bütün derslerinin imtihanlarına girme hakkını almış olanlardan, en çok 1 dersten ba
şarı sağlıyamıyanlar, ikinci döneme devam edebilirler. Bu gibi öğrenciler ikinci dönemlin ilk Şu
bat imtihanlarında, birinci dönemden borçlu olduğu dersi başaramadığı veya her hangi bir sebep
le bu derain imtihanlarına giremediği takdirde bu tarihten sonra ikinci dönem derslerine devam 
edemiy e çekleri gibi ikinci dönemden sağladıklarını her türlü haklarını da kaybederler. Bu sonuç öğ
rencinin bininci dönemde kalan imtihan haklarını kullanmasına engel değildir. 

Madde 49. — Her dönemdeki derslerin genel imtihanları, bu derslerin bittiği ve imtihanlarına gir
me hakkının alındığı yarı yılın sonundan başlıya rak beş imtihan dönemi içerisinde başarılmış olma
lıdır. Beş ardarda genel imtihan döneminde imtihana giripte başarı gösteremiyen ya da bu imti
hanlara girmiyen öğrenciler bu derslere girme hakkını kazanmak zorundadırlar. Bu yolla yeniden 
imtihanlara girme hakkı alınmış derslere yukardaki hükümler uygulanır. 

Madde 50. — Gündüz öğretiminin her dönemi en çok 4 yılda akşam öğretiminin birinci dö
neminin en çok 6 ve ikinci dönemlini en çok 4 yılda bitiremiyenlerin okulla ilişikleri kesilir. 

Madde 51. — Bir dersin genel imtihanına girme hakkını iki yıl içinde alamıyan öğrencilerin 
okulla ilişikleri kesilir. 

Madde 52. — Pratik çalışmalar : 
Her öğrenci öğrenimi sırasında 36 şar iş günlük üç dönem pratik çalışma yapar. Gündüz kıs

mında dördüncü sınıfta, akşam kısmında beşinci sınıfta öğrenime devam edebilmek için bu çalış
malardan en az birinin yapılmış ve ilgili bölümü u «Pratik çalışmaları inceleme komisyonu» tara
fından kabul edilmiş olması şarttır. Pratik çalışmaların yapılması ile ilgili esaslar, okulca hazır
lanan bir iç yönetmelikle belirtilir. 

Madde 53. — Pratik çalışma süresini, doktor raporu ile belgelendirilmiş bir özürü yüzünden 
dahi olsa tamamlanmamış ya da tamamlıyamamış olanlar, noksan çalıştıkları günleri tamamlamak 
zorundadırlar. Ancak, noksanlıklar bütün sürenin yüzde onundan az ise, bu pratiği noksan ola
rak kabul edip etmemeye bölümlerin «Pratik çalışmaları inceleme komisyonları» karar verir. 

Madde 54. — Eksik kalmış pratiklerini tamamlamıyan ya da gönderildiği pratiği başaramayan 
öğrenci, bunları, son sınıf imtihanlarından sonra tamamlamak ya da başarmcaya kadar tekrar 
etmek zorundadır. Ancak, pratiklerini tamamlamak durumunda oldukları için okulla ilişkisi de
vam eden son sınıf öğrencisi teorik derslerin genel imtihanlarını tamamladıktan sonra borçlu 
bulundukları pratiklerini, süresi içinde tamam! ıvamazlarsa, askerlikten erteleme ve paso alma gibi 
öğrenci haklarından faydalanamazlar. 

Madde 55. — Bir özüre dayansın ya da dayanmasın pratiklerini tamamlamıyan öğrenciye dip
loma verilmez. 

Madde 56. — Doktor raporu ile belgelendirilmiş, özüründen dolayı pratiklerini artık tamamlı-
yamıyacağı anlaşılan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilir. 

Madde 57. — Diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerin imtihanları Millî Eğitim Bakanlı
ğınca yaptırılır. İmtihan kurulları birisi, dersin öğretmeni olmak üzere, okulda bulunmıyan ve o 
dersin üniversitedeki öğretim üyeleri veya yine o dersin benzeri resmî yüksek okuldaki öğretmen
leri arasından seçilecek iki üye ile birlikte üç üyeden kurulur ve imtihanlar, 625 sayılı Özel Öğre
tim Kurumları Kanunu gereğince çıkarılacak tüzük esaslarına göre yapılır. Bitirme imtihan
larını başaran ve pratiklerini tamamlıyan öğrencilere mezun olduğu branşı gösteren İstanbul Ga
latasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu Diploması verilir. 
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12. NO. LU OKUL 

Okulun adı : Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Kadıköy Rıhtım Caddesi ıMüsakı - Millî Sokak No. 1/3 
Açılış tarihi : 1964 
Okulun durumu : Okul, Kadıköy'de 3 500 m2 lik bir hacım içindeki eski binalarla, Acıba

dem semtinde yeniden inşa ettirilmeye başlanan beş katlı bir binanın bodrum ve zemin katların
dan teşekkül etmektedir. 

Eski binada bahçe ve teneffüshane yoktur, merdiven sahanlıklarından başka koridor da bu
lunmadığından, ders aralarındaki öğrenci kesafeti sahanlıklarda dikkati çekecek hale gelmekte
dir. Okulda hiçbir spor tesisi yoktur. Kantin olarak ayrılan kısım, hiçbir yönden ihtiyacı karşüı-
yacak durumda değildir. Eski binalardaki dershaneler, aradan duvar kaldırılmak suretiyle meydana 
getirildiğinden görüş bakımından elverişsiz bir haldedir. Buna rağmen buralara normal alması 
gerekenin bir misline yakın fazla öğrenci doldurma yoluna gidilmiştir. 

Eizik ve kimya lâboratuvarları gerek hacım,gerek malzeme bakımından yeterli durumda de
ğildir. 

Okulda topografya dersi için lüzumlu ölçme salonu yoktur. Gerek yerinde yapılan inceleme, 
gerekse okulun komisyonumuza verdiği demirbaş listeleri üzerinde yapılan tetkikler sonunda 

okulda mevcut «teodolit ve nivo» gibi âletlerin altı yedi taneyi geçmediği anlaşılmıştır. Buna mukabil 
sadece akşam bölümündeki öğrencilerin 1 671 kişi olması karşısında, bu araçlarla gerekli çalış-
maların yapılmasına imkân olamıyacağı kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Bu konuda gerekli 
olan diğer malzemeler de noksandır. Okuldaki malzeme ve jeoloji lâboratuvarı çok zayıf bir 
haldedir. Zemin mekaniği ve hidrolik lâboratuvarları ise hiç kurulmamıştır. İlgililer, bu lâbora-
tuvarların ikinci sömestrde, yani Şubat ayında kurulacağını ifade etmişlerse de, Oeak ayı sonla
rında yapılmış olan incelemelerimiz sonunda bu konuda her hangi bir hazırlığın nıevcudolma-
dığı tesbit edildiğinden, bu lâboratuvarların söylenen zamanda kurulmasının maddeten mümkün 
olamıyacağı anlaşılmıştır. Esasen okulda bu lâboratuvarları kurmak için lüzumlu olan hacım 
da mevoudolmadığı gibi, yeni bina da henüz tamamlanmış durumda değildir. 

Bütün bu durumların 1966 yılında okulu incelemiş bulunan uzmanlar heyeti raporunda da 
yer almış olduğu tesbit edilmiştir. Durumun böylece bilinmesine rağmen, Bakanlığın bu konuda 
ciddî ve kesin tedbirler alma yoluna gitmemiş olması da üzüntü ile karşılanmıştır. 

Okulun kurucusu ise, bu konuda yapmış olduğu konuşmada, ilk yıllarda beklediği kârı el
de edemediği için yeni bir yatırım yapma yoluna gidemediğini, ancak öğrenei adedi artıp bek
lediği şekilde kâr etmeye başladıktan sonra yeni bina yapmaya teşebbüs ettiğini ifade etmiştir. 

Yine 1966 yılında okulu incelemiş olan uzmanlar heyeti raporunda, okula gündüz ve gece ayrı 
ayrı olmak üzere, 545 öğrenci kontenjanı verilmiş ve okulun bütün sınıfları teşekkül ettiğinde 
bu binanın kâfi gelmiyeceğine de dikkat çekilmiştir. 1967 - 1968 öğretim yılında okulun dör
düncü sınıfı da teşekkül etmiş ve gündüz öğretimi için 487 kişi ile normal kontenjan yürütü
lürken, akşam için kontenjanın üç mislinden fazlasına çıkılarak, 1 671 öğrenci ile öğrenim yapıl
maya başlanmıştır. Bu durumda, öğrencilerin bir kısmı yeni yapılmakta bulunan binanın, he
nüz bitmiş olan bodrum ve zemin katlarına nakledilmek suretiyle, öğrenci kesafetinin normal 
hale getirilmesi öngörülmüşse de, sonradan, bu binada da yeniden bir elektrik mühendisliği bö
lümü açılması için müsaade alınmak suretiyle, yeniden öğrenci kaydetme yoluna gidilmiştir. 
Halen eski binadaki akşam öğrencilerinden bir kısmı yeni binaya nakledilmiş ise de, 800 akşam 
öğrencisi eski binada kalmıştır. Eski binanın durumuna göre, esasen çok geniş tutulmuş olduğu 
anlaşılan 545 kişilik kontenjanın 255 kişilik bir fazlalıkla uygulanması, okulda esasen kıt im
kânlarla yapılan öğretimi daha da yetersiz hale getirmiştir. Ayrıca, yeni binada fizik ve kimya 
lâboratuvarlarının bulunmayışı ve buradaki öğrencilerin de müfredatlarında bulunan fizik kim-
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ya dersleri uygulaması için eski binadaki lâboratuvarlardam faydalaınımia durumunda olmaları, bu 
okuldaki öğrenci izdihdamıını büsbütün artıracaktır. Ne var ki, öğrencilerin fizik dersinde bulun
duğu bir sırada yemi okula yapılan ziyarette, «tatbikatı nerede ve 'nasıl yaptıkları, eski ve ye
ni okulların birbirlerinden çok uzak olması dolayısiyle bir güçlüğe uğrayıp uğramadıkları konu
sunda» vâki sualimize, öğrencilerin, öğretmem yönetici ve kumcunun önünde» şimdiye kadar hiç 
lâboraltuvar tatbikatı yapmadıklarımı, beyan etmelerine karşılık, ilgililerin mahcup bir şekilde 
önlerine bakarak susmaları, birimci sömestrin somuna gelinmiş olduğu hir tarihe kadar öğrenci
lerin hiç lâborataıvar çalışması yapmadıkları hususundaki beyanlarımın doğru olduğu hususumda 
Ivamisyoınumuzu bir kanıya vardırmıştır. 

Aynı binada girilen bir başka sınıfta da, kurucuların evvelce sahibi bulundukları kolejden 
devredilmiş küçük öğrenci sıralarına, üçer kişi olarak ve omuz oranıza oturtulmuş bulunan kala
balık bir öğrenci kütlesinin, bu elverişsiz şartlar içinde 'Teknik Resim dersi yapmakta oldukları 
da tesbit edilmiştir. 

Ayrıca, teorik ders yapılan büyük bir dershanede, hopıarlör tesisatının bulunmaması dolayı
siyle arka sıralarda oturan öğrencilerin öğretmenin sesimi duyamadıkları gibi, tahtaya yazılanla
rı da göremedikleri, komisyomumuzum bizza't yanığı müşahade ile sabit olmuştur. 

Bütün bunlara ilâveten, okulun tedrisata aç lam yeni iki katımın duvarlarımın henüz kuruma-
mış olması dolayısiyle, dershanelerin kesif bir rutubet içinde ve sağlığa zararlı bir halde bu
lunduğu da tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuzun yerinde yaptığı incelemelere göre, mevcudu binlerin üzerinde bulunan 'okul
da hiçbir sıhhi ve sosyal tesis mevcut değildir. 

Okulun kitaplığı, gerek hacim ıgerek kitapların adedi ve niteliği yönünden yeterli görülme
miştir. Kitaplıkta meveudolarak gösterilen 1 3ö3 kalem kitaptan 450 adedinin edebî roman, 344 
adedinin de çeşitli dergiler (olduğu tesbit edilmiştir. Kitaplıkta mevcut meslekî kitapların sayısı 
ise ancak 550 yi bulmaktadır. 

Okulda öğrencilere ait kayıtların da gerekli titizlik içinde yapılmadığı öğrenci dosyalarının 
bâzılarında, öğrenim durumlarını tesbit edecek diploma veya çıkmaların dahi bulunmadığı tesbit 
edilmiştir. 

1967 - 1968 öğretim yılında mealin verecek olan okulun, bu duruma ile hiçbir suretle tasvibe-
dilecek halde olmadığı ani aşılmıştır. Esasen, okulun içinde bulunduğu bu olumsuz durumun, 
okulun öğretim elemanları tarafından da üzünt ü ile karşılandığı, bu konudaki mütevelli heyeti 
kararlarımın tetkiki sırasında meydana çıkmıştır. Adı geçen heyetin toplantılarına ait tutanakta 
«okulda gerekli yer ve imkân sağlanmadan öğrenci alınma yoluna gidildiği, kitaplık, dershane 
ve lâbıoratu'varların gereği gibi tesis edilmediği, bu haliyle okulun mühendis ve mimar yetiştir
mekten uzak seviyesiz bir okul haline getirildiği ifade olunmakta, buna sebebolarak da kurucu
nun mütevelli heyetin kararlarına uymaması ive istenen harcamaları yapmaması ıgıösterilmekte, 
öğretim üyelerinin bu durumdan şiddetle rencide oldukları belirtilmektedir. Bu husus okulun 
idari teftişini yapmış bulunan müfettişin raporunda da belirtmiş lolup, raporun bu kısmı 15 No. 
Iu belge olarak ilgili dosyaya da konulmuştur. 

Komisyonumuzun, okulu ziyareti sırasında da, her ne kadar bütün öğretim ve eğitim işleri
nin, profesörlerden kurulu bir mütevelli heyet tarafından yürütülmekte olduğu iddia edilmişise 
de. okuldaki asıl söz sahibinin kurucu olduğu, K o m is 3-omumuzun yaptığı bütün tenkidlere kendi
sinin cevap vermesiyle de anlaşılmıştır. 
- Bu husus, bir ihbarı değerlendirmek üzere yapılmış bulunan bir teftişe ait raporda da zikre
dilmiş ve kurucunun okulun bütün işlerine aşırı derecede müdahale ettiği ifade edilmiştir. 

Teftiş Kurulu 2614 sayı ve 20 . 1 . 1967 tarihli aynı teftiş raporunda, okulda pek çiok ak-sak 
eksik hususların bulunduğu, bu itibarla, derhal bir idari teftiş yaptırılmasının Bakanlığa tavsi
ye edilmiş olduğu da tesbit edilmiştir. Ancak bu uyarmaya rağmen okulun idari teftişi, bu 
tarihten bir yıl sonra ve Senato Arattırmasını 11 başlamasını mütaakip yaptırılmıştır. 
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Okulda sınıf geçme baraj usûlüne göre yapılmakta olup, sınıf geçme sadece gündüzlü 
öğrencilerde ikinci, akşam öğrencilerinde üçüncü sınıfta olan baraj sınıfları için bahis konu
sudur. Bu sınıfları ,geçen öğrenciler son sınıfa kadar kalmadan ıgeçmekte ve bitirime imtihanı
na girmektedirler: Bu duruma göre igfündüz öğrencileri dört, akşam öğrencileri altı yıl sınıfta 
kalmadan öğrenimlerine devamedebilmekte, bu müddet zarfında tecilleri de yapılmaktadır. Ba
raj sınıfını geçtikten sonra bitirme imtihanına ıgirinceye kadar da yine sınıfta kalmadan dört 
yıl okuyabilmektedirler ki, bu usûlün kurucuya maddi avantaj sağlayan bir usûl olduğu da aşi
kârdır. 

Okulun yıllık ücreti, gündüz öğrenimi için 6.000, akşam için 3.000 olarak tesbit edilmiştir. 
Ancak, kurucu hiçbir merci'e duyurmaya lüzum görmeden gündüz ücretini 5,000 e indirmiştir. 
Bundaın başka, valiliğin kesin emrine rağmen gün düz ve akşam öğrencilerinden 50 Lira da kayıt 
ücreti alınmaktadır. 

Bir öğrenciye düşen carî masraf miktarı, okul yetkilileri tarafından gündüz öğrencileri için 
4550, akşam öğrencileri için 2600 .olarak gösterilmiş ise de, yapılmış olan yıllık cari masraf, tam 
rakkam olarak bildirilmediğinden bu miktarın doğru olup olmadığını tesbit mümkün olmamıştır. 

Bir öğrenciye düşen yer miktarı ise 2,70 m2 olarak tesbit edilmiştir. 

Bu okulun yönetmeliğinde de değişiklik yapılmak suretiyle, 20 tam not üzerinden başarı 
notunun en az 11 olmalsı yerine yıliçi motu imtiha a notu 10 dan az olmiyanlar için başarı nıotumun 
10 olması geçer ruot sayılmıştır. 

