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1. — GEÇEN T 

Baklan; B>aşik!aın!İık D4y.aaunııı teşekkül edle-
-bilmesi için bjir kâtibin eksik olduğunu ve mu
vakkat !bii' kâtip seçilmesi gerektiğini, bildirdi. 
Aday gösterilen istanbul Üyesi M. Erdoğan 
Adalı geçici kâtip seçildi. -

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Samsun Üye
si Fethi Tevetoğlu'mun 59 ncu Birleşimde geçen 
tutanak lıakkında yaptığı açıklamada ve daha 
evvelki konuşmalarıridaki iddialarını ispat et
mesi gerektiğini bildirdi. 

Tescil edilıniycn birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki ka
nım teklifi ile 

Sağlık eğitini enstitüleri kuruluş kanun tasa-

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ulay'-

m. Yunanistan'la, olan münasebetlerimize dair, 

Raporlar 

1. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık ku
rumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edilecek 
tabibi - cerrahi ve lâboratırvar malzemesinin Güm
rük Resminden muaf en muvakkat ithaline dair 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun hıılunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaibul olunan metni ve Cumlhııriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, iSiosyal işler, Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/279; Cumhuriyet Se
natosu J/457) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma tari
hi : 24 . 3 . 1905] (Bitiş tarihi : 17 .4 .1965) 

2. — Gümrülk Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili Beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dişlisi eri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve iktisadi 
îşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/98; Cumhuriyet Senatosu 1/458) 

'ANAK ÖZETİ 

rısı bakan veya yetkili bir temsilci bulunmadı
ğından, bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

özel öğretim kurumları kanunu tasarısı üze
rinde hir süre görüşüldü. 

25 Mart 1965 Perşembe günü saat 15 1c Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvdkili Niğde 

Fikret Turhangil Kudret Bayham 

Geçici Kâtip 
istanbul 

M. Erdoğan Adalı 

yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/200) 

(S. Sayısı : 578) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 1 8 . 4 . 1965) 
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2. — GELEN KAĞITLAR 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turnangil 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 61 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
(Yoklama yapıldı.) 

VE SÖYLEVLER 4. — DEMEÇLER 

1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 60 ncı Birle
şimde kendisinden tavzih istiyen konuşmasına 
cevaben, millete ve onun Yüce Meclislerine 
bühtanda bulunmak aklından geçmediğini, ancak 
sorumluları ikaz mahiyetinde beyanda bulundu
ğunu ifade ve gebeliği önleyici ilâçların kanını 
çıkmadan yurda ithal ve reklâmlarının yapıldı
ğını açıklayan demeci. 

BAŞKAN — Gündeme seçmeden evvel Sa
yın Tevetoğln gecen tutanak üzerinde konuş
mak istemektedir. Ancak bunun takdiri bahis 
konusu değildir. Takdirini geçen tutanak üze
rinde konuşan arkadaşlara bırakıyorum. Gün
le mukayyet kanunlarımız çoktur. Münazara 
seklinde1 geçen tutanak üzerinde bir tartışma
nın açılmamasını hassaten rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU f Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler : 

Geçmiş tutanak üzerinde tekrar konuşmak 
mecburiyetinde bırakıldım. Buna sebebolan sa
yın arkadaşımıza esef ve üzüntülerimi ifade1 

edeceğim. 

Sayın arkadaşımızın dün benim bulunma
dığım bir sırada Yüce Senatoda yaptıkları ko
nuşmayı, aynen kendi ifade ve ölçülerinden 
dün akşam müstakil ve tarafsız radyolarından, 
bu sabah gazetelerinden ve bugün de tutanak
lardan inceledim. 

Bu konuşmalarındaki arkadaşımızın şahsı 
ve hiç kimsenin polemik yeri seçemiyeceği bu 
yüce kürsünün ulviyeti ile bağdaşması güç, 
haksız, taarruzkâr ifadelerin kimin için hazin ve 
sakîm taraflar ihtiva ettiğimi yüce takdirlerini
ze bırakıyorum. 

Sayın Alpaslan konuşmasında, benim ka
nunun getirilişinden ve gerekçesine kesif bir 
propaganda mahiyetinde nelerin ithal edilerek 
geçirilmesine anormal yollardan nasıl çabalar 
sarf edildiğini belirten sözlerimden gerçek kas-
dimi yanlış anhyarak: «Böyle beyanda bulun
maktan çekinmemiştir.» buyuruyorlar. Kendi 
tefsirleri ile de bunu Parlâmentoya ve aziz 
Türk Milletine karşı bir bühtan diye mânalan-
dırıyorlar. 

Aziz arkadaşlarım! 
Parlâmentoya, Anayasa rejimine ve aziz 

milletine maddi - mânevi bütün varlığı ile bağ
lı bir arkadaşınızdan milletine ve Meclisine as
la bir bühtan sadır olmamıştır, olmaz ve ola
maz. Bu hususta muhterem arkadaşımın da 
zerrece şüpheleri bulunmasın. Türk Parlâmen
tosuna, Atatürk ilkelerine ve 2 nci yüz yılın 
lâik, Batılı düşünceliler yurdu demokrat Tür
kiye'sine esef verici bir bühtan çabasını, benim 
aydınlık sözlerimde değil, ancak Yüce Meclisle
rimize kabul edilsin diye sevk olunmuş kanu
nun gerekçesine aynen : 

«Bu şekil yardım hem ahlâkidir ve hem de 
katoliklik hariç hiçbir dine mugayir değildir 
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ve Diyanet işleri Başkanlığımızın ve Camiülez-
her'in bu hususta fetvaları vardır» şeklindeki 
hezeyanları yayan ve bunu Meclise, oradan da 
süratle geçirilerek bu hezeyanları bizim değiş
tirttiğimiz Senato komisyonlarına kadar geti
renlerin karanlık ifadelerinde aramak lâzım
dır. Yine huzurunuzda tekrarlıyorum ve : 

Kanunlarımızın yasak etmesine rağmen ilâ
cını satmak, komüsyoncularmı kazandırmak 
için başka maksatla ruhsat alıp sonradan gebe
liğe mâni reklâmını da ekliyen çıkarcıların; 
Kuranı Kerimimizde böyle bir âyeti kerime bu
lunmadığı halde istismar ve yalan tertiple-
riylc: (Aile plânlaması doğuma engel olmak 
demek değildir.) İbaresi altında: «Kuranı Ke
rim: Yetiştirebileceğin kadar çocuğa sahibol 
der» propagandası ile şu renkli duvar afişlerini 
bastırmaya dolar dökmüş yerli, yabancı gizli 
elleri ben tekrar gösteriyorum. 

«Sözün mânası varsa büyük bir cesarettir»' 
buyuran Sayın Alpaslan'ın Yüce Heyetinize ve 
dolayısiyle ilgililere gerçekleri açıklıyan, el
hamdülillah cesareti de imanı kadar kuvvetli 
ve bittim olan bir arkadaşına bühtan sözünü de 
kâfi görmeyip müfteri diyebilmesi imkânsız
dır. 

Lâyıkma kullanılabilir ve ait bu sözlerin 
gerçeği işaret edene, ortaya koyana kullanıla
nı! yae ağı bilinmelidir ve tabiîdir. 

İlgili ve sorumluları vazifrye davet yerine. 
hâlâ benden tavzih istiyen Sayn Alpaslan, İm 
konuda harcanmış paraların Mistor Morrison 
Mc Carthy tipi insanların kimler bulunduğunu 
da soruyorlar ki ben huzurunuzda hakikatleri 
söyledim ve belgelerini gösterdim. Gerçekleri 
yüce ıttılaınıza bir polemiğe vesile olsun diye 
arz etmedim. Ne terbiyem, ne vatan ve millet-
sevcrliğim buna müsait değildir. 

Solcu basının ve bizim radyonun ileri sürdük
leri bir ayrı Mr. Morrison dolarları hikâyesi 
eğer bir Kızıl yalan değil ve bir gerçekse, kime 
ait bulunursa bulunsun, bunun teşhir ve açık
lanmasından da ben ancak memnunluk duya
rım. 

Mc. Carthy tipi insanların kimler olduğu 
hususuna gelince: Bu sorunun konuşmalarımız
la münasebeti yoktur. Zira beheri için yalmz 
ressamına 1 000 er lira ödenmiş şu renkli istis
mar tablolarına harcanan paraların, bu mak
satla yapılan diğer çeşitli neşriyatın, Ankara'da j 

25.3.1985 0 : 1 
tertiplenen seminerlerin, yurdumuza gidip gel
miş yabancı propagandacıların ve bu vesileler
le verilmiş ziyafetlerin, Newyork'taki seminer
lere katılmaların masraflarının yabancı bağışlar 
kabul etmiyen normal dernekler bütçesi ile kar
şılanması elbette mümkün değildir. Maksa
dım; bunlara dikkati çekmek, ilgilileri uyar
maktır. 

Solcu ağızların dillerine doladıkları Mc. 
Carthy'cilikle böyle bir millî vazife görmenin 
ise elbette hiçbir ilgisi yoktur. 

Saym arkadaşımızın sol iddiaları asla be-
nimsemiyeceğine, solcuların metot ve ağızları
nı asla kullanmıyacağma eminim. Komünist ol-
mıyanlara komünistlik isnadeden kimselere 
kııllandmakta moda olan bu Mc Carthy tâbiri
nin gerçek anlamını da arkadaşımızın bizden 
önce kendi yakınlarından sorması daha müna
siptir. 

Savcılarımla. (Alkışlar) 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz rica 

ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bundan evvelki 

birleşimde de Başkanlığın bu husustaki fikriyatı
nı öğrenmiştiniz. Gecen tutanak hakkında görü
şülmekte olması hasebivle size gündeme geçmeden 
söz veremiveccğîm. Çünkü ya gündem dışı gö
rüşme talebinde bulunabilirsiniz veyahut da baş
ka bir iddiada bulunabilirsiniz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 
şahsıma söylenen sözler Büvük Meclislerin büyük 
mânasını hedef tutması itibariyle, eğer geçen se
fer söz versevdiniz bu münakaşalar olmazdı. 

BAŞKAN — Ben şu hususu istirham edece
ğim, iki muhterem arkadaşımdan. Bu fikir tar
tışmalarını dışarıda ve kuliste yapmak suretiyle 
kürsüyü işgal etmemelerini hassaten rica edece
ğim. (A. P. sıralarından, alkışlar.) Çünkü sonu 
gelmiyecektir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym Baş
kanım, arkadaşım benim şahsımı itham etti. Ken
disine cevap verebilmem için bana söz vermeniz 
lâzımdır. (C. H. P. sıralarından müdahaleler, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, ben rica ettim, sistem-
kâr hareket etmeyiniz, yarın bir arkadaşım söz 
isterse ona da söz vereceğim tabiîdir. Bir ricayı -
protesto ile karşılamanızı üzüntü ile karşılarım. 
Ben iyi niyetli olarak ortaya attım.. 
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Bir takrir vardır, ıttılalarımza arz edeceğim. 

(C. H. P. sıralarından niçin cevap hakkı tanımı
yorsunuz?, sesleri.) 

Söz vermemek gibi bir konu yoktur. İçtüzü

ğün müsaadesi nisbetinde bütün arkadaşlarımıza 
söz verildiği bir hakikattir. Muhterem arkada
şım geçen tutanak hakkında zamanında söz iste
diği takdirde mesele tezekkür edilir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt ile İs
tanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın komisyon üye
liğinden istifa ettiklerine ve yerlerine başkaları
nın seçilmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda isim ve soyadları yazılı bulunan ze

vat Komisyonumuz üyeliğinden istifa etmişler

dir. Yerlerine başka zevatın seçilmesini saygı ile 
rica ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
. Başkanı 

Urfa 
Vasfi Gerger 

Kâtip : Yozgat Senatörü ismail Yeşilyurt 
Üye : İstanbul Senatörü Fikret Gündoğan. 
BAŞKAN — Grup Başkanları adaylarını bil

dirsinler. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitmı ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/539; 
C. Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 565) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada
lar. özel öğretim kurumları kanunu tasarısının 
birinci maddesi üzerinde görüşmeler bitmişti. 
Şu anda Sayın Sırrı Atalay söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) Yerimden arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buradan arz edin efendim, ye
rinizden olduğu müddetçe zapta geçmiyor. Hü
kümet ve Komisyon burada. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maruzatım ta
mamen teknik ve kanunun başlığına aittir. Mil
let Meclisinin .kabul ettiği metne başYk «özel 
öğretim kurumları kanunu tasarısı» Millî Eği
tim Komisyonunun kabul ettiği metnin başlığı 
«özel öğretim kurumları kanun tasarısı» Bütçe 
ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin, Özel 
öğretim Kurumları Kanunu. Şimdi 1 nci mad
dede bir değişiklik yapılmadığı takdirde ve 
Komisyon 'hır önerge vermediği takdirde bunun 
ne şekilde halli gerekmektedir? Şimdiye ka-

(1) 565 S. Sayılı basmayazı 24 . 3 . 1965 
tarihli ve 60 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 

dar yapılan usul, Millet Meclisinden geldiğin
de daima tasarı veyahut teklif; .kanun değil de 
tasanı veya teklif bulunur. Bizim Komisyonu-
muzdada buna uygun ya .kanun tasarı veya tek
lifi ibaresi bulunmalı. 

Şimdi burada 1 nci maddenin başındaki 
özel öğretim Kurumlan Kanunu olunca, Millet 
Meclisinin metni aynen kabul edildiğine göre 
ki, farklıdır. Millet Meclisinin kabul ettiği met
ni aynen kabul ediyoruz, diyorsunuz. Orada 
kanun tasarısıdır. Sizce kanundur. Binaenaleyh, 
aynı değildir, değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bu hususun da tashih edilmesi iktiza eder. Ay
nen değildir, değiştirilerek kabuldür. Halbuki 
aynen kabul diyorsunuz. Bir virgülün dahi de
ğiştirilerek kabul edilmesi lâzımdır. Komisyon
dan bilhassa istirham edeceğim. Bundan sonra 
getirecekleri hususlarda buna dikkat etsinler. 
Şimdi Millet Meclisinin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, deniyor, aynen değil. Değişti
rilmiştir, Millet Meclisinin aynısı değildir. Mil
let Meclisinde 'kanun tasarısıdır. Sizde kanun
dur. Aynı değildir. Bu hususun bu şekilde yan
lış geçmemesi için zapta tescilini ve Komisyon 
Başkanı tarafından meselenin düzeltilmesini rica 
için söz aldım. Arz ederim. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVPİK OKYAYUZ (İçel) — Efen
dim bir matbaa hatasıdır. Aslı kanun tasarısı 
şeklindedir. Bu şekilde değiştirilmesini rica edi
yorum. 
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BAŞKAN — Yani bir tabı hatasıdır diyor

sunuz, ,kanun tasalısı şeklinde değiştirilmesini 
teklif ediyorusunuz ? 

Birinci madde üzerinde görüşmek istiyen? 
Yok. Takrirler vardır, aykırılık derecelerine 
göre okunarak ıttılaınıza arz edilecek ve mesele 
oylarınızla halledilecektir. 

Bir hususu arz edeceğim efendim. Dost ve 
kardeş Tunus Cumhurbaşkanı Ekselans Habib 
Burgiba Millet Meclisindeki görüşmesinden son
ra Senatomuzu da teşrif edip burada aynı şekil
de ziyaretini yapacaktır. (Karar alınmadı ses
leri.) Yüksek Heyetinizin reylerine arz edile
cektir. Alacağınız karara bağlıdır, onun için 
bir açıklama yapmadım. 

Şimdi birinci madde ile ilgili önergeleri oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ederiz. 

İzmir Samsun 
ö. Lûtfi Bozcalı Refet Eendeci 

Madde 1. — «özel öğretim kurumları Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel ki
şiler tarafından aça'lan her derecedeki okullar 
ile yabancıların açmış oldukları okullar haber
leşme ile öğretim yapan yerler çeşitli kurslar, 
dersaneler, biçki dikiş kursları ve benzeri ku
rumlan kapısıar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının bâzı 

maddelerinde kenar başlıkları vardır. Bâzıla
rında yoktur. Bu sebeple mevcut başlıkların da 
çıkarılmasını teklif ve arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artüs 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özel öğretim kuramları kanun tasarısiinın 

birinci maddesinde iki defa geçen «tarafından» 
kelimesi kulağa hoş gelmemektedir. Bu bakım
dan «tüzel kişiler tarafından» deyiminin «tüzel 
kişiler yoliyle» değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddenin üçüncü «satırında her de-
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recedeki okullar ibaresinin ilk ve orta derece
deki okullar olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Sayın Senato Başkanlığına 
Birinci maddenin başlık olarak kullanılan 

«tanım» kelimesi yerine, daha münasip bir Öz 
türkçe bulununcaya kadar, dilimize yerleşmiş bu
lunan «tarif» kelimesinin konulmasını arz ve 
teklif 'ederim. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

Başkanlığa 
Birinci maddenin komisyona iadesini arz ve 

teklif ederim. 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde başındaki «tanım» kelimesi

nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Osman Gümüşoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin tertibinde bozukluk bu

lunduğundan aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim . 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Madde 1. — «Özel öğretim Kurumları Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel 
hukuk tüzel kişileri Veya özel hukuk hükümle
rine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından 
açılan her derecedeki okullar haberleşme ile 
öğretim yapan yerler, çeşitli kurslar, dersa
neler, biçki dikiş yurtları ve benzeri kurumlar 
ile yabancılar tarafından açılmış bulunan öğ
retim kurumlarıdır» 

BAŞKAN — En aykırı teklif Sayın Nusret 
Tuna tarafından maddenin tümünün Komisyona 
iadesi hakkında verilmiş olan takrirdir. Bu hu
susta Sayın Tuna izahta bulunmuştu. 

Komisyon katılıyor mu efendim?. Komisyon 
katılmıyor. 
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Sayın Tnna'nın maddenin Komisyona iade

si hakkındaki teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Ek tarirleri de komisyona tevdi ediyoruz. 
Lütfen maddeyi tekrar tedvin etmelerini rica 
edeceğiz. 

MADDE 2. — Özel öğretim kuramları Millî 
Eğitim Bakanlığının denetimi ve gözetimi al
tındadır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde konuşmak is-
iyen var mi l . Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurum açma izni vo şartlan 
MADDE 3 — özel öğretim kurumu açabil

mek için önce, «kurum açma izni alınır.» Bu 
izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne göre ve
rilir. 

BAŞKAN — Efendim, yaLnız bu hususta bir 
mesele bahis konusudur. Birinci maddenin mü
zakeresinde Sayın Komisyon sözcüsü bu başlık
ların çıkarılması temayülünü belirten Sayın 
Âmil Artusun konuşmasına mütenazır, bir de 
takrir vardır, bu hususta, bir de teklifte bu
lundu. Şimdi 1 nci madde komisyona iade edil
diğine göre bu teklifle kanun yapımında bu me
sele karşımıza çıktı. Çünkü bunu da başlıkla be
raber oylayacağız. Bu hususta komisyonun sa
rih fikrini rica edeceğim. Bu hususta başlıkla
rın çıkarılması beyanında musırlarsa hem o me
seleyi hal edelim, hemde maddeyi oylamış ola
lım^ I 

ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) i 
— Efendim bir takrir vardı. 

