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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

63 ncü Birleşim 

29 . 3 . 196S Pazartesi 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler ve söylevler 
1. — Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, 

T. B. M. Meclisinin bütün kuvvet ve kud
retlerin üstünde olduğuna, Meclislerce ta
karrür ettirilen bir konu üzerinde, sıfat 
ve hüviyeti no olursa olsun, hiç kimsenin, 
bilhassa bu müesseseleri tezyif edici konuş
malar yapamıyacağına dair demeci. 407:408 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 408 

1. — Millî İstihbarat. Teşkilâtı kanunu 
tasarısının havale edildiği komisyonlardan 
üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir geçi
ci komisyonda ivedilikle incelenmesi hak
kında Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün 
önergesi 408 

2. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
topluluğu arasında ortaklık kuran Andlaş-
mr. hükümleri gereğince teşkili lâzımgelen 
Ortaklık Parlâmento Komisyonuna Cum
huriyet Senatosundan üye seçilmesine dair 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi, 408 ;4(ft 

içindekiler 
Sayfa 

3. — Konuların müzakeresinde söz ala
cakların Başkanlık Divanında bulunduru
lacak listeyi imza etmek suretiyle söz sıra
sının tesbiti hakkında Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege ve iki arkadaşının öner
gesi. 409410 

Sayfa 
406 
406 
407 
407 

4. — Türkiye Cumiburiyetii, Yunanistan 
Kırallığv Büyük Britanya ve Kuzey - ir
landa Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuri
yeti 'arasında imzalanan Kılbrıs Cuonlhuriye-
•tm'.n kurulmasına dair Andlaşma ile (A), 
(B), (C), (D), (E) ve (F) eklerinin; Kıb
rıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Tür
kiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı arasında 
imzalanan Garanti Andlaşması ile bu And-
laşmanın II nci maddesinde atıfta bulunu
lan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının te
mel maddelerine dair listenin; Kıbrıs Cum
huriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cuimıhuriyerta arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile I ve II sayılı Ek Protokol
lerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı ve Tür'kiye Cumhuriyeti arasında 



Sayla 
imzalanan ittifak Andl aşmasının uygulan
ması için imza edilen Anlaşmanın; ve en zi
yade (müsaadeye ınazhar millet şartına da
ir Türkiye Cumhuriyeti ile Kılbrıs Cumhu
riyetti arasında nota teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşmanın; on aylanmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarısının önce
lik ve ivediliklle görüşülmesine dair Millî 
Savunma Komisyonu Başkanlığı önergesi,410:411 

6. — Görüşülen işler 411 
1. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile 

bunlardan doğan gocukların cezasız tescili 

2. — GELEN 

Tasarı 
1. —• Millî İstihbarat Teşkilât kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/451, C. Senatosu 1/525) (içişleri, Mil
lî Savunma, Malî ve İktisadi işler Ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — «Barış, gönüllüleri» adlı Amerikan Te

şekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Andlaşmaya ait teati olu
nan mektupların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna'dair kanun' tasarısının Mîllet Meclisince 

Sayfa 
hakkındalki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu içişleri, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân kotaisyonları raporları (Mil
let Meclisi 2/219; C. Senatosu 2/147) 
(IS. iSaıyiiSi : 5Ö6) 411 :'41>6,420 :425 

11. — özel öğretim kurumları kanunu ta-
isaıiMsvııın Millet IMec'Ilifsinee kaılnul lOİ'umaın 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve 'Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/539; C. Senatosu 1/441) (S. Sayı
sı : 565) 416:420,425:457,458:477 

KÂĞITLAR 

kabul olunan m'etni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
Komisyonları raporları (M. Meclisi 1/428, C. 
Senatosu 1/477 (S. Sayısı : 580) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal 
(İüveıılik hakkında sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni vo Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sos
yal işler ve Bütçe ve Plân Komisyonları rapor
ları (M. Meclisi .1/702; C. Senatosu 1/499) (S. 
Sayısı : 581) 

Birinci Oturum 
Salt çoğunluk sağlanamadığından saat 15 te 

toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 
îkinci Oturum 

Elâzığ Üyesi Celâl Frtuğ; Kıbrıs Hükümeti
nin Kıbrıs Bum cemaatini dağıtmasının Kıbrıs 
Anayasasını ihlâl mahiyetinde olduğunu ve bun
dan doğabilecek sonuçları belirten bir protesto 
konuşması yaptı. 