Okulun öğretim üyeleri ve yöneticileri ile y apılan koaıuşmalarda bâzı yönlerde 625 sayılı Ka
nunun dikkate alınmadığı kabul edilmiş, ancak, okul, kanunun kabulü tarihinden evvel açıldı
ğı ve intibaklarını sağlayacak tüzük de çıkmadığı için kendilerini kanunla bağlı saymadıkları da 
anlaşılmıştır. 
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13 No.lu OKUL 

Okulun adı : Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Aksaray Molla Güraııi Cad. No. 22 
Açılış tarihi : 1966 
Okulun durumu : Okul, mülkiyeti kurucuya ait üç. katlı bir binada açılmış olup, okula ait 

küçük bahçede bulunan İM hacımdan biri kitaplığa, diğeri ilse kurulması öngörülen fotoğrafçılık 
atelyesine ayrılmıştır. Okulun yanında buluunan ve aynı kurucuya aidolan Akşam Tekniklim, Oku
lunun bodrumunda ise bir öğrenci lokali kurulmuştur. 

Okulun gündüz ve akşam bölümleri vardır. Gündüz bölümü iki, akşam bölümü üç yıl sürelidir. 
Gündüz bölümü 1966 - 1967, akşam bölümü 1967 - 1968 öğretim yılında açılmıştır. Bu duruma gö
re iki yıl süreli olan gündüz bölümü ilk mezunlarını 1967 - 1968 öğretim yılında verecektir. 

Okula açılma izni veren heyetin raporunda, okulun özelliği dikkate alınarak resmî muadili 
okulla da, temas edildiği, okuldaki öğrencilerin yeterli bir öğrenim yapabilmeleri için okulda bir 
«Foto - Klişe atelye ve lâboratuvarı ile küçük çapta bir matbaanın, otuzdan aşağı olmamak üzere 
bir daktilo dersliğinin ve kitaplık dışında, arşiv ve araştırma çalışmaları için bir merkezin bu
rulmasının» lüzumlu olduğu ifade olunmuştur. Raporun sonuç kısmında da okula, öğretime baş
lama izni verilmeden önce raporda zikredilen atelye ve lâboratuvarlar'la lüzumlu araç ve gerecin 
temin edilip edilmediğinin tetkik edilmesi tavsiye olunmakta ve okul kurucusunun bütün bu 
istekleri yerine getireceğine dair taahhüt mahiyetinde bir belge vermiş bulunduğu da, açıklan
maktadır. (Uzmanlar heyetine ait raporun sureti ilişiktedir.) 

Ancak, açılma izni vermiş olan heyetin bu açık ikazına rağmen, Bakanlığın bu eksiklerin 
tamamlanmasını beklemeden okula öğretime başlama iznini vermiş bulunduğu, okulun ilk me
zunlarını vereceği yılın birinci sömestri sonunda Komisyonumuz tarafından okulda yapılan in
celeme sonucunda meydana çıkmıştır. Zira, açılma izni veren müfettişlerin raporunda zikredi
len fotoğraf ve klişe atelyesinin sadece hacım olarak mevcut bulunduğu, hattâ, bu konuda bir 
de öğretmenin mevcudolmasına rağmen, kullanılır halde bîr atelyenin kurulmamış bulunduğu, 
küçük çaptaki matbaanın da henüz hiçbir yöniyle kurulması cihetine gidilmediği, gazete arşi
vinin kurulması için okulda belirli bir yerin dahi ayrılmamış bulunduğu, sadece daktilo dersa-
nesinin Komisyonumuzun okulu ziyaret ettiği ikinci yılın birinci sömestri sonunda kurulmasına 
başlandığı, daktilo makinalarmm soğuk ve tozlu bir odada dizilmiş bir halde bulunduğu, bura
dan ancak ikinci sömestirde istifade edilebileceği tesbit edilmiştir. 

Okulda mevcudolan kitaplık da, bahçenin bir köşesinde soğuk ve küçük bir hacımdan ibarettir. 
Kitap adedi ve niteliği bakımından tamamen yetersizdir. Okulda bir gazete arşivi hazırlamak 
şöyle dursun, günlük gazetelerin dahi muntazam olarak alınmadığı tesbit edilmiştir. 

Okulda teneffüshane olarak kullanılacağı ifade edilen bahçe, gayet küçük ve bakımsız bir 
avludan ibarettir. 

Bodrum katında bulunan öğrenci lokali havasız, basık tavanlı ve ışıktan mahrum bir haldedir. 

Okula açılma izni veren heyetin verdiği konte ıjan 500 - 600 dür. 1967 - 1968 öğretim yılında 
gündüz için 378, akşam için 201 öğrenci kaydı yapılmıştır. Bir yıl evvel açılmış bulunan gündüz 
ikinci sınıfta ise 318 öğrenci vardır. Bu durumda okulun gündüz mevcudu âzami had olarak 
öngörülmüş bulunan 600 ü de geçmiştir. (696) 

Okulda devam mecburiyeti olmasına rağmen devamın kontrolü yeterli bir şekilde yapılrüja-
maktadır. 

Öğretim elemanlarının adedi 25 olup bunların 11 i öğretim üyesi, 10 u öğretim; görevlisi, 4 ü 
okutmandır. Bu duruma göre okulda mevcut her öğretmene 36 öğrenci düşmekte olduğu hesap
lanmıştır. 
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Okuldaki öğretim elemanlarına ait kararnamelerin henüz bakanlıktan gelmediği, ancak karar-
nameli veya kararnamesiz bütün öğretim elemanlarına ait sözleşmelerin bir dosyada; muhafaza 
edildiği, sözleşmesiz öğretim elemanının bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

625 sayılı Kanunun öngördüğü 1/3 oranındalri öğretmen yetiştirme konusunda ise okulda 
hiçbir gayret ve faaliyetin mevcudolmadığı anlatılmıştır. 

Okul 625 sayılı Kanunun kabulünden sonra açılmış olmasına rağmen ikinci sınıfın açılmasında 
Bakanlıktan gerekli müsaadeyi alma yoluna gitmemiş, kanunun âmir hükmünü yerine getirme
diği halde Bakanlık tarafından dikkati de çekilmemiştir. 

Okulda müdür ve genel sekreter vardır. Amak, okul müdürünün yaşı 65 i geçmiştir. Bu 
itibarla, kendisinin bu göreve devama Bakanlık tarafından uygun görülmemiştir. Buna rağmen 
okul müdürü görevinden ayrılmamış, 625 sayılı Khnunun 23 ncü maddesine aykırı olarak yazışma
larla vakit geçirilme yoluna gidilmiştir. Komisyonumuzun okulu ziyaret ettiği tarihte, okul mü
dürünün görevi başında bulunduğu görülmüş ve durumun Talim Terbiye Kurulunda tetkik edil
mekte olduğu ifade edilmiştir. 

Okulun yıllık ücreti gündüz 2 300, akşam 2 100 liradır. Kayıt ücreti alınmamaktadır. Ancak, 
bir dersten kalanlardan % 25, iki veya üç ders'en kalanlardan % 35 oranında ücret alınması 
yoluna gidilmektedir. 

Okulun, genel öğretim süresi ile, her dersin süresi ve günlük ders saati bakımından Ankara'-
daki Özel Gazetecilik Okulundan farklı durumda olduğu da tesbit edilmiştir. Şöyle ki : 

Bu okuldaki öğretim süresi gündüz iki, ak}am üç yıldır. Gündüz en çok yedi akşam dört 
saat ders verilmektedir. Her dersin gündüz 50, akşam 45 dakika olması öngörülmüştür. Oysa, 
Ankara'daki okulda, gündüz akşam ayrımı yapıl madan öğretim süresi üç yıl olarak kabul edil
miştir. Akşam ve gündüz bölümleri için günde en çok altı saat ders yapılması ve 'derslerin 50 da
kika olması kabul edilmiştir. 

Bir yıl ara ile açılan ve aynı konuda öğretim yapan iki özel okulun yönetmelikleri arasında 
böylesine farklar bulunması, Komisyonumuzca ürerinde önemle durulması gereken bir konu ola
rak kabul edilmiştir. 

Eki : 2 sayfalık rapor sureti. 

T. C. İstanbul; 24 Eylül 1965 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Teftiş Kurulu Konu: İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek O'ku-
Tef. Ku. : 32,554 ıhı hakkında. 

Millî Eğitim Bakanlığına 
Ankara. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının 11 Eylül 1965 gün ve 6134 sayılı yazısı ve Bakanlık Makamının 
10 Eylül 1965 gün ve Özel Okullar Genel Müdürİ'Ağü ifadeli 1669 sayılı mucip emirleri üzerine, 20 -
24 Eylül 1965 tarihleri arasında İstanbul - Aksaray Molla Güranî Caddesi 22 numaralı binada Se-
miha Tuna ve Oğulları İşletmesi Kollektif Şirketi adına, Erkan Tuna'nın kuruculuğunda, açıl
ması talebolunan «İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu» nun durumu mahallinde görülüp in
celenmiş ve aşağıdaki hususlar saptanmıştır. 

I - İnceleme konusu : 
Semiha Tuna ve Oğulları İşletmesi Kollektif Şirketi adına Erkan Tuna'nm kuruculuğunda, İs

tanbul - Aksaray Molla Güranî Caddesindeki 22 numaralı binada açılması istenen özel Gazeteci
lik Yüksek Okulunun açılabilmesi için gerekli şartları haiz olup olmadığının incelenmesidir. (Bel
ge : 1) 
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II - Yapılan inceleme : 
1. İstanbul - Aksaray Molla Güranî Caddem 22 numarada halen faaliyette bulunan Özel Ak

şam Tekndkuma aynı arsa üzeninde yeni bir bina yapılıp ikmal edilmek suretiyle bu binanın tama
mının Gazetecilik Yüksek Okuluna tahsis edildiği görülmüştür. 

1965 - 196G öğretim yılında öğretimini bu binanın zemin katında başlatacağını beyan eden ku
rucuların gösterdikleri salon ve dershanelerin durumları, ebatları ve öğrenci alma kapasiteleri yön
lerinden yapılan incelemelerimiz sonunda, mülkiyetinin kuruculara aidolduğu ilişik belgeden an
laşılan bu binanın, maddi durumu bakımından, Özel Gazetecilik Yüksek Okulu olarak kullanıl
masına elverişli bulunduğu müşahede ve tesbit olunmuştur. (Belge : 2 v e 3 ) . 

Ekli plânda da görüleceği üzere, bina müştemilâtı olarak, aynı arsa içinde, ayrıca kitaplık ol
maya müsait bir salon,, erkek öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak sayıda helalar ile öğrencilerin 
dinlenme ve çeşitli şekillerde faydalanacağı kantin olmaya elverişli diğer bir bina mevcuttur, 

Esas binanın zemin katında öğretim üyeleriyle idare personeline tahsisi uygun bir hela vardır. 
Binanın ikinci katında kızlara tahsis olunabilecek kâfi sayıda hela mevcut ise de ilk yılda zemin 
ve birinci kattan faydalanılacağı cihetle bu katın boş kalması muhtemel bulunduğundan okula 
kaydedilecek kız öğrencilerin gündüzleri kullanılmayan Tekniklim binasının zemin katındaki he
lalardan faydalanmaları uygun olacaktır. 

2. Memleketimizde özel olarak ilk örneği teşkil edecek bir Gazetecilik Yüksek Okulunun açıl
ması hususunun düşünülmesi sırasında yalnız maddi durumunun ve öğrenci kapasitesinin tesbiti 
ile yetinilmemesi cihetine gidilmiştir. Bina durumu ile birlikte diğer lüzumlu unsurların istenilen 
nitelikte bir kuruluşa geçilebilmesi için gerekli maddi ve mânevi kapasitenin ve şartların sağla
nıp sağlanamıyaeağı hususlarının incelenmesi grupumuzca gerekli bulunduğundan bu Yüksek 
Okulun resmî örneğini teşkil eden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik 
Enstitüsüne gidilerek bu Phıstitünün Müdür Yardımcısı Prof. Ahmet Kılıçbay ile görüşülmüştür. 
Bu müessesenin kuruluşu, işleyişi, tesisleri, müfredat programiyle Yönetmeliği, hizmetteki fonksi
yonu hakkında geniş bilgi ve belge alınmış, bunların ışığı altında, açılması, düşünülen Gazeteci
lik Yüksek Okulunun durumu incelenmiş ve ayrıca maddi yönden elverişli görülen bu binanın ge
rekli eşya, mefruşat, araç ve gereçlerle teçhizinin sağlanması maksadiyle kuruculara gerekli tavsi
yelerde bulunulmuştur. Bu cümleden olmak üzere, bu tip bir yüksek okulda öğrencilerin atelye 
mahiyetinde uygulamalı teknik çalışmalar yapabilmeleri için küçük bir 'matbaanın, foto ve klişe 
için atelye ve lâboratuvarm, 30 dan aşağı olmamak üzere bir yazı makin ası dersliğinin ve ayrıca ki
taplık dışında arşiv ve araştırma çalışmaları için bir merkezin kurulması lüzumlu görülmüştür. 

o. 1965 - 1966 öğretim yılında binanın zemin katında mevcut üç dersaneniıı birinci (100), 
ikincisinde (70) ve üçüncüsünde de (60) olmak üzere (230) öğrencinin dersleri aynı zamanda ta-
kibetmesine müsait bulunduğu, ayrıca, idare kadrosunun bu kattaki diğer odalardan faydalanarak 
çalışmalara geçebileceği, şayet bu sayıdan fazla öğrenci kaydedildiği takdirde - dersane ihtiyacı
nı karşılamak maksadiyle - binanın diğer katlarındaki odalardan faydalanılması gerekecektir. Esa
sen dersaneler dışındaki çalışmalar için binanın diğer katlarındaki salon ve odalardan istifade 
edilmesi zaruri bulunmuştur. 

4. 1965 1966 öğretim yılında okulun 1 nci snııfmm öğretime başlıyahilmesi için Yönetmeliği
nin hazırlanması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsünün uygula
dığı müfredat programı ile haftalık ders dağıtım çizelgesine paralel olarak müfredat programı ve 
haftalık ders dağıtım çizelgesinin düzenlenmesi ve öğretim görevlileri ile öğretim üyelerinin kad
rolarının tesbiti ve çalışına şekillerini kapsıyan sözleşmelerin 1305 sayılı Tebliğler Dergisinde 6551 
sıra numarası altında yayımlanan özel Okullar Genel Müdürlüğü ifadeli 18 . 4 . 1964 gün ve 
420 -1/1456 sayılı genelge esasları dâhilinde yapılmasının lüzumu, vaktin darlığı sebebiyle zamanın
da bütün ihtiyaçların giderilmesini temin maksadiyle, kuruculara duyurulmuştur. 
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Esasen ilgililerin bu konu üzerine eğilmiş bulundukları ve bu hususlarda birtakım hazırlıklara 

giriştikl eri görülmüştür. 
5. Kurucuların Özel Gazetecilik Yüksek Okulunu açmak üzere İstanbul Valiliği voliyle Bakan

lığımıza yaptıkları müracaat sırasında bütçe, personel kadrosu, Yönetmelik ile ilgili belgeleri sun
muş oldukları, yaptığımız incelemelerden anlaşılmıştır. 

Tavsiyelerimize uyularak yemden kurucular tarafından gözden geçirilip Grupumuza tevdi edi
len, bu konudaki, belgeler ilişikte sunulmuştur. (Belge : 5 - 21) 

G. özel Gazetecilik Yüksek Okulunun öğretime başlamasından önce hazırlanması, kurulması ve 
gerçekleştirilmesi tarafımızdan istenilen lâboratuvar, atelyc ve diğer lüzumlu araç ve gereçlerle bi
nanın teçhiz edilmiş hale getirileceğine dair kurucular tarafından verilen taahhüt mahiyetindeki 
belge ilişiktir. (Belge : 4) 

7. Bu özel okulun normal şekilde çalışmasını sağlıyacak idare ve hizmetli personelinin ilgili
lerce temini cihetine gidildiği ve bunların gerektirdiği paranın da okulun bütçesine konulmuş bu
lunduğu, yapılan tetkiklerden, anlaşılmıştır. 

III - Sonuç : 
Mahallinde yapılan incelemelere, ilişik belgelere ve yukarıdaki yedi maddede açıklanan durum

lara göre; bu binanın Özel Gazetecilik Okulu olmaya elverişli bulunduğu ve kapasitesinin gelecek 
yıllarda 500 - 600 öğrenci ile öğretim yapmaya müsait durumda olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ancak, bu okulun açılması ile öğretime başlaması arasındaki zamanın kısalığı sebebiyle üze
rinde tarafımızdan hassasiyetle durularak temini istenen ve yukarıda açıklanan hususların ilgili
lerce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin de öğretime başlama izni ile ilgili teftişler sırasında 
araştırılmasının uygun olacağını takdir ve tensiplerinize arz öderim. 

Maşmüfettiş Müfettiş 
Osman Ülküm en A. Maruf Buzcugü 
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14 No. LU OKUL 

Okulun adı: Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek. Okulu 
Okulun yeri : Ankara Ulus Çankırı Caddesi Kıraner İşhanı 
Açılış tarihi: 1966 
Okulun durumu: Okul, Çankırı caddesinde kurucunun malı olan Kıraner işhamnın 5 ilâ 10 ncu 

katlarında açılmıştır. Bu katlardan ikisi çekme kattır. Ayrıca, birinci katta bir kitaplık ile pro-
jeksiyonlu dersler için hazırlanmakta olan büyükçe bir salon vardır. Binanın zemin ve arka bod
rum kısmında, bâzı dükkânların boşaltılması ile elde edilen haeımlarda ımakina lâboratuvarları-
nın kurulacağı ilglililer tarafından ifade edilmiştir. Zemin katta öğrenci dernek odaları ile tadil 
edilmıekte olan bir öğrenci kafeteryası .mevcuttur. 