BAŞKAN — Takrir vardı. 1 nci maddeye 
sarih olmak üzere; Bütün maddelere yapma
dık, tabiî olarak. Her maddede bunu tekrar ede
ceğiz. I 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, birinci maddeye sari değil gene] I 
olarak. Bütün kanuna şamil. I 

BAŞKAN — Bir dakika. O takriri alalım, 
her maddede aynı takriri oylıyacağız, şu hal
de. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim bir defa oylanması kâfi. | 
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BAŞKAN — Komisyona arz ediyoruz efen. 

dim. 
ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Takrir okunursa mesele anlaşılacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — Birinci maddenin geri alınmış 
olması ikinci maddede bir madde başlığının bu
lunmaması, üçüncü maddede başlığın bahis ko
nusu olması hasebiyle, bu hususta bir takrir var
dır, takriri tekrar ıttılaınıza arz edip, Komis
yonun mütalâasını aldıktan sonra oylıyaoagım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının bâzı 

maddelerinde kenar başlıkları vardır, bâzıların
da yoktur. Bu sebeple mevcut başlıiklarm da çı
karılmasını teklif ve arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Komisyon teklifi kabul ediyor 
mu?... Kabul ediyorlar. Hükümet kabul ediyor 
mu?.. Kabul ediyor. Teklifi oylarınıza arz edi
yorum. Kamil edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Kalbul edilen takrir veçhile bundan böyle 
maddeleri başlıksız olarak okutmak suretiyle oy
larınızda arz edeceğiz. 

. EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, 
üçüncü madde için bir takrir vermiştim. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi tekrar okutu
yorum. 

' (3 ncü madde başlıksız olarak tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı?... Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, tasarının 3 ncü 
maddesinde, «Bu izin Millî Eğitim Bakanlığın
ca usulüne göre verilir.» 2 nci fıkrası yazılıdır. 
Bu, «Usulüne göre verilir.» tâbiri insana biraz 
şüphe ve tereddüt getirir mahiyettedir. Bu usu
lüne göre, hangi usulüne göre. Maddede vuzuh 
yoktur, bir işaret yoktur, alelıtlak bir tâbiri kul
lanılmıştır. Onun için ben rica ediyorum, yapı
lacak talimatnamesine göre izin verilir, tâbiri 
konursa buraya talimatına uygun ve o talimat 
neden ibaretse, o da tasrih edilir. Herkes diyor-
ki, bu talimatta şu şu usuller tesbit edilmiştir. 
Bu usullere izin verilir. Hem idare kendini mu
ayyen bir esasa bağlamış olur, hem de bu işe atı-
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lacak insanlar belirli fikirler karşısında bulun
muş olurlar. Bu hususta bir takrir vermiş bu
lunuyorum, kabulünü rica ederim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın özden takririniz üçüncü 
madde üzerinde midir? İkiyi, üç olarak mı tas
hih edeceğiz efendim? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Üç olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Benim söyli-

yeceklerimi arkadaşım söyledi efendim. Yalnız 
bu usulü izah ederlerse Başkanlık... 

BAŞKAN — Sayın Ege, üçüncü madde üze
rinde, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, mevcut 
maddenin metninde bir defa bir noktalama ha
tası var. Onun düzeltilmesini ortaya koyacağım. 
Ondan sonra değiştirge fikrimi ifade etmeye ça
lışacağım. 

Şimdi efendim, «özel öğretim kurumu aça
bilmek için önce... (virgül) var, ondan sonra 
tırnak açılıyor, «Kurum açma izni alınır.» tır
nak kapanıyor. Halbuki bu tırnak, «kurum açma 
izni», dendikten sonra kapanacak ondan sonra 
tırnağın dışında (alınır.) denecektir. İkinci fık
rada. 

Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne 
göre verilir.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu izni verecek olan 
Millî Eğitim Bakanlığıdır. Elimizdeki kanun ta
sarısıdır ve kanunlaşacaktır. Millî Eğitim Ba
kanlığı tabiî ki bunu usulüne göre, yönetmeliğe 
göre, talimata göre, neye göre verecekse, o usu
lüne göre verecektir. Bu bir kanun metni öldü
ğüne göre, «Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilir.» şeklinde gayet kati ve hiçbir şekilde şüp
he yaratmıyacak şekilde metne böyle geçmesi lâ
zımdır. Bu yolda bir de takrir arz ediyorum, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başika görüşmek 
istiyen, buyurun Sayın Akça. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, 3 ncü maddenin izin 
istihsalinden sonra ilk akla gelen bâzı muayyen 
isimlerin, istimalindeki istismarın önüne geçmek 
için bir takrir vermiş bulunuyorum. Biliyorsu
nuz ki, arkadaşlar, bâzı isimler tarihe mal ol-
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muşlardır ve tarihin malı olmuşlardır. Meselâ, 
Harb okulu, harbiyeden intikal etmedir. Bugün 
için her hangi bir özel kurum Harbiye ismini 
istimal etmek suretiyle bir okul açabilir. Bu iti
barla buna mâni olmak mecburiyetindeyiz. Keza, 
Galatasaray ismi, bugün özel bir kurum tarafın
dan istimal edilmek suretiyle bu isimler istismar 
edilebilir. Bu itibarla vermiş olduğum taıkririn 
lehinde oy kullanmanızı istirham edeceğim, hür
metlerimle. ; 

BAŞKAN — Sayın Ege bir takrir verecek 
idiler, henüz gelmedi. Şimdilik verilmiş bulunan 
iki takrir vardır, okutuyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU — Bir açıklamada 
bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde, bu
yurun efendim. 

Birinci madde üzerindeki müsamahamız 
karşılıklı bir anlaşamamazlıktan mütevellit idi. 

Pek tabiî olarak şimdi yalnız 3 ncü madde 
üzerinde görüşeceklerdir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, 3 ncü maddede usulüne göre 
tâbirinin yer alması; şimdiye kadar bu müsa
adenin Millî Eğitim Bakanlığınca - teferruattı-
nı arz edip sizleri sıkmak istemediğim - bir usu
le göre verilmiş olmasındandır. Bu tâbir mu
hafaza edilse de bu usul uygulanacaktır, edil
mese de, kalması halinde Bakanlığın bu usulü 
uygulıyacağı neticesi çıkıyor. Bu kifayetsiz gö
rülüyorsa yapılacak yönetmeliğine göre kaydı-
da eklenebilir. Bakanlık aydınlatıcı tekliflerin 
kâffesine katılır. 

BAŞKAN — Takrirleri ıttılaınıza arz ede
ceğim. efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL YEŞİL
YURT (Yozgat) — Reis Bey Komisyon adına 
bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efen
dim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, kanunun 3 ncü 
maddesinde buulnan bu «usulüne göre» tâbiri, 
bizim anlayışımıza göre, komisyon olarak ye
rinde bir tâbirdir. Sebebi ise, usulüne göre, ih
tiyaçlara, imkân ve şartlara göre değiştirilebi-
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lir. Şu hale göre, kanunun uuslüne, göre, me
selâ talimatnameye göre denmiş olsa yalnız 
onunla, bağlı olmak icabeder. Ama usulüne gö
re dendiği zaman, yeni imkân ve şartlar nazarı 
itibara alınarak ona göre hazırlanmış olur ki, 
kalması taraftarıyız biz. Tayyı hakkındaki ve
rilmiş buulnan veyahut değiştirilmesi için ve
rilmiş bulunan önergelere itibar edilmemesini 
hassaten rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın arkadaşlarım, Saym özden'i desteklemek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sadece 
Millî Eğitim Bakanlığınca belli olan, yazılı ha
le dökülmemiş bulunan, istediği anda, istediği 
şekilde değiştirilebilen bir usul zannetmem ki. 
kanun içine girebilsin. Binaenaleyh, bu işin yö
netmelikle tesbit edilir denmesinde büyük fay
dalar olduğu kanısındayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Söz

cüsü Saym Yeşityurt'un beyanı bu meselede ye
rinde olmasa gerektir. Çünkü izin istiyenlerin 
belli bir uuslü bilmesi lâzımdır ve bu usulde 
istikrar şarttır. Şartlara göre değişecek usul, 
şahıslara göre değişecek usul halini alır. Bu se
beple sübjektif bir kriter vermiş oluyorsunuz 
ki, bu çok tehlikeli ve yerinde değildir. Saym 
özgüneş'in dediği gibi ve Saym Özden'in ver
diği önerge istikametinde, yönetmelikte belli 
edilen şeklindeki bir izin, yani yönetmelik esas
larına göre bu izin verilir. Yoksa, hele Sayın 
sözcünün ileri sürdüğü usul ve şekil gayet ha
talıdır. Saym sözcü ne diyor; şartlar değişe
cek, ona göre izin de değişecek. Bu çok kötü 
bir yol. Keyfiliklere yol açılacak bir şekil de
mektir. 

Bu sebeple Saym özden'in önergesi daha 
çok ehemmiyet taşıyor sözünün bu beyanatın
dan sonra daha çok ehemmiyet taşıyor. Bu se
beple mutlaka buradaki Millî Eğitim Bakanlı
ğınca usulüne göre verilir kaydının bu izin 
Millî Eğitim Bakanlığınca yönetmelik esasları
na göre verilir diye düzeltilmesi zarureti var
dır ve bu şekilde düzeltilmelidir. 

BAŞKAN — Saym Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; Ekrem 
özden Beyin teklifi yerinde ve isabetlidir. Zira 
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bu müesseseyi, bu kültür yuvalarını açmak isti-
yen bir kimsenin, açmadan evvel, ne gibi şart
ları, ihtiva ettiğini iyice bilmesi lâzımdır. Ne
ticede oraya bir yatırım yapacaktır. Onun için 
kanuna bir yönetmelik kelimesinin ilâvesi ye
rinde olur, isabetli olur kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Saym Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz biraz da
ha ileri gideceğim. Saym özden'in fikirleri ta
mamen isabetlidir. Fakat bunun yönetmelikle 
belirtilmesi kâfi gelmiyecektir. Kanunun bir
çok maddelerinde bir tüzükten bahsedilmekte
dir. 

özel öğretim kurumu açma izninin dayan
dığı şartların bu tüzükle belirtilmesi çok ye
rinde olacaktır. Nitekim bundan sonraki mad
dede hemen, bu tüzükten bahis vardır; özel bir 
öğretim kurumu açacak gerçek veya özel kişi
lerden istenecek en az ödenmiş sermaye şartı 
tüzükle tesbit olunur, denmektedir. Demek ki, 
bir tüzükten bahsedilmektedir. Bir tüzük 
yapılacaktır. Tüzük yapma şartları da yönet
melikten daha teminatlıdır. Yönetmelik sadece 
vekâletin takdirine kalmış bir keyfiyettir. Ve 
bu yönetmeliğin bakanlığın kendi tensibiyle 
değişmesi de mümkündür. Halbuki, tüzük bili
yorsunuz Danıştaydan geçmektedir ve onun 
değişmesi daha zordur. Kolayca değişmesi 
mümkün değildir. 

Binaenaleyh bu maddeye bir fıkra eklemek 
lâzımgelmektedir; «özel öğretim kurumu açmak 
izininin dayandığı şartlar tüzükle belirtilir.» 
denmelidir. Bu suretle zannediyorum ki, bu 
fikre Saym Ekrem özden arkadaşımız da katı
lacaktır. Daha isabetli olacağı kanaatindeyim. 
Daha teminat getirecektir. Maddenin bu şekil
de kabulünü istirham edeceğim. Bu istikamette 
bir önerge takdim ediyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan; ben Sayın Artus'a iltihak edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar; bu izin verme keyfiyeti Bakan
lığın takdirine bağlı bir şey. Takdire bağlı bir 
husus hakkında da Bakanlığı sımsıkı bağlama
mak lâzımdır. Malûmlarıdır ki, tüzük kanun hü
küm ve kııvvetindedir. Değiştirilmesi, tedvini 
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daha ağır yürümektedir ve uzun fasılayı icabet -
tiren bir durumu vardır. Halbuki yönetmelik 
Bakanlığın takdir hakkına ait bir keyfiyeti ele 
alacağına göre, yönetmelikte bunun belirtilmesi 
lâzımdır. Bu suretle yönetmeliğin konulması 
şarttır. Çünkü objektif hukuk kaidelerini vatan
daşların bilmesi lâzımdır. Vatandaşlar, iş »sahip
leri bilecektir ki, ben şu esaslar dâhilinde izin 
alabileceğim. Sırf bunu temin edecektir. Bu da 
Bakanlığın noktai nazarını ifade eder. Talimat
name ile bunun yerine getirilmesi daha uygun
dur. Tüzük yoluna gidilmemesi lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın.) -

Muhterem arkadaşlarım, tüzük veya yönetme
lik... Nihayet şu maddeden benim anladığıma 
göre, özel öğretim kurumu açabilmek için ön
ce Millî Eğitim Bakanlığından izin alınacak. 
Yani bir merci gösteriyor. Böyle bir okul aç
mak istiyen Maliye Bakanlığına gitmiyecek, Ti
caret Bakanlığına da gitmiyecek, Millî Eğitim 
Bakanlığına gidecek. Artık bunun tüzüğü, yönet
meliği, yok efendim şöyle olsun, şahıslara göre 
de değişebilir gibi, bakanlık tasarrufunu bu 
şekilde şüpheler altına, tahditler altına sokmak 
niçin ve neden?.. Çünkü, muhakkak ki, bir ba
kanlık her hangi bir müsaadeyi verirken, bunu 
kendisi düşünecek, taşınacak-, tüzük mü icabe-
der, yönetmelik mi icabeder, bunları hazırlıya-
çaktır. Tüzük veya yönetmelik de desek, bu tü
zük ve yönetmelik yine o bakanlık tarafından 
hazırlanmayacak mı? Eğer bakanlıktan izin, mü
saade alma mevzuunda bir tereddüdümüz bir 
şüphemiz varsa o zaman tüzüğü de yönetmeliği 
de biz burada oturup hazırlıyalım. Ondan son
ra diyelim ki, şu tüzük şöyle olacak. Olmaz. 
Benim anlayışım şudur. Burada merci tâyin 
edilmektedir. Onun için bu madde, özel öğretim 
kurumu açabilmek için Önce kurum açmak izni 
alınız. Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca veri
lir. Bundan ibarettir. Böyle olması gerekir. 

Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen?... Yok 

Sayın Artus; verdiğiniz takriri 4 ncü madde 
olarak değil, 3 ncü madde olarak tashih ediyo
ruz. 
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AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü i 

— Evet efendim; 3 ncü madde olacak. 
Sayın özden, siz Âmil Artus Beyin takriri

ne iltihak ediyorsunuz değil mi? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) Evet. 
BAŞKAN — İltihak ediyorsunuz, önergele

ri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğimiz sebeplere binaen aşağı 

daki teklifimin üçüncü maddeye ikinci bir fıkra 
olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«özel öğretim kurumları Devletin ve diğer 
özel öğretim kurumlarının kullandıkları isim ve 
unvanları her ne şekilde olursa olsun kullana
mazlar. 

Kütahya Sinop 
Orhan Akça Suphi Batur 

Yüksek Başkanlığa 
Özel öğretim kurumlan kanun tasarısının 

3 ncü maddesinin son cümlesindeki (usulüne 
göre) ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederiz. 
Madde 3. — özel öğretim kurumu açına izni 

Millî Eğitim Bakanlığınca verilir. 
İzmir Samsun 

Ömer Lûtfi Bozcah Refet Rendeci 

Yüksek B aşk anlı ğ a 
3 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini rica ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

«özel öğretim kurumu açma izninin devre
dilmesi için gerekli şartlar tüzükle belirti lir.» 

BAŞKAN — Tekrar ıttılalannıza arz ede
rek takrirleri oylıyaeağız. 

(Orhan Akça ve Suphi Batur'un önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN-«-Hükümet? 
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HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EOÎTÎM BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

(İskender Cenap Ege'nin önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor. 
Hükümet?.. Katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Âmil Artus'un önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, muhterem 
Âmil Artus arkadaşımız tarafından venlmiş 
bulunan bu takrire komisyonumuzca katılmak 
biraz da hukukan mümkün olmamaktadır. Hu
kukî sebep ise; deminden beri okunmuş bulu
nan takrirlere göre, bir an için bir yönetmelik
le tâbiri kullanılabilir ve eklenebilirce de, usu
lünün tâbirini kaldırıp, tüzükle tâbirinin kul
lanılmış olmasında muazzam fark vardır. Tü
züğün nasıl çıkarılacağını, Devlet Şûrasından 
geçeceğini, diğer vekâletlerden sorulacağını 
hepimiz bilir ve bunun işi uzatacağını takdir 
ederiz. Bu sebeple bu iş yalnız bir bakanlığa 
ait bulunduğuna göre, bir yönetmelik tâbiri 
kullanılabiilr ve bu tâbir burada olabilir. Fa
kat bir bakanlığın kendi bünyesini alâkadar 
eden bir mevzuda bir tüzük şeklinde tadile gi
derek, bakanlığı zor bir duruma düşürmek ve 
böylece de tarafları da bu işin tanzimi ve yeri
ne getirilmesi mevzularında zor ve müşkül bir 
mevkie düşürmek gibi bir duruma geliyoruz 
ki, muhterem üstadımız bunu takdir ederler. 
Tüzükle, yönetmelik arasında fark vardır. Tü
zük olduğu takdirde hakikaten bakanlık müş
kül mevkie düşecek. 

Bu kanunun bundan sonraki gelen bâzı 
maddelerinde, tüzük tâbirleri varsa, ki meselâ 
bundan sonra gelen dördüncü maddede vardır. 
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Onun sebebi, bu kararın alınmasında, kanun 
vazımca Ticaret Bakanlığının falan kararının 
alınmasında bir mecburiyet görülmesi; onlar
dan da sorulması mevzuunun düşünmesidir. 

Biz Komisyon olarak, şu izah ettiğim huku 
kî esbabı mucibeye müsteniden tüzük tâbirinin 
konmasının Bakanlığın durumunu zorlaştıra
cağı kanaatindeyiz. Muhterem Heyeti Âliye ıs
rar ediyorsa, yönetmelik tâbiri kullanılabilir. 
Yönfctmelik yalnız bakanlığın tasarrufu dahi
lindedir, bilirsiniz takdir Yüce Heyetindir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir sual var efendim. Buyurun 
Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Arkadaşı
mızın takriri yedinci maddede açma izni için 
yönetmelikten bahsediyor. Halbuki bu kanu
nun tatbikatı içinde umumi olarak bir yönet
meliğin hazırlanması veya hazırlanmaması Ba
kanlıkça düşünülecek veya düşünülmiyeeek. 
Komisyon, bu kanuna ek olarak vekâletçe yö
netmelik hazırlanmasının faydalı olacağına ka-
ani midir, değil midir? Umumi yönetmelik ha
zırlanacaksa sadece bu mevzu için ek, hususi 
bir yönetmelik yapılmasına lüzum yoktur ka
naatindeyim. Komisyonun bu ciheti açıklama
sını rica ediyorum. 

OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Refet Rendeci Beykardeşimizin sua
line cevap bundan sonraki gelecek maddelerde 
ayrı ayrı gösterilmiştir. Ayrıca bu iş için Ba
kanlığın tüzük ve yönetmelik hazırhyaeağı hu
şu susu da tasrih edilmiştir. 