Özel •öğretihn Kınrıunrlairı 'kamunı taısaırıısi'nııu, 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
29 Mart 1965 Pazartesi günü saat 14 d'e top

lanılmak üzere Birleşime, saat 18,10 da, son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Kırklareli 

Fikret Turhangit Ahmet Naci An 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz lnceoğlu 



B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14. 00 

BAŞKAN — thsan Hâmit Tigrel 

KATİPLER: Kudret Bayhan (Niğde), Sakıp Önatt (Adana) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Komisyonda bulunan 10 arka- \ 

daşımızla birlikte nisap vardır, görüşmelere baş
lıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. —Urfa Üyesi Vasfı Gerger'in; T. B. M. 
Meclisinin bütün kuvvet ve kudretlerin üstünde 
olduğuna, Meclislerce takarrür ettirilen bir komi 
üzerinde, .sıfat re hüviyeti ne olursa olsun, hiç 
kimsenin, bilhassa bit müesseseleri tezyif edici 
konuşmalar yapamıyacağına dair demeci. 

BAŞKAN — VVİ-A Senatörü Sayın Vasfı 
Uerger, Meclisin şeref ve haysiyetine ait gazete
lerdeki muhtelif beyanlar dolay isiyle, gündem 
dışı söz istem isi erdir. Buyurun sayın V ı̂sfi 
(îerger. 

VASFİ UMRGEli (Trfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu gündem dışı konuşmam Türk 
siyasi tarihinin çok ehemmiyet arz eden bir saf
hasını teşkil edecektir. Bilhassa Iramı Cumhu
riyet Kenaıtosunun zıalhıtllaıınd'a tescil ve teykl-
etmeyi, Büyük Millet Meclisinin bir üyesi ola
rak, şerefli bir vazife telâkki ediyorum. (Bravo 
sesleri) Benim bildiğini, Türk Milletinin mulaı 
muntabı olan mukattes varlık bütün kuvvet ve 
kudretlerin üstündedir. Ona dil uzatılamaz, ona 
şaibe izafe edilemez. T. B. M. Meclisi olarak, ge
rek kanun tedvininde, gerek kendisine arz edilen 
meselelerin müzakereJslnde takaddüm eden gün
lerde hukukî tartışması gayet tabiîdir; leh ve 
aleyhinde fikirler serd edilebilir. Bilginlerimizin 
görüşleri basın yolu ile açıklanabilir. Bunlar 
mukaddes ve muhterem fikirler olarak karşıla
nır. Anısı, Meclislerin tasvibine iktiran ettikten 

sonra,ona söz söylemek, onu gayri meteul toplu
luk huzurunda «hukukî rezalet» kelimesi ile 
tavsif etmek en aşağı siyasi rezalet ve siyasi 
ahlâksızlıktır. (Bravo sesleri, alkışlar.) Eğer, 
bu meclislerin ittihaz ettiği kararlar «rezalet» 
kelimesi ile tavzif edilecekse, onun harîmi is
metinde oturanlar, bunu iddia ederken en az bir 
ahlâk kaidesi olarak, ilgisini kesmelidir. Bu top
luluğun dışında istenilmiyen bir insan olarak ta
nınması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olan 
karar neticesi ve mahiyeti ne olursa olsun onun 
üzerinde duracak değilim. Bu karar hakkında, 
karara mevzu olan mesele hakkında Yüksek Mec
lisler fikir ve kanaatlerini izlhar buyurmuşlardır. 
Eğer, bu Meclisler kudretini Anayasadan alan 
ve Türk milletinin mümessili olarak vazife gö
rüyorlarsa, kudret kaynağını Anayasadan alma
dıktan sonra, ben, avfat ve selâhiyetleri ne olursa. 
ofeun, hiçbir şahıs, hiçbir makam ve hiçbir insan 
tanımıyorum. Anayasa'mn dördüncü maddesi 
hükmüne göre, Anayasaya aykırı hareket etmiş 
telâkki ediyorum. Anayasa'mn dördüncü maddesi 
açıktır. Politikacılar ve politikacı olmıyanlar, 
bu maddeyi okumak »orundadırlar. 