On katlı olan binanın yan tarafındaki asansörlerden fazla istifade edilmemekte, katlar arasın
daki iıltibat tek bir merdiven voliyle sağlanmak 

Binanın zemin ve bodrum katları ile birinci katında, temizleyici, kolacı, terzi, kuaför, ayak
kabı imalâthanesi gibi her çeşfit işyerleri, dördüncü katta çeşitli yazıhanelerle İş Bakankasının bir 
bölümü, ikinci ve üçüncü katlarda da İktisadi İlimler Özel Yüksek Okulu bulunmaktadır. 

Bütün bu çeşitli iş yerlerine mensup kimselerle iki okulun öğrencileri aynı merdivenden fay
dalandıkları gibi, katların önünde de bölümü ayıran özel bir kısım bulunmadığından, okulda bir. 
yüksek okulun ciddiyet ve disiplin havasından eser görülmemektedir. 

'625 sayılı Kanunun kabulünden sonra açılmış bulunan okulun bu bina durumu ile, Kanunun 
9 ncü maddesi hükümlerine tamamen aykırı halele bulunduğu tesbiıt edilmiştir. Bu okula açılma 
ve öğretime başlama izni veren uzman heyetlerin arasında. Bakanlık müfettişleri ile Talim Terbiye 
Kurulu üyelerinin de bulunması, Bakanlığın, 625 sayılı Kanunun uygulanmasında gerekli titizlik 
içinde bulunmuadığı kanısının uyanmasına sebebolmuşitur. Ayrıca okula açılma ve öğretime başla
ma izni veren heyete başkanlık etmiş olan bir zatın da, rapor tarihinden kısa bir süre sonra, emek
liye ayrılarak aynı okulda öğretim görevli almış olması da, dikkati çekmiştir. 

Ait katlarında çeşitli yanıcı maddelerle iş yapılmakta bulunan okulda, bir yangın merdiveni 
bulunmadığı gibi, yangına karşı da ciddî tedbirler alınmış durumda değildir. Okula açılma mü
saadesi verilirken alt katta meydana gelecek bir yangının, üst katlardaki öğrenciler arasında ya
ratabileceği paniğin dikkate dahi alınmamış olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, sınıflarda ve lâbo-
ratuvarlarda yerlere atılmış çok sayıda sigara izmaritinin bulunması, okul yöneticilerinin de, bu 
konu üzeninde önemle durmadıklarını ifade etmektedir. 

Okulda, teneffüshane ve her hangi bir beden eğitimi tesisi yoktur. Katlarda bulunan wc. 1er 
ihtiyacı karşılayacak durumda değildir. 10 ncu katta ise hiç yoktur. 

Okulda hiçbir ınediko - sosyal faaliyet olmadığı gibi doktor, muayene odası ve hemşire de 
mevcut değildir. 

Komisyonumuzun, ofkulu ilk ziyaretinde, okulda bir kitaplığın da bulunmadığı pek az sayıdaki 
kitapların bir tarafa istif edilmiş olduğu görülmüştür. Yöneticiler birinci katta tadil edilmekte 
olan bir kısmın kitaplık olacağını söylemişlerdir. Okula Nisan ayı içinde ikinci defa gidildiğinde 
ise, yapılmakta olan kitaplığın tamamlanmış okluğu, ancak, bu hizmete ayrılan yerin, okulun ha
lihazır mevcudu için dahi kifayetli olmadığı görülmüştür. Kitaplıkta mevcut kitaplar ise, hiçbir 
yönden yeterli durumda değildir. 

Okul ilk olarak, mimar, inşaat ve elektrik mühendisi yetiştirmek üzere, gündüz ve akşam öğre
tim yapmak kaydı ile açılmış olup, 1967 - 1968 öğretim yılında ise, yeniden makina mühendisliği 
bölümünün açılması için müsaade almıştır. Okulda yapılan incelemeler sonunda ise, makina mü
hendisliğinin gerekli kıldığı hiçbir lâborotuvarm mevcudolmadığı, ancak, özel yüksek okullar ko
nusundaki Senato araştırması açılması kararını mütaakıp, binanın zemin ve bodrum katlarında 
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bulunan birfkaç dükkânın tahliye ettirilerek bu maksatla kullanılmak üzere ayrıldığı anlaşılmış
tır. Ancak, Komisyonumuzun Aralık ayında yaptığı ilk inceleme sırasında, derhal teçhiz edilecek 
lâboratuvarlar olarak gösterilmiş bulunan bu yerlerin, Nisan ayı içinde yapılan, ikinci kontrolda 
da, hiç el sürülmemiş bir halde ve boş olarak bulundukları da teslbit edilmiştir. Yetkililer her ııe 
kadar bu lâbonatuvarların birinci sınıf öğrencile i için lüzumlu olmadığını ve gelecek öğrettim yı
lma hepsinin taimam olacağını ifade etmişlerse de, 'tamamen söze dayanan bu ifadelerin ne derece
ye kadar gerçekleştirilebileceği hususu şüphe ile ikarşılanmıştır. Zira, okulun halen tedrisata açıl
mış bulunan lâboratuvarlar mm durumu da hiçbir yönden yeterli değildir. OkuldaM fizik ve kim
ya lâboratuvarları, bir yüksek okul lâbarotuvarmdan ziyade, lise ayarı bir okulun lâboratuvarı ni
teliğindedir. Ayrıca, kimya lâboraıtuvarındaki aletler ve cam eşyanın en küçülk bir çizikten ve teli 
bir su lekesinden dahi uzak, yepyeni bir halde bulunması, kimya deneylerinde kullanılması gere
ken ilâçlara aiit şişelerin kapaklarındaki bantarm dahi açılmamış olması, tedris altının ikinci yılma 
girmiş bulunan bu okulda, yeltersiz durumda olan bu lâboratu varlardan dahi faydalanıknanıakta 
olduğu kanısını uyandırmıştır. Okuldaki jeoloji ve topografya derslerine ailt araç ve gereçleri gör
mek mümkün olmamıştır. Yetkililer, bunların öğretim üyelerinin sorumluluğuna verildiğini, onla
rın da bu eşyaları yale anahtarlı odalara kilitliyerök gittiklerini, okul idaresinde anahtar olma
ması sebebiyle bu araçları göstermelerinin mümkün olamıyacağını beyan etmişlerdir. 

Bu durum karşısında, okulda mevcut aıaç ve gereci kontrol etmek üzere demirbaş defte
rinin getirilmesi istenmiş ise de, yöneticeler, okulda henüz bir demişbaş defteri bulunmadığını 
ifade ile, ne defter ne de buna ait listeleri ibraz edememişlerdir. Bunun üzerine hiç olmazsa 
okula alınmış bulunan araç ve gereçlere ait faturaların gösterilmesini istiyen, Komisyon üye
lerine, okul bu faturaları dahi ibraz edememiştir. Bu tutum, okulun, Komisyonumuza 'göster
diği araç gereç ve malzıemelerdn dahi hakiki sahibi olup olmadığı konusunda, haklı bir 
şüphenin doğmasına yol açmıştır. 

Bundan başka, okulda mevcut dersanelerin, aradan duvar kaldırılmak suretiyle meydana ge
tirilmiş bulunması dolayısiyle, buralardaki görüş imkânlarının bozuk bir halde okluğu, der-
sane ve resimhanelerdeki sandalya ve masa adedinin de kayıtlı öğrenci sayısına göre değil. 
devam eden öğrenci sayısına göre ayarlanmış bulunduğu .anlaşılmıştır. 

Okuldaki öğrenci devamsızlığının yaygın bir halde bulunması da dikkati çekmiştir. Oku
lun yönetmeliğinde, öğrencilerin okula devama mecbur olduklarının kaydedilmiş ve 1/3 
oranında ©'kula gelmiyenlerin doğrudan doğruya sınıfta kalacaklarının belirtilmiş olmasını a 
rağmen, okulun, bu konunun takibinde ciddî bir tedbir almadığı anlaşılmıştır. O kadar 
ki, okul idaresinin bu konudaki kayıtlarını görnuek isltiyen Komisyonumuz üyelerine ©kul 
yöneticileri, «'buranın bir yüksek okul olduğunu, idarenin bu gibi meselelerle uğraşmadığını, 
öğretmenlerin lüzumlu gördükleri zaman ve şekilde yoklamaları yapıp, sene sonunda okul 
idaresine sözlü olarak malûmat verdiklerini, idarenin ide buna göre işlem yaptığını, bunun 
başka ela yolu olmadığını» ifade edecek kadar ileriye gitmişlerdir. 

Kaydını yaptırdıktan ve birinci taksidi yatırıp tecil belgesini aldıktan sonra okula de
vam etmiiyen öğrencilerin sayısı da dikkati çekmiştir. Bu husus okulun idari teftişini yapmış 
bulunan müfettişin Teftiş Kurulu 2039 sayı ve 8 . 1 . 1968 tarihli1 raporunda da yer almıştır. 

Raporda aynen «bu durum, bir kısım öğrencilerin okula askerlik tecil belgesi almak amaciyle 
kayıtlarını yaptırdıkları, bunu sağladıktan sonra da devama lüzum görmedikleri intibaını uyan
dırmaktadır.» denilmektedir. 

Okula kaydedilen öğrenci sayısı da, verilmiş olan kontenjanın çok üstündedir. Bu ko
nudaki rapora göre okulun toplam olarak 700 öğrenci alabileceği ve 1966 - 1967 yılında üç 
bölümün birinci sınıfları için, sadece ve toplam olarak 200 öğrenci almasına müsaade edil
diği ianlaşılmıştır. Ancak okul, gündüz inşaat ve mimarlık bölümlerine 322, akşam inşaat, 
elektrik ve mimarlık bölümlerine 828 olmak üzere cem'an 1 150 öğrenci kaydetme yoluna 
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gitmiştir. 1967 - 1968 öğretim yılında, yeniden açılmasına müsaade edilen makina bölümü 
iein de, gündüz ve akşam ayrı ayrı 200 kişiLik öğrenci kontenjanı verilmiştir. Bu duruma 
göre, 1967 - 1968 öğretim yılındaki öğrenci sayısının bir yıl evvel açılan üç bölüm için eskisi 
gibi 200, yeni açılan makina bölümüne de 200 olmak üzere, gündüz ve akşam cem'an 800 kişi 
olması gerekirken, 1967 - 1968 yılında gündüz bölümüne 256, akşam 'bölümüne 880, cem'aıı 
1 036 yeni öğrenci kaydı yapılmak suretiyle okulun mevcudu 2 286 ya çıkarılmıştır. Oysa, 
okulun yönetmeliğinde, alınacak öğrenci say-smm, Millî Eğitim Bakanlığının vereceği kon
tenjan ve okulun maddi imkânları ölçüsünde 'tesbit edileceği, müracaat bu nisbetin üstün
de olursa, bir sıralama imtihanına gidileceği açıkça ifade edilmiştir. . Okulun iki sene 
zarfında böyle bir sıralama yapma yoluna gitmediği, verilen kontenjanın ve okulun maddi 
imkânlarının çok üstünde öğrenci kaydetmek suretiyle, mevcut yönetmeliğin hükümlerini 
de ihlâl ettiği anlaşılmıştır. 

Okuldaki öğretim elemanlarının adedi Bakanlığın Komisyonumuza tevdi ettiği listede 
117 olarak görülmektedir. Buna mukabil okulda görev almış bulunan öğretim üyesi sayısı
nın sadece 3 olduğu anlaşılmıştır. Okuldaki asisltan sayısı da 4 kişiden ibarettir. Geri ka
lanların öğretim görevlisi oldukları anlaşılmış olup, ancak, bu kimselerin bir yüksek okul
da öğretim yapacak nitelikte olup olmadıkları - bu konudaki yönetmeliğin çıkmamış bulun
ması sebebiyle - kesin olarak tesbit edilememiştir. 

Öğretim elemanları ile ilgili dosyalar üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise, birçok öğ
retmenin atanma kararnamesi bulunmadığı, bir kısım öğretmenlere Bakanlığın iznine sunul
madan görev verilmiş bulunduğu ve bu durumun okulun açılışından beri devam ettirildiği, 
bir kısmının, kanunun 21 nci maddesinde öngörülen J / 2 hükmüne aykırı olarak bu miktarın 
çok üstünde ders vermekte -oldukları görülmü. tür. 

Memur statüsüne tâbi bulunan kimselere 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı ola
rak görev verilmiş bulunduğu, Bakanlığın bu duruma dikkat çekerek inhaları kabul et
memesi karşısında, kanunun 23 neti maddesi gereğinee derhal işlerine son verilmesi gerekir
ken göreve devam ettirildikleri ise, Baka? lığın Komisyonumuza tevdi ettiği öğretmen 
listesinin tetkikinden anlaşılmıştır. 

Yine aynı listenin tetkiki sonucunda, özel statüsüne göre başka yerde görev 
almaları mümkün olmıyan fen lisesi öğretmenlerinin de, bu okulda ders almış olduk
ları tesbit. edilmiştir. Yine aynı listeye göre okulda ders alan serbest meslek sahiplerine de 
439 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı ol; rak, haftada 12 saatten fazla ders verilmiş 
olduğu, ayrıca Bakanlığın üst kademelerinde 1 ulunan 'bâzı kimselerin de bu okulda öğretim. 
görevi almış oldukları anlaşılmıştır. (Okulun < ğretim elemanlarına ait 117 kişilik liste ilişik
tedir.) 

Okulun birinci yıl sonundaki başarı oranının çok düşük olacağı imtihan sonuçlarının 
çok verimsiz olmasiyle anlaşılması üzerine - okul yetkilileri, okulun imtihan döneminde bu
lunduğu bir sırada Bakanlığa müracaat eder< k birkaç ay evvel kabul edilen yönetmeliğin 
7 Temmuz 1967 tarihinde değiştirilmesini sağl; mışlardır. Değiştirilmiş olan 42, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 58 nci maddelerin özellikle imtihaı 1ar ve sınıf geçme ile ilgili maddeler oluşu 
dikkati çekecek mahiyette görülmüştür. Bilha sa, sınıf geçme yerine dönem geçme esasının 
kabul edilmesiyle birinci sınıfta başarısız dur; ma girmiş olan öğrenciye ikinci sınıfa geç
me, dolayısiyle okula devam imkânı sağlamın tır. Yönetmelik yeni şekline göre gündüz 1 ve 
2, akşam 1, 2. 3 ııcü sınıfları birinci dönem k< bul etmekte son iki sınıfı da ikinci dönem 
saymaktadır. Ye öğrenciler her sınıfta değil ; adeoe dönem sonu sınıflarında takılabilmek
tedirler. Bu tutumun, öğrencinin yetişmekte dduğu alanda hiçbir kaabiliyelti ve başarı şansı 
olmadığı hallerde dahi bir müddet daha fa la. okulda tutulmasını hedef aldığı, bu itibarla 
da, öğrencinin lehine olmaktan ziyade tic: ri maksada hizmet edecek nitelik olduğu ka
nısına varılmıştır. 
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Okulun yıllık eğitim ücretli valilikçe gündüz 5 500, lakşam 3 500 olarak tes'bit edilmiş ve 
okul bu miktara, ilâve olarak ilk açıldığı yıl her öğrenciden 100 lira da kayıt ücreti almıştır. 
Daha sonra valiliğin kayıt ücreti olarak bir tes'bit yapılmasının baihis konusu olmadığını 
•bildirmesine karşılık, ikinci yıl bu miktarı 300 liraya çıkarmıştır. 

Okulda sorumlu bir müdürün bulunmadığı, müdür yardımcısının müdür vekilliği yaptığı 
anlaşılmış olup bir genel sekretere de raslanroamıştır. 

Komisyonumuz okulda kurucunun herkesten çok söz sahibi olduğu kanısına varmıştır. 

Okul kuruluş sırasında iken yapılan bir şikâyet üzerine ve sadece bu konularda bir 
kere denetlenmiş ve 'dikkati çekilmiştir. Esas idari teftiş ise 1967 yılının Aralık ayı sonnnda 
yapılmıştır. 