Şu hale göre, arkadaşımız endişe etmesinler. 
Bu, gelen hükümlerde mevcut bulunmaktadır. 
Bu duruma göre kendisinin sualinin cevabı ka
nunun metninde, bundan sonraki gelen madde
lerinde bir bir tasrih edilmiştir. Bunu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Artus takrir sahibi ola
rak buyurunuz efendim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, bendeniz Komisyon Sözcüsü arka
daşımın görüşüne katılmıyorum. Önergemde ve 
görüşümde İsrar ediyorum. Sebebine gelince; 
bu özel öğretim kurumu açmak gibi özel teşeb
büs sahibi olan vatandaşların önemli bir serma
yeyi de bu işe tahsis edecekleri bir konudur. 
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Böyle olduğuna göre, vatandaş sermayesini bu- I 
raya yatıracağına göre özel teşebbüse açıklık 
vermek ve kendisini her türlü, zamanın deriş
melerine göre, dalgalanmalardan korumak lâ
zım gelir. Objektif esaslara göre tesbit edilecek 
olan bir Tüzüğün kolayca değişememesi gibi ile
ri sürülen mahzuru ben aksine olarak bizim te
zimizi kuvvetlendirecek bir fayda olarak kabul 
ediyorum. Evet, tüzük kolayca değişmez. De
ğişmemesi de lâzımdır. Değismiveceği içindir 
ki, vatandaşlar burada kendilerini teminat al
tında hissedeceklerdir ve ne şekilde hareket ede
ceklerini bileceklerdir. Biliyorsunuz, bir bakan
lığın talimatnamesi, yönetmeliği çok kolay bir j 
şekilde, bakanın imza edeceği bir muciple de
ğişebilir. Binaenaleyh, gerektiğine göre, bâzı 
tesir ve nüfuzların tesir icra etmesi suretiyle yö
netmeliğin değişmesi ve bâzı vaziyetlerde daha 
müsait muameleler icra edilmesi mümkündür. 
Böyle bir şüphenin bulunması dahi bizim bura
da yönetmelik yerine tüzük kelimesini kabul et
memizi gerektirecek olan çok kuvvetli bir sebep
tir. Zaten kanunun geçici 1 nei maddesinde ay
nen «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mev
cut özel öğretim kurumlarının, bu kanuna in
tibak şekli şartı ve müddetleri tüzükle belir
tilir.» diye bir hüküm sevk edilmiştir. Bu ka
nuna ait tüzük kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır. 

Çok rica ediyorum, bugün mevcudolan özel 
öğretim kurumlarının bu kanuna intibak şekli, 
şartı ve müddetleri ve saire ve faaliyetleri hak
kında bir tüzük yapılmasını bizzat Hükümet tas-
vibetmiş, bu maddeyi buraya getirmiş de bun
dan sonra açılacak olan özel öğretim kurumları 
hakkında bu tüzüğün içine hüküm koymaktan 
niçin çekinirler, bunda ne sakınca görüyorlar? 
Aksine vatandaşları tamamen teminata bağlıya
cak objektif değişmez bir esasa bağlıyacak bir 
teklif getiriyoruz. Buna iltifat buyurmanızı bil
hassa rica ederim. 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde görüşmeler 
yapılmaktadır. (Söz istiyoruz, sesleri.) Takrir 
üzerinde yalnız takrir sahibi ve komisyona söz 
verileceği İçtüzüğün sarahati dahilindedir. 

Komisyon katılıyor mu efendim, bu takrire. 
Buyurun Komisyon adına. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ISMAlL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muhterem 
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arkadaşlarım, muhterem Âmil Artus Beyin en
dişesi bundan sonra gelen kanun tasarısının 
4 ncli maddesinde halledilmiştir. Orada diyor ki 
4 ncü maddede aynen; «Özel bir öğretim kuru
mu açacak gerçek ve tüzel kişilerden istenecek 
enaz ödenmiş sermaye şartı tüzükle tesbit edi
lir.» diyor. Yani, arkadaşımızın endişesi dör
düncü maddede, yine kanun hükmü ile tesbit 
edilmiş bulunduğuna göre, tekrar bu maddede 
de bir tüzükle diye (Soldan: anlaşılmıyan mü
dahaleler.) Dinleyiniz birader yani; biz dostları 
dinliyoruz... Şu hale göre biz aynı fikirde deği
liz. Takdir Heyeti Aliyenindir. Biz bundan son
ra gelen madde ile bu ihtiyaca cevap verildiği 
hukukî kanaatindeyiz. Endişeyi giderecek mahi
yette olduğuna da inanıyoruz. Takdir Heyeti 
Aliyenindir. 

BAŞKAN — Sayın Artus'un takririni tekrar 
okutuyorum. 

(Âmil Artus'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Ömer Lûtfi Bozcalı ve Refet Rendeci'nin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. Teklife katılmı
yor. Hükümet?... Katılmıyor. Takriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Kabul edilen takrirler şekliyle maddeyi tek
rar okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

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

Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne 
göre verilir. 

Özel öğretim kurumu açma izninin verilebil
mesi için gerekli şartlar tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumları Devletin ve diğer özel 
öğretim kurum1 armm kullandıkları isim ve un
vanları her ne şekilde -o1 ursa olsun kullanamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 
MADDE 4. — Özel bir öğretim kurumu aça-

ea'k gerçek veya, tüzel kişi1 erden isteneeek «en 
az ödenmiş sermaye şartı» tüzükle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
ycn?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya 

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

Ancak bu kanun hükümlerine göre kurulmuş 
özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına 
uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı ve 
ders araç ve gereçleri yardımında bulunabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskerider. 
FERÎT ALPlSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 5 nci 
maddenin prensibi bakımından Encümenle bera
berim. Yalnız ifade ve bâzı eksikler bulmaktayım. 
Bunları arz ve izah edeceğim. Burada beşinci 
maddede, «Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel ki
şiler kendi adlarına veya T. Cumhuriyeti uyruk
lu gerçek veya tüzel kişiler adma her ne suretle 
olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim ku
rumu açamazlar.»' deniyor. Şimdi, bir yabancı 
özel veya tüzel kişinin yeniden öğretim kurumu 
açamıyacağı söyleniyor. Ayrıca, «Veya T. Cnm-
hurlveti ııvrn'klu başka biri adma da açamaz.» 
denivor. Şimdi, vatandaş olmıyan bir kimse, 
Türkiye'de özel öğrettim kurumu aeamıyacaksa 
elbette ki, bankasına da artıramaz. Çünkü baş
kasına ne şekilde açtıracaktır? Ya bir vekâletna
me, umumi bir vekâletname verecek, benim namı
ma bunu açacaksın diyecek, bu mümkün değildir. 
Çünkü asıl o'anm, kııllanamıyacağı medeni bir 
haikkı vekili yolu Ve de kullatmamasıdır. 

ikinci nokta, bir ecnebi kişi veya tüzel kişi 
muvazaa, voliyle bir Türk'e okul açtırma meselesi 
akla gelebilir. Bu da mümkün değildir ve varit 
değildir. Çünkü kendisinin muvazaa ta Hicivle 
açtırması ne şekilde imkân dâhiline girebilir? Bu 
Devlette bir tüzel kişi ise elbette ki yardım ede
ceği, finanse edeceği bu öğretim kurumuna bir
takım maddi yardımlar yapacaktır. Ama bu yar
dımlar gizli olmaz. Sonra Hükümet daima özel 
ve tüzel kişileri mal boyanma davet edebiJir. Bi
naenaleyh bu da gayrimüm'kündür. O halde mad- I 
denin son fıkrası, birinci maddenin birinci fık
rasının son ibaresi abestir, fazladır. Bu bir. 

ikincisi, yabancı uyruk1 u gerçek veya tüzel 
kişiler kendi adlarına yeniden öğretim kurumla
rı açamaz deneceğine, Türk vatandaşı olmayan 
gerçek veya tüzel kişiler her ne suretle olursa 
olsun kendi adlarına Türkiye'de yeniden özel öğ- | 

25.3.1985 0 : 1 
retim kurumu açamaz demek daha doğru olur. 
Çünlkü doğrudan doğruya yabancıları ele alıp 
yabancılar açamaz demek bir yabancı düşmanlı
ğı, bir ecnebi düşmanlığı hissini uyandırıyor. 
Arkadaşlar; biliyorsunuz ki içinde yaşadığımız 
âl?m bizi biredk anlaşmalar ve andlaşmalarla 
beynelmilel sahada medeni âlemle dostluk halin
le bulundurmaktadır. Gerçi Mil1! Mücadele ve 
t rt iki âl harplerinden sonra ook haklı olarak Tür
kiye halkında bir ecnebi düşmanlığı vardır. Fa
kat bu, 1930 senesine kadar Hükümetin bütün 
frenlemelerine rağmen devam etti. 1930 senesin
de e ok partili bir rei'me gidi1 di. Bir serbest Cum-
hurivet Fırkası kuruldu. O fırkanın maddelerin-
-lr>n biri de şu idi : Türkive valnız bir tek âlemce 
deTİl, cefo cenhe1 i bir dostluk kurmak dımrmun-
^adır. Ve Cemiveti Akvama girmeve taraftardır. 
Bu fikri p-etirdi. Serbest Fırka lâğvedildi. Fakat 
Atatürk Serbest Cumhuriyet Fırkasının bu mad
desini, kadınlara seçmek ve seçilmek hakPcmı ve
ren madde'Hvle beraber daha birçok favdı.lı mad
delerini C. H. P. n ;n programına aldı. Ve ondan 
sonra. Atatürk bizzat ham mevda^annda savaş
tığı devletlerin reislerini Türkiye'ye davet etti ve 

knndi Başveki1!, ki cenhe kumandanlığı yapmış 
bir kimse. Yunan Parlâmento^mda nntıık ver
di rtecek kadar bu dostlumu i1 eri götürdü. Onun 
için kanunun ce«;tli maddelerinde bilettiğim bu 
cnehi düşmanlığı hissini de kaldırmak sadece 
Türk vatandaşım onore etmek, Türk vatandaşı 
oimanm bahtlvarhŞını belirtmek daha yerinde 
bir ifade olur. Sonra kanunların madde^ri. umu
mi mücerret obalar ı gibi aynı zamanda münek-
Vnb'vrt kaidelerine de uvmuş o1 ma1 arı lâzımdır. 
B^ada 'hem mün^ekahivvet yoktur, hem de bir 
abes vardır. O itibaHa bu maddenin birinci fık
rasının bendeniz tadilini teklif ediyorum. 

Şimdi ikinci meseleye gelince; arkadaşlar 
biliyorsunuz Selanik'te bir Celâl Bayar Lisesi 
açılmıştı. Sonradan bunun ismi değiştirildi, ve 
Atatürk'ün doğum yeri olması hasebiyle bu lise
ye Atatürk Lisesi dendi. Yarın belki Musul'da
ki Türkler için de bir lise açmak mevzuubahis 
olabilir. Türkiye çok cepheli bir dostluk halin
de Batıya ve Batı medeniyetine doğru ilerle
mektedir. Onun için Hükümetin mütekabiliyet 
masına göre. icabettiği zaman, Hükümetin izni 
ile özel öğretim kurumları açılmasında Hükü
meti muhtar bırakmak lâzımdır. Çünkü, biz, bi-

— 337 — 



C Senatosu B : 61 
raz evvel de arz ettiğim gibi, Atlantik Paktına, 
NATO'ya, CENTO'ya birçok beynelmilel teşek
küllere dâhil bulunmaktayız. En son olarak Or
tak Pazar Anlaşmasını yaptık. Bu gibi muahe
deler de mevzubahistir. Onun için bendeniz bu
raya ikinci bir fıkra daha ekliyorum. O da şu : 
«Mütekabiliyet esaslarına göre muahedelerle 
kabul edilenler bu madde hükmünden Hüküme
tin izni ile hariç tutulabilir.» 

Üçüncü fıkra; bu maddenin üçüncü fıkrası, 
«ancak bu kanun hükümlerine göre, kurulmuş 
özel. okullara Türk Millî Eğitiminin amaçlarına 
uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı ve 
ders araç ve gereçleri yardımında bulunabilir
ler.» Bu doğrudur, yerindedir bu fıkra. Bu fık
raya aynen iştirak ediyorum. Fakat her üçünü 
birden içine almak üzere bir değiştirge takdim 
ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

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

Muhterem arkadaşlarım, tarihî inkişafı tetkik 
ettiğimiz zaman, hakikaten biz bu ecnebi okul
lardan ilk zamanlarda bir sıkıntı çekmişizdir. 
Kapitülâsyonlar bizim bu okullara karşı olan 
husumetimizi tahrik etmiştir. Fakat insafla dü
şündüğümüz zaman müşahede ederiz ki, bugün 
Garba müteveccih olduğumuzu iddia ettiğimiz 
bir zamanda ve dünyanın tek devlet haline gel
mek için çaba sarf ettiği bir zamanda ecnebi 
okulların, kanunda bu kadar rijit bir hükümle. 
katiyen aeılmıyacağını kabul etmede isabet 
olduğu kanaatinde değilim. 

Serapa serbest mi bırakılsın? Bu serbestinin 
de mahzurlar doğuracağı kanaatindeyim. Ben 
şu iki fikri telif etmek üzere her surette kendi
sine itiıuadedip Hükümet idaresini tevdi ettiği
miz bir kurulun bu hususta takdir hakkını kul
lanması veçhile memleket için faydalı olabile
cek okulların açılmasına imkân verilmesini tek
lif ediyorum. 5 nci maddenin yabancı uyruklu 
gerçek veya tüzel kişiler ancak Bakanlar Kuru
lunun izni üzerine özel öğretim kurumu açabi
lirler» şeklinde değiştirilmesini teklif etmekte
yim. Yarın kendisinden istifade edeceğimiz mu
hakkak olan bir taleple karşılaşabiliriz. Buna 
bu imkânı vermek lâzımdır. Hükümetimize gü-
venmekliğimiz lâzımdır. Hükümetin izniyle açıl
masına imkân verilmesini teklif etmekteyim. 
Kabulünü rica ederim. 
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BAŞKAN Sayın Özgjineş, buyurun. 

MUHMET ÖZGÜNES (Tabiî Üye) Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, evvelâ sözlerime 
bu tasarının a nci maddesinin birinci fıkrasını 
getirenlere teşekkür etmekle başlıyacağım. 
Benim bu birinci fıkradan anladığım mâna şu
dur : Türkiye'de hiçbir kültür kendisine artık 
budan sonda hayat sahası aramamalı. Biz ya
bancı düşmanlığı yapmıyoruz, hiçbir zaman yap
madık da Anayasamızın başlangıç kısmı, Dün
ya milletleri ailesi karşısında Türk Milletinin 
durumunu tesbit etmiştir. Biz dünya milletler 
ailesinin, eşit haklara sahip şerefli bir üyesi 
olarak telâkki ediyoruz Türikye'yi. Ama bunun 
arkasından da hiçbir kültür Türkiye'de kendi
sine pazar arama, Türkiye'de kendisine hayat 
sahası arama, cüretini göstermemelidir. (Alkış
lar) Efendim, devirler geçti, ne var şimdi"? Ya
bancılar gelecekte bizim çocuklarımıza yardım 
edecekler. Evet doğrudur, eski devirlerde bir
çok yabancı okullar, sırasında azınlıkları si
lâhlandırmak için silâh depolu ğu yapmış, sı
rasında onların milliyetçilik duygularını kal
dırmak için bin har çarelere baş vurmuş, sı
rasında onları organize etmek için, bin bir ha
bis çareye başvurmuştur, tyi ama bunların de
virleri artık geçti. Şimdi artık Türkiye Cumhu
riyeti İstiklâl Harbinden sonra tam bağım
sız, mutlak egemen bir memleket haline geldi. 
Ne olur yabancılar gelsede bizde okul açsalar 
gibi bir fikre şöyle cevap vereceğim. 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde, bizden is
tenilen bir takım kapitülâsyolar için gelenler 
Kanuni Sultan Süleyman'a da böyle söylemiş
lerdik Demişlerdi ki, «Haşmetmeap, kılıçları
mızın karşısında bütün diyarı küfür titremek
tedir. Sancağınız üç kıtada hâkimdir. Ne olacak 
bu zavalllara ufak tefek haklar verseniz, bu 
sizin galibiyetinizin bir lûtfudur». Kanuni Sul
tan Süleyman'da böyle sanmış durumu ve lû-
tufları vermişti ve ciddende kuvvetli olduğumuz 
müddetçe, kılıcımız keskin olduğu müddetçe, 
garbın elçileri atlarımızın özenglilerini öpmeyi1 

hasret çektikleri müddetçe bunlar zararlı ol
mamışlar. Vaktaki zayıf düştük, vaktaki mem
leketimiz içinde huzursuzluklar başladı. Bun
lar bir bir diş ağrısı olmuştur. Ben mevzuu uzat
madan şunu arz edeyim M, hiç bir yabancı kül
tür Türkiye'de artık pazar aramamalıdır. 
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Gelelim acaba neden biz, tutup yalnız Türk 

vatandaşları açar başkaları açamaz demiyoruz 
da, bir de Türkiye'de dışrdaki yabancı tüzel 
kişiler adına da açılamaz, diyoruz. Burada zan
nediyorum ki Hükümetin kaygısı şudur: Dı
şarıda mütevelli heyetler kurulmaktadır. Buna 
müşabih olarak birde Türkiye'de de mütevelli 
heyeti kurulmaktadır. Dışardan gelen yardım
larla içerde bulunan mütevelli heyet, bu mü
esseseleri devam ettirmektedir. Hükümet istiyor 
ki, böyle bir muvazaa, da ortadan kalksın. 
Yoksa ben Hükümetin şu hükmünde her hangi 
bir, itiraf edeyim ki, yabncı düşmanlığı göremi
yorum veya ona gelebilecek bir hüküm bulamı
yorum. 