Anayasanın zırhına bürünerek, bir maddesi
ni şu işe aykırıdır, diye müdafaa ederken, Ana
yasanın temel. hükümlerine . tearuzu bu millet 
ve onun mümessilleri kabul edemez. Eğer eder
se, bu Meclis vazife göreniivecek bir hale gelmiş 

— 407 — 
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olur. Bunu açıkça ilân etmekte hiçbir beis gör
müyorum. Bu millelt, kudret ve kaynağını Ana
yasadan almryan teşekküle egemenlik hakkı tanı
mamıştır. Bugünkü Türkiye idaresini biz bir hu
kuk Devleti olarak tanıtıyor, savunuyor ve ilân 
ediyoruz. Hukuk Devleti değil, fiilî bir Devlet 
oluyor. Fiilî idareler bu memlekette yoktur. Mec
lisin bir kararını infaz veya ademidnfaz; hep 
kaynağını Anayasadan almak zorundadır. Bu
nun haricimde polemik yapmak, bu Meclisin şe
ref ve haysiyetini zedelemek bizatihi binbir iş 
görmekle mükellef olan bu Meclise vazifelerini 
yapamamak gibi bir mesele vücuda gotiriyor. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Millî İstihbarat Teşkilât kanunu tasa-
rısının havale edildiği komisyonlardan üçer üye
nin iştiraki ile kurulacak bir geçici komisyonda 
ivedilikle incelenmesi hakkında Başbakan fiuad 
Hayrı Ürgüplü'nün önergesi 

BAŞKAN —• Başbakanlığın bir tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs olaylarının bugünkü gelişmeleri kar

şısında ve millî güvenlik icapları bakımından 
biran önce kanunlaşmasında zaruret görülen 
ve Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan 
«Millî istihbarat teşkilât kanunu tasarısı» nm 
Cumhuriyet Senatosunda hemen müzakeresine 
geçilmesini sağlamak üzere geçici bıir karma ko
misyonda ivedilikle incelenmesi hususunda yük
sek delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN —• Millî istiihbaralt kanunu tasarı
sını incelemek üzere bir geçici komisyonun 'bu
rulması Başbakan tarafından talebcdilmektedir. 
içişleri, Millî Savun/ma, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonundan seçilecek üçer 
üyeden mürekkep bir geçici komisyon kurulması 
arzu ediliyor. Bunu tasvibinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —>. Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplulu
ğu arasında ortaklık kuran • Andlaşma hüküm-
lori gereğince teşkiM lâzımgelen Ortaklık Parla-
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Bu Meclis memleketin binbir dertleriyle meşgul 
olup yol bulmak zorundadır. Ancak, şerci' ve 
haysiyetini muhafaza ederek. Bundan tecridottin 
mi, bu Meclisleri tehzil ve tahkir ettin mi, aynı 
zamanda bunun Ceza Kanununda da müeyyide
leri vardır. Meclislerin mânevi şahsiyetine tea
ruza kimsenin hakkı yoktur; bu Meclisler devam 
ettiği müddetçe. Bu fikrimi, bir üye olarak, Yük
sek Huzurunuzda arzdan büyük bir memnunluk 
duyuyorum. Beni dinlediğinizden dolayı Yüksek 
Heyetinize hürmetlerimi sunar, saj'gılarmıla ay
rılırım. (Bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim,, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mento Komisyonuna Cumhuriyet Senatosundan 
üye seçilmesine dair Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığından 
gelen bir tezkere vardır, okutuyorum. Ortaklık 
Parlâmento Komisyonu hakkındadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasımda ortaklık kuran Andlaşma hükümleri 
gereğince, teşkili lâzıımgclen Ortaklık Parlâmen
to Komisyonuna siyasi partilerin müşterek grup
larına?. seçilen adaylara ait isim listesi ilişikte 
sunulmuştur. 

Adrylar arasında mlillctvekili bulunan sayın 
üyelerin seçimleri, adları Millet Meclisinin 24 
Mart 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde Çenet 
Kurulun bilgisine arz olunmak surotiyîc tamam
lanmıştır. 