Okulun bütün tutumları ile, kendisine para vermiş bulunan öğrencilerin eğitimi konu
sunda göstermek zorunda olduğu gayreti, daha çok, kâr etme imkânlarını arama yolunda 
harcadığı görüşü, Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Eki : 1 öğretmen listesi 
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Zafer Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Resmî yöreyi 

Resmî 
okuldaki Resmî okuldaki 
Ders saati Maaşı Ücreti 

1 
2 
3 
4 
5 
•6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Prof. Dr. Esat Egesoy 
Prof. Dr. Saffet Süray 
Doç. Miaide Oruç 
Reşat ongen 
'Mehmet Aslantürk 
Nadir Cömert 
Şerafettin Ayhan 
Şükrü Kutlu 
Vahap Aydmtuğ 
Fahrettin Dağdelen 
Şevki Bayvas 
Prof. Dr. Enis Erdik 
Doç. Ziya Güner 
Tahsin Bakay 
Necati 'Greçkinli (2) 
Hüseyin 'Soylu 
Necat Tunçok 
Rüştü Ovalıoğlu 
Mücevher Sevinç 
Nevin Karda§ 
Muzaffer G-ürses 
Refika Arsoy 
Lütfiye Akça ay 
Dr. İsmail İlhan (1) 
Abdülrezzaık Baloğlu 
Safiya Hatay 
Yıldırım Koçak (1) 
O. Özer Özkan (1) 
Celâlettin Üzer 
Arman Güran (1) 
İsmail Şengel 
Yalçın Oğuz 
Ferzan Baydar 
Yalçın Al ata ş 
Cengiz Bektag 
Turan Tüzemen 
Hüsamettin G-üz 
Orhan özdoğanlar 
Kemal Ergül (1) 
Kemal Deveci 

Fen Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Er. Tek. öğ. Okulu 
Yük. Öğ. Okulu 
Tek. Öğr. Okulu 
Tek. Öğr. Okulu 
Tic. Yük. Öğr. Okulu 
Yük. öğr. Okulu 
4489 göre izinli 
Er. Yük. Tek. öğr . Okulu 
Fen Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Gazi Eğitim 
'Gazi Eğitim 
G-azi Eğitim 
Tek. Öğr. Okulu 
Mad. Tek. Arama 
Yük. Öğr. Okulu 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Serbest 
Tic. öğr. Okulu 
Ticaret Bakanlığı 
Harh Okulu 
Gazi Eğitim 
D. S. 1. 
Karayolları Araş. 
Serbest 
Serbest 

4489 göre izinli 
Tur. Tan. Bakanlığı 
Serbest 
Serbest 
Serbest 
İmar xe İskân Bakanlığı 
Serbest 

Serbest 
Erk. Tek. Yük. öğ. Okulu 

15 
6 

15 
9 

16 

4 

11+5 (YÖO) 

16 

17 

13 

8 

150 
150 

150 
90 

100 
90 

60 
125 
70 

150 
125 

80 
60 

100 

60 

1 000 Br. 

174 
1 250 

800 

110 Yev. 
'61 Yev. 

3 000 

137 Yev. 

(1) Belge 9. 
(2) Belge 10. Necati Geçkinli'nin durumu. 
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öğretim görevlilerinin durumlarını gösterir çizelgedir. 

Okulumuzdalki ders saati Okulumuzdan 
Gündüz Alkşam -aldığı ücret Okuttuğu ders 

8 
6 
8 
8 
6 
5 
5 
5 
4 
5 
2 
7 
4 
4 
5 
5 
8 
3 
4 
6 
2 

16 12 saatten fazla alamaz. 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
4 

16 12 saatten fazla alamaz. 
4 

12 
6 
3 
3 12 saatten fazla alamaz. 
3 
4 
4 
3 
3 

4 
3 
8 
8 
8 
6 
2 
7 

8 
4 
5 

3 
6 

18 
3 

3 
3 
3 

2 
8 
6 
3 

10 
6 

9 
4 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
o 

250 Net 
750 » 
660 B r ü t 
»80 
478 
438 
995 
118 
125 
145 
718 

» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 

250 Net 
2 030 Brüt 

„. ı 
1 
1 
1 

2 

2 

1 
1 
1 
2 

o o 
2 
1 
2 
2 

2 
1 

920 
363 
718 
225 
238 
519 
775 
660 
768 
483 
980 
850 
968 
098 
098 
098 
905 
805 
5*60 
569 
283 
638 
100 
'753 
700 
467 
353 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yüksek Matematik 
Yüksek Matematik 
Yüksek Matematik 
Tasari Geo - Cebir 
Cebir 
Ceflbir - Yüksek 'Mat. 
Geometri 
Geometri 
Trigonometri 
Tirgonometri 
Tasari Geometri 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Kimya 
Jeoloji 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
İngilizce 
ingilizce 
Almanca 
Almanca 
Fransızca 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Mimari Proje 
Teknik Resim 
Siperpektif Bölge 
Yapı Bilgisi 
Yapı Bilgisi-
(Bina 'Bilgisi 
Yapı Malzemesi 
Yapı Malzemesi 
Yapı Maılzem'esi 
Malzeme ve Lab. 
Teknoloji - Tas - Tek. Res. 
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Sıra 
No. 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 
79 
80 

Adı ve soyadı 

Mecit Aran 
Lütfü Önsoy 
Nuri Al tun ok 
Ş e raf ettin Bilyap 
Yılmaz Şimşek (1) 
Özer ölçmen 
Şefik Cofcof 
Selçuk Mi'lav 
Arif Kaptan 
Coşkun Erk al 
Leylâ Baydar 
Vedat Yalemkaya 
Adnan Ta şçı oğlu 
Yüksel Erdeuıir 
Nusret Karçıoğlu (x) 
Naci İskender 
Dr. Zeki Tüfekçioğlu 
A. Hamdi Özer (3) 
EMullaih Tovay 
Taksin Pelit (x) 
Necati Girgin 
Cevat Kerpiççi (1) 
Ekrem Metin (3) 
Şevki Altındağ (x) 
Adnan Çakmalkçıoğlu 
Özidemir Kandenıir 
Doç. Ethem Tokmakçıoğ-
lu (3) 
Zeki Çakmak 
Yunus Murat 
Ahmet Kaptanoğlu (3) 
özoan Kulan 
Rahmi îder (x) 
Şakir ıSoykal 
Prof. Dr. Bedii 'Şakir Tok-
tay 
Hüseyin Bezmez 
Saibri Kileci 
Lütfiye Çakmalkçıoğlu 
Emin özidemir 
Orhan Ural 
Bedii Erdem 

Resmî görevi 

Top. Mah. Of. Gn. Md. 
Serbest 
Y. S. E. 
T. P. A. 0. Uzman 
D. S. İ. 
Serbest 
D. S. İ. 
Serbest 
Hacettepe Üni. 
Serbest 
Serbest 
Serbest 
Serbest 
Serbest 
Millî Eğit, Bak. Plân. 
Erk. Tek. Yük. Öğr. Ok. 
ARGE ve Fen Fakültesi 
Fen Lisesi 
Maliye Bak. Yay. Gn. Md. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Yük. Öğr. Okulu 
Elek. Hes. Merkezi 
Fen Lisesi 
Öğr. Ok. Gn. Md. Yard. 
Gazi Eğitim 
KKK Elektronik Hes. Mer. 

Fen Fakültesi 
Serbest 
Yük. Öğr. Ok. Md. 
Fen Lisesi 
D. S. î. 
Orta Öğr. Gnl. Md. Yar. 
Gazi Eğitim 

Serbest 
Kimya San. Ens. Md. 
El. ve Ha. Gaz. İş. Md. 
Yük. Öğr. Okulu 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Plân. Baş. Yard, 

Resmî 
okuldaki Resmî okuldaki 

Ders saati Maaşı Ücreti 

137 Yev. 

110 Yev. 

3 300 

2 500 

12 

20 

14 

18 

12 

22 

16 

90 
125 

60 
50 

80 

70 
90 
90 

125 

90 
70 

90 

300 

75 Yev. 

81 Yev 

22 
20 
20 

90 
«0 
80 

(1) Belge 9. 
(2) Belge 10. Necati Geçkinliğim durumu. 
(x) İşaretli olanlar M. E. B. mensuplan. 
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Okulumuzdan 
Akşam 'aldığı ücret Okuttuğu ders 

3 

6 

3 
7 

7 

10 
7 
3 

10 
10 
10 

8 
7 
8 
8 

10 
6 

1 

1 

1 

1 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

495 
860 
605 
698 
770 
573 
698 
695 
535 
710 
373 
835 
240 
695 
975 
250 
725 
715 
603 
715 
330 
308 
300 
390 
845 
030 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 

'Mekanik 
Topografya 
Topografya 
Yapı Statiği 
Yapı Statiği 
Statik ve Mulkavemet 
Statik ve Mukavemet 
Mimari Proje 
'Serbest Resim 
Sanat Tarihi 
'Sanat Tarihi 
Mimari Proje 
Teknik Resim 
Mimari Proje 
YüksekMatematik 
Yüksek Matematik 
Yüksek Matematik 
CeJbir 
'Cebir 
Celbir 
Cebir 
Celbir 
Geometri 
Geometri 

Trigonometri 
Trigonometri - Fizik 

4 
5 
6 
8 

11 
9 
4 

2 030 
838 

1 040 
1 300 
1 780 
J 588 

790 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fizik 
Fizik - Trigonometri 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Jeoloji 

6 
7 
5 
5 
6 
6 
9 

900 
1 393 

823 
823 
878 
878 

1 225 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kimya 
'Kimya 
Kimya 
Kimya 
Türkçe 
Türkçe 
Türkçe 
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Sıra 
No. 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

Adı ve soyadı 

M. Ali Erlkiner 
Firüzan Arsal 
Cihat Zorlu (x) 
Muhbil Ertünç 
Mustafa Güzellkaya 
Rasih Güven 
Mithait Savaş 
M. Lültfi Saknan 
Ahonet Ö'zm 
Orhan Ülkülü 
Mehmet Yazgan 
ismet Danış 
Aktan Okan 
Dr. İlhan Akhnn (x) 
Osman özgönül 
Necmettin Derieioğlu 
Mustafa Bağcı 
Mehmet Saldhoğlu 
Mesut iCKin 
Kâzım Türkmen 
Nihat Saydam 
Hilmi İsmail oğlu 
İbrahim Keskin (1) 
Şükrü Kaya 
Uygur Şeııdil 
Turgut Tarııkâhya 
Orhan Dinç 
Kurt doğ an Subay 
Ruş/en Balban 
Ekrem Yeşil ada 
Celâl özpınar 
Nuri Ergin 
Celâlettin Songu 
Galip Bay dar 
Bülent Onaran 
Nuri Ersoy 
Enver Kurtoğlu 

Resmî (görevi 

Gazi Eğitim 
Serbest 
Plân. Şb. Md. 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Serbest 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Yük. Öğr. Okulu 
San. Bak. Şb. Md. 
Mes. Tek. Öğr. Gn. Md. 
Serbest 
Mes. Eğ. Md. 
Tek. Öğr. Okulu 
Tek. Öğr. Okulu 
Tek. Öğr. Okulu 
İmar ve İsıkân Baik. 
Ziraat Bankası 

Emekli 
ARGE 
Serbest 

Serbest 
İller Bankası 

Belediye İmar. Md. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Tek. öğr . Okulu 
Ziraat Bankası 
Gazi Eğitim 

Resmî 
oikuldaki 

Ders saati 

6 

12 
l 8 

17 

24 

16 

-

15 

Resmî okuldaki 
Maaşı Ücreti 

100 

'90 
80 
70 

100 

70 
143 Yev. 
137 Yev. 

133 Yev. 

120 Yev. 

137 Yev. 

80 

(1) Belge 9. 
(2) Belge 10. Necati Geçkinli'nin durumu. 
(3) Belge 11. Okulda görevli Fen Lisesi öğretmenleri. 
(x) İşaretli olanlar M. E. B. mensupları. 



Okuluımuzd'alki' ders saa/tti 
Gündüz jybşaım 

Okulumuzdan 
aldığı ücret Okuttuğu derS 

12 saatten fazla alamaz 

6 
6 
9 
9 
6 

24 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
8 

11 
-6 
6 

Ö5 
56 

3 
3 
3 
3 
6 
2 
2 
2 

14 
3 

10 
2 
4 
3 
3 
2 
8 
1 
3 

833 
833 

1 '250 
1 248 

788 
3 330 

833 
833 
833 
833 
785 
508 

1 690 
2 103 
1 063 
1 063 

958 
903 
508 
485 
508 
485 

1 110 
417 
417 
417 

2 470 
600 

1 883 
418 
835 
648 
•648 
450 

1 570 
1 950 

648 

İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
ingilizce 
İnıgilizee ve Fransızca 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
Fransızca 
Fransızca 
Teknik Resim 
Teknik Resim. 
'Teknik 'Reis. ve 'Tas. 'Greo. 
Tek Reis. - Tasarı Geo. 
'Tek Res. - Tasarı Gıeo. 
Teknik Res. ve 'Teknoloji 
Teknik Reis. ve Yapı Bil. 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Mekanik ve Teknik Resim 
Mekanik ve Teknoloji 
Mekanik 
Mekanik 
Mimari Proje 
Yapı Bilgisi 
Mimari Proje ve Yapı Bil. 
Yapı Bilgisi 
Yapı Bilgisi 
Topografya 
Topoğraıfya 
'Mimari Proje 
Teknik Resim 
Yüksek Matematik 
Topografya 

Kayıtlarımıza uygundur. 2 . 1 2 
Müdür V. 

İsmail Şengel 

1967 
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15 NO. LU OKUL 

Okulum Adı : Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : Ankara Maltepe Adsız Sokak -
Açılış tarihi : 1967 
Okulum durumu : Okula ait dosyanın tetkikinde, okul kumcusunun özel yüksek okul aç

mak için yaptığı müracaatı değerlendirmek üzere görevlendirilen uzmnamlar heyetine, ilk defa 
Maltepe Ali Soıavi Sokakta, halen Yükseliş Koleji olaın binanın gösterildiği ve bu binaya 6.7. 
1967 de açılış, 20 . 10 . 1967 de de öğretime başlama izninin verildiği anlaşılmıştır. 

Bilâhara, okul kurucusu Bakanlığa tekrar müracaatla, okulu, evvelce 'gösterilmiş bulunan (bina
nın arkasındaki Adsız Sokakta, yeniden inşa ettirdiği binaya nakletmek istediğini bildirmiştir. 
11 . 12 . 1967 de yapılan inceleme sonumda okul uygun görülen bu yeni binaya nakledilmiştir. 

Bu suretle, henüz birinci sınıfları açılmış bulunan bu yüksek okulun, orta dereceli Yükseliş 
Koleji içinde tedrisat yapması ile, 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini ihlâl etme durumu da ön
lenmiştir. 

Okul, kurucunun malı olup 4 056 m2 lik arsa üzerine 1 556 m2 lik inşaat sahasında yapılmıştır. 
Bir bodrum, bir zemin ve üç normal kat ile bir teras katından ibarettir. 

Bodrum katta öğrenci kantini, büyük bir anfi ile malzeme lâboratuvarı ve bâzı depolar vardır. 
Bu katta yer altından açılmış bulunan bir tümelle Yükseliş Kolejinin mutfağına irtibat sağlanmış 
ve yüksek kısım öğrencilerinin yemek durumunun bu suretle halli yoluna gidilmiştir. Zemin katın
da, yine büyük bir anfi ile fizik, kimya, jeoloji lâboratuvarları ve idare odaları vardır. Birinci 
katta altı tane büyük dershane ile öğretim üyeler nin odaları, diğer katlarda biraz daha küçük ders
hanelerle resimhaneler vardır. Ancak, okulun halen sadece birinci sınıfı açılmış bulunduğundan, 
bu kısımda boş kalan hacimlerden şimdilik yatakhane olarak faydalanılmakta, bir kısım öğrencinin 
bu suretle yurt problemini halletmesine yardımcı olunmaktadır. Okulun teras katı kitaplığa ayrıl
mıştır. Ayrıca, bodrum katındaki bir salon düşünerek istekli öğrenciler için bir mescit haline 
getirilmiştir. Binanın penceresi olmayan anfilerine havalandırma tertibatı konulmuştur. Büyük 
dershanelerde hoparlör tesisatı vardır. 

Okulun bahçesi vardır. Beden eğitimi tesisi olarak bodrum katındaki bir hacım yerine minder 
döşenmek suretiyle judo salonu haline getirilmiştir. Okulda bundıan başka ibeden eğitimi tesisi 
yoktur. 

Okulda, inşaat ve makina mühendisliği ile mimarlık bölümleri açılmıştır. 
Okuldaki lahoratuvarlar şimdilik açılmış bulunan birinci sınıf için oldukça iyi bir durumdadır. 

Ancak bodrum katındaki makina lâboratuvarı yeterli halde değildir. 
Ayrıca, binanın daha tümüyle tamamlanmamış olup, bâzı yerlerin kaba sıvasıyla durduğu, ancak 

tamamlanma faaliyetlerinin devam etmekte olduğu da müşahade edilmiştir. 
Okula Bakanlık tarafından verilen kontenjan, birinci sınıflar için 1 200 dür. Ancak, bu mikta

rın akşam ve gündüz olarak ayrı ayrı mı yoksa, toplam olarak mı verildiği anlaşılamamıştır. 
Okul yöneticileri bina kapasitesinin 1 200 olması dolay isiyle, iki ayrı grup halinde yapılan öğreti
min ayrı ayrı hesaplanması gerektiği kanısında bulunduklarını ve tatbikatı da buna ıgöre yürüttükle
rim beyan etmişlerdir. Okulun mevcudu ise gündüz 386, akşam 1127 dir. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunu diploma derecesi orta olanlar teşkil etmektedir. 
Öğrenci kayıtları ile ilgili hususların temiz ve düzenli bir halde olduğu tesbit edilmiştir. Devam 

işi oldukça kontrollü bir halde yürütülmektedir. 
Okulun yönetmeliğinde tam notun 20 olduğu, bir dersten geçebilmek için başarı notunun 11 ol

ması gerekmekte ise de, yıl içi notu 8, imtihan notu 10 olmak şartiyle, başarı notu 10 olanların 
da sınıf geçebileceği kaydı yer almış bulunmaktadır. 

Okulun yıllık ücreti gündüz 5 550, akşam 3 500 olarak tespit edilmiştir, buna ilâve olarak, 300 
lira da kayıt ücreti alınmaktadır. 
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Bu duruma göre okullun, gerek yönetmelik ve gerekse ücret bakımından Zafer Okulunu misal 

aldığı anlaşılmaktadır. 
Okulun Komisyonumuza verdiği listeye göre, okulda 18 i öğretim üyesi, 3 ü öğretim görevlisi, 

36 sı öğretim yardımcısı ve 10 tanesi de okutmam olmak üzere ceman 67 öğretim elemanı vardır. 
Okul tüm 'öğrenci sayısı 1 127 + 386 t= 1 513 olduğuna göre bir öğretim üyesine düşen öğrenci 
sayısı 1 513 -=- 18 = 87, (bir öğretim yardımcısına düşen miktar ise 1 513 -i- 36 t= 42 dir. Tüm 
öğretim elemanları itibarı ile hesaibedildiğinde bir öğretim elemanına düşen öğrenci miktarı ortala
ma olarak 23 tür. 