Efendim, birinci fıkra üzerinde bu mâruzât
tan sonra, ikinci fıkra üzerinde de 'küçük bir 
tadilât istirham ediyorum. Hükümet getirdiği 
teklifte diyor ki : Yabancılar Türkiye'de bu 
kanun gereğince açılmış özel okullara öğretim 
elemanı, araç ve gereç yardımı yapabilsin. 
Yalnız bu öğretim elemanları Türk Millî Eği
timinin hedeflerine uygun olark çalışsın. Arka
daşlar, ben burada bir eksiklik görüyorum. Mil
lî Eğitim Bakanlığının muvafakatini buraya ek
lemek zaruridir. Çünkü, yabancı memleketler
de öğretmenlik yapan kimseler arasında bir 
hayli papaz vardır. Ve Türkiye'ye bugün, öğ
retmen kisvesi altında birçok papaz gelmekte 
ve öğretmenlik yapmaktadır. Hattâ bâzıları
nın gayeleri ne? Hedefleri ne? Belli değildir. 
Fakat dışarıdan gelip, Türkiye'de öğretmenlik 
yapmak imkânını bulabilmektedir. Millî Eği
tim Bakanlığı bunlara mâni olmak için birçok 
çareler aramaktadırlar. Ancak biz kanunda 
böyle bir açık kapı bırakacak olursak bunla
rın karsısına çıkma imkânı zayıflayabilir. Bu 
bakımdan bu kapıyı tamamen kapatmamız icab-
eder ve dışarıdan gelecek öğretim elemanlarının 
Millî Eğitim Bakanlığının izni ile çalışmasını 
temin edebilmek için bir takrir takdim ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Çok 

Muhterem Başkan ve muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Mehmet özgüneş tamamen hislerime ter
cüman oldu. Ona yalnız bir iki nokta eklemek 
istiyorum. Şu kanunun esas rulhunu 5 nci mad
de ile 21 nci madde teşkil etmektedir. Bu ka-

25.3.1965 0 : 1 
nunun 5 nci ve 21 nci maddesinde en ufak bir 
tadilât, açık bir kapı bırakmak bu kanunun 
çıkmasiyle çıkmaması arasında hiçbir fark yok
tur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, ne olursa ol
sun tarihi tetkik eden arkadaşlarını bilirler ki, 
Mehmet Özgüneş gayet iyi temas etti. Evet 
kuvvetli zamanımızda herkes bizim gölgemizde 
barınıyordu. Vaktaki zayıf duruma düştük 
onlar kuvvetli duruma geçtiler o kanunların 
açık taraflarından verilen haklardan ne derece 
istifade ettikleri Birinci Cihan Harbi ve Bi
rinci Cihan Harbinden evvelki Osmanlı İmpara
torluğunun inhitat devrini tetkik edin, orada 
apaçık göreceksiniz muhterem arkadaşlarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, eğer böyle bir 
şey tanınacak olur ise muvazaa yolu ile azın
lıklarla işbirliği yaparak yine bu memleketi sn 
veya bu şekilde sömürecekler çok olacaktır. 
Onun için muhterem arkadaşlarım, bir iğne
nin deliği kadar, hattâ iğne deliğinden görüne
bilecek kadar hiçbir kimseye açık kapı bırak
mamak ve bu bapta kültür alanında kendi ya
ğımızla kendimizin kavrulması yerinde- ve isa
betli olur kanaatindeyim muhtere*m arkadaş
larım. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan bir mü
dahale) Benim kanaatim o. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun «yaban
cı uyruklu gerçek veya tüzel kişilere kendi ad
larına ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ger
çek veya tüzel kişiler adına her ne suretle olur
sa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim ku
rumunu açamazlar» hükmü yerinde ve isabet
lidir. 21 nci maddede açılmış olanların geniş
letilmesi, inkişaf ettirilmesi, ilâveleri de yine 
Millî Eğitim Bakanlığının müsadesi alınmak 
suretiyle yapılır, denmektedir ki, o da bunu ta
mamlayıcı mahiyetedir arkadaşlarım. 

Alt kısma gelince: Muhterem arkadaşla
rım, yine Sayın Mehmet özgüneş arkadaşımı
zın çok yerinde ve iyi br şekilde temas ettik
leri gibi, öğretmen olarak tâyin edilen birçok 
kimseler bu ve bu şekilde geldikleri gibi bun
ların içinde hakiki öğretmen olmıyanlar da 
vardır ve çocuklara iyi bir öğretmen olmadık
ları için bir öğretmenin lâzımgelen formasyo
nunu bilmediklerinden dolayı gereken bilgiyi 
vermemektedirler. Bu ve buna benzer kimse
ler müracatları anında Millî Eğitim Bakanlığı-
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nm etüdünden geçtikten sonra oradan müsaade 
verilirse, ancak o gibi kimseler gelip bu okul
larda Öğretmenlik yapmalıdır. Yerinde ve isa
betlidir. Bu madde hiç değiştirilmeden aynen 
kabul edilmelidir. Eğer daha zararlı olacak 
bir husus varsa, arkadaşlar getiriyorsa onunla 
beraberim, aksi takdirde aleyhindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Beşinci madde 

gerçekten Sayın Demir'in dediği gibi kanunun 
önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Yabancı 
özel okul açma veya açmamanın hukukî esas
larını tahlil edersek görürüz ki ilk defa Tür
kiye'de hukukî mesnedini 1877 tarihindeki Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesinde 
yerini bulur. Tedrisatın umumi ve özel olacağı 
ve ecnebi okulların açılabileceği hükmünü kap-
sıyan 15 nci maddesinde yerini bulur ve gittik
çe genişliyerek tatbik edilir. Nihayet bir müd
det önce toplanan Millî Eğtim Şûrası Türkiye 
özel okulların açılmamasına karar verir ve bu
nu öngörür. Bu karar ve bu öngörürlük de 
şimdiki tasarının beşinci maddesini teşkil eder. 
Gerçekten bugün artık dünya öyle bir dünya
dır ki uygar, medeni ve (haysiyetli bir memle
ketin kendi iç. bünyesinde bir başka ' devletin 
okul açmasına imkân, görülmez. Bir başka mem
leketin diğer bir başka memlekette okul açması 
ancak geri, ikisadeıı kalkınmamış ve uygarlığı
na sahibolmamış memleketler için hunim müm
kündür. Siz bana bir uygar memleket göste
rin ki, orada diğer bir memleket okul açabilsin 
ve orada bu okulu idame ettirebüsin. Bu müm
kün değildir. Bu ne bir ecnebi düsmanhp.'ubr, 
ne de S a y n Tuna'nm ifade ettiği gibi tarihten 
gelme bu* husumetin ifadesidir. Bu uy.Tarhğm 
ifadelidir. Bir millet olmanın haysiyetidir. Sa
yın Ferit Alpiskender arkadaşımız NATO ile 
bağb okluğumuz memleketlere, Ortak Pazarla 
bağlı olduğumuz memleketlere karşı vecibeleri
miz bulunduğunu, bu sebeple rijit hükümlerin 
getirilmesinin yerinde olmadığmı ifade ettiler 
ve dediler ki, Bakanlar Kurulu ile karşılıklı, 
ancak bu şekilde ecnebi okullar açılabilsin. Ya
ni biz başka bir memlekette açma hakkına sa
hip isek ve bunu imkân dâhiline getirebiliyor 
isek, o memleketler de bizde açabilsin. Kendi
leri hukukçudur, hemen hatırlatayım. Ecnc-
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bilerin Türkiye'de suç işlemelerine dair vazife 
sırasında veya vazife dolayısiyle işlenen suçla
ra ait kanunlar vardır ve bu kanunlarda da 
karşılıklı, şartı vardır ama hep Türkiye'de tat
bik edilir, içimiz sızlar. Ama biz dışarda bunu 
mahkemeler bulup tatbik etmemize imkân ve 
ihtimal yoktur. Yani karşılıklı kaydını getir
mek suretiyle bu kanunda bir gedik açmaya da 
imkân ve ihtimal yoktur ve yerinde değildir. 
Bugün ilmin müdahalesi, ilmin mübadelesi var
dır, kültür mübadelesi vardır. Biz ilmin ve 
kültürün mübadelesinin karşısında değiliz. Dün
ya ilim ve kültür mübadelesi içinde yaşı yan bir 
dünyadır ve birbirlerinden istifade eder. Ama 
bu bir memlekette getirip ecnebi okul açmak 
yoliyle değildir ve bu, mümkün değildir. Bu 
memleketlerin basma daima gaileler açan fır
satları veren şekillerdir. Devletler Hususi ve 
Devletler Umumi Hukukunda müdahale imkân
larını daima böyle okullar, bu şekildeki yuvalar 
sebebiyet vermiştir. Yarımn dünyasında ve 
Türkiye'sinde de böyle müdahalelere ilerde se
bebiyet vereck böyle yeni okul arın açılmasına 
cihetteki millî duygularımız cevaz ve imkân 
vermiyec ektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hm^ıangi bir şekil
de yeni bir ecnebi okulun Türkiye'de açılması 
için ciddî YO mâkul m> sebebi İrebir kimse gös
teremez. Ciddî, hukukî mâkul bir sebep... Hissî 
sebeulerin ve hissî bâzı endişelerin dışında ob
jektif ve hukukî bir soben gösterilemez. Mem
leketimizin Teri eğitim dünyasmı daha üstün 
b :r seviyeye götürmeyi Anayasanın 21 nci mad
desinde şu şekilde derpiş edilmiştir : «-Özel 
okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye uygun el arak ka
nunla düzenlenir.» Neyi getiriyoruz1? Özel okul
ların bugünkü okullann müfredat pmgramuı-
daki vevahut bugünkü ilim seviyesinde değil, 
Millî Eğitim seviyesinde olmasını da amaç, bil
diğimiz seciyede olacak şekilde özel okullar arı
yoruz. Bu kadar hissî ve bu kadar hassas dav
ranan Anayasanın bu hükümleri k a r ş ı n d a 
Millî Eğitim, gözetmek Mekiği he-WWo ulaş
ması hususunda müdahale imkânlarımızın 
mümkün olmıyacağı, ecnebi okul!ann mevcut
larının durması yanında, fakat yenilerinin açıl
masına arkadaşlarımız nasıl şu veya bu sebeple 
cevaz ve imkân görürler? Bunu görmeye imkân 
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yoktur. Bu sebeple denilebilir ki, bu tasarıyı 
getirenleri ve bu tasarıyı beııimsiyen komisyon
ları ancak gönülden tebrik ve teşvik etmek ve 
bu maddeye herhangi bir şekilde ilişmemek ye
rinde olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim bir husus hakkında 
karar almak zarureti vardır. 29 . 3 .1965 tari
hinde müddetleri bitecek kanunların görüşül
mesine münhasır olmak üzere 26 . 3 .1965 Cuma 
saat 14,00 te ve 29 . 3 .1965 Pazartesi yine saat 
14,00 te toplanılma hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Artukmaç... Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Özden. 

EKPEM ÖZDEN (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Dikcçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu kanunun besinci maddesi 
hakikaten önemli bir maddedir. Tahmin ediyo
rum ki, arkadaşlarımızın fikri muhteremdir, 
yalnız bir mücadeleden çıkmış Türkiye Cumhu
riyetinin bugünkü çocukları, bugünkü nesli ha
kikaten tarihi bir gözünün önünden geçirmesi 
lâzımdır. 

Bu memleketi bu hale getirinceye kadar, 
oluk gibi kan akıttı bu millet. Ve hakikaten 
memleketin içerisinde iktisadi, kültürel, sivasi 
istiklâlini kazandı. Büyük Atatürk'te istiklâl 
fikri dendiği vakit yalnız bir mânada değil, 
kültürel mânada, iktisadi mânada, iç ve dış si
yaset mânasından alıyordu. Ve tabiî bu bir ta
rihin tecrübesi ve bir tarihin gelişidir. Sonra 
bu millet bunu noksan taraflariyle birlikte, ba
na nazaran noksan taraflariyle birlikte Lozan 
Muahedesinde imzalandı ve Lozan Muahede
siyle mevcut okulların idamei hayat hakkı ve
rildi. Bunun esbabı mucibesi var. Ve bunu göz
den geçirmek lâzımdır. Neden acaba Garp mem
leketleri, düşmanlığı yok, Avrupa memleketle
rinde kolej açmayı düşünmüyorlar. Bütün 
Şarka akın ediyorlar? Neden? Bunun üzerinde 
ısrarla duruyorlar? Hattâ elemanlarını da gön
deriyorlar, bâzı arkadaşlarımıza aman bu özel 
okullar, hususi okullar açılsın, yardımcı olun, 
filân. Bunların nedenlerinin üzerinde durmak 
lâzımdır. Şimdi ki, beıve Batının hareketi, doğ-
rıulau doğruya şöyle böyle istiklâl meselesi de-
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ğil, bir memleketi kültür bakımından, kendisi
ne bağlıyacak temessül etmeye gayret edecek. 
Bütün Şark âleminin felâketi bu. Ve nihayet 
kendisine taraftar adam kazanacak, kültürünü 
yayacak, genç milletlerin kültürünü dejenere 
etmeye çalışacak. Biz yutmuyoruz. Gelişen mem
leketler için bunların üzerinde hassasiyetle dur
mamız lâzımdır. Entellcktüellik meselesi değil 
bu. Sonra diğer taraftan hakikaten bütün o 
memleketlere doğru ikinci bir emperyalizm de 
Batının iktisadıdır. Bu konu mevzuubahsolma-
dığı için üzerinde duracak değilim şahsan. Muh
terem arkadaşlarım, bir Amerikalı, Batılı bir 
yazar, müsaade ederseniz, diyor ki, ]866 tari
hinde Beyrut'ta kurulan Robert Kolejde Os
manlılara karşı, yani bizlere karşı, onlara karşı 
ayrılma hareketleri nüvelerinin tohumları atıl
dı. Onlar öncülüğünü yaptı. Vesika, öyle.. Ve 
biz istiklâl mücadelesinin içinde yaşadık, ben 
Maraşlıyım, kolej vardı orada çocukluğumda. 
Bilirim, bu kolejin işlediği hareketleri ve ora
daki Ermenilere yardımlarını. Ben açık konu
şacağım arkadaşlar, gizli kapaklı konuşmıyaea-
ğım. Ve ondan sonra bizim gençlerimiz buraya 
gitmediler, kapatıldı. Millî his ve durumlarını 
bildikleri için bu böyledir. Başka memleketlerde 
de öyle. Şimdi münevver arkadaşlarımız çıkı-
vor, fikirleri muhteremdir ama, bunun müda
faasını yapmak istiyorlar. İstirham ederim. 

Yine muhterem arkadaşlar, ben bu kolejler
de müdür muavinliği yapmış bir arkadaşınızım. 
Ve İtalyan Kolejinde, İskenderun'da bilirim bü
tün içlerini, nasıl misyonerler yetiştirildiğini. 
Arkadaşlar, büyük Kâzım Karabekir Paşa, 
memleketin büyük çocuğu, büyük- evlâdıdır. 
Belki arkadaşlarım, darılır. Bir tarihî vesika
sında, hepsini okumıyacağım. Diyor ki, «Bizim 
Osmanlı İmparatorluğunu dolayısiyle Şarkı iki 
mesele yıktı. 

Bir, ecnebilerin açmış oldukları ekalliyet 
okulları. Ve bu araçla ekalliyet çocuklarına is
tiklâl, hürriyet ve bulunduğu tebaya, bulun
duğu millete düşmanlık hissi aşılanmıştır. İkin
cisini söylersem, üzüleceksiniz. Onu söylemiyc-
yim, söylersem kızarsınız, yaranıza dokunur, ta
rihî bir vesikadır. Efendim söyliyeyim, yahudi-
lerin beynelmilel, kurmuş oldukları masonluk 
teşkilâtı. (Alkışlar) İsterseniz okuyavım. «Biz 
bir memleketin fikir ve kader hayatında bu par-
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lâracntoya girerken bir fikrin, bir zihniyetin in
sanı olarak girdik. Ama bize şunu dediler, bunu 
dediler, sadece memleketini seven, memleketini 
düşünen insanlar olarak ve memleketimizin me-
nafii umumiyesinc ait fikirleri savunmak, zıt 
cereyanlarla mücadele etmekle mükellefiz, ile
riyi, âtiyi düşünmekle mükellef değiliz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, geliyorum 
esas meselemize. Şimdi, bize her bühtanda bu
lunanlar bu memleketin hakiki düşmanlarıdır, 
şunu diyenler, bunu diyenler hakikî memleket-
severler değil, başkalarının oyuncağı olanlar
dır. Şimdi, hamdolsun bizim gocunacak tarafı
mız yoktur. Bu bakımdan açık alınla mücadele 
edebiliriz. Şimdi muhterem arkadaşlarım, arka
daşlarım bu mesele üzerinde durmamış olmalı
lar. Ben bir ma arif fi olarak enine boyuna 
derinlemesine bu okulların hareketlerini, duru
munu, meselelerini tetkik etmiş bir' arkadaşını
zım ve bu meslekte saçımı hizmet ederek ağart-
mışım, hiçbir şey beklemeden. Onun için Millî 
Eğitim Bakanlığı hassaıfyetle bu meselenin üze- ı 
rinde durmuş, bu maddeyi yerli yerine koymuş. 
Ondi'n donra efendiler, hamdiolsun bizim öğret
menlerimiz çoğalmıştır. Lisan okulları açılmış
tır. Çok namütenahidir. Avrupaya öğrencıleı 
gimdeıliyoruz, lisan bilen öğretmenler yetiştiri
yoruz ve maarif camiamız o kadar boş değildir. 
Elemanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Böylece 
çocuklarıma lisan öğretiyorum. Ne lüzumu var
dır bunun tekrar ihyasına ve bunun üzerinde 
tartışmaya? Ben yapacrlk kudrette değil isem 
o zaman düşünebiliriz. Ben yapacak kudrette
yim ve yapabilirim. Böyle ye'se kapılmaya da 
lüzum yek. Kendi kendini kaldıracaktır bu 
lokullar. Ben ecnebi düşmanı değilim,'ama dost
larımız samimî değil. Bunu kabul edelim. Tüık 
Milleti bunu bilmeli. Dorularımız samimî değil. 
KeHke bizim kadar samimî olsalar. Biz tarih bo
yunca 'samimiyet im izan cezasını çekmiş bir mil
letiz, maalesef. Samimiyetimizin cezasını çekmi
şiz. Samimiyetimizi suiistimal etmişlerdir. Ve 
•onlara alet olan insanlar olmuştur. Allah bizi 
böyle münevverlerden korusun. Biz hdkiki bu 
memleketin kaderiyle hemkader olacak, hakiki 
bu memleketin rulhunu kendi şahsında, zihni
yetinde cem edecek, bu memleketin irfanı, kül-
itüriyle mücehhez gençleri yetiiktireeeğiz. Bunu 
da Türk maarifi yapabilir. Bu madde yerinde
dir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) | 
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BAŞKAN — Sayın Eyudoğan. 
AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarısın; Millet Mee-
lbfnin metni olarak 5 nci madde gazeldir. Tüık-
ler tarafından açılmış olan özel okullarımızda 
yabancı irfanından istifade etmenin yolu açık
tır. Ve ecnebi hocalar özel okullarımızda, gelir
ler. Yabancı kaynaklı araçlardan da faydala
nabiliriz. 

Mehmet özgüneş aıkadaşım, Millî Eğitl'on 
Bakanlığının müsaadesiyle kaydını koydurtmak 
ister ist ikamette bir önerge vermiştir. Bu öner
geden mülhem olarak arz edeyim ki, Türkiye'de 
yabancıların sureti istihdamı hakkında hüküm
ler vardır. Yani bir fabrikaya mühendis de 
getirilse, bir yere yabancı kalifiye işçi de getiril
işe bunun kendine göre ahkâmı vardır. Bunlarla 
Dahiliye, Millî Savunma, Hariciye yanli birçok 
dairelerimiz ilgilidir. Ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile o ahkâma tebaan bunların istihdamına 
izin verilir. Hiçbir ibare koymazDiik olur. O ah
kâm yürürlüktedir ve saklıdır. Sarih olarak 
böyle ibare koyarsak dalha iyi olur. özıgüneş ar
kadaşımızın da bilhasca benim teklifime iltihak
larını rica edeceğim. Muhterem arkadaşlarımın 
da bu maddeye böyle bir fıkra efelenmesi yolun
daki takririme iltifatlarını rica edeceğim. Yani 
maddenin sonuna yabancıların Türkiye'de su
reti istihdamı halJkmdaki hükümler saklıdır, ibaf-
resinin ilâveteni istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben hu
zurunuzu iki nokta için işgal, etmiş bulunuyo
rum. Birincisi; bir haleti ruhiyenin, bir komp
leksin mevcudiyetinin üzerimizde bıraktığı menfi 
tesiri ifade etmek istiyorum. Sayın özıgüneş mi
sillerinde, Sultan Süleyman zamanında şöyle 
oldu, zayıf dürĵ ülk, yarın da zayıf düşersek böyle 
olur, buyurdular. Ve Sırrı Atalay da bunu tas-
vibetti. Biz daima zayıf düşmek kompleksinin 
altından kurtulmalıyız arkadaşlar. îmanı kuv
vetli olan Türk Milletinin bir ferdi okırak ya
rın daha kuvvetli olacağımıza inanmalıyız. Ve 
düşüncemkl; bu istikamete sevk etmeliyiz. 