Adı ge>q,cn Komisyonun sıiyasi parti grupu 
mensubu olmıyan üyesinin de tevhit ini sağlamak 
surot'iyle listede isimleri yazılı sayın senatörler
le birlikte seçimleriyle ilgili işlemlerin biran ev
vel ikmaliyle neticenin bildirilmesine delâletle
rinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Millot Meclisû Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Ortaklık Parlâmento Komisyo
nuna partilerce gösterilen adaylara ait listeyi 
okmtuyoruım. 

m — 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında bir ortak! k yaratan and!aşma hüküm-
lor.i uyarınca kurulacak Ortaklık Parlâmento 
Komisyonu üyeliklerine Türkiye Büyük Millet 

Meclisi siyasi parti gruplarınca gösterilen 
adaylar 

Adı ve soyadı Seçim bölgesi 

Scıa Yalçuk (Çorum Senatörü) (A. P.) 
Fei'ıi Tevetoğîu (Samsun Senatörü) (A. P.) 
lh.î:ın Öııal (İçel Milletvekili) (A. P.) 
Nu-i Bayar (Sakarya Milletvekili) (A. P.) 
Sinan Bosna (Denizli Milletvekili) (A. P.) 
A. Hikmet Güncr (Rize Milletvekili) (A. P.) 
Suohi Batıır (Sinop Senatörü) (C. H. P.) 
Enis Kansu (İzmir Senatörü) (C. H. P.) 
Ferhi Çclikbaş (Burdur Milletvekili) (C. H. P.) 
TuvlıanFeyz'oğlu (Kayseri Milletvekili) (C.H.P) 
Mulılis Ete (Ankara, Milletvekili) (C. H. P.) 
Coşkun Kırca (İstanbul Milletvekili) (C. Tl. P.) 
Enver Kök (Sonatör - Kontenjan) (C.K.M.P.) 
Iz/.et Ocner (Niğde Senatörü) (M. P.) 
Sır-ı Öktem (Kars Milletvekili) (Y. T. P.) 
Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — Efendim, Ortaklık Parlâmento 
Komisyonuna altı üye seçilecektir. Şimdi aday
ların adlarını teker teker okuyup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Sefa Yalçuk; Kabul edenler... Etmiyenler.. 
kabul edilmiştir. 

Fethi Tevetoğîu; Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Suphi Batıır; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Enis Kansu; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Enver Kök; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzzet Gener; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul e di1 mistir. 

Hayırlı olsun. 
Efendim gündeme geçiyoruz. Bugün mutla

ka bitirilmesi lâzımgelcn kanun tasarısından biri 
tebcil edilmiyen birleşmelerle, bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun 
teklifidir. Mutlaka bugün görüşülecektir. Bir 
de müzakeresine başlamış olduğumuz özel öğ-. 
retim kurumlan kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni, vardır. Bunun için 
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daha bir iki günümüz olduğu anlaşılmaktadır. 
Fakat, birincisinin mutlaka bugün bitirilmesi 
lâzımgelmektedir ve kısadır. Müsaade ederse
niz buna başlıyalım. Ondan sonra gece saat 
onikiye kadar çalışırız. Daha olmazsa yarın da 
çalışır.z, özel öğretim kanunu tasarısını bitiri
riz efendim. 

Bu arada bir takrir geldi okutuyorum. 

S. — Konuların müzakeresinde söz alacakların 
Başkanlık Divanında bulundurulacak listeyi im
za etmek suretiyle söz sıralarının tesbiti hakkın
da Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve arka
daşının önergesi. 

Birisi Sayın iskender Cenap Ege ve arka
daşlarının. Bunu okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündeme alınmış konuların müzakeresinde 

söz alacakların saat 10 dan itibaren Başkanlık 
Divanınca bulundurulacak listeye imzaları su
retiyle söz sırası almalarının usul ittihazına ka
rar alınmasını arz ve rica ederiz. 

Aydın Eskişehir 
İskender Cenap Ege Ömer Ucuzal 

Muş 
îsa Bingöl 

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

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın 

Başkan, kymetli arkadaşlarım. Efendim, bilhas
sa bu kanun teklif ve tasarılarının müzakeresin
de söz almak mevzuunda bâzı ihtilâfların zu
hur ettiği, Senatomuzda, hepimizce malûmdur. 
Söz almanın bir usulü olması gerekir. Buraya 
geliniyor, söz almak isteniyor. Bakıyorsunuz, 
«ben daha önce yazdırdım, sen daha önce yaz
dırdın» şeklinde bâzı müzakere ve 'münakaşala
ra sebebiyet veriliyor. Bunun için geçen gün 
Den şifahen bir teklifte bulunmuştum. Bir de 
önerge vermiştim. Fakat maalesef hu önerge 
kaybolmuş. Yeni bir önergeyi bâzı arkadaşlarımla 
birlikte verdim. Bu önergede arzumuz şudur : 