Öğretim elemanlarına ait dosyaların tetkikinde ise, öğretim üyesi olarak gösterilen kimselerden 
ancak 9 tanesinin hakiki öğretim üyesi olduğu, g | i kalanlarınsa, çeşitli üniversite ve yüksek okul
lardan mezun kimseler olduğu anlaşılmıştır. Bun1 ar arasında asıl görevleri öğretmenlik olmıyan 
kimseler de vardır. ıÇeşiltli kuruluşlarda çalışan bu öğretim elemanlarının, bir yüksek okulda öğ
retmenlik yapacak nitelikte olup olmadıklarının tesbiti, bu konudaki yönetmeliğin henüz çıkma
mış olması sebebiyle mümkün olamamıştır. 

Aynı şekilde okulda görev almış ibulunan öğrıî im yardımcıları ile okutmanların da D. D., DSİ, 
Etibank, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve benzeri yerlerde çalışan kim
seler olduğu dikkati çekmiştir. Bu durumun 788 sayılı Kanunun '8 nci maddesi ile bağdaşma şekli 
anlaşulaımamıştır. 

Okulda öğretim yardımcılarına ait hiçbir kararnamenin bulunmaması dikkati çekmiştir. Ayrıca, 
öğretim üyeleri ile okutmanların, kararnameleri de büyük ölçüde eiksiktir. Bâzı öğretim üyelerinin 
dosyasında ise imzalanmamış bir 'sözleşmeden baş'ıa hiçbir vesika yoktur. 

Ayrıca, öğretim 'elemanlarıma ait listelerin tetkikinde, öğretim yardımcılarının fiilen derse gire-
miyeceklerini ifade eden okul yönetmeliğine aykı ;ı olarak, bâzı derslerin, doğrudan doğruya öğre
tim yardımcılarına verilmiş olduğu da tespit edilmiştir. (Okuldaki öğretim elemanları ile Okuttuk
ları derslere ait liste ilişiktedir.) 

Okulda müdür ve genel sekreter vardır. 
Okul yeni açılmış olduğu için imtihan işlemle i hakkında birşey söylemek mümkün değildir. 
Okul kurucusu komisyonumuz üyeleri ile yap ığı konuşmada kendisine aidolan büyük arsanın 

içinde başka öğretim binaları ile bir öğrenci yurdu inşaa ettirmek suretiyle burada büyük bir kam
pus meydana getirmek kararında olduğunu ifade etmiştir. 

Eki : 3 sayfa halinde öğretmen listesi. 



Adı soyadı ve görevi 

Sırrı Kınmlıoğlü. (Öğretim Yar.) 
Isımıet Olcaylair* (Öğretini Üyesi) 
Ahmet Abdik (Öğretimi Üyesi) 
Yusuf Krdoğdu (Öğretim Görev.) 
Recai Kutan (Öğretim: Yar.) 
Yahya. Oğuz (Öğretini1 Yar.) 
Ünal Uysal' (Öğretim1 Yar.) 
Mehm'et Kamışlı (öğretim' Yar.) 
Şevket Oelikkan'at (Öğretim Üyesi) 
Ahmet Tcrali (Öğretim Y;v?0 
İbrahim Görmezler (Öğretim Yar.) 
Işm'eıi' Kendir (Öğretim Yar.) 
Güner Om ay (Öğretim Yar.) 
Sabahattin! SağıroğTn (Öğretim Yar. 
Şükrü T'ÜZÜIT (Öğretim Ya'r.) 
Numa'ni Z eniğin1 (Öğretim Üyesi) 
'Fahri Domaniç (Öğretim- Üyesi) 
Gülcam Yüîe'k (Öğretim Yar.) 
Lal'e Tacer (Öğretim Yaîr.)' 
Remzi Karamam (Öğretim! Ya«r.) 
N'e'şet Akmandor (Öğretim Üyesi 
Hayrettim Arık (Öğretini Üyesi) 
Ergim Gündoğdu (Öğretini' Yan\) 
Ünal Koksal (öğretim. Yar.) 
Meeit Okay (Öğretim' Üyesi)' 
Namık: Araş (Öğretim Üyesi) 
Emir (rülbaraıii (Öğretim Üyesi 

is Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 

ÖZEL OKULDA 

()kuttuğu dersler 

Tasarı Geo. 
Yilksele matematik 
Cebir Geomet. Trig. 
Pratik Hes. Trigom T. 
Pratik Hes. ve Cebir. 
Pratik Hes. ve Cebir. 
Yüksek Matem atik 
Yüksek Matematik 
Geometri 
Geometri 
Geometri 
Pratik Hes. ve Cebir 
Pratik, Hes. Cebir 
Trigonometri 
Pratik Hes. ve Cebir Elektrik Bil 
Fizik 
Fizik 
'Fizik 
Fizik 
'Fizik 
Trigonometri 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Kimya 
K im ya 
Kimya 

Saati 

14 
20 
16 
8 
6 
6 
o 
o, •> 

12 
fi 
6 
r> 
5 
6 

gisi 3 
6 
8 

16 
16 
8 
9 

16 
16 

8 
6 
9 
6 

Aldığı 
ücret 

1 085 
5 405 
2 980 
1 820 
1 960 
1 960 

645 
645 

3 760 
930 
930 
790 
930 

1 070 
750 

3 650 
4 100 
1 910 
1 910 
1 2'80 
2 720 
2 050 
2 050 
1 280 
3 500 
2 860 
3 600 



Adı soyadı ve görevi 

Erdoğan Erman (Öğretim Yar.) 
Baki özüm (Öğretim1 Yar.) 
Turhan Soysal (Öğretim Yar.) 
Burhan Ermiş (ÖğretinıYar.) 
Necmettin E'rbaıkan (öğreitm Üyesi) 
Nihat Saydam' (ÖğretimÜyesi) 
Kâm i Büyüközek (Öğretim Yar.) 
Kahraman Arairai! (öğretim Yar.) 
Zeki Erim (Öğretim Yar.) 
Melih Koçe'r (Öğretim Üyesi) 

Mehmet Palamutoğlu (Öğretim Üyesi) 
Celâl Şener (öğretim Yar.) 
Turhan! Utku (Öğretim Yar.) 
Mesut Çetinıçe'lik (öğretim Görevlisi) 
Hulusi Güngör (öğretim Üyesi) 

Selâhattinı Çakal (öğretim Üyesi) 

Tufan Enönler (Öğretim Yar.) 
Bilge Ki ray (öğretim Yar.) 
Uğur Erkman (Öğretim Yar.) 
Kadri Kalaycı oğlu (Öğretim Yar.) 
Tevfik Atıl (Öğretim Yar.) 
Orhan Kılıç (öğretim Yar.) 
Suna Solakoğlu (öğretim Yar.) 
Abdullah Demir (öğretim Yar.) 

ÖZEL OKULDA 

Okuttuğu dersler 

Kimya 
Kimya 
Kimya 
Kimya 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Resim Malzeme ve 
Teknik Resim 

S 

İmal us. 

Teknik Resim, Tasarı Geometri 
2 malzeme, 1 imal usulleri, 
mak. bil. Mühendislik bil. 

Teknik Resim, Tasarı Geo. 
Teknik Resim 
Teknik Resim. 
Jeol'oji 
Temel tasarı, Yapı Bilgisi, 
Resim 

1 genel 

Serbest 

aati 

8 
8 
8 
8 
6 
8 

13 
14 
14 

4 

24 
4 
6 
2 

7 

Aldığı 
ücret 

1 280 
1 280 
1 280 
1 140 
2 650ı 
2 370 
1 865 
1 945 
2 235 

2 000 

7 790 
900 

1 130 
760 

7 000 

Bina Bilgisi 

Temel Tasarı 
Temci Tasarı 
Temel1 Tasarı 
Temel Tasarı Yapı Bilgisi 
Teme] Tasarı 
Serbest Resim 
Serbest Resim 
Yapı Bilgisi 

2 130 

24 
24 
24 
24 
24 

G 
6 
4 

4 200 
2 710 
2 940 
2 940 
3 260 
1 130 
1 130 

900 



Adı soyadı ve görevi 

Mehmet; Ürtver (Öğretim Üyevsi) 
jf. llorninger (Öğretim Üyesi) 
Recep Doksat (Öğretim Üyesi) 

Lsat Coşan. (Öğretim Oörevlisi) 
Mevlu't .Bingö'l (Okutman) 
Adil Ela! (Okutman)) 
A1 âatttin Haydaroğltı (Okutnıan) 
Ali Sait Yıldın iner (Okutman) 
A. Fırat Dallak (Okutman) 
Ali O Ünal (Okut man») 
Ali Kara'duınan (Okutman1) 
Halide Satar (Okutman!) 
Seugüi Ö/.düırdar (Okutman) 
Turhan, Özdemir (Okutman) 
» t a n Yül'e'k (Öğretilm Yar.) 
Vural Baran (Öğretim Yar.) 

ÖZEL OKULLA 

Okuttuğu dıersler Saati 

Mal/eme 2 
Tasarı Oeo. 8 
I. Iüinan iter ve Sosyal Bil. 1 

Türkçe ve Hü m an iter Bil. 
Fransızca: 
Fransızca 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
Almanca 
Almanca 
Teknik Resim 
Teknik Resim 

6 
6 
6 
6 
(i 
6 
fi 
6 
6 
3 
9 
6 

Aldığı 
ücret 

1 370 
2 500 
1 020 

020 
930 
895 
930 
895 
895 
895 
930 
930 
930 
540 
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16 NO. LU OKUL 

Okulun adı : (Başkent Özel Gazetecilik Yüksek Okulu 
Okulun yeri : Ankara Cebeci Dumlupmar caddesi No. : 24 
Açılış tarihi : 1967 
Okulun durumu : lOkul, Ceheci'de iManisa öğrenci yurdu olarak yapılan binanın 3 - 4 ııcü 

katlarında açılmıştır. 
Aynı binada (Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu da tedrisat yapmaktadır. 

Bina, -bodrum ve teras dâhil olmak üzere yedi katlıdır. ıBinamn bodrum ve zemin katları iki okul 
tarafından müştereken kullanılmaktadır. Bodrum katında öğrenci lokali ve kantin, zemin katta 
müdür ve genel sekreter odaları ile profesörler, idare meclisi odası ve büro bulunmaktadır. Bun
lardan müdür ve genel sekreter odaları her okul için ayrı ayrı olup, diğerleri her iki okul için 
müşterek olarak kullanılmaktadır. 

Üç ve dördüncü katlardaki büyük sınıflar, aradan duvarlar kaldırılmak suretiyle elde edildi
ğinden ortada kalan sütunlar dolayısiyle görüş imkânları bozuk bir haldedir. 

Okulda uygulamalı meslek derslerinde kullanılmak üzere ayrılmış özel dershane ve buna ait araç 
ve gereç yoktur. Bir gazetecilik okulu için lüzumlu olan daktilo dershanesi ile foto - kilise atölyesi 
ve küçük çaptaki matbaanın da kurulması yoluna gidilmemiştir. İlgililer, bodrum katında halen 
boş olan üç odanın matbaa ve şimdilik Manisa öğrenci yurduna aidolan teras katının boşaltılması 
ile elde edilecek salonun da, daktilo dershanesi haline getirileceğini beyan etmişlerdir. Okulda 
bulunması gereken gazete arşivinin de kurulması yolunda henüz "bir gayretin bulunmadığı tesbit 
edilmiştir. 

Okula öğretime başlama izni veren uzmanlar heyetinin de sınıflardaki görüşü bozan sütunlar 
üzerinde durduğu, ancak, kurucuların sömestr tatilinde bu sütunların çelik kolonlarla değiştirilece
ğini ifade etmeleri üzerine gerekli müsaadeyi verdiği ilgili raporun tetkikinden anlaşılmıştır. An
cak, Komisyonumuz Nisan ayı içerisinde yaptığı inceleme sırasında bu husuta her hangi bir deği
şikliğin yapılmamış olduğunu tesbit etmiştir. Bu durum, izin alma sırasında yapılan vaitlere fazla 
önem verilmemesi gereğini açıkça ortaya koyar mahiyette görülmüştür. Bu suretle, okullara açıl
ma ve öğretime başlama izni verilirken bütün lüzumlu hususların tamamlanmasını istemenin lü-
izumu bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

ıBinada halen teneffüshane yoktur. İlgililer, gelecek yıl iManisa öğrenci yurdunda kiralanacak 
olan teras katındaki açık kısmın teneffüshane olarak kullanılmasını düşündüklerini ifade etmiş
lerse de, evvelce verdikleri sözü tutmamış olmaları sebebiyle, bu konu da şüphe ile karşılanmıştır. 

Okulda hiçbir beden eğitimi tesisi yoktur. Sağlıkla ilgili her hangi bir tesise rastlanmadığı gibi, 
hasta muayene odasına da tesadüf edilmemiştir. 

(Binada yangın söndürme aracı olarak yangın muslukları ve hortumları varsa da diğer lüzumlu 
olan araçlar mevcut değildir. 

Okul kitaplığı İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ile müşterek olarak kullanılmaktadır. Gerek 
yer, gerekse kitap yönünden yeterli bir halde değildir. 

Okulda üç yıl süreli olmak üzere, gündüz ve akşam, iki bölüm halinde öğrenim yapılmaktadır. 
Ancak, akşam bölümünün açılması hususunda yönetmelikteki :bir kayıttan başka ^Bakanlıkla yapı
lan her hangi bir yazışmaya tesadüf edilmemiştir. 

Okula açılma izni veren uzmanlar heyetinin, tüm olarak öngördüğü öğrenci kontenjanı 350, 
birinci sınıf için kabul ettiği öğrenci adedi ise 150 dir. Okulda halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dinin gündüz 125, akşam 179 olduğu, bu durumda, Bakanlığın öngördüğü miktarın akşam bölümün
de 29 öğrenci ile açılmış olduğu anlaşılmıştır. 
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Okulun yönetmeliğinde öğrencilerin okula devamlarının mecburi olduğu kaydedilmişse de, okul

daki devam kontrol işleminin pek çok özel okulda olduğu gibi yeterli bir şekilde yürütülmediği 
tesbit edilmiştir. Devamın imza kâğıdı ile kontrolüne çalışıldığı, ancak, öğretim yılının sonuna ge
linmiş olan bir tarihte yapılan inceleme sırasında, öğrencilerin devam durumlarının henüz bir def
tere işlenmemiş olduğu görülmüştür. 

Okulun yönetmeliği, okulun genel öğretim süresi, günlük ders süresi ile bir dersin süresi bakı
mından, İstanbul'daki Özel Gazetecilik Okulundan farklıdır. Bir yıl ara ile açılan ve aynı mahiyet
teki iki okulda böyle farklı hükümlerin kabul edilmiş olması, dikkat çekecek bir husus olarak 
tesbit edilmiştir. 

Okuldaki kayıt işleri muntazam bir haldedir. Ancak, iki ayrı okula ait işlemlerin bir arada ve 
iç içe yürütülmesi olumlu karşılanmamıştır. 

Okulda henüz bir demirbaş defterinin de bulunmadığı ve mevcut eşyanın iki okuldan hangisine 
aidolduğunu tesbit etmenin de mümkün olamadığı anlaşılmıştır. 

Okulda 6 profesör, 3 doçent, 4 uzman ve 3 okutman olmak üzere cem'an 16 öğretim elemanı var
dır. Öğretim üyeleri ile ilgili listelerin tetkikinde, bu elemanların okuldaki görevlendirilmelerinde 
625 sayılı Kanunun öngördüğü 1/2 oranına uyulmadığı, ancak, 115 sayılı Kanunun öngördüğü 10 
saatlik müddetin aşılmadığı tesbit edilmiştir. (Okuldaki öğretim elemanları ile verdikleri ve ders 
saatlerini gösteren listeler ilişiktedir). 