Bunu belirttikten sonra bir hususu Hükü
metten sormak istiyorum. Bundan bir ay evvel, 
biliyorsunuz arkadaşlarla birlikte Londra'ya da-
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vet edilmiş, gitmiştik. Londra'da ve etrafında 
25 bin Türk vardır, Kıbrıslı olarak. Bunlar bize 
müracaat ettiler, dediler ki ; sizden bir ricamız 
var, çocuklarımızı okutmak için imkân bulamı
yoruz. Delâlet edin, Türk Hükümeti burada bir 
mektep acsm. 

SEZAÎ O'KAN (Tabiî Üye) — Kıbrıs'a git
sinler. 

İHSAN HAMÎT TÎGREL (Devamla) — Git
miyorlar, ne yapalım. Oradan çıkmasalar çok 
daha iyi idi. Delâlet edin, burada mektep aç
sınlar, Türk harsı yavılsm, Türk kültürü sönme
sin. Bunu mâkul bulduk. Maarif Vekâleti nez-
dinde delâlet ederiz dedik, söyleriz, rica ederiz, 
bir düşünceleri varsa size intikal ettiririz dedik. 
Fakat biliyorsunuz son zamanlardaki krizler bu
na imkân vermedi ve Hükümete müracaat etme
dik. Simdi bövle bir mektep açılmasını Türk 
Hükümeti muvafık gördüğü ve tasvibinize iktiran 
ettiği takdirde bu 5 nci maddenin mevcudiyeti 
böyle bir mektebin açılmasına mâni teşkil eder 
mi, etmez mi ? Bu bir nokta. Mütekabiliyet esa
sına göre biz orada Türk harsını yaymak için , 
bİT* m ekten aeamıvaca^ız. Bu mahzur ?bertaraf 
edildiği takdirde bövle bir mahzur yoksa, kul
lanacağım rey başkadır, varsa kullanacağım rey 
başkadır. Bu itibarla Hükümetin bu ciheti ay
dınlatmasını bilhassa rica edivorum. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, 5 nci madde hakkında 
bendeniz biraz değişik mâruzâtta bulunacağım. 
Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımızın millî 
hiplerme. heyecanlarına iştirak etmemek elbette 
ki, her Türk için mümkün değildir. Ancak bâzı 
gerçekleri de göz önünde bulundurmak zarure-
tindeviz. Türkiye bugün geri kalmış bir ülke
dir. Türkiye Kanuni Devrinde, atlarının üzengi
si önülen bir Devlet ve bir millet idiyse o günün 
Türkiyesi kültür sahasında da. endüstri sahasın
da da, her sahada Avrupa milletlerinin çok ile
risinde olduğu içindi. Onun için atlarının üzen
gisi öpülüyordu. Kuvvetli olabilmesi, bir mille
tin evvelemirde kültürünün ve o çağın tekniği
nin sahibi olmasiyle kabildir. Biz bugün Batı
ya nazaran geri kalmış bir milletiz. Batıya kar
şı bugün kapılarımızı açmışız ve uygarlığımızı 
muhafaza edebilmek için bâzı yardımları da ka
bul etmiş durumdayız. I 
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Muhterem arkadaşlar, bugün Türk ordusu

nun içerisinde yabancı öğretmenler yok mu?.. 
Bugün millî mevcudiyetimizi müdafaa etmek 
için bâzı yardımlar kabul etmiyor muyuz? Edi
yoruz. Sebebi var. Çünkü artık milletlerin ka
derlerinde ortaklık başlamıştır. Bugün Avrupa 
devletleri, Türkive de bir Avrupa devleti oldu
ğuna göre, ortak bir kader Besindedir. Ve size 
snnu arz edeyim ki. Avrupa'da Fransız. Alman, 
îngiliz kültür adamları şunu söylemişlerdir; iki 
feza milleti arasında Avrupa kültürü inmekte
dir. Avrupa kültürünü bu seviveve yetiştirmek 
imkânlarını her gün kaybetmekteviz. Ve müş
terek bir kültür politikası gütmek mecburiye
tinden?;. B^nun içindir ki. .Avrnrta'da birtakım 
teşekküller kurulmuştur. Kültür entegrasvonu, 
zirai enten-rasvon: yani tarım alanında, iktisadi 
alanda, kültür alanında, her alanda bir birleşme, 
kavnasma yolrna gidilmiştir. Bugün bir 
Avnma devletler birlini kurulması kabul 
edilmiştir. Ve biz bunun üvesiyiz. Size 
bir misal arz edeceğim muhterem arka
daşlarım. Bir Avrrna üniversitesi arnikası 
ı-oT«v»ofîr nlm^stur. Bu Avrprva üni^o^itesinde 
/»OO ö^-ptim üyesi olacaktır. Ve bu ^00 öğretim 
üve^î 17 ^AvriTta Devletimden üvplcr a l d ı k t ı r 
ve talebeler alacaktır. Geniş sayıda talebeler 
alacaktır. Yarın bu üniversitenin Türkive'de 
açılmasına karar verilirse, biz bu 5 nci madde
nin sınırı içinde mahpus kalarak «Hnyır. bu üni
versiteyi Türkive'de açamazsınız mı, divece*iz? 
O halde ben bu hükmü biraz sert rrörüvonım. 
Hiçbir zaman Türkive ilim alanında, teknik 
alanda, zirai alanda kuvvetli olduğu müddetçe 
hiçbir kültür bizi istismar edemez, hiçbir yaban
cı erritim sistemi de bizi sarsamaz. Bugüne ka
dar İstanbul'da mevcut yabancı okullarda yeti
şen çok değerli insanlar vardır. Memleketimiz
de her ne şekilde olursa olsun dil eğitimi yapı
lamamaktadır. Bugün bizim, yabancı ülkede, 
Birleşmiş Milletlerde kalkıp da rahatlıkla ve ga
yet serbest bir şekilde konuşan delegemiz, Türk 
haklarını muvafakiyetle müdafaa eden delege
miz, bu okulların birinden mezundur. 

O halde biliyorsunuz ki, geri kalnv.ş memle
ketlerde yabancı dille üniversite tedrisatı ya
pılmaktadır. Milletler bir hadde kadar bunu 
kabul etmişlerdir. Bir Mısır 'h, bir Hint'li veya 
şu milletden bir delege beynelmilel toplantılar-
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da kalkıp haklarını gayet kolaylıkla müdafaa 
ederek bugün istiklâlierire laıvuşmuşlardır. Ben 
burada konuşanların his1 eri ile, 'heyecanları ile 
tamamen 'beraberini. Fakat bu maddenin biraz 
sert bir kalıp içimle olduğunu söylüyorum. Ve 
ileride 21 nci maddede, de arz edeceğim, biraz 
sert bir kalıp içinde olduğunu arz etmek 'isti
yorum. 

Tefekkür ederim. 
BAŞKAN •— Bir kifayeti müzakere takriri 

gelmiştir. Kifayetten evvel Komisyon buyurun. 
Son söz sırada Sayın Ege'dir... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, elimizde mevcut 
bulunan ve görüşülmekte olan özel Okullar Ku
rumu Kanununun esasını teşkil eden 5 nci mad
de üzerinde Komisyon olarak burada konuşmuş 
bulunan arkadaşlara cevap vermek üzere huzu
runuza ç'kmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun üç yıl 
müddetle hazırlanmış ilk defa Maarif Vekâleti, 
Ticaret Vekfdeti, Dahiliye Vekâletinden müte
şekkil heyetlerle iki sene müddetle etüdedil-
dikteu sonra Başbakanlığa gelmiş ve Başbakan
lık Müsteşarının Başkan!ığmda bir heyet ma
rifetiyle 8 ayda mütalâa edilip teemmül ve te
zekkür edildikten sonra, Büyük Millet Meclisi
ne ve oradan da ilgili komisyonlardan geçerek 
Yüce Heyetin huzuruna gehniş bulunmaktadır. 
Müzakeresini yaptığımız 5 nci madde, benim 
hukukî kanaatime ve görüşüme göre, bu kanu
nun esası bulunur ve hu milletin ikbal ve istik
balde kaderini çizecek bir mevzu olarak ortada 
^bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hukukta haklar 
ikidir. Birisi medeni İnaklar, diğeri de siyasi 
haklardır. Yabancıların medeni haklardan mu-
•ayyen şartlar içinde istifade etmesi her zaman 
'mümkün olduğu hadde, siyasi haklardan istifa
de etmeleri mümkün değildir, işte eğitimimiz 
de siyasi haktan bulunması «sebebiyle yabancı
ların kundan istifade etmesine imkân verme
mekteyiz. Nitekim, nasıl ki, yabancılara seçmek 
ve seçilmek hakle m vermiyorsak bu kanun mad-
d'.-si ile onların da bizim yurdumuzda okul aça
rak kendilerine istedikleri ve diledikleri şekil
de tedrisat yapmak imkânını da bahşetmek 
niyet ve kararında değiliz. 
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Hüküm, gelişi itibariyle ve vâz'ı itibariyle 

suna inanmak lâzım ki, hislerimizin ve millî 
geleneklerimizin bir ifadesi olarak da. bizlerin 
düşündüklerini ifade eden bir hüküm fıkrası 
olduğuna kaani bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbirimiz ve hiçbir 
muhterem senatör Türkiye'yi bir yabancılar 
kültürü sahası haline getirmek ve yabancılar 
kültürü yeri yapmak düşüncesinde olmadığına 
bendenizin inanarak bu imanla bu maddeyi 
müdafaa etmek ihtiyacın vicdanımda duyuyo
rum. Hepimizin bildiği veçhile ve biraz da de
min de Hükümet sözcüsünden bir bir öğrendiği
me göre, dünyanın hiçbir tarafında ve hiçbir 
memlekette, Avrupa'nın hiçbir memleketinde 
ve Amerika'da sureti katiyede kanunun temi
natı altında açılmış bir okul yoktur, arkadaş
larım. Ancak ve ancak kültür faaliyeti sebebiyle 
kurulmuş bulunan okullar vardır. 

Şu hale göre yabancı devletlerin bize reva 
görmediği bir mevzuda bizim onlara 'bu kapılara 
açmış olmanın mahzurlu bulunduğuna işaret 
etmek isterim . 

Muhterem arkadaşlarım, netlice itibariyle 
Garplılaşma, Batıya yönelme, yabancı devletle
rin. okulların," Türkiye'de açıp, onların bizi di
ledikleri şekilde kiftürel bakımdan istismar 
etmelerini icabeti irmez. Ben Garplılaşmayı, ben 
garba yönelmeyi başka anlıyorum. Bu ancak 
ilim voliyle kültür voliyle olur ki, bunun da 
yolları okul açmak suretiyle değil başka şeylerdir 
muhterem arkadaşlarım. 

önerge vermiş bulunan arkadaşlardan Muh
terem Ferit Alpiskender arkadaşımız dediler ki, 
bir önerge verdiler ve bu önerge ile de arka
daş1 ar .yapılacak muahedeler ve anlaşmalarla 
bunlara katılalım dediler. Elimizde mevcut bu
lunan bir kanunu ve Hükümetimizi daha ya
pılmamış, ikbâl ve istikbalde yapılacak anlaş
malar için şimdiden o yabancılara böyle bir 
taviz vermenin doğru olmıyacağına hukukan 
kaani im. Hükümeti müşkül mevkie düşürmüş 
oluruz. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, yine 
Nusret Tuna Bey arkadaşımızın vermiş bulun
duğu takrire şimdi izah ettiğim bu sebeplere 
müsteniden katılmam hukukan mümkün olma
dığı gibi, vicdanen ele mümkün görmemekteyim 
kendimi muhterem arkadaşlarım, 
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Muhterem arkadaşlarım; yabancılar tara

fından, Devlet umumi hukuku ve Devletler Hu
susi Hukukuna göre, yabancılar tarafından Tür
kiye'mize gelecek ve onlar tarafından bâzı hu
susi teşebbüsler için açılacak okullar yalnız ve 
yalnız kendi bünyelerinde ve yapılacak bu 
anlaşmalara şamil olmak ve onların devam et
tiği müddetçe devam etmek şartiyle açma im
kânları mümkündür. Bu da kanunun madde
sinde bundan sonra gelen hükümlerinde bir bir 
tasrih edilmiş bulunmaktadır muhterem arka
daşlarım. 

Yine diğer bir arkadaşımız dediler ki, biz 
İngiltere'de bir okul açabilir miyiz? Arkadaş
larım, bunun cevabı, ingiltere'de bir okul aça
biliriz. İki sebebe müsteniden. Bir; onların Tür
kiye:'deki kurulmuş bulunan okullarına-ınu-
kabelei bilmisil olarak, mütekâbil olarak okul 
açmak hakkımız vardır. İki; oradaki bulunan 
azınlıklar için biz okul açabiliriz, bu da mümkün
dü;. 

Muhterem arkadaşlarım, benim şahsi ve içim
den gelen iyi duygulara güre konmuş bulunan 
bu 5 nci madde bu milletin neticeden kaderi
ni alâkadar eden bir mevzudur. Kendimize 
mâlik olarak, kendi bünyemiz içerisinde ken
dimizin ikbâlini ve istikbalini teininde tek mad
dedir. Bunun aynen kabulünü komisyon adına 
istirham eder, hepinizi hürmetle selâmlar, hu
zurunuzdan ayrılırım. (Bravo sesleri alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir yazınız gel
di. Sayın Tigrel'in beyanında sizin fikriya
tınıza aykırı bir isnatta bulunulduğu beyan edil
miş. Sataşma olmamakla beraber aksi fikir is
nadıdır. Buyurunuz efendim. Sayın Tigrel'in 
muvafakati do var burada. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka
na teşekkür ederim. Sayın Tigrcl konuşurlar
ken Sayın Özgüner.'e, benim konuşmalarımıza 
•bir bakıma göre bir fobi i^nat etmek istediler. ] 
Şudur: Bir gün zayıf duruma düşersek şunlar j 
olabilir.. Bu ayrı bir görüştür. Bizim burada ; 
ifade ettiğimiz hususlarla Sayın Özgüneş'in i 
de öne sürdüğü husus bu duygu ve bu endişe : 

ile değildir. Ne demiştim ben? Devletler Umu
mi Hukukunda ve Devletler Hususi Hukukun
da görülmüştür ki bâzı meseleler müdahalele-
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re imkân verir. Dünya o dünya olabilecektir 
ki, özel okullar sebebiyle müdahale imkânları 
olabilecektir. Tarihte olmuştur, ve daima da ola
bilir. Bu endişeyi ifade ettim. Bu demek değil
dir ki, bir aşağılık duygusu mevcuttur. Ama za
yıf olursak ecnebiler bize müdahale edebilir.. 
Değil. Mevcudolan dünyada emsali çok gö
rülen müdahale şekil ve usullerine imkân ve
rilmemesini, bu arada bir arkadaşımız da san
ki beŞiiıcı maddeyi müdaıaa ederler, Türki
ye de bir Avrupa üniversitesi kurmasına mâni 
oimak endışesındedirler. Anayasanın 120 nci 
maddesi «üniversiteler ancak Devlet eliyle ve 
kanunıa kurulur. Üniversiteler bilimsel ve ida
ri özgürlüğe sahiptir» binaenaleyh, üniversite
nin kuruluşa zaıeıı müniKun değildir. Devlet 
•ciıyıe kurıuur. Zaten bu kanun yüksek okullar 
içiudir. Okullar ve yüksek okuiiar içindir. Av
rupa üniversitesine mâni olacak bir Avrupa 
üniversitesini 'iürkiyode kurulacağı hükümle
rini Hükümet ve komisyon müdafaa etmiyor. 
Ve bu beşinci maddeyi de müdafaa edenler böy
le bir endişeyi de getirmiyorlar. Anayasanın 
120 nci maddesi.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, esasa giriyorsu
nuz. Sözünüzü kesiyorum. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — Peki efen
dim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet takririni... 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan çok kısa bir konuşma yapacağım. 

BAŞKAN —• Muhterem Komisyondan ve Hü
kümetten çok rica ediyorum. Senato ve Senato 
Heyeti Umumiyesi bütün hafta mütemadiyen ça
lışmaktadır. Ve bütün gayreti de günlü olan ka
nunları çıkarmaktır. 2 günümüz vardır. Komis
yondan hassaten rica edeceğim, az konuşurlarsa 
hizmetlerinin neticesini daha emin adımlarla alır. 

Buyurun Sayın Okyayuz. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan ve çok aziz arkadaşlarım; sizlerin 
huzurunuzu çok kısa işgal edeceğim, özür dile
rim. 

Çok sayın arkadaşlarım, bu kanunun bu mad
desi arkadaş1 arımın ifade ettiği gibi hakikaten 
eğitim mevzuunda getmlmek istenen bu istika-
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metteki çalışmalar için çdls mühimdir. Biz hiçbir 
zaman insancıl duyguların dışında değiliz. Ama 
kanaatimiz odur ki, umup inandığımız şeref ve 
şöhret dolu geleceğimizin yolu okullarımızdan 
geçer. Bu yolu ışıklı ve aydın tutmanın, bu yol
dan geçecek çocuklarımıza umup inandığımız is
tikbali kurup, kurtulabilmeleri için lüzumlu fi
kir, iman ve heyecana mütaallik kıymetleri vere
bilmek için elbette titiz olmaya, elbette millî he
yecanların güzelliğinden çıkış yapmaya mecbu
ruz. Bu anlayış ve inanışladır ki gerek geçen 
Hükümetimiz, gerekse bugün memlekette vazife, 
moTiViyet almış Hükümetimiz bu kanunun bil-
ha-T-a bu hükmü üzerinde bir ve beraber olmanm 
millî ş:;ref ve şeref veren ahlâkında birleşmişler
dir. Bu sebeple biz Komisyon olarak bu istika
metteki rplsn fikirlerden bu hükmü tutanları bü
yük bir hürmet ve muhabbetle tekabbül ediyoruz. 
Bu arada izniniz olursa ibret verici bir vesika ol
mak üzere daha 1024 yılında cereyan etmiş bir 
hâdisenin küçük bir haberini sizlere okumak is
tiyorum. Ancak bu haberi okumadan tarihimizin 
ve talihimizin en büyük evlâdı, bütün başların 
başı büyük Atatürk'ün aziz hâtırasını huzuru nur
da bir kere daha hürmetle değerlendirmekten bah
tiyarım. Çünkü bu okuyacağım havadisin sonunda 
alman netice bu kahramanlar kahramanı aziz 
memleket çocuğunun ısrarıyla kazanılabilmiştir. 
Şimdi izninizle bu küçük yazıyı okuyorum. «Türk 
muallimlerini kabul etmediğinden ötürü kapatı
lan ingiliz High School Kız Mektebi Türk öğret
men alacağını Maarif Müdürlüğüne yeniden bil
dirdiğinden açılmasına izin verilmiştir.» 