Müzakereler başlamadan, oturum açılmadan 
Önc3 bu. müzakerelerin olduğa gün saat ondan 
itibaren söz almak istiyenler hangi konuda 
olursa olsun, o günkü oturumda söz almak is-
t iyeni o:* gelip bizzat Başkanlığa isimlerini yaz
dıracaklar va karsısına da imza atacaklar. 
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Yüksek Başkanlıktan özür dileyerek şu nok- ı 

tayı da ifade etmek isterim. Muttıterem arka
daşlarım, bu söz alma meselesi, hattâ yoklama 
mevzuu dahi bizde bir parça gerekli ciddiyetin 
dışında yürümektedir. Bazan dikkat ediyoruz, 
otonıyanlar, var, var olanlar yok kaydediliyorlar. 
Daha titiz olunması lâzımgelen noktalardan bir 
tanesi de bu. Bunun için daha önceki usullerin 
tatbikinden hakikaten tatmin olunamadı; Yük
sek Senato üyeleri daima birbiriyle çekişir hale 
geldi. Sıralarının geride kaldığı veyahutta 
isimlerinin hiç kaydedilmediği şeklinde beyan
da bulunanlar oldu. Ve bu karışıklığı önlemek 
için bu şekilde bir teklifte bulunduk. Eğer 
Yüksek Heyetinizce iltifata mazhar olursa bun
dan sonra daha muntazaman ve daha usulüne 
uygun sıra alınacak ve sıraların kaybolmaması 
gibi bir durum olacaktır. Müzakerelerin sıhhati 
bakımından da faydalı olacaktır. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teklif aleyhinde Sayın İzzet 
Geneı* buyurunuz. 

İZZET GENEK (Niğde) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Ege arkadaşımızın teklifleri 
belki kanunun tümü üzerinde yapılacak konuş
malara münhasır olahilir, fakat maddeler üze
rinde konuşmalar yapılırken daha önceden kay
dettirmiş olmak mahzurludur. Çünkü müza
kereler sırasında maddelerin metinleri üzerin
de bâzı fikirlerin serd edilmesi iktiza 'eder. Bu 
itibarla müzakerereler maddelere vücut verir. 
Onun için bunun maddelere teşmil edilmesi 
doğru değildir. Teklifin kabul edilmesini riea 
ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Baş
kanlığın tutumunun usulsüz olduğu hakkında 
H'6-A istiyorum. 

BAŞKAN — Mademki, Başkanlığın, usul-
MİZ davrandığını söylüyorsunuz, o halde size 
so;î veriyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen-
d im, bugün elimizde günü biten kanunlar var
dır ve Cumhuriyet Senatosu komisyonları bu 
kanunlar üzerinde büyük değişiklikler yapmış
tır. Şimdi bu kanunları bir kenara bırakıyoruz, 
pekâlâ yarın, öbür gün görüşülmesine imkân 
olan bir takriri burada müzakere ediyoruz, va
kit kaybediyoruz. Kanaatimce Başkanlık Diva- j 
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nının bu takriri bir başka güne bırakması ve 
günü dolmakta olan kanunların müzakeresine 
devam edilmesi Cumhuriyet Senatosu için çok 
daha lüzumlu olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özgüne* yerden göğe 
kadar haklıdır. Ama mütemadiyen tazyik altın
da bulunduğumuz için bu surette hareket et
meye mecbur olduk. Esasen bu mesele Riyaset 
Divanını alâkadar etmektedir. Günkü tüzükte 
böyle bir şey yoktur. Bu takriri Riyaset Diva
nında görüşür ve Heyeti Celilenize arz ederiz, 
efendim. 