Okulda bir müdür ve bir genel sekreter vardır. 
Okulun yıllık ücreti vilâyetçe tesbit edilen 2 500 lira üzerinden alınmakta olup ayrıca kayıt 

ücreti alınmamaktadır. 
Eki : 4 sayfa halinde öğretmen listesi 

t Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
Ders Dağıtımı Çizelgesi 

(Gündüz) 

Esa^. Görevi 

Emekli Prof. 
» » 

S. B. F. Prof. 
S. B. F. Prof. 
İ. T. İ. Ak. Prof. 
S. B. F. Prof. 
Okul Mel. 
İ. T. İ. Ak. Doç. 
G. E. E. Doç. 
Akşam T. lisesi 

» » » 
Polis Enstitüsü 

» » 
» » 

Haftalık 
Okuttuğu ders ve ders 

sınıfı saati 

.Maliye I. 1 
Sosyoloji I. 2 
Genel İstatistik I. 2 
Siyasi Tarih I. 2 
Basın Yayın Tarihi I. 2 
Hukukun Ana Prensipleri I. 2 
İk. ve Siyasî Coğrafya 2 
Sosyal Siyaset 2 
Dil ve Ed. Meseleleri 1 
Steno 2 
Steno 2 
Fransızca 2 
İngilizce 2 
Almanca 2 

22 

Basken.1 

Öğ. Üyesinin 
Adı ve Soyadı 

Prof. Mehmet Ertuğruloğlu 
» Mehmet Kara san 
» Bedri Gürsoy 
» Dr. Fahir Armaoğlu 
» Dr. Ha niza EroğJu 
» Dr. Safa Reisoğlu 

Doç. Ferruh Sanır 
» Dr. Necdet Özdenıir 

üğ. Gö. Şükrü Kurgan 
Uzman Ebumüslim Koca ay 

» Ülker Yener 
Okutman M. Bingöl 

» H. Bakkaloğlu 
» İ. Durmaz 
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Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
Ders Dağıtımı Çizelgesi 

(Aksam) 
Haftalık 

Okuttuğu ders ve ders 
Esas Görevi sınıfı saati 

Emekli Prof. 
» » 

S. B. F. Prof. 
S. B. F. Prof. 
İ. T. İ. Ak. Prof. 
S. B. F. Prof. 
İ. T. İ. Ak. Doç. 
Okul Mel. 
G. E. E. Doç. 
Gazeteci 
Akşam T. Lisesi 

» » » 
Polis Enstitüsü 

» » 
» » 

Maliye I. 
Sosyoloji I. 
Genel İstatistik I. 
Siyasi Tarih I. 
Basın Yayın Tarihi I. 
Hukukun Ana Prensipleri I. 
Sosyal Siyaset I. 
İk. ve Siyasî Coğrafya I. 
Dil ve Ed. Meseleleri I. 
Gazetecilik Tekniği I. 
Steno I. 
Steno I. 
Fransızca I. 
İngilizce I. 
Almanca T. . 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

22 

Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu ders dağıtım ve ücret listesi 
Dersi okutanın Okuttuğu ders ve haftalık Saat ücreti Aylık ücret 
adı ve soyadı ders miktarı Bürüt Tl. Bürüt Tl. 

Prof. Dr. Hamza Eroğhı 
Prof. Dr. Bedri Gürsoy 
Prof. Melhmet Ertuğraloğlu 
Prof. Mehmet Karasan 
Prof. Dr. Falhir Armaoğlu 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Doç. Ferruih Sanır 
Doç. Dr. Necdet Özdemir 
Doç. Dr. Kemal Dal 
Şükrü Kurgan 
İlhan [Bardakçı 
Ülker Yener 
Ebuanüslim Kocaay 
Macit Daniş 
Tayyibe Dayıoğlu 
Aysel Çöker 

Basın ve Yayın Tarihi 
Genel İktisat 
Maliye 
Sosyoloji 
Siyasi Tarih 
Hukukun anaprensipleri 
İktisadi Coğrafya 
Sosyal Siyaset 
Sosyal Siyaset 
Dü ve Edebiyat Mes. 
Gazetecilik Tekniği 
Stenografi 
Stenografi 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 

4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
80 
80 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 

1 200 
1 200 

600 
1 200 
1 200 
1 000 

960 
480 
480 
240 
480 
480 
480 
360 
360 
360 

Öğ. Üyesinin 
Adı ve Soyadı 

Prof. Mehmet Ertuğruloğlu 
» Mehmet Karasan 
» Bedri Gürsoy 
» Dr. Fahir Armaoğlu 
» Dr. Hamza Eroğhı 
» Dr. Safa Reisoğlu 

Doç. Dr. Kemal Dal 
» Ferruh Sanır 

Öğ. Görevlisi Şükrü Kurgan 
Uzman İlhan Bardakçı 

» Ebumüslim Kocaay 
» Ülker Yener 

Okutman M. Bingöl 
» H. Bakkaloğlu 
» İ. Durmaz 



Okulu : Ankara Başkent Gazetecilik Özel Yüksek Okulu 

Öğretim üyesinin adı ve soyadı Okuttuğu dersin adı, saati 

Prof. Dr. Fahir Armiaoğlu 
Prof. Mehmet Ertuğrul'ağlu' 
Prof. İlamıza; Eroğlu 

Prof. Bedri Gürsoy 

Prof. Mehnüet Karasan 
Doçent Dr. Necdet Özdemir 

Doe. Dr. Safa lieisoğhı 
Doçent' Dr. Kemal Dal 
Cahit Beğene 
Hikmet DİMİ af oğlu 
Emin Çaluroğlü (x) 
Mevlüt Bingöl 
Hakkı Baıkkaloğlu 
İsmet Durmaz 
Ay ten Torun 

Siyasi Tarih 
Maliye ve Malî Meseleler 
(Tarih) Basın: Yayın 

Genel İktisat 

Aldığı 
ücret 

(Brüt) 

1 600 
600 

1 200 

1 200 

Sosyoloji 
Sosyal Siyaset 

Hukukun Ana Prensipleri 
Sosyal Siyaset 
(Jazetecilik Tekniği 
Dil ve Edcbivatlar Meseleleri 

1 600 
480 

960 
480 
640 
320 

Kararnamesi henüz yapılmamıştır. 
Fransızca Okutmanı 480 
İngilizce Okutmana 480 
Almanca Okutmanfı 480 

Kesmî (iğretim kuruml 
okuttuğu d 

Siyasal Bilgiler Fak. Tari 
(E 

Ank. İkt. ve Tic. İlin. Ak 
Kürsüsü, Polis Enstitüsü 
Siyasal Bilgiler Fak. Gen 
Prof. 

(E 
Ank. ikt, ve Tic. İlnı. A 
ku! Kürsüsü 
S. B. Fak. Medenî Hukuk 
Ank. İktisadi ve Tic. İl'm 
Millî Eğ. Bak. Müşaviri 
Gazi Eğitim Enstitüsü Ed 
M. E. B. Yüksek Öğretim 
Polis Enst. Fransızca Öğ 
Polis Enst, İngilizce Öğ. 
Polis Enst. Alm.asılca Oku 
İkt. ve Tic. İlm. Akd. Ste 
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17 No. lu OKUL 

Okulun adı : Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : Ankara, Cebeci Dumlupınar caddesi No. : 29 
Açılış tarihi : 1967 
Okulun durumu : Okul, Cebeci Dumlupınar caddesinde, Manisa Öğrenci Yurdu olarak inşa 

ettirilmiş bulunan binanın, 'birinci ve ikinci katında açılmıştır. Kira ile tutulmuş olan aynı (bina
nın üç ve dördüncü katlarında Özel Gazetecilik Okulu faaliyetledir. Binanın bodrum katında, her 
iki okulun öğrencileri tarafından müştereken kullanılan bir öğrenci lokali vardır. Zemin katında 
ise, her iki okulun müdür ve genel sekreter odaları ile yine iki okul tarafından müştereken kull 
anılaın profesörler odası, toplantı salonu ve büro vardır. Bu durumda, iki okul tamamen içice 
bir durum arz etmektedir. Bu halin, 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine aykırı olması karşısın
da, okula açılma izni veren uzmanlar heyeti, her iki okulun aynı mahiyette bir öğretim yaptık
ları, bu itibarla da, aynı binada bulunmalarının kanuna aykırı olmadığı hakkında bir rapor ver
mişlerdir. (iBu raporun sureti eklidir.) Ancak bu raporun 5 nci maddesinde, mahiyet itilbariyle 
aynı olarak mütalâa edilen iki okulun, birbiriyle irtibat halinde olmıyan ayrı kat ve koridorlarda 
bulunmasının da, açılma izni verilmesinde âmil olduğu açıklanmakta ise de, bodrum ve zemin 
katları ile kitaplığın her iki okul tarafından müştereken kullanılması karşısında, bu hususun ger-
çeMeşmemiş olduğu tesbit edilmiştir. 

Okulda teneffüshane yoktur. İleride, kiralanacak teras katındaki açık terasın teneffüshane ya
pılmasının düşünüldüğü, yöneticiler tarafından ifade edilmiştir 

Okulda her hangi Ibir beden eğitimi ve sağlık tesisi de mevcut değildir. 
Sınıflar aradan duvar kaldırılarak meydana getirildiği için, görüş bakımından mahzurlu bir 

haldedir. 
'Birinci katta iki okul tarafından müştereken kullanılan kitaplık, gerek hacım, gerekse muhte

va bakımından yeterli değildir. 
Binada yangından korunma aracı olarak her katta yangm musluk ve hortumları varsa da, bir 

okul için gerekli olan diğer tedbirlerin alınması re araçların temini yoluna gidilmemiştir. 
Okulda akşam ve gündüz olmak üzere iki bölümde öğretim yapılmaktadır. Ancak, bu okulun da 

Gazetecilik Okulu gibi, akşam bölümünü açmak için bakanlıktan ayrıca müsaade almadığı, bu 
hususun yönetmelikte yer almış bulunmasını kâfi görerek işlem yapmış olduğu anlaşılmıştır. 

Uzmanlar heyeti tarafından okula verilen kontenjan bütün okul için 500, birinci sınıf için 150 dir. 
Okulda bulunan öğrenci adedi ise gündüz 65, akşam 133 tür. Bu yıl açılmış bulunan okulda kon
tenjan aşılmamıştır. 

Okulun kayıt işleri muntazam olmakla beraber, her iki bölüme ait birçok işlemlerin bir arada 
yapılması mahzurlu görülmüştür. 

Örneğin; gündüz ve akşam öğrencileri için aynı aday defterinin kullanılması gibi. Okuldaki yazı 
ve hesap işleri normal halde yürütülmektedir. Ancak, her iki okula ait eşyanın aynı deftere iş
lenmesi sonucu, bu eşyaların hangi okula aidolduğunu tesbit mümkün olamamıştır. 

Okulda devam mecburiyeti vardır. Ancak, bununla ilgili işlemlerin gereği gibi yürütüleme-
diği tesbit edilmiştir. 

Okulun yıllık ücreti, gündüz ve akşam 2 500 lira olarak tesbit edilmiştir. Okulun, bu miktar 
üzerinden tahsilat yaptığı, ayrıca kayıt ücreti namiyle bir ücret alma yoluna gitmediği anlaşıl
mıştır. 

Okulda üç profesör, altı doçent, üç öğretim örevlisi, üç okutman olmak üzere cem'an 15 öğ
retim elemanı vardır. Bu durumda bir öğretmene isabet eden öğrenci miktarı 13 tür. 

Okulun yönetmeliğine göre öğretim üyeleri tarafından okutulması zorunlu olan derslerin, bu 
titri haiz kimseler tarafından okutulmakta olduğu, ancak, iktisat dersinin bu disiplinler arasında 
bulunmasına rağmen, «Türkiye İktisadiyatı» dersinin bir öğretim görevlisine verilmiş bulunduğu 
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tesbit edilmiştir. (Okulda ders almış bulunan öğretim elemanlarının resmî ve özel okuldaki ders 
saatleri ile okuttukları dersleri gösteren liste ilişiktedir.)1 

Okulun müdürü eski bir profesördür ve genel sekreteri vardır. 
Eki : 

Bir rapor sureti, 
İki aded öğretmen listesi. 

RAPOR 

15 . 9 . 1967 
Başkent Gazetecilik Özel Yüksek Okulu ile İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulunun açı

lış izni içdn teşkil olunan uzmanlar heyeti toplantıda her iki okulun mahiyet itibariyle ayrı değil 
aynı mahiyette olduğunu aşağıdaki esbabı mucibelere dayanarak kabul etmiş fakat 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 8 nei maddesine uyularak raporunda zikretmemiştir. 

Buna rağmen bu fikrin rapor halinde bildirilmesi uygun görülmüştür. 
1.) Gazetecilik ve İktisadi Bilimler Sosyal ve Siyasal Bilimler çerçevesi içindedir. 
2.) Gazetecilikte okunan derslerle İktisadi ve Ticari İlimlerde okunan derslerin ad ve konu

ları bakımından beraberlik vardır. (Siyasi tarih, İktisat, İstatistik, Devrim Tarihi, Hukukun ana-
prensipleri ve saıire gibi) 

3.) Bu cümleden mütalâa edildiği için gazetecilik Enstitüsü (Gazetecilik Yüksek Okulu) İs
tanbul'da İktisat Fakültesine, Ankara'da ise Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlanmıştır. Bu okulların 
başka bir fakülteye bağlanması asla düşünülmemiştir. 

4.) Dünyanın her yerinde gazetecilik eğitiminin temelini sosyal ve siyasal ilimler teşkil eder. 
Ancak bu iki bilim dalında temel bir kültür verildikten sonra teknik eğitime geçilmektedir. 

5.) Mahiyet itibariyle bir mütalâa ettiğimiz Gazetecilik Yüksek Okulu ile İktisadi ve Ticari 
İlimler Yüksek Okulunun açıldığı binaya gelince, yekdiğeriyle irtibat halinde olmıyan ayrı ayrı kat 
ve koridorlarda bulunması da açılma müsaadesinde uygun görülmüştür. 

Yukarıdaki esbabı mücibeler üzerine işbu rapor tarafımızdan tanzim edildi. 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden İktisadi ve Ticari İlimler 

Uzman Akademisinden Uzman 
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Doç. Dr. Turgut Önen 

Öğretim üyelerinin okuttuğu dersler, ders saatleri ve durumları : 

Ders 
Öğretim Üyesi : Okuttuğu ders saati Di'ğer ders saati durumları 

Prof. Dr. R. Salim Burçak Siyasi Tarih 2 

Prof. Necati İşçil İstatistik 4 

Prof. Jale Sihay Umumi Muhasebe 4 

Doç. Dr. İ. Tarakçıoğlu Medeni Hukuk 4 

Doç. Dr. Macit İnce Umumi İktisat 6 

Doç. Dr. N. Özdcmir Anayasa 2 

Diğer üniversite ve resmî Y. okullarda dersi 
yok. 
Ankara ve Adana tk. Ti. t. Akademisinlde 8 er 
saatten ceman 16 saat dersi var. 
Ankara İ, T. İ. Ak. de 6 ısaat, Sağlık İd. Y. Oku
lunda 3 saat olmak üzere ceman 9 saat dersi var. 
Ank. ve Ad. i. T. İ. Ak. lerimde seminer, kur-
patikler hariç ceman 11 saat dersi ayrıca 1 saat 
kurpratik var. 
Ank. İ. T. 1. Ak. de 8 saat, Sağ. İd. Y. Okulunda 
1 saat, seminer ve kurpratikler hariç, ceman 
9 saat. 3 saat seminer ve kurpratiği var. 
Ank. İ. T. İ. Ak. de 8 saat kurpratikler hariç. 
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Doç. Dr. Turgut Önen Borçlar Hukuku 

Doç. Dr. İ. Tarakçıoğlu 
Doç.Dr. Nevzat Eser 
Doç. Sedat Ünalan 

Öğ. Gör. Fethi Yücel 

Öğ. Gör. F . Birol Dündar 
Öğ. Gör. Fethi Yücel 
Lek. Mevlût Bingöl 
Lek. Hakkı Bakkaloğlu 
Lek. İsmet Durmaz 

Borçlar Hukuku 2 
İşletme İktisadı 4 
Umumi Muhasebe 4 

Ticari Aritmetik 

Türkiye İktisadiyatı 4 
Genel Matematik 4 
Fransızca 3 
İngilizce 3 
Almanca 3 

Ank. 1. T, 1. Ak. de 3 saat ders, 1 saat kurpratiği 
var. 
Yukarda izahat verildıi. 
Serbest İşletme ve Muhasebe doçenti. 
Kurpratik ve seminerler hariç, Ankara ve Adana 
1. T. 1. Ak. lerinde 4 erden ceman 8 saat dersi 
var. 
Ankara Ziraat Fakültesi ile 1. T. 1. Ak. sinde 
seminer ve kurpratikler hariç, ceman 11 saat 
dersd var. 
Serbest, Avukat Hukuk ve İktisıat Doktoru. 
Yukarda izahat verildi. 
Ankara Polis Enstitüsünde 17 saat. 