Daha 1924 senesinde cereyan eden bu hâdise, 
biraz evvel işaret ettiğim gibi, bu memleketin 
aziz evlâdı büyük Atatürk'ün büyük ısrarıyla te
min edilebilmiştir. Kendi özel kanunumuzda bu 
insanlara hâlâ bu türlü imkân verebilmek iddia 
ve igtoTİ peşinde olmak bence büyük hatadır. Ha
tadır, çünkü arkadaşlarım müsaade buyurursanız 
ki-a olarak bir mevzua daha dokunacağım. Tıp 
fakülteleri ilk açıldığında Fransızca tedrisat yap
maktaydı. Kısa bir müddet sonra Pransızcadan 
vazgeçerek Türkçe tedrisata dönmüşlerdir. Bu
gün hepimiz bilmekteyiz ki, Türk doktorlarını 
bütün bir dünya, büvü'k bir alâka ve muhabbetle 
beklemekte ve kendilerine kucak açmaktadır. Bu 
kadar d°ğerM, bu kadar kıymetli elemanlar yetiş
tirmenin millî ve eğitimsel değer ve kıymetlerine 
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salhip aziz muallimlerimizi ve onların bağlı bu
lunduğu Millî Eğitim Bakanlığımıza bu hükmü 
kabul ederek imkân vermenizi arz ve rica ediyor, 
Cumhuriyet Senatosunu hürmetle selâmlıyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın A t al ay, içtüzüğün 65 nei 
maddesine göre, söz istemiş ve Başkanlıkça yerin
de görülmüştür. Sayın Ferit Alpiskender'in buna 
mümasil isteği Başkanlıkça yerinde görülmemiş
tir. 

Kifayet takririni oylarınıza arz ediyorum. 
ÂMİL ART [IS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kifayeti okutayım ondan sonra 

efendim. Son söz de Sayın Ege'nindir. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci madde hakkındaki müzakerenin kifaye

tine dair önergenin oya konmasını saygı ile di-
^rim. 

istanbul 
Riiat öztürkçine 

Sayın Başkanlığa 
5 nci madde üzerinde görüşmeler uzun sür-

LÜŞ vc Senato tenevvür etmiştir, 
Madde hakkında kifayet teklif ederini. 

istanbul 
Hasan Ekrem Özden 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın (h-
'VÜneş. 

MEHMET ÖZGÜN EŞ (Tabiî Üye) — E f en
lim, iki noktayı belirtmeni için konuşmama 

müsaade etmenizi istirham edeceğim. 

Birincisi, bir arkadaşımız bize, burada, «bir 
gün zayıflarız kompleksi içinde bulunduğumu
zu» söylediler. Böyle demedik. Sayın Sırrı Ata-
lay arkadaşımız bu mevzuu iyice izah ettiler. 
Ben buna dokunımyacağım. (Kifayetin aleyhin
de konuşuyorsun, sesleri) Ben burada müsaade 
edin de kompleks acaba bizim sözlerimizde mi, 
yoksa biz hiçbir zaman zayıflamayız, diyerek 
her türlü ihtimali hesaba katmadan hareket et
mede mi bunu izah edelim. Bakalım komplekn 
hangi tarafta? 

BAŞKAN — Lütfen kifayet aleyhinde efen
dim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bunu 
izah edeceğim. Kifayeti kabul etmeyiniz ki, ko-
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nuşma imkânı bulayım. Bu kompleksi izah ede- I 
bilme imkânını bulayım. 

İkincisi bir arkadaşımız bizim hislerin coş
kunluğu içinde bulunduğumuzu söyledi. Hayır 
arkadaşlar, biz tarihî şuur içindeyiz. Hislerin 
coşkunluğu içinde değiliz. Ama tarihi açtığımız 
zaman, onun şuuruna indiğimiz zaman biraz his
leniyoruz. Bunu da mazur görünüz. Bunu da 
izah etmemiz için müsaade edin de sözlerimizi 
umuma arz edebilme imkânını bulabilelim. Hür
metlerimle. 

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

Son söz Sayın Ege'nindir. Buyurunuz. 
ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 5 nci 
madde üzerinde, özel öğretim kurumları kanu
nu tasarısının 5 nci maddesi üzerindeki görüş
meler haylice uzamış olmasına rağmen birkaç 
söz de ben söylemek ihtiyacını duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, madde üzerinde gö
rüşülürken meseleyi hakikaten bir his ve he
yecan mevzuu haline getirmekteyiz. Hani ner-
deyse, ben maddeyi tamamen memleketimizin 
şartlarını düşünerek kabullenmiş bir kişi iken, 
bu maddenin aleyhinde olacak hali kendimde 
hissetmeye başladım. Daima meselelerimizde, I 
millî mevzuları dile getirmek ve hakikaten he
yecanlı konuşmalar yapmakla işlerin halledile
ceğini sanıyorsak bu böyle değildir. Gerçekleri 
de unutmamak mecburiyetindeyiz. Pler halde 
ileri memleketlerin parlâmentosunda böyle bir 
özel okullar kanun tasarısı konuşulmaz. Ve böy
le özel okullar için tasarı getirildiği zamanda o 
memlekette filân millet bir okul açsın mı, açma
sın mı, diye bir endişe duyulmaz. Zaten kolay 
kolay da o memlekette, ileri bir memlekete baş
ka bir milletin okul açması da mevzuubahis de
ğildir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Anayasanın 
21 nci maddesi vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ne 
bakımdan Anayasanın 21 nci maddesi var? Ana
yasanın 21 nci maddesinde, kendi maarifimizin 
içyüzünü ve yüzümüzün biraz kızarması icabet-
tiğini belirten bir hüküm var, muhterem beyefen
di. özel okulların bağlı olduğu esaslar, devlet 
okullariyle erişilmek istenilen seviye, diye Ana- | 
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yasaya alınmıştır. Demekki biz maarifimizde 
yıllardır bir arpa boyu dahi yol alamamışız. 
Yıllardır bunun ıstırabı içindeyiz. Esas üzerin
de durulması lâzımgelen husus budur. Millî 
Eğitim Bakanlığımız bu hükmü koyarken böyle 
fazla millî hisler mevzuunu düşünerek koyma
mıştır. Millî Eğitim Bakanlığı eğer, bugüne ka
dar Türk maarifi gerekli kalkınmasını bugün
kü çağdaş seviyeye erişmiş olmaya lâyık bir sis
temi, bir öğretim sistemini memlekete gctirile-
bilseydi ve bugün okullarımız hakikaten böyle 
bir millî bünyeden gücünü alan fakat Batıya 
bakan ileri bir görüş içinde bir sisteme kavuş
muş olsaydı, Anayasa 21 nci maddesinde erişil
mek istenen seviye, diye bir deyim kullanmak 
zorunda kalmazdı. 

BAŞKAN — Sayın Özden, oturduğunuz yer
den lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. Rica ede
rim hatibin sözlerine müdahale edilir mi? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müdahale 
etmiyorum ki. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşu
yorsunuz, müdahale ediyorsunuz. İhtarıma rağ
men müdahale ediyorsunuz. İhtar ediyorum 
efendim. 

Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi his ve heye
can mevzuu olmaktan kurtarmak mecburiyetin
deyiz. Bugün bu maddeyi bujekilde kaleme al
manın lüzumuna ben de inanıyorum. Sebep : 
Millî eğitimimizin içinde bulunduğu keşmekeş-
th*. Şunu ellerinizi vicdanlarınıza koyarak ifa
de edin ki, bir çoğunuz evlâtlarınızı yabancı 
okullarda okutmak için sıraya giriyorsunuz, nö-
'bete geriyorsunuz. Ve bir kısmı da memleketi
mizde bu yabancı sisteme uygun öğretim yapan 
okullarda kuyruğa giriyor. Gazetelere kadar ak
seden, müdürle iMiavin arasında; muavinle öğ
retmen arasındaki hâdiseleri de okuyoruz. Gece 
yarısında sıra alıp o çocuğu yazdırmak için uğ
raşan insanlar vardır. Onun için fourada genmiş 
devirlerden, şerefli maziimizden söz etmelide gü
nün gerçeğin: örtemeyiz. Bugün Türkiye'nin 
içinde bulunduğu maarif keşmekeşini halletme
den ve Bütçe komisyonlarında umumi heyetlerde 
defalarca ifade ettik. Dedik ki; bir siatemimiz 
yoktur. Maarifi bi;' isisteme kavuşturmamız lâzım
dır. Bu gidişle bu memleketin maarif mevzuu 
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daha da keşmekeş içerisine girecektir. Bundan 
kurtaralım dediğimiz zaman ne olması lâzımdır. 
nasıl olması lâzımdır? Muhterem arkadaşlarımın 
dediği gibi, Anayasada kayıtlı ya, onu okusana, 
sökünde cevaplar alıyoruz. Ve Anayasayı oku
makla, ezberlemekle Türk maarifimiz düzelmi-
yor. Öyle ise, her şeyden önce bu maddeyi bu
rada değiştirmek niyatinde olan insanlar ve bu 
lOhniyeti taşıyanlar, ki bende aynı zihniyeti ta
şıyorum, bugünkü ortam içinde Türkiye'de tat
bikine imkân göremiyorum. Türkiye'nin maa
rif sistemine bir istikamet vermek ,Türk okul
larını Anayasanın dediği gibi erişilmesi arzu 
edilen seviyeye bir an önce eriştirmek lâzım. 
Biz eğer bu seviyeye 'bir an önce erişebilirsek 
okullarımız o dereceye gelirse, ne Robert kolej
ler, ne şu okullar, ne bu okullar bize emsal ola
maz. O zaman bu memlekette okul kurmak arzu
su da kolay kolay herkeste bir gıcık halinde 
uyanmaz. Zaten bugüne kadar bu memlekette 
yabancı uyrukluların kurmuş olduğu okullarda 
okuyan, hattâ içimizde bulunan arkadaşlarımız 
da var. Yani bunları da büyük bir töhmet altın
da tutar gibi olmıyalım. Bizim maarif mevzuu-
mıızda, bizim kültürümüzde, bizim batılılaşma
mızda bu Okulların da hizmeti olmuştur. An
cak bunları sıkı bir kontrolda bulundurmak, 
bunları her zaman göz önünde tutmak millî ge
leneklerimize, millî varlığımıza, bütünlüğümü
ze her hangi bir şekilde bir yıkıcı, bir yıp
ratıcı tesir icra etmelerine mâni olmak en tabiî 
hakikimiz. Bu şartlar içerisinde Türkiye'de baş
ka okullar da açılabilir. Ama bugün açılamaz. 
Bugün böyle bir imkân verdiğiniz takdirde Tür
kiye'de 20 tane, 30 tane daha okul açılsa, yine 
Sayın Mehmet Özgüneş'in ifadesiyle söyliyeyim; 
cüzdanı kabarık olanlar muhakkak bu okullara 
çocuklarını vermek ihtiyacını duyacaklardır. 
Bugün içimizde, ben bunu duymuyorum, his
setmiyorum diyenler samimî olarak ifade edelim 
'ki, yüzde 10 u aşmaız. Belki yüzde 10 umuz ha
kikaten her ne olursa olsun, iyi ve kötü kendi 
mektebinde, kendi okulunda, Türk okulların
da okutayım gibi bir düşüncenin içinde olabi
lir. Ama yüzde 90 ı bugün bu memlekette parası 
ve kesesi müsaade ederse bir yabancı okul bu
lursa muhakkak: orada okutmak ihtiyacını duyu
yor. Bırakınız onu arkadaşlar. Bugün 40 ya
şma gelmiş, onu aşmış insanlar dahi Batıya 
ıher hangi bir gezi olduğu zaman bir tetkik ge-
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zisi, bir araştırma gezisi olduğu zaman herkes 
birbirini çiğniyerek sıra almak için koşuşuyor. 
(O başka sesleri) Başka değil, hepsi birbirine 
bağlı mevzulardır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, rica 
ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Memleketimizi Batıya götürmek değil, Batıyı 
memleketimize getirmek imkânlarına sdıiboldu-
ğumuz zaman koşmıyacağız, 'kuyruğa girmiye-
ceğiz. Parlâmento heyetleri kuralınken her -şeyi 
unutup da, ben gideyim diye biıbirimizi çiğni
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, madde üzerinde ko
nuşmamızı rica ediyorum. 5 nci maddeyi görü
şüyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Onun için sayın sözcüler, komisyon sözcüleri me
selâ bunu seçmek ve seçilmek gibi meselelerle 
birleştirdiler. Ondan sonra efendim, iman ve 
inandan bahsettiler. Kültür bakımından istismar 
edilmek meselesi olarak da bahsettiler. Kültür 
bakımından istismar edilmeyi istemiyorsak bi
zim her şeyden evvel kültürümüzü geliştirme
miz, kültürümüzü yüceltmemiz lâzımdır. Onun 
için ben kanunun bu maddesinin değiştirilmesi 
üzerinde hiçbir teklifte bulunmıyacağım. Böyle 
kalması Türkiye için lüzumludur. Fakat Tür
kiye bu kaldırarak bu memlekette yabancı okul
lara imkân verecek seviyeye eriştiği gün işte 
o gün Türkiye arzu edilen Türkiye olacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müzakerenin seyri bakımından 
bir takrir vardır. Tadil tekliflerine geçmeden 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
özel okullar kanun tasarısının görüşme sü

resi iki günden ibaret kalmıştır. Bu süre için
de çıkması gereken başka kanunlar da vardır. 
Bu sebeple bundan sonra görüşmelerin on da
kika ile kayıtlanmasını rica ederim. 

Âmil Ar t us 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isıti-
yen var mı? Yok. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tadil teklifleri vardır, ıttılaınıza arz ediyo
rum. 

— 348 — 



C Senatosu B : 61 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Müzakere edilmekte bulunan özel öğretim 
kurumları kanuna tasarısının 5 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim : 

«Madde 5. — Türk vatandaşı olmıyan gerçek 
veya tüze] kişiler her ne suretle olursa olsun 
(kendi adlarına Türkiye'de, yeniden özel öğre
tim kurumu açamazlar. 
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Mütekabiliyet esaslarına göre muahedelerle 

kabul edilenler bu madde hükmünden Hükümet 
izniyle hariç tutulabilir. Ancak bu kanun hü
kümlerine göre kurulmuş olan özel okullara 
Türk millî eğitiminin gayelerine uygun olarak 
çalışmak üzere öğretim elemanı ve ders araç ve 
gereçleri yardımında bulunabilirler.» 

Manisa 
Ferit Alpiükender 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER (Devamı) 

2. — Başkanın, Tunus Cumhurbaşkanı Ekse
lans Habib Burgiba'nın Cumhuriyet Senatosu
nu ziyareti münasebetiyle demeci 

(Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba Şe
ref Locasına geldi.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler... (Sürekli ve 
şiddetli alkışlar) Sayın senatörler, Cumhuriyet 
Senatomuza kardeş ve doı>t Tunus Cumhuı'baş-
kanı Ekselans Habib Burgiba teşrif etmişlerdir. 
Cumhuriyet Senatosu adına kendilerini selâm
lar, hoş geldiniz derim. (Sürekli alkışlar) 

3. — Tunus Cumhurbaşkanı Ekselans Habib 
Burgiba'nın demeci (1) 

(Ekselans Habib Burgiba ayağa kalkarak 
Cumhuriyet Senatosunu selâmladı.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Tunus Cum
hurbaşkanı Ekselans Haibib Burgiba Yüce Sena
toya hitabetmek arzusunu izıhar etmişlerdir. Bu 
hususta kararlarınızı alacağım. Ekselans Habib 
Burgiba'nın Cumhuriyet Senatosunda konuşma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. (İt
tifakla sesleri C. H. P. sıralarından) ittifakla ka-
ibul edilmiştir. 

Ekselans Habib Burgiba kürsüyü teşrif bu
yursunlar. (Sürekli alkışlar) 

(Ekselans Habib Burgiba alkışlar arasında 
kürsüye geldi.) 

HABÎB BURGİBA (Tunus Cumhurbaşkanı) 
— «Yüce Senatonuzun kürsüsünde bana konuş
mak imkânını vermenizden dolayı sizlere eon-
suz teşekkürlerimi sunarım. Bu fırsattan istifa
de ederek, Tunus halkının sıcak selâmlarını siz
lere iletmeyi bir vazife sayıyorum. Tunus 45 yıl
dır istiklâl ve kalkınma mücadelesinde daima 
Türk Milletinin ve onun kurucusu Büyük insan 
Kemal Atatürk'ün çalışmalarını örnek almıştır. 

Bizler, 20 yaşlarındayken, Atatürk ideali ve 
fikirleriyle yoğrulup mücadelemize giriştik. 
Bugün O'nun genç kuşağı olarak sizler, bugün
kü stratejik mevkiinizde hür Türkiye'yi yaşat
mak ve yüceltmek mücadelesindesiniz. 

Biz Tunuslular da, sizler gibi aynı mücadele 
içindeyiz. 

Yaşasın Türkiye, yaşasın Tunus, yaşasın 
sulh, yaşasın adalet.» 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — özel öğretim kurumları kanunu tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 

(1) Ekselans Habib Burgiba'nın Fransızca 
olarak yaptığı demecin teype alınmadığı görül
düğünden Anadolu Ajansından alınan özel tuta
nağa konmuştur. 

Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/441) (S. Sayısı: 
565) 

BAŞKAN .— özel öğretim kurumları kanun 
tasarısının 5 nesi maddesi üzerinde görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler oy
larını kullanmalarını rica ederim. 
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Yüksek Başkanlığa 

5 nci maddenin aşağıda göste ildiği şekilde 
tâdilini arz ve teklif eder m. 

Bolu Kastamonu 
Rahmi Ankan Nuıret Tuna 

MADDE 5. — Yabancı uy uklu gerçek 
veya tüzel kişiler, ancak Bakarlar Kurulunun 
izni üzerine özel öğretim kurumı aç biliri îr. 

Cumhu iyet Senatosu B^şkanlığ na 
Görüşülmekte olan tasa ı z ı ı 5 nci maddesi

nin ikinci fık asının aşağıeaki şek İd3 değişti
rilmesini saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet örgüneş 

«Ancak bu kanunun hükümlerine göre kur 1-
muş özel okullara, Türk Milî Eğitiminin amaç
larına uygun olarak çal şmak üzere ve Millî 
Eğitim Bakanlığının muvafakatiyle öğretim 
elemanı ve ders araç ve gerıeçlecri yardımında 
bulunabilhler.» 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen tafsil ettiğim sebeplcrh 5 nci madd ye 

§u fıkranın eklenmesini arz ve teklif eyle im. 
«Yabancıların Türkiye'de sureti iistihdamı 

hakkındaki hükümler saklıdır». Saygılar:mla. 
Zonguldak 

Ak f Eyidoğan 

Sayın Başkanlığa 
özel okullar kanu r ta»ar sının 5 nci madde-

n"n Komisyona iadesini yeni bir metinin tarzi-
mini a~z ve teklif ederim. 

Kayseri Elâ-ığ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Celâl Ertu.ğ 

BAŞKAN — Sayın Ce!âl Ertuğ 'an 5 noi 
maddecin komisyona iadesi hakkırd ki takriri 
en aykırıdır. Bu t :k iri oyların za arz ediyo um. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul eıli'me-
miştir. 

Oylamak üzere değişiklikle" i okutuyorum. 
(Akif Eyidojan'm önergesi tekrar okunda) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iş'irik 

etmiyor. Takriri oylarınıza arz eiivomm. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmişti'1. 