» » » » » 
» » » » » 



Okulu : Başkent İktisadi ve Ticari İli: 

Öğretim üyesinin 
adı ve soyadı 

Prof. Jale Sihay 

Prof. Necati İşçi] 

Prof. R. Salim Burçak 

Doç. Dr. Turgut Önen 

Doç. Dr. Maeit İnce 

Doç. Dr. İhsan Tarakçıoğlu 

Doç Dr. Sedat Ünal an 

Doç. Dr. Necdet Özdemir 

Doç. Dr. Ömer Aşıcı 

Öğ. Görevlisi Fethi Yücel 

Okutman Mevlût Bingöl 
Okutman Hakkı Bakkaloğlu 
Okutman İsmet Durmaz 

Okuttuğu dersin adı, saati ve 
aldığı ücret 

Ankara Başkant İkt. ve 
Tic. İlim. Özel Yüksek 
Okulu Umumî Muha
sebe 1 200 (Brüt) 

Müdür 5 000 (Net) 
(Brüt) 

Borçlar Hukuku Öğ. Üyesi 960 

Umumî İktisat Öğ. Üyesi 1 440 

Medeni Hukuk Öğ. Üyesi 960 

Umumî Muhasebe 960 

Anayasa Öğ. Üyesi 480 

İşletme İktisadı Öğ. Üyesi 2 000 

Genel Matematik Öğ. 
Görevlisi 720 

Fransızca 540 
İngilizce 540 
Almanca 540 

İstatistik Öğ. Üyesi 1 200 » 

özel Yüksek Okulu (Anka 

Resmî öğretim kuru 
okuttuğu d 

Ankara İktisadi ve Ticari İli 
hasebe Kürsüsü 
Sağlık İdaresi Y. Ok. 
Ankara İktisadi ve Tie. İlim 
tik Kürsüsü 
Adana Akademisi 

Ankara İkt, ve Tic. İlim. Akd 
Hukuku 
Ankara, İkt. ve Tic, İlim. Ak 
Sağlik İd. Y. Ok. 
Anlkara ve Adana İkt. ve Tic. İ 
leri Medeni Hukuk Kürsüsü 
Ankara ve Adana İkt. ve Tic. İ 
leri Muhasebe 'Kürsüsü, 
Ankara İktisadi ve Ticari İlim 
Ticaret Hukuku Kürsüsü 
İzmir İktisadi ve Ticari İlimle 
İşletme Kürsüsü 

Ankara İktisadi ve Ticari İlim 
ve Ziraat Fakültesi Matemat 
Polis Enstitüsü Yabancı Dil 
Polis Enstitüsü Yabancı Dil 
Polis Enstitüsü Yabancı Dil 
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18 No. LU OKUL 

Okulun adı: Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri: İstanbul Cağaloğlu Çiftesaraylar Sok. No. 21 - 55 
Açılış tarihi : 19 . 12 . 1967 
Okulun durumu: Okul, Araştırma Komisyonunun göreve başladığı tarihten sonra öğretime baş

lama izni almış ve Bakanlık, bu okulla ilgili olaralk Komisyonumuza her hangi bir vesika tevdi 
etmemiştir. Ancalk, gazetelerde çıikan, «Kayıtların devam etmekte olduğuna dair» ilân üzerine Ko
misyonumuz, bu okulu da yerinde görüp incelemek lüzumunu duyarak okulu ziyarert; etmiş ve 
gerek okulu gezmek, gerekse dosyalarını incelemek sureltiyle lüzumlu malûmatı alma yoluna git
miştir. 

Okul kiralı bir binada, öğrettim yılının başlamasından hayli sonra, öğretime başlanma izni al
mak sureltiyle açılmıştır. 

Okulun dosyasındaki yazışmaların tetkikinden, okulun açılma izni alma)k için çoik geç, müracaat 
ettiği, bundan sıonra, öğretime başlama izni vermek üzere, 20 Kasım 1967 tarihinde okula giden 
uzmanlar heyetinin, fizik, kimya, teiknoloji ve malzeme lâboratu varlarını yeterli bulmıyarak ge
rekli raporu vermedikleri anlaşılmıştır. Bunun üzerine, okul kurucusu ile okul müdürünün Bakan
lığa müracaat ederek bu karara itiraz ettikleri ve Bakanlığın da, yeniden bir uzmanlar heyeti 
kurmalk suretiyle, ilik rapor tarihinin üzerinden bir ay daJhi geçjmeden, okulu bir kere daha ince
lettirdiği ve bu ikinci heyet tarafından verilen rapor üzerine, 19 . 12 . 1967 tarihinde okula öğre
time başlama izni verdiği tesbdît edilmiştir. Ancak, bu arada bâzı kimselerin Ankara'ya giderek 
bu konu ile uğraştıkları ve meseleyi Bakanlıkta takibettikleri de okul dosyasında görülen ve su
retleri ilişikte bulunan telgraflardan anlaşıılmışltır. 

Komisyonumuzca yapılan tetkiklerde ise, okuldaki fizik ve kimya lâboratuvarlarınm bir yüksek 
okulda bulunması gereken bu çeşit lâboratuvar I ar niteliğinde bulunmadığı, kimya lâboratuvarm-
daki masa ve taburelerin dahi yeterli durumda olmadğı, okulun bodrum katındaJki teknoloji ve je
oloji lâboratuvarlarınm kifayetsiz olmaktan başka, penceresiz, karanlık, rutubetli ve lâboratuvar 
olmaya katiyen elverişli olmıyan yerlerde kurulmuş bulundufkları da tesbit edilmiştir. Okulda 
Makina bölümü açılmış olmasına rağmen, Makina Lâboratuvarmım henüz kurulmaya dahi başlan
madığı, İnşaat bölümünün ihtiyacı olan malzeme lâboratuvarmın lâboratuvar demeye imkân olmı-
yan birlkaç numuneden ibaret bir halde olduğu, diğer ihtiyacolan zemin melkâniği, mukavemet ve 
hidrolik lâboratuvarlarınm kurulması için, okulda yeterli bir yerin dahi bulunmadığı Topografya 
dersi için gerekli araç olarak 5 tane teodolit ile 5 tane nivodan başka bir aracın bulunmadığı tes
bit edilmiştir. 

Okulun teneffüshanesi yoktur. Her hangi bir beden eiğtimi tesisinin kurulması yoluna gidil
memiştir. Okulda hasta muayene odasına da rastlanmamıştır. 

Okulda kitaplığa ayrılan yer, gayet küçük, en çok 20 kişinin sığacağı bir odadan ibarettir. Ki
taplar buradaki dolapların içinde muhafaza edilmektedir. Kdtaplılk bu hali ile hiçbir yönden ye
terli bulunmamıştır. Okulda elektrik, inşaat, makina mühendisliği ile mimarlık bölümleri vardır. 
Tedrisat gündüz ve akşam olmak üzere İM devrede yapılımaikltadır. 

Okula kaydolan öğrenci adedi gündüz 157, akşam 565 tir. Uzmanlar heyeti tarafından verilen 
müsaade ise, gündüz ve akşam ayrı ayrı 280 olmak üzere toplam 560 tır. Okul yöneticileri bu
nun bir yanlışlık eseri olduğunu, ofkula açılma müsaadesi veren heyetin okulda mevcut iki dersha
neyi raporunda zikretmeyi unuttuğunu, bu i+übarla da, gündüz ve akşam ayrı ayrı 560 öğrenci al
maları gerektiğini düşünerek:, kayıtları buna göre yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Esasen okulun her çeşit tutumu ile bir keyfilik hali içinde bulunduğu gözden kaçmamıştır. 
öğrenci kayılt ve kabulüne ait işlemlerde de yeteri kadar titizlik gösterilmediği, bir kısım öğ

renci dosyalarında öğrenim belgelerinim, bir kısmında ise, askerlik durumlarını belirten belgele
rin bulunmadığının tesbiti ile anlaşılmıştır. 
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Okulda müdürlük görevi yapmakta bulunan profesörün, meslekî formasyonunun gerekli kıl
dığı eğitim anlayışından uzak bir durumda olduğu da müşahede edilmiştir. 

Okulun, bilimci sömestrin sonu demek olan Ocak ayının 19 unda öğretime başlaması ile orta
ya çıkacak mahzurların nasıl giderileceği hususundaki soruyu, okul yöneticisi, yaz aylarında ted
risata devam etmek ve sömestr tatilini kısaltmak gibi birtakım tedbirlerle önliyebfileoekleri şeklin
de cevaplandiTimıştır. Bu cevap, özel yüksek okulların işinde bulunması gereken ciddiyetle kabili 
telif görülmediği gibi, ortaya çıkacak eksik öğretim durumunun yaratacağı mahzunları önleyici 
mahiyette de bulunmamıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığının 625 sayılı Kanunun kabulünden iki yıl sonra ve özel yüksek okulla
rın birtakım önemli aksaklıklarının meydana çıktığı bir devrede, bu şekilde yetersiz binalarda, 
gerekli öğretim ve eğitim imkânını hazırlamamış okullara, öğretim yılının onbaşına gelindiği bir 
tarihte öğretime başlama izmi vermiş olması, Komisyonumuz üyeleri tarafından büyük üzüntü ve 
esefle karşılanmıştır. 

EM: İki aded telgraf sureti. 

Telgraf 

Acele 
4437 Ankara 515 19, 29, 26 - 20, 20 
İstanbul Mühendislik Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Sayın Müdürü Sayışman 
Cağaloğlu Çiftesaraylar 21/55 

İstanbul 
Okulun yönetmeliği imzaya girmiştir, öğretime başlama mucibi de yazılmış olduğunu müjde

lerim. Saygılarımla. Necimi 

Telgraf 

Yıldırım 
4063 Ankara Bakaııbklar 3015 12, 19 - 12, 10.30 
Kültür Okulu İstanbul Cağaloğlu 
Müsaadeyi Vekil imzaladı. G-özümüz aydın. Geliyoruz. 

Suat Necimi 
19 . 12 . 1967 Saat 11,45 te alındı. 
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19 NO. LU OKUL 

Okulun adı : Güneş Makina Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul İstiklâl Caddesi Mısır Apt. Kat 7 - 8 
Açılış tarihi : 28 . 12 .1967 
Okulun durumu : Okul, İstiklâl Caddesindeki Mısır Apartmanının kira ile tutulan 7 ve 8 nci 

katlarında açılmıştır. 
Binanın alt katlarında, banka şubesinden siyasi parti merkezine, terzihaneden avukat yazıhanesi

ne kadar her türlü iş yeri faaliyet halindedir. A>nca, aynı binanın 5 ve 6 ncı katlarında Galatasa
ray İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu bulunmaktadır. 

625 sayılı Kanunun kabulünden iki yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, kanunun 9 ncu 
maddesine tamamen -aykırı bir halde bulunan okula açılma ve öğretime başlama müsaadesi verilmiş
tir. Ayrıca, öğretim görevini üzerine aldığı makina mühendisliği öğreniminin gerekli kıldığı lâbo-
ratuvarları, bir binanın 7 ve 8 nci katlarında aç-iıanm hiçbir suretle mümkün olamıyacağı mey
danda olan bir okulun, birinci sınıf için gerekli olan fizik kimya lâboratuvarlarını kurmuş oldu
ğu gerekçesi üe açılmasına nasıl müsaade edebilmiş okluğu hususu da anlaşılamamıştır. 

Esasen birinci yılın ortasına gelinmiş olduğu, birkaç ay sonra ikinci sınıf için lüzumlu olan 
lâboratuvarları nerede ve nasıl kuracakları hususunda komisyonumuzun sorduğu soruya, kurucu
lardan biri olan okul müdürü, «5 ve 6 ncı katlardaki İktisadi ve Ticari İlimler Okulunun gele
cek öğretim yılında bu binadan çıkacağı ve kendilerinin de bu katları kiralıyacağı» şeklinde cevap 
vermiştir. Ancak, bir binanın 5 ve 6 ncı katlarımla da gerekli makina lâboratuvarlarını kurmanın 
mümkün olamıyacağının ifade edilmesine karşılık da «o zaman yeni bir bina yaptırmak üzere ted
bir alır, tbir çare düşünürüz» şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Yeni bina için bir hazırlığın mev-
cudolup olmadığı konusunda yapılan soruşturmada ise, bu konuda, ne yer, ne de proje olarak bir 
hazırlığın bulunmadığı, bunun, sadece ileriye anâtuf bir tasavvurdan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 
Bu durumda, ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin meslekî derslerini takibetmeleri için gerekli olan 
lâboratuvarlarm kurulamıyacağı açıkça belli olmuştur. 

Ayrıca, okula öğretime başlama izninin 28 . 12 . 1967 tarihinde, yani öğretim yılının ortasına, 
birinci ısömestrin sonuna gelinmiş olduğu bir zamanda verilmiş olması da, üzerinde önemle duru
lacak bir konu olarak ele alınmışsa da, Bakanlığın böylesine geç bir tarihte okul açılmasına izin ver
mesinin sebebi anlaşılamamıştır. Ancak, öğretim yılının en verimli en az üç ayını kaybetmiş bu
lunan bir okulda, öğretimi nasıl yürütecekleri ve programları nasıl tamamlıyacakları konusunda 
vâki suallere karşılık, okul müdürü, sömestr tatilini azaltmak, yaz aylarında tedrisat yapmak, gere
kirse akşamları dört saat olan öğretim süresini beş saate çıkarmak gibi, tedbirler alacaklarını ifa
de etmiştir. 

Ne var ki, okula gündüz ve akşam öğretimi için müsaade verildiği halde okulda sadece akşam bö
lümü faaliyete geçirilmiştir ve ekserisi dışarda çalışmakta olan akşam öğrencilerinin, bütün bir gü
nün yorgunluğu üzerine, makina mühendisliği gibi ağır bir branşın teknik derslerini, beş saat süre 
ile öğrenmelerinin ne dereceye kadar verimli olacağı hususu, üzerinde durulmaya değer bir konu 
olarak görülmüştür. Keza, bütün resmî öğretim kurumlarının tatil yaptığı bir tarihte, öğretim 
üyelerinin derslerine ne dereceye kadar muntazam olarak gelebilecekleri, gelseler bile ne dereceye 
kadar yararlı olabilecekleri düşünülmeye değer bulunmuştur. Ayrıca, gelecek öğretim yılında da
ha verimli çalışabilmesi için dinlenmesi gereken bir öğretim elemanının, bu zamanı da, sıcak ve 
gürültülü bir şehirde çalışarak geçirmesinin ileriki çalışmaları bakımından meydana getireceği 
mahzurlar da dikkate alınmalıdır. Netice olarak okulun, bu tedbirleri düşünürken, ciddî bir eği
tim görüşü içinde bulunmadığı ve ticari hesaplmn ön plâna alınmakta olduğu kanısına varılmış
tır. Kaldı ki, Komisyonumuzun okulu ziyareti s rasında yaptığı incelemeye göre, okul tarafından 
alınması düşünülen bu tedbirler hakkında Bakanlıktan her hangi bir müsaadenin alınmadığı, dört 
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saatlik akşam dersini beş saate çıkarmak için bir yönetmelik tadili isteme yoluna gidilmediği de 
tesbit edilmiştir. 

Okul, bina olarak ancak birinci sınıfın öğretim yapacağı ölçüdedir. Okulda bir fizik, bir kimya 
lâboratuvarı ile bir resimhane mevcuttur. 

Okulun teneffüshanesi ve hiçbir beden eğitimi tesisi ile benzeri imkânları yoktur. Sadece öğren
cilerin boş zamanlarında oturup çay içebilecekleri ve yemek ihtiyaçlarını karşılıya/bilecekleri bir kan
tinin açılması yoluna gidilmiştir. 

Okul kitaplığı yer olarak küçük bir odadan ibarettir. Bir kitaplık memuru tarafından idare 
edilen kitaplıkta, 1 235 cilt eser bulunduğu listeler 'gösterilmek suretiyle beyan edilmişse de, bun
lardan bir kısmının, bu okuldaki öğretimle ilgisi olmayan, ortaokula ait kitaplar olduğu tesbit edil
miştir. Aynı şekilde lâboratuvar listelerinin de, kapanmış bulunan ve bu okulun kurucuları ile 
münasebeti olan (Akgün) Kolejine ait bâzı malzemeler ve bir mühendislik okulu ile hiç alâkası 
bulunmıyan çiçeklere ve insanın iç uzuvlarına ait öğretim tabloları ile kabartılmış bulunduğu da 
tesbit edilmiştir. 

Okulda devam mecburiyeti varsa da açılalı çok kısa bir zaman geçmiş olması dolayısiyle, deva
mın kontrolü konusunda yeterli bir çalışma yapma imkânının bulunamadığı, yönetici tarafından 
açıklanmıştır. 

Okula birinci sınıf için verilen öğrenci konterjanı 300 olup, kayıtlı öğrenci adedi 298 olarak 
tesbit edilmiştir. Öğrenciler iki şubeye 'ayrılmak suretiyle öğretim görmektedirler. 

Okulun yıllık ücreti 3 bin lira olarak tesbit edilmişse ide okul bunu 2 900 liraya indirmiştir. 
Ayrıca kayıt ücreti alınmamaktadır. 

Okulun bugün içinde bulunduğu durumda inkişafı mümkün değildir. Bu durumun bütün açık
lığı ile ortada bulunmasına rağmen, 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini de ihlâl ederek, bu 
okula tedris yılının başlamasından üç ay sonra öğretime başla izni verilmiş olması, Bakanlığın, özel 
yüksek okullar konusunda kendisinden beklenen titizliğin içinde bulunmadığını ifade edecek ma
hiyette görülmüştür. 
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20 NO. LU OKUL 

lOkulun adı : Robert Kolej Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul, Bebek, Cevdetpaşa Cad. No. : 128 
Açılışı : 28 . 8 . 1957 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile. 
Okulun tarihçesi : İstanbul Amerikan koleji erkek 'kısanı, Newyorklu bir tacirin başkanlığın

daki bir grup tarafından 1863 yılında İstanbul'da, okulu açan şirketin ismine izafeten «Robert Ko
lej» adiyle açılmıştır. Okulun ilk binasının inşasına ve sınıflarının açılmasına 1868 yılında Sul
tan Abdülaziz tarafından verilen müsaade ile başlanmıştır. Gündüzlü ve yatılı, lise derecesinde bir 
idadi olarak muadeleti 1326 da tanınmıştır. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında Maarif Vekâletinin 
kararı ile Orta ve Lise bölümlerinden başka, 4 yıl süreli ve birinci derecede orta ihtisas meslek mek
tebi olarak, elektrik, makina, ve nafia mühendisliği bölümlerinin açılmasına müsaade edilmiştir. 
1940 yılında, yine Millî Eğitim Bakanlığının kararı ile, okulun mühendislik bölümünün Nafia Tek
nik Okuluna muadeleti kabul edilmiştir. 1957 yılında Okulun mütevelli heyetine Türk üyelerinin ka
tılması kararının alınmasından sonra da, aynı yıl alman bir Bakanlar Kurulu kararı ile Okulda, 
müstakillcn yüksek tahsil verecek sınıflar ihdasına ımüsaade edilmiş ve bu yüksek kısmın: 

1. Fen ve yabancı diller 
2. İş idaresi ve iktisat 
3. Mühendislik ve Yüksek Mühendislik 
4. İlmî ve teknik araştırma enstitüsü. 

olmak üzere 4 bölüm halinde açılması kararlaştırılmıştır. 
Halen bunlardan fen ve yabancı diller bölümü ile iş idaresi ve iktisat bölümleri 4 yıl sürelidir. 

Mühendislik bölümü ise, normal olarak 4 yıl olmakla beraber, bu kısmı bitiren öğrencilerden belli 
bir başarıya ulaşanlara 5 nci bir yıl daha okuma imkânı verilmektedir. Bu yılın sonunda o sınıfta 
ders veren bütün öğretmenlerin huzurunda verilen imtihanda başarı gösterenlere, Yüksek Mühen
dis unvanı verilmektedir. 

Okula giriş : 
1. Genel bilgi ve zekâ 
2. Matematik 
3. Lisan kabiliyet testi olmak üzere yapılan bir sıralama sınavı ile olmaktadır. Ayrıca, her 

öğrencinin lise kısmında okuduğu 3 yıllık süreye ait başarı notları da dikkate alınmaktadır. Oku
lun kendi lisesinden mezun olanlar da aynı prosedüre tabi olmaktadırlar. 

Okuldaki öğretim İngilizce olarak yapılmaktadır. Bu itibarla, çeşitli okullardan gelen öğrenci
lerin okula intibakını sağlamak amaciyle, okulda bir İngilizce hazırlama sınıfı açılmıştır. Lisan 
bilgisi, esas sınıfları takibetmeye yeterli görülmiyenler, bir yıl bu sınıfta okutulmakta, sene so
nunda son bir süzgeçten geçirilen öğrencilerden başarılı olmayanlar okuldan çıkarılmaktadırlar. 

Okul bina olarak, büyük bir bahçe içine serpilmiş birçok binalardan teşekkül etmektedir. 
Yapılan incelemede yüksek öğretim konusunda gerekli lâboratuvarlarm, ders araç ve gereçleri

nin yeterli ve çok iyi durumda olduğu tesbit edilmiştir. 
Okulda çeşitli beden eğitimj' imkânları ve gerekli sağlık tesislerinin mevcut bulunduğu anla

şılmıştır. 
Kitaplık, içinde çalışmja, film ve slayt, gösterme salonları ile çeşitli kitapların yerleştirilmiş 

bulunduğu 5 katlı ayrı bir binadadır. KitaplıktaSO bin cilt tutarında ve Dewey sistemine göre 
tasnif edilmiş 4 ayrı koleksiyon halinde kitap, 6 bin cilt tutarında referans kitapları, 7 500 cilt 
yabancı dilde yazılmış Orta - Doğu'ya ait kitaplar, 9 500 Türkçe ve 57 bin aded ekseriyeti İn
gilizce olmak üzere, yabancı dilde ve genel mahiyette kitap vardır. Okul ayrıca 750 mecmuaya 
abone olup, 15 bin ciltlik bir mecmua koleksiyonuna sahiptir. Kitaplıkta ayrıca 5 500 slayt, 200 
plâk, 100 aded film ve bunları kullajnmak için lüzumlu araçlarla, 8 kişilik kulaklıklarla mücehhez 
6 fonografın bulunduğu bir dinlenme adası ve 50 kişilik bir projeksiyon odası vardır. 
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Okuldaki sınıf geçme sistemine göre : Her öğrenci umumiyetle 5 ders almakta ve her sömjes-tr 
sonunda yapılan sınavlarda bunları vermeye meabur olmaktandır. Bütünleme sınavları sadece de
ğerlendirmede bir hata olup olmadığını kontrol etmek amaciyle ve esas imtihandan üç gün sonra 
yapılmaktadır. Zira, bütün bir yıl öğretmen tarafından öğretilen bir dersi öğrenememiş bir öğ
rencinin, bu işi kendi kendine ve kısa bir tatil süresi içinde yapabilmesi rnümkün görülmemek
tedir. 

Okulda bölüm şefliği usulü vardır. Bu bölüm şefleri bir nevi rehber öğretmen durumun
dadırlar. 

Öğrenciler ilk sınıflarda başarılı olamayacaklarını anladıkları bir bölümden diğerine geçebilmek
te, bu konuda öğretmenleri de kendilerine rehber ve yardımcı olmaktadır. 

Okulun başarı durumu •% 70 civarındadır. 
Okulun toplam mevcudu hazırlık sınıfında 103, fen ve yabancı diller bölümünde 139, mühen

dislik ve yüksek mühendislik bölümünde 379; iş idaresi ve iktisat bölümünde 216 olmak üzere, 
cem'an 817 kişidir. 

Okulda 55 i Türk 36 sı ecnebi olmak üzere cem'an 91 öğretmen vardır. Bunlardan 18 tanesi iş 
idaresi ve iktisat, 27 tanesi mühendislik, 46 tanesi de fen ve yabancı diller bölümünde ders ver
mektedirler. 91 öğretmenden 59 tanesi okulda Full - Time olarak çalışmakta, 32 tanesi ise Part -
Time olarak çalışmaktadırlar. Bu durumda okulda bir öğretmene düşen öğrenci miktarı umumi
yet itibari ile, 837 -=- 91 = 9 dur. Bölümlere gör o ayrı ayrı hesabedilirse, iş idaresi ve iktisat bö
lümünde bir öğretmene 12, mühendislik bölümünde 14, fen ve yabancı diller /bölümünde ise, hazır
lık sınıfı dâhil, ortalama olarak 5 öğrenci düşmektedir. Okul yöneticileri, Unesco'nun yaptığı bir 
araştırmaya göre, bir öğretmene düşecek öğrenci miktarının 15 olması gerektiğini söylemişlerdir. 
Bir öğretmenin bundan fazla öğrenci ile meşgul olması mümkün görülmemektedir. 

Okulda ayrıca asistan yoktur. Okul yöneticileri, öğretmenlere düşen öğrenci adedini düşük 
olması sebebiyle buna lüzum görmediklerini, her lâboratuvarda lâborentlerin bulunduğunu, ayrıca, 
son sınıf öğrencilerinin zaman ızaman asistan gibi çalışarak öğrencilere yardım ettiklerini beyan 
etmişlerdir. 

Okulda öğrenci başına sarf edilen miktar 2 390 dolardır. Okulun mecmu işletme bütçesi 
4 720 393 dolar olarak hesabedilmiştir. Her öğrenciden yılda 1 750 lira alınmakta üst tarafı çeşitli 
kaynaklardan, özelikle Amerika'dan sağlanmaktadır. 

Okulda okuyan öğrencilerin % 30 u bursludur. Burslu öğrencilere yılda 6 500 dolar masraf 
yapılmaktadır. 

Okul, ilerde okulda görev alacak öğretim kadrosunu yetiştirmek amaciyle bir gayretin içinde
dir. Bu maksatla Okulun çeşitli bölümlerinden mezun olan gençler, Amerika ve İngiltereye gön
derilip tahsil ettirilmektedir. Bu cümleden olarak, Rokfeller vakfının verdiği 60 bin dolar kar
şılığında Amerika ve İngiltereye gönderilip doktora yapmış bulunan bir kısım genç, gelerek okul
da göreve başlamış, bir kısmı ise yeniden doktora yapmak için dışarıya gönderilmiştir. Ayrıca, 
Okuldaki kimya bölümünden mezun bir gencin, İstanbul Üniversitesinde doktora yapmakta oldu
ğu, üç gencin de İ. T. Ü. de asistanlık görevine kabul edilmiş bulundukları yöneticiler tarafın
dan beyan edilmiştir. 

Çeşitli konulardaki kayıtlar gayet muntazam bir şekilde yürütülmekte, ayrıca, çok faydalı bâzı 
istatistiklerde çıkarılmaktadır. (Okula Part - Time gelen öğretim üyelerine ve bu okulda okut
tukları ders saatine ait liste ilişiktedir). Bu öğretim üyelerinin istihdamında 1/2 oranına dikkat 
edilip edilmediği kesinlikle tesbit edilememiştir. Ancak, ders saati tutarları tetkik edildiğinde 115 
sayılı Kanunun 10 saat olarak tanıdığı zamanın aşılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Okulda yönetim bir Türk bir Amerikalı Müdür tarafından yürütülmektedir. 
Eki : 1 aded öğretmen listesi. 
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21 No. lu OKULLAR 

Komisyonumuz İzmir'deki incelemeleri sırasmnda, açılma, izni almış olup, henüz öğretime baş 
lama izni almamış bulunan 5 okulun daha mevcudolduğunu öğrenmiş ve bu okulları da, binaları 
bakımından yerinde görmeyi uygun bularak, her birini teker teker ziyaretle gerekli incelemeleri 
yapmıştır. 

Bu konuda varılmış olan sonuçlar aşağıdadır : 
1. İzmir'de Türk Koleji sahibi Bahattin Tatış tarafından Kimya Mühendisliği, Diş Hekimliği 

ve Eczacılık Özel Yüksek okulları olmak üzere hazırlanan binaların durumu : 
Okul kurucusu, İzmir'de, Incitaltı ınevkiinde, asfaltın kenarından başlayıp denize doğru uza

nan çok büyük bir saha üzerinde bir kampus yapmak üzere faaliyete girmiştir. 
Komisyonumuzun inşaatı ziyaret ettiği Nisan ayında 5 er katlı 2 büyük öğretim binası ile, kız. 

ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere 2 yurt binası, bir yemekhane ve öğrenci lokali 
binasının tamamen bitmiş olduğu, 4 bin kişilik bir kapalı spor salonu ile 5 bin kişilik büyük bir 
konferans salonunun temeHerinin atılmış bulunduğu, kampus içinde ayrı bir kitaplık binası için de 
gerekli projelerin hazırlanmış olduğu tesbit edilmiştir. 

Öğretim binalarında yapılacak öğretimin niteliğine uygun büyük kimya ve fiizik lâboratuvar-
larmın hazırlanmakta olduğu, bu lâboratuvarlarm, Ege Üniversitesinde aynı maksat için inşa 
halinde bulunan lâboratuvarlardan biraz daha küçük olmakla beraber, aynı evsafta bulunduğu 
anlaşılmıştır. Her lâboratuvarda,, sabit fayans masalar, akar su ve yanıcı gaz tertibatı yapılmakta 
olup, lâboratuvarlarm havalandırma tesisatı, öğretim üyeleri ve yardımcıları için özel çalışma. 
odaları ve malzeme depoları vardır. 

Öğrenciler için hazırlanan yurt binalarının da, her katta nöbetçi öğretim elemanına ayrılan 
bir daire ile birlikte, her türlü ihtiyacı karşılıyacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 

Yemek salonu ve öğrenci lokali ile mutfak ve müstahdeme ait bölümler yeterli bir durumda 
hazırlanmıştır. 

Ayrıca kurucunun gösterdiği! Proforma faturalardan, okulların niteliğine göre lüzumlu olan 
araç ve gerecin Almanya'ya sipariş edilmek suretiyle sağlanması yoluna gidildiği de anlaşılmıştır. 

Okulun bahçesinde 50 metre derinliğinde açılan bir kuyudan sıcak su çıkmıştır. Bu sudan 
çeşitli yönlerde faydalanmak düşünülmektedir. 

Okuldaki öğretim binaları ile diğer binalar birbirlerine üstü beton pergolarla kaplı beton yol
larla bağlanmıştır. 

Okulun bütün binaları, tek yerden ve merkezî sistemle ısıtılacaktır. 
Okul kurucusunun, ancak bütün bu hazırlıklarını tamamladıktan sonra açılış izni almak içirt 

bakanlığa müracaat etmiş olduğu da tesbit edilmiştir. 
Kurucu şimdiye kadar okula 10 milyon liralık yatırım yaptığını, diğer bölümleri tamamla

mak üzere çalışmalara devam edildiğini, burada tam mânasiyle modern bir öğretim sitesi meyda
na getirmeyi arzu ettiğini ifade etmiştir. 

2. İzmir'de İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu kurucuları, bu okulu nakletmek üzere ye
niden yaptırmakta oldukları binanın yanındaki arsayı da satmalmak suretiyle, burada, biri, kim
ya mühendisliği ve eczacılık, diğeri, diş hekimliği olmak üzere, üç yeni okul açmayı kararlaştır
mışlardır. 

Ancak, henüz inşasına dahi başlanmamış bulunan bu binalara ilerde nakledilmek kaydiyle şim
dilik, kiraladıkları binalarda özel eczacılık ve kimya mühendisliği okullarının açılması için ge
rekli müsaadeyi almışlardır. 

Kiralanmış olan bu binalarda yapılan incelemede ise, aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir : 
a) Eczacılık okulu : Bina kira, ile tutulmuştur. Kira mukavelesi tasdikli dahi değildir. Bina* 

iki katla bir teras katından ibarettir. 1 nci katta iki lâboratuvar, bir idare odası vardır. Birbi-
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rine bitişik iki bloktan ibaret olan ikinci katın ön blokunda bir lâıboratuvar, bir dersane, bir 
müdür odası ve kitaplık olacağı ifade edilen bir oda, arka blokta öğretim üyeleri odası vardır. 
Teras katı ise, ön kısmı okuma odası haline getirileceği ifade edilen büyükçe bir hacımdan ibarettir. 
Bu okul binasının, bir yıllık öğretim için dahi yeterli olabileceği şüphelidir . 

Okula açılma -müsaadesi veren uzmanlar heyeti, binanın sadece birinci sınıfı istiabedebileeek 
durumda olduğunu raporlarında belirtmiş olmalarına rağmen, yine de 'kurucunun sözle yaptığı va-
itlere uyarak ve gelecek öğretim yılında yeni binanın tamamlanmış olacağını kabul ederek okula 
açılma müsaadesi ile 170 kişilik kontenjan vermişlerdir. 

Bu tutum, bakanlığın gerekli tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasında gösterdiği ağırlıktan. 
dolayı düşülen hataların mevcut numunelerine, bir yenisini daha ekliyecek nitelikte görülmektedir. 

b) Yine aynı 'kurucu tarafından açılması istenen kimya mühendisliği okulu için de, şehrin 
bir kenar mahallesindeki tütün deposu bina olarak teklif edilmiştir. 5 katlı bir bina olan tütün 
deposu kurucu tarafından ,3 yıl için kiralanmıştır. Ve bu binanın 3, 4, 5 nci katlarının okula tahsisi 
öngörülmektedir. Bu binada yapılan incelemelerimize göre, binada su, elektrik ve havagazı ile ha
valandırma tertibatının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Okula tahsis edileceği ifade olunan katlar, şimdiki halde büyük birer salondan ibarettir. Kuru
cu, buralarda gerekli tadilâtı yaparak bu kısımları lâboratuvar haline getireceğini ifade etmiş ise 
de, 'buranın muvakkat olduğunu ve yeni bina biter bitmez okulu oraya nakledeceğini de ilâve et
miştir. Bu durumda, büyük bir masraf yapılmasını gerektiren tadil ve tesislerin, lâzım olduğu 
şekilde yapılıp yapılmıyaıcağı hususu komisyonumuzca şüphe ile karşılanmıştır. 

Yeni bir bina yapmak üzere teşebbüs ettiğini söyliyen kurucuya, böyle muvakkat tedbirlerden 
sarfınazar ederek, okulunu gereği gilbi hazırladıktan sonra gerekli müsaadeyi almasının tavsiye 
edilmeyip, kiralı ve muvakkat binalarda özel yüksek Okullar açılması yolunun bu kadar açık tutul
ması komisyonumuzca olumlu karşılanmamıştır. 

3. Yine İzmir'de, anonim ortaklık halindeki bir şirket, eczacılık ve diş hekimliği özel yüksek 
okulu açmak üzere büyük bir işhanınm tamamını kiralamıştır. 

Bu binanın bir, itki, üçüncü katlarında diş hekimliği, 4, 5, 6 ncı katlarında ise eczacılık okulu 
açmak için bakanlığa müracaat edilmiştir. 

Komisyonumuzun yaptığı incelemede, binanın 'kaloriferli olduğu, su ve elektriği bulunduğu an
laşılmıştır. Ancak, dişçilik ve eczacılık gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerle lâboratuvar çalışması ya
pan okulların böyle yüksek ve tek merdivene sahip binalarda açılmasının mahzurlu olduğu görü
şüne varılmıştır. 

Binanın teneffüshane olarak kullanılacak bahçesi mevcudolmadığı gibi, bu maksada tahsis edi
lecek bir yeri de yoktur. 

Ayrıca "binanın çök işlek ve gürültülü bir cadde üzerinde oluşu da, öğretim bakımından mah
zurlu görülmüştür. Bunlara ilâveten, kiralı, ve ilerde inkişafa müsaidolmıyan bir binada bu
lunması dolayısiyle, burada bir özel okul açılmasına müsaade edilmiş olması da olumlu bulunma
mıştır. 

Ancak, bakanlığın 625 sayılı Kanunun kabulünden beri ilk defa olarak, 9 ncu maddeye dik
kati çekerek, aynı binada 2 ayrı okul açılmasına imkân olmadığı, bu itibarla da, ya diş hekimli
ği veya eczacılık okulu açmak üzere gerekli tedbirin alınmasını tebliğ etmiş olması memnunlukla 
karşılanmıştır. 