(Mehmet özgüneş'ia önergesi tekra1 okunda) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, Hükü

met iştirak ediyor. 
(Bir daha okunsun sesleri.) . 
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Takrir beşinci maddenin ikinci fık asın"a tâ-

dil'ro mütedairrlir, b ' r daha oku'uyo um. 
(Mehmet özgüneşln önergesi tekrar o" un

du.) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Iİ3r ksımda 

izn'yle kelimesi kullanılmıştır, buradaki m ıva-
fnka iiyle kelimesi de aynı şiTîîde değ'şs3 iyi 
olur. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Trfrî Üye) — Hay 
hay, değ'şmesinde bir mahzur yok. 

BAŞKAN — M ıvafckatiyle kelinrsin'n ye
rine m n yani «izri ile» denmen şekl nde de
ğiştirilmesi önerge sah bi ta' af ndan da uygun 
görülmüştür. Snyin Özgü eş in takri-ini değiş
tirilmiş şekliyle okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 5 nci maddesi

nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımla arz ede:im. 

Tab'î Üye 
Mehmet özgüaeş 

«Ancak bu kanunun hükümlerine gö~e ku
rulmuş özel okullara, Türk millî eği iminin 
amaçlama uygun olacak çrlışmak üzere ve 
Millî Eğitim Bakanlığının izni ile, öğre'iıa ele
manı ve ders araç ve gereçleri yardımında bulu
nabilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon bu şekle işti" ak edi
yor, Hükümet de ka il yor. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu kanun 
denmen daha uygun olur. 

BAŞKAN — Efen d m. Takrirle- üzerinde 
«ayın üyelerin konuşmaya hakları yok ur. Tak-
ri 1er üzerinde komisyon ve takı ir sahipleri ko
nuşabilirler. 

Takriri oylar niza sunuyo" um, kabul eden
ler... E'miyccaler... Kabul e:lıilm ştir. 

(Rahmi Arıkan ve Nucret Tuna'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kombyon ve Hükümet katılmı
yor-. Takriri oylarınıza arz cd'yorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmişt'r. 

(Fer t Alpi ıkeııder'in. ö.:e gesi tekıvr okun
du.) 

BAŞKAN — Koın'syoı ve Hükümet işt'rak 
etmiyor. Takriri oyla imza sunuyorum. K bul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
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Maddeyi kabul edi'en tâdil şekliyle okutup 

oylarınıza arz edeceğim. 

MADDE 5. — Yabancı uyruk"u gerçek veya 
tüzel k"siler, kendi adlarıaa veya Türkiye Cum-
hu iye i uyruklu gerçek veya tüzol kişiler adına 
her ne suretle olursa o^sun Türkiye'de yeniden 
özel öğretim kurumu aeamazk r. 

Ancak, bu kmunun hüküm1 e ine göre kuru1-
muş özel okıüla"a, Türk Millî Eğitiminin amaç
larına uygun o"arak çahşmak üzere ve M llî 
Eğitim B kani ğmın iz^iy'eı öğret'm olcuna ıı 
ve ders araç ve gereçle:i yardımında bulunabi
lirler. 

BAŞKAN — Tâdil şekliyle maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenle"... 
Kabul ed İm şti \ Madde açık oylarırrza arz edi
lecektir. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açıl
mış özel ("ğretim kurumlar, kurucularının veya 
yetkilileri in arzusu ile Millî Eğit'm Bakanlığı
na devredilebilir. 

Bu takdirde bu öğretim kuruml ırı i n yöre-
tim, eği'dm ve öğre'im özelikle inden, korun
ması faydalı görünenler M llî Eği im Bakan
lığı no-, teîbit olunu:*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Buyurun Say ıı Artuknrç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yazgat) — Efendim, 
bu kanuna göre a~tık bundan sonra yabancı 
özel okullar açılmıyrcaktır. 6 ncı maddeyi oku
duğumuz zmn~n bundan sonra da bu okullar n 
açdması g'bi bir düşür c ye bizi sevk e m.2 ihti
mali vardır. Bunun ~îçTn ben maddeye vu"uh 
ve m n i n daha ye'inde olduğu kanaa ideyim. 
Maddenin b"şma; «Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce, yabancılar tarafından açılnrş 
özel okullar» devam edecek madd^. Yan' tekli
fim şu, sayın Komiisyou. eğer dinlese mâruzâ
tımı tamamlayım, müsaademizi is'i hanı ediyo
rum. Teklifim şu oluyor; eğer maddeyi bu şek
liyle kabul edersek buldan sorra da özel okul
ların açlrmsı intibaı veıilcbilr. Bunu o tadan 
kaldırmak için maddenin başına, bu kanunun 
yüür lüğe girmesinden önce kel'melerinia, iba-
resirrn konm°sıda fayda mü'âhaza e'mekteyim. 
Takd'r Yüce Heyetinizind r. Bir de takrir sunu
yorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Madde ürerinde başka söz is-

tiyen?. Yok. 
Bir takı ir vardı"*. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatcsu B"şk' nk.ğıııa 
6 ncı maddeni a baş na aşağıdak ib irenin ek-

lenmccini aı z ve teki f ederim. 
«Bu kanunun yürürlüğe girmcsindcı önce» 

Yorgat 
Sadık A t km aç 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Hükümet iştirak etmiyor. 
Teki fi oylarınıza arz ediyorrm; kabul eden

ler... E m'yenler... Teklif reddedilmiştir. 
Maddeyi oylar n~za a^z ed yDrum IC bul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 7. — özel bir öğrYrn k ^ r ^ r ' - m 
açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
gerçek kiş'ler'e özel hukuk tüzrl kiş'.lerinin tem
silcilerinde şu şaftlar aranır : 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine salr-
bolmak. 

2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden mut
lak sıret 'e, şeref vs haysiyeti muhil b'r saçarı 
veya kasdî cürümden do1 ayı 6 ay veya daha faz
la hapis cezası ile mahkûm e ilmemiş o^ak , 

3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak. 
BAŞKAN — Madde üzer'nde görüşmek is-

tiyen? Buyurun S~ym Artns. 
ÂMÎL ARTUS (C-ımhurbaşka-ı-e- S. Ü.) — 

Efend'm, bu maddede zannediyorumki bir zü
hul olmuş. îki numaralı bendde «Ağır h pu ge
rektiren bir cir timden mu lak surette ş-Y2Î 
ve haysiyeti muhil bir saıçtan veya kasdî cürüm
den dolayı altı ay», den;yor. 

Demek ki, şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan dolayı beş ay hapis cezasına mahkûm olan 
bir kimse özel okul açabilecek. Altı aya ancak 
mahkûm olursa açamıyacajt. 

Yüksek malûmları olduğu üzere,, şeref ve 
haysiyeti muhil suçlar ağır hapis gibi mevzuatı
nızda muamele görür. Şeref ve haysiyeti muhil 
suçlar; hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiis
timal, sahtecilik ve sairedir. Bu suçlardan bir 
kimsenin mahkûm olması, mahkûmiyet süresi 
katiyen dikkate alınmaksızın, onun, böyle mek
tep açmak, Türk çocuklarını okutmak gibi bir 
önemli kamu hizmetini görmesine imkân vermek 
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caiz değildir. Nitekim, diğer kanunlarımızda da 
buna benzer hükümler mevcuttur. Bu şekilde 
önemli işlere, katiyen yüz kızartıcı suçlarla 
mahkûm olan kimseler mutlak surette kabul 
edilmemektedir. Burada 6 ay gibi bir kıstasın 
neye dayandığını anlıyamıyorum. Bu sebeple, şe
ref ve haysiyeti muhil bir suçtan sözlerinin de 
«mutlak surette» sözünden evvel alınmasını arz 
ediyorum. Zannediyorum ki, Komisyon ve Hü
kümet de bu teklife katılacaktır, mesele bu su
retle halledilecektir. Eğer iştirak etmezlerse, bu 
yolda bir takrir vereceğim, iltifat buyurmanızı 
rica edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Savın Artukmac. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz de bir zühule işaret et
mek istiyorum. Malûmlarıdır ki, Ceza Hukukun
da bir cürüm, bir de kabahat vardır. Ceza hu
kukunda suçlar malûmu âlileri ikiye ayrılmak
ta. Suçlar, cürüm ve kabahattir. Şimdi madde
nin ikinci bendinde bahsedilen iki kelime var
dır. Cürüm kelimesi vardır. Bu zannediyorum 
ki, suç mânasına kullanılması gerekli bir terim 
olması icabeder. Yani bizim bildiğimiz, bu iki 
kategoriden cürüm kategorisi değil de, suçtur. 
Zaten bunun tavsif ettiği suçlar ise cürüm ma
hiyetini arz edeceğine göre, buradaki cürüm
den, kelimesinin suçtan ve yine tekrar müteakip 
sayfada vardır, o cürümden kelimesinin de suç
tan olarak değiştirilmesinin çok yerinde olaca
ğı mütalâasmdayım. Sayın komisyonun da bu 
mütalâama iştirak edeceğini ümidediyor, bir de 
önerge takdim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin açık oylaması
na oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; halen müzakere et
mekte bulunduğumuz tasarının 7 nci maddesi
nin üç numaralı bendinde kötü bir şöhrete sa
hip bulunmamak tâbiri var; Bu tâbir ve bura
dan çıkacak netice ve tatbikat gayet garip ne
ticeler doğurabilir, vazıh değildir; fıkra vazıh 
değildir. Onun için buna bir vuzuh vermek ica-
bediyor. Eğer tensibederseniz bu vuzuhu vermek 
için, hiç olmazsa bir, iki kelime ile bu işi te
min etmeye çalışalım ve diyelim ki, ahlaken kö
tü şöhrete sahibolduğu sabit olan. Kötü şöh-
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ret herkese göre ayrı ayrı kıstasa bağlıdır. Ko-
misyon zannedersem benimle beraber olacaktır. 
Kötü şöhret benini için başka, sizin için başka, 
burada bulunnnyanlar için başkadır. Şahıslara 
göre değişir. Bir umumi kıstas mahiyetinde de
ğildir. Meselâ şimdi yukarıda ağır hapisten bah
sediyorsunuz, şeref ve haysiyeti muhil suçlardan 
bahsediyorsunuz, cürümden dolayı altı ay ve da
ha fazla hapisten bahsediyorsunuz. Bunları tam 
mânasiyle bir kıstasa bağlıyorsunuz. Bunların 
tavanı var. Ama kötü şöhretin tavanı nedir? 
Bunu lütfen izah edelim. Ve ileride sen kötü 
şöhretlisin, İm iş olmaz, diye idarenin bâzı yap
tığı baskılara misal vcrmiyelim. Bunu rica edi
yorum. Bunun için de bu mealde bir önerge tak
dim ediyorum, kabulünü istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen? Buyurun Sayın Emin Açar. 

EMİN AÇAR (.Manisa) — Muhterem arka
daşlarım; bir tek husus düzeltilirce, bu kanunun 
metninden tam o1 arak ne kaydedilmek istendiği 
meydana çıkacaktır. Muhterem arkadaşlarım, biz 
daima kanaatime göre, şu noktada hata işliyoruz. 
Virgül, ki «ve» mânasına demektir, «ve» ve «ve
ya» kelimelerini karıştırıyoruz. «Ve» olarak geç
tiği takdirde, kanunun metninde «ve» kelimesi 
geçtiği takdirde veya bunun yerine kaim olan 
«virgül» aynı mânada demektir, geçtiği takdirde 
virgülden evvel ve sonraki anasırın tekevvünü ik
tiza eder. Ayrı ayrı hiçbir surette mütalâa edile
mez. Bu itibarla 2 nci bentteki «Ağır hapsi ge
rektiren bir cürümden mutlak surette» den son
ra virgül değil arkadaşlar «veya» kelimesinin 
gelmesi lâzımdır. Aksi halde tamamen 1 nci cüm
leye, virgülden evvedti 1 nci cümleye ondan son
ra gelen unsuru da ilâve etmek lâzımgelir. 'işte 
bizim birçok kanun metinlerindeki, hayati ehem
miyeti haiz hatalarımız bu yüzden vukua gel
mektedir. Binaenaleyh, bendeniz bir takrir veri
yorum. Münasip görürseniz virgül yerine veya 
kelimed konursa tamamen ayrı ayrı unsur olarak 
tecelli erler ve hiçbir şüpheye de mahal kalmaz. 
Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Savın Ömer Lûtfi Rozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALT (izmir) — Muh-

t'Tc.-m avkadaş^r, 7 ne i maddenin 2 numaralı 
bendindeki hatavı Sayın Âmil Artus arkadaşım 
belirttiler. Bendenizin bu düzeltmeye mütenazır 

— 352 — 



C Senatosu B : 61 
olarak daha önce vermiş olduğum bir takrir var
dır. Burada sadece arkadaşımın işaret ettiği «ve
ya» kelimesinin konması suretiyle cümh? düzel
tilmez, tedvin hatalı olur. Hor ikisinin, Âmil Ar-
tus arkadaşımızın izah ettikleri gibi, bendeniz 
evvelce düzeltmiştim, o şekilde düzelecek. Ancak 
diğer kanunkarımızda kabul edilen hükümlere 
uygun ve mütenazır olarak madde tedvin edilmiş 
bulunacaktır. 

3 ncü fıkraya gelince, orada, «Kötü bir şöhre
te sahip bulunmamak» tâbiri vardır. Kötü şöh
ret; bizde, Türk lisaunıda, Türkcem'zde, anane
mizde- neleri ihtiva ettiği her zaman ve her yer
de yakın ve acık olarak bilinir. Bu itibarla bura
ya va.pılaeak herhangi bir ilâve tahdidi bir mâna 
ifade edeceğinden bu fıkra üzerinde hiçbir değiş
me yapılmadan aynen kabulünün muvafık ola
cağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim, hürmetlerimic... 

BAŞKAN — MVHe üzerinde başka görüşmek 
istiyen?.. Yok. Komisyon görüşmek istiyor mu? 

•BÜTÇE VE PT,ÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Teklifler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatomu B--skanV"'im 
7 nci maddenin 2 nci bendindeki (cürümden) 

kelim^erin'n, şifahen arz ettiğim srb-nler dola-
yır.ivlp, madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç, 

BAŞKAN — Kornişon? 
BÜTÇE VM PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ fî I I C O ! ) — Sa
yın Amil Artu;'ım yaptığı teklifle birlikte müta
lâa edilmesini istirham edeceğiz. 

Başkanlığa 
Maddenin ücüneü fıkrasının, ahlaken kötü 

şöhrete sahibalduğn sabit olan şeklinde değiştiril
mesini teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Sayın Başkanlığa 
7 nci maddenin 2 nci bendinde (mutlak su-
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rette) den sonra gelen virgül yerine «veya» nın 
kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Emin Açar 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin 2 numaralı bendinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

2. — «Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızar
tıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasdî bir 
cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis 
cezası ile mahkûm edilmemiş olmak.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 nci maddenin 2 nci bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
îzmir 

Ömer Lûtf i Bozcalı 

2. — Ağır hapis veya şeref ve haysiyeti mu
hil bir suçtan mutlak surette veya kasdî cürüm
lerden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis ceza
sı ile mahkûm edilmemiş olmak. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, takriririnizi 
geri mi alıyorsunuz? Saym Âmil Artus'a iştirak 
mi ediyorsunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, sizin takririniz 
de aynı mahiyette. Siz de iltihak ediyor musu
nuz? 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (îzmir) — ilti
hak ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — 
«Mutlak surette» ifadesinin ilâvesiyle biz de iş
tirak ediyoruz. (Takrir bir daha okunsun sesleri) 

BAŞKAN — Peki, bir kere daha okutuyo
rum. 

(Âmil Artus hm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ne di

yor efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — 
Evet, iştirak ediyoruz. 
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HÜKÜMET AÜTNA MÎLLÎ EĞÎTÎM BA

KANLIĞI MÜSTEŞARI NURl KODAMAN-
OöLU — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor. Âmil Artııs Beyefendinin takririne Boz-
calı, Artukmaç ve Emin Açar beyler iştirak et-
m'şlerdir. Takriri oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ekrem Özden'in takririni tekrar oku
tuyorum. 

(Ekrem özden'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EĞÎTÎM BA

KANLIĞI MÜSTEŞARI NURÎ KODAMAN-
OĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye iştirak etmiyor. Sayın Özden'in takririni 
oylarınıza sunuyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Daha evvel izah etmiştiniz, 
ama bir kere daha izah etmek istiyorsanız, buyu
run. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yukarıda 
şeref ve haysiyetli muhil bir suç dediniz; bu ka
bul edildi. Hattâ mutlak surette tâbiri de ilâve 
edildi. Bu ilâve edildikten sonra tekrar kötü şöh
rete sahip bulunulması. Nedir bu? Kaide şudur: 
Bir cemiyetin içinde ceza kanunu getirilir, ceza 
kanununun tâyin ettiği hâdiseler ceza verdiği 
suçlar, suçtur. Her suçun karşılığı bir ce;:a var
dır. Zaten suç olabilmesi için karşılığında bir 
ceza olması lâzımdır. Ceza Kanununun 2 nci mad
deci gayet sarihtir. Bunun haricinde yine bir 
soy istiyorsunuz. Kötü şöhret, eski tabiriyle su i 
şöhret. Bu sui şöhreti nasıl tasvir edeceksiniz? 
Nasıl bir adamın sui şöhret sahibi olduğunu tes-
bit edeceksiniz? 

Bu cemiyet içinde, Sayın Bozcalı'nın dediği 
gibi, sui şöhret sahibi olanlar. Evet, tamam, 
doğru... Ama idare, «siz sui şöhret sahibisiniz, 
ama sh değilsiniz; sizin şöhretiniz yerindedir» 
dediği zaman hakikaten o zatın şöhreti yerinde 
mi olur veya «siz sui şöhret sahibisiniz» dediği 
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zaman hakikaten onun sui şöhret sahibi olduğu 
sabit midir? Bu gayet elâstikî bir fıkradır. Bir
çok canları yakar. Birçok haksızlıklara meydan 
verir kanaatindeyim. Şimdi, ben Komisyondan 
sorayım: Hasislik sui şöhreti gösterir mi? Ha
yır göstermez. Peki başka neler gösterir? Bana 
diyecekleri, «ahlaken» olanlar sui şöhret. Zaten 
benim de demek istediğim bu. Bunun başına ah
laken diyelim mesele halledilsin. Ama siz ısrar 
ediyorsanız başka mesele... Muhterem reyleriniz
le halledilir. 

BAŞKAN — Sayın özden'in takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi üçüncü fıkranın ve ikinci fıkranın 
tadillerinin kabulü şekliyle okutarak oylarınıza 
arz edeceğim. 

MADDE 7. — özel bir öğretim kurumunu 
açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin tem
silcilerinde şu şartlar aranır: 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sa-
hibolmak, 

2. Ağır hapsi gerektiren veya yü;-, kızartı
cı bir suçtan mutlak surette, yahut kasdî bir cü
rümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis ceza
sı ile mahkûm edilmemiş olmak, 

3. Ahlâkan kötü bir şöhrete sahip bulun
mamak. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 8. — özel öğretim kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için; 

Kurumun bina veya binalarının tapu veya 
sözleşme ile kurucunun tasarrufunda bulundu
ğu, kullanılış maksatlarına her bakımdan uygun 
ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas 
olmak suretiyle kurumun ihtiyacını, karşılayabi
leceği ilgili merciler tarafından tesbit edilir. 

Yüksek dereceli okullar için birinci fıkraya 
dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Bakanlık
ça kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla, lüzumu 
halinde üniversitelerden alınacak öğretim üyele
rinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti tarafın
dan kullanılır. 
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Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hiz

metler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek 
ücretler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

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

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — No usulü efendim öğrenmek 
istiyorum? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim bir yanlışlık var. Mazbatanın aslını da gör
mek mümkün olmadı. Bir türlü halledemedik, 
bunu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 5 ve G ncı maddelere açık oy
larım kullanmıyan arkadaşların oylarını kullan
malarını rica ederim. 

Buyurun Sayın Ağırnaslî, durumunuzu ben 
tetkik ettim efendim. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar geç saatlerde böyle bir usul 
meselesiyle huzurunuzu ihlâl etmeyi arzu et
mezdim. Ama söz hakimin bu kanun dolayı-
siyle mahfuz olup olmadığını bir türlü anlamak 
mümkün olamadığı için huzurunuza gelmek za
ruretini duydum. Ben bu kanunda söz hakkım 
saklıdır, diye yazdım ve imzaladım, kanaatinde
yim. Ve özgüneş ve oradaki arkadaşlarımla da 
konuşmalarımız olmuştur. Bu kanun hakkında 
noktai nazarımı arz etmemde belki fayda olur, 
diye mütalâa ettim. Mazbatanın aslı gelmiş ola
bilirdi. ve yanılıyor olabilirdi. Söz hakkım saklı 
demediğime göre, komisyonda oklunum için şüp
hesiz ki söz hakkım bulunmazdı. Tasarının mü
zakeresi başladığından beri bunu temin (itmek 
mümkün olamadı. Eğer imzamızı taşımadan 
mazbata bir aceleye g:ddi de matbaaya gittiyse, 
böyle bir usulün bir daha tekrarlanmaması!1: da 
buradan hatırlatmak zarureti olduğunu ifade 
etmek için usul hakkında söz almış oldum. Şüp
hesiz ki, bugün Riyaset makamında bulunan 
değerli arkadaşımızın bunda hiçbir kabahati 
yok. Kendisine ne deniyorsa, onu yapıyor. Ama 
bize tabi olan bir idarede bize ait bir mazbata
nın aslını görmek hakkı bulunduğunu, müsaade 
buyursunlar da, tanısınlar, kabul etsinler. Muh
terem Başkanlığın bunu hemen sağlamasını ve 
dosyanın içinde bulunması lâzımgelen raporun, 
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komisyon raporunun aslının bize gösterilmesini 
tnlebcdiyorum. Ben hakkımdan şikâyetçiyim 
Vakit vakit mahkemeye intikal etmiş mesele 
hakkında konuşma Ağırnaslî denmiş, konuşma-
mışımdır. iki, üç. arkadaş arasındaki konuşma
larla vakit geçiyor üç günden beri, dört gün
den beri. Ve bu kadar kıymetli zaman işgal edi
liyor. Ona bir şey denmiyor. Tekrar söz verile
cek, tekrar o ona söz verecek geçmiş bir kanu
nun hakkında 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmanızı 
hassaten rica ederim. Başkanlığın müsamaha
mın yerinde kullanın lütfen. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Ondan 
sonra söz hakkımın saklı olup olmadığını bile 
tahkik hakkında müsaade buyursunlar da, 
Ağırnaslı'nm söz hakkı olmıyacak bundan son
ra diye bir karar alırsanız ben istifa edip gide
yim evime. Rica ediyorum bu durum anlaşılsın. 
Burada öyle meseleler olabilir ki, benim tutaca
ğım bir aydınlık, kanuna bir vuzuh verir, bir 
fayda sağlıyacak. O inançla burada duruyoruz. 
Aksi halde eğer Cumhuriyet Senatosunda bu
lunmanın başka şekilde bir düşüncesi olsa on
lara müsaadenizle tekrar arz etmiş olayım, ya
zıhaneme gitmeyi tercih ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslî anlaşılan bu
gün görüşmek arzusunu izhar ettiler ve bir usul 
mevzuunu 20 dakika evvel ortaya attılar, bana 
intikal etti. Ben Genel Sekretere madem ki sa
yın üyenin itirazı vardır, bana zaptın aslını ge
tirin itirazının derece sıhhatini öğreneyim de
dim. Aslını istedim, aslı gelmedi. Fakat Sayın 
Niyazi Ağırnaslı'nm görüşeceği yer evvelâ ko
misyonun içidir. Biz yarın mutlaka zaptın aslı
nı da getirip, hakikatin ne olduğunu Genel Ku
rula arz edeceğiz. Yalnız tümü üzerinde söz al
mışlardı, bendeniz kendisine zapta geçecek şe
kilde siz komisyon üyesi olduğunuz için söz ve
remiyorum, dedim. Bunu takabbül etmişlerdi, 
hatırladım. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Yok Sa
yın Başkanım, ben mazbatayı tetkik etmediğim 
için.. 

BAŞKAN — 5 ve 6 ncı maddenin oylaması
na oylarını kullanmıyan üyeler?... Yok. Oylama 
muamnKsi bitmiştir. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) _ Efen
dim mazbatayı getirsinler görmek istiyorum. Ve 
hemen rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Kanunun üçüncü maddesine 

114 üye katılmış. 114 kabul, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Efendim, yarın... 
NÎYAZÎ AÎHRNASLI (Ankara) — Bugün 

Reis Bey. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun da bugünün 

durumunu bendeniz takdir ederim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Kanun 

bittikten sonra fayda olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Bir sebebi vardır, arz edece

ğim. efendim. Müsaade buyurun getirip tefhim 
edemedikten sonra,... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Dosyada 
olmalı zaten. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı siz komisyon 
üyesi değil misiniz'? Bir komisyonun muamele
sini niçin Başkandan soruyorsunuz1? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, dosvamn içinde olmalı aslı. Niçin yok? 
Bir tertipsizlik yapıyorlarsa komisyon başkanı 
da dâhil olmak üzere; saygısızlık etmiş olurlar. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen var mı? Buyurun Sayın Demir... 

Sayın Demir bir dakikanızı rica edeceğini, 
isimleri tesbit edeyim. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim zannediyorum bir zühul olsa gerektir, 8 nci 
maddenin ikinci fıkrasında birkaç tane dil ha
tası vardır. Bu dil hatasını mümkün olduğu 
kadar düzeltebilmek için bir takrir takdim edi
yorum. 

İkincisi de; son fıkrasında «açma iznini ver
miş olan Millî Eğitim Bakanlığının» tâbirinden 
önceki «açma iznini vermiş» tâbiri fazlalık
tır. Bunun da kaldırılması için bir takrir tak
dim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir buyurun. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, maddenin üçüncü fıkrası şöyle demekte
dir : «Bu heyete, dâhil..» yani okul açılmak is
tendiği zaman okulun durumu, açılmaya müsa
it mi değil mi, dersane durumu, bahçe durumu 
tetkik edilecek yerinde ve isabetlidir. «Bu he
yete dâhil kişileri ifa edecekleri hizmetler için 
yönetmeliğine göre tâyin edilecek ücretler Mil
lî Eğitim Bakanlığınca ödenir.» Ne lüzum var-
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dır? Kim okul açıyorsa, meselâ nasıl ki bu 
ihale vardır, ihaleye giriyorsunuz, ihalenin 
şartnamesini götürüp vezneye bir para yatır
mak suretiyle alıyorsunuz, bu 100 lira, 150 lira 
v. s. oluyor. Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı bu 
kadar zenginmidir ki, yarın bunlara bir de üc
ret tesbit edecek 100 lira, 200 lira, 300 lira. Ve 
Millî Eğitim Bakanlığında şu şu şunlar tesbit 
edilmiştir. Bir de kayırma meselesi mevzuu-
bahsolunca, oraya giren arkadaşlara 3 000, lira, 
4 000 lira da ayrıca Millî Eğitim Bakanlığından 
yahut da Hazineden para verilmesi icabedecek. 
Bendeniz bunu okul açmak istiyenler tarafından 
ne kadar bedel tutuluyorsa, o kadar paranın 
hangi vezneye, mal sandığına mı, Millî Eğitim 
Bakanlığının veznesine mi yatırılması lâzımge-
liyorsa, oraya okul açılması için müracaat eden
ler tarafından ücretin tutarının ödenmesini da
ha yerinde bulurum. Düşünelim arkadaşlar, 
50 kişi müracaat etti ise, 50 kişinin içinden ala
caksınız, her birine bin lira, iki bin lira gitse, 
yüzbin lira eder. Bu yüz bin liraya iki tane 
okul açılır. Bunları kim açacaksa, para kazana
cak arkadaşın bu parayı da vermesi şart ve 
elzemdir. Nasıl muhterem arkadaşlarım, bir 
hâkim arazi keşfine götürülüyor, parayı götü
rüp yatırıyorsunuz. Orada öyle. Burada neden 
böyle1? Onun için bir takririm vardır, arkadaş
larım, takririme iltifat etmenizi rica ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, 8 nci maddenin ikinci fıkra
sında şöyle diyor: «Kurumun bina veya bina
larının tapu veya sözleşme ile kurucunun tasar
rufunda bulunduğu, kullanılış maksatlarına her 
bakımdan uygun ve yeterli olduğu ve belli bir 
öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ih
tiyacını karşılıyabileceği ilgili merciler tarafın
dan tesbit edilir.» Bendeniz şunu öğrenmek is
tiyorum, Hükümetten veya sayın komisyondan. 
İlgili mercilerden maksat nedir? Benim anla
yışıma göre ilgili merci Millî Eğitim Bakanlığı
dır, Ve nitekim yanılmıyorsam şayet, diğer 
maddelerin hepsinde de Millî Eğitim Bakanlı
ğından bahsedilir. Eğer, düşüncem doğru ise, 
bu ilgili merciler kelimelerinin yerine Millî Eği
tim Bakanlığı kelimelerinin konmasında isabet 
vardır. Onu o şekilde düzeltmek her halde ye
rinde olacaktır. 
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İkinci maruzatım da, Sayın Mehmet Ali De

mir arkadaşımın fikrine tamamen iştirak etmek
te oldıığumdur. Hakikaten bu müracaat sahip
lerinden bu masrafların alınması gerektir. Ha- -
zineye hiçbir şekilde yük yüklenilmem esi en 
doğru bir hareket olur. Diğer kanunlarımızda 
da, mevzuatımızda da buna benzer birçok hü
kümler ve tatbikat mevcuttur. Bir önerge; su
nuyorum. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu buyurun. 
HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EĞİTÎM BA

KANLIĞI MÜSTEŞARI NURÎ KODAMANOĞ
LU — Sayın Başkan, sayan senatörler, 8 nci 
maddede genellikle Senato Bütçe Encümeni re
daksiyon ıslahatı yapmış idi. Fakat basılmış 
metin tetkik buyurulduğu zaman görülecektir 
ki, Senato Millî Eğitim Komisyonu maddesinde, 
Millet Meclisi maddesinde, Hükümet tasarısında 
m evcini ol an ve Hükümetin hizmeti görebilmesi 
için 'mutlaka ihtiyacı bulunan bir fıkra unutul
muştur. Bu fıkranın 8 nci maddeye eklenme
si gerektiğini sanıyorum. Unutulan fıkrayı 
okuyorum. «Üniversiteler Millî Eğitim Bakan
lığınca istenilen nitelikteki öğretim üyelerini 
usulüne göre seçerek Millî Eğitim Bakanlığına 
bildirir.» Üniversiteler Kanunu karşısında bu 
fıkraya ihtiyacımız mevcuttur. Eklenmesine mü
saadelerinizi dilerim. 

5 Maruzatımın ikinci kısmı; 8 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki ilgili mercilerin kim oldu
ğu, eğer Millî Eğitim Bakanlığı ise, bunun tas- I 
rihi ile ilgili görüşmeye cevap teşkil edecektir. 
Kurumun bina ve tesislerinin hizmete elverişli 
olup olmadığını tesbit meselesi sadece Millî Eği
tim Bakanlığının imkânları içinde değildir. 
İtfaiyenin, Sağlık Bakanlığımın ve diğer Ba
kanlıkların bâzı teşkilât ve sorumlularının bu 
yönden Millî Eğitim Bakanlığına yardım etmesi 
zarureti vardır, ilgililer tâbiri (bu sebepten 
konmuştur. 
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SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — O halde 

önergemi geri alıyorum Sayın Başkanam. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Öte 
yandan son fıkradaki ücret konusu, Millî Eği
tim Bakanlığının 1 nci fıkradaki yetkisinin bir 
komisyona havale edilmesinden ötürü amme hiz
meti ifa etmek mevkiinde olan Bakanlığın, bu 
külfeti kendisinin ihtiyar etmesi zaruretinden 
doğmuştur. Takdir Yüksek Heyetindir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka, görüş
mek istiyen? Yok. Dört takrir vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Hangi hususta müsaade edeyim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Şim

di efendim Millet Meclisinin metni ile Bütçe 
Komisyonunun maddesi arasında fark vardır. 

BAŞKAN — Teklif var efendim. Komisyon 
Başkanlığından bir teklif vardır. Mesele hallo
lacaktır. Komisyon teklif ediyor. 

Özel öğretim kurumları kanun tasarısının 
beşinci maddesinin açık oylamasına (94) üye, 
katılmış, (91) kabul, (o) ret, salt çoğunluk sağ
lanmış madde kabul edilmiştir. 

Özel öğretim kurumları kanun tasarısının 
altıncı maddesine (94) üye (katılmış; (93) ka-
hul, (1) ret oy kullanılmış ve salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

7 nci maddesinin açık oylamasına; (98) 
üye katılmış ve (93) kabul, salt, çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Vaktin gecikmiş olması ve ekseriyetimizin 
de bulunmaması hasebiyle 2(5 . ?> . 1965 ("uma 
günü saat 14,00 de toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,33 
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Özel öğretim Kurumları kanunu tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı •. 184 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katıknıyanlar : 68 

Acık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Supihi GKirsoytrak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Kar asap an 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rdfat Eltker 
Sabit Koeabeyoğlı.ı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 

[Kabul 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam et tin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

edenler] 
I Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

I İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlıı 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

| KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskendcr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Mentegeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemaezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

C Senatosu B 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vaafi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

61 25.3.1965 O 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Zerrin Tüzün 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Rcfet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğîu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(D 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (1.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. U.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Cahit Okurer (İ.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk: V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (İ.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (İ.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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C Senatosu B : 61 25 . 3 .1965 O : 1 
özel öğretim Kurumları kanunu tasarısının 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüııeş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran ödkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazı Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Saibit Koeaheyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : Q1 
Reddedenler : 3 
Çekinse rler : 

Oya katılm lyanlar : 88 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rıfat öztürkçine 

IZMlR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Riza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan A takan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Âdil Ünlü 
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C Senatosu B : 61 25.3.1965 0 : 1 
[Eeddedenler] 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. ü.) 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omav 
(t.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

4YDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
-Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Şeref hanoğlu 

KAYSERÎ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

[Oya katîlmıy anlar] 
BOLÜ 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 
(t) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuza] 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

[Açık üy 
İstanbul 
Tekirdağ 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMIR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

'elikler] 
1 
1 

Zeki Kurumlu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SİVAS 

Ziya önder 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (İ.) 

URFA 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş (t.) 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (t.) 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp -Ün er 
Necati özdeniz 
Zerin Tüzün 

* 

Yekûn 
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G Senatosu B : 61 
özel Öğretim Kurumları kanunu tasarısının 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai 0"Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etiker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı ! 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

25.3.1965 0 : 1 
6 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

94 
93 

1 
0 

88 
2 

[Kabul edenler] 
1 BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztarkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

I Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
A l A. /"V 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
i Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloglu 

YOZGAT 
Sadık Artnkmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ta nlc "R.p-ım zı R a l t a n 
I a i HV ±.\)\DLLM.£IX JL^CUlı-CkU 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 

Til 1^**1 

Enver Kok 
Osman Koksal 
Ragıp Uner 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Reddeden] 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

[Oya hatılmıy anlar} 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(tü.) 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğhı 

AMASYA 
Maeit Zer en (B.) 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay i 

(1.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan 
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö . Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Salbri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sonmnoğlu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer (İ.) 
Nevzat özerde mli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdül'kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (İ.) 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik Inei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffre Alankuş (İ.) 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal (İ.) 

Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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C Senatosu B : 61 25 . 3 .1965 O : 1 
özel öğretim Kurumları kanunu tasarısının 7 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : Ç3 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 8Q 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hnncıoğlu 
Celâl Tevflk Karasapan 

AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğhı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELAZIĞ 
CtJİâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoşlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkedme 

IZMlR 
izzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hasan A takan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osmaı* Koksal 
Ragıp Üner 
Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
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TABU ÜYELER 
Kkrem Acunc 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlıı 
(t. ü.) 
Sıtkı Ulay 
\hmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
tbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
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İZMİR 
Cahit Okurer (İ.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 

gil (B.) 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKD3 
Azmi Erdoğan 
îhsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansmosrlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rakip Hatunoğlu 
Edip SomunoŞlu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi TToasrök 
Ömer TTcnzal 

GİRESUN 
Mehmet İzni en 
Rn Hah attın Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.; 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (İ.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal | 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (I.) 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANm-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş (1.) 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (İ.) 
Sn bir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

61 NCÎ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1965 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
X I . — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun

lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/219; Cumhuri
yet Senatosu 2/147) (S. Sayısı :566) [Dağıt
ma tarihi : 18.3.1965] (Bitiş tarihi : 29.3.1.965) 

2. — Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosyal fcler ve Bütçe ve Plân Komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/596; Cumhuriyet Se
natosu 1/443) (S. Sayısı : 574) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi ; 31 . 3 . 1965) 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi) 
1/539; C. Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 565) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
29 . 3.1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üvesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 

İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLER 
X I . — Amerika Birleşik Devletleri. Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» mn onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı : 
550) [Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi içine 
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) ., 



X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-
lunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ah
dî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi İsler ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4 .1965) 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Msclisınoe ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965) 

6. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka
nunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu İ/518) (S. Sayı
sı 567) [Dağıtma tarihi : 19 . 3 , 1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

2 — 
X 7. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 

Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin ku
rulmasına dair Andlaşma ile (A), (B), (C), 
(D), (E) ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaş-
ması ile bu Andlaşmanm II nci maddesinde 
atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
laşması ile I ve II sayılı Ek Protokollerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasınm uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yamlan Anlaşmanın: onaylanması
nın uvflfun bulunması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhurvet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları, (Millet Meclisi 1/24; 
Cumhuriyet Senatosu 1/489) (S. Sayısı :568) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

8. — Islahı Havvarat Kanunimin 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine da'r 7454 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının M'llet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Tarım Komisyonları ra
porları (MTllet Meclisi 1/435; Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

9. — PTT nin 125 nci hizmet yılını doldur
muş olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine 
birer aylık tutarında ikramiye verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi fcler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/649; Cumhuriyet Se-

. natosu 2/151) (S, Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 .1965) 



10. — Devlet memurları aylıklarının tevbit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısınınm Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Sena
tosu 1/448) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 

11. — îller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Sanatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştır

ma ve imar ve iskân ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Msclisi 1/646; Cumhu
riyet Senatosu 1/450) (S. Sayısı : 573) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi: 
11 . 4 . 1965) 

12. — Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Milbt Moclisincs kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. Sa
yısı : 575) [Dağıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 