Yalnız bir noktaya temas etmek isterim, 
Sayın Cenap Ege bilmem buradalar mı? (Bu
rada sesleri.) M'evcudolanlar gösterilmiyor, 
mevcudolmıyanlar gösteriliyor, dediler. Böyle 
bir şej'den arkadaşlarımızı tenzih ederiz. Zü
hul olabilir, bir ikisi üzerine zühul olabilir. Fa
kat mevcudolmıyanları, mevcut, mevcudolanları 
mevcut değilmiş gibi göstermek, böyle bir yola 
zannederim ki, hiçbir arkadaşımızın girmemesi 
ve itham edilmemesi yerinde olur. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kı-
rallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda 
Birleşik Kır allığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasın
da imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulma
sına dair U^ndlaşma ile (A), (B), (C), (D), 
(E), ve (F) \eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye, Cumhuriyeti ve 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı arasında nmzalanan [Garanti Andlaş-
ması ie bu Andaşmanın II nci maddesinde atıfta 
bulunuan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 
temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs Cum
huriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cum
huriyeti taraşında imzalanan İttifak xindla-şması 
ile 1 ve II sayılı Ek Protokollerinin; Kıbr%s 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ite Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan ittifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen Anlaş
manın; ve en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle Sa
pılan Anlaşmanın; onaylanmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmlesine dair Millî Savunma 
Komisyonu Başkanlığı önergesi. 
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BAŞKAN —- Bir takrir daha geldi. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin yedinci sırasında yer alan and-

1 aşmaların âcil mahiyeti nazara alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

İMillî Savunma 
Komisyonu Başkanı 

Tabiî Üye -
Fahri Özdilek 

29.3.1965 0 : 1 
•.BAŞKAN.— Bu Türkiye Cumhuriyeti ile, 

Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Ku
zey îrlânda Birleşik Kırallığı ve Knbrıs Cum
huriyeti arasındaki anlaşmalara aittir. Müsta
celdir : Bu kanunun müzakeresinden sonra ter-
cihan müzaJkere edilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenDer... Kabul edil
mişti?. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 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) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin hemen müza
keresini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Bir şey 
arz edeyim. Bugün özel öğretim kuramlarının 
da son günüdür. 

BAŞKAN — (Bunu tetkik ettik efendim. Bu 
gayet kısadır. Gece yarısına kadar da çalışıp 
bitirebiliriz, ötekinde bir iki gün kazanmamız 
ihtimali vardır, Bütçe Komisyonu geç teşekkül 
ettiği için. 

Bu arada, Sayın Ömer Bozealı'nm, bir tak
riri vardır. Konuşmaların beş dakikaya indiril
mesi hakkında fakat içtüzük müsait değildir. 
içtüzük Genel Kuralım karan 10 dakika ile mu
kayyettir, der. Onun için bunu oyunuza arz 
edemiyeceğim. Efendim, bu kanunun gerekçesi
ni okumaya lüzum var mı? (Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 

MEHMET ALI DEMlR (Tunceli) — Efen
dim tümü üzerinde söz istemiştik. (Oylandı 
sesleri) Hayır efendim oylanmadı tümü üzerin
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ra
porun okunmasına lüzum görülmedi. Onu oyla
dım. Fakat söz ve konuşma hakkı mahfuzdur. 

(1) 566 S, Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 

Gayet tabiî değil mil? (Maddelere geçilmesi hu
susunu oyladınız sesleri) Hayır oyladığım okun
masına lüzum olmamasıdır. Buyuran Sayın 
Mehmet Ali Demir. Söz istiyenler şunlardır : 
Mehmet Ali Demir, Rifat öztürkçine, Âmil Ar-
tus ve Mebrure Aksoley. (Bizler de istemiştik 
sesleri) Bana verilen listede' isimleriniz yok. 
yazayım lütfen. 

MEHMET ALI DEMÎR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, sayın Senatörler; teklif sahip
lerinden biri olarak, huzurlarınıza kadar gelen 
bu kanun müsbet oylarınızla yürürlüğe girdiği 
takdirde cemiyetimizin en önemli içtimai yara
larından birine, muvakkat bir zaman dahi olsa, 
deva bulunması, büyük bir vatandaş topluluğu 
nezdinde memnuniyet yaratacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; hepimizce bilinen ha
kikat şudur ki; Medeni Kanun yürürlüğe gir
meden evvel aile hayatımızda cari olan poliga
mi sistemi idi. Medeni Kanun yürürlüğe girdiği 
4 . 10 . 1926 tarihinden itibaren poligami sistemi 
yerine monogami sistemi kabul edilmiştir-. 

Muhterem arkadaşlar; her ne kadar Medeni 
Kanun bir erkeğin bir kaç kadınla evlenme 
şekline son vermekle beraber, asırlardan beri 
devam edip gelen bu sistemin alışkanlığından 
milletimiz kolay kolay kurtulamamıştır. Bu kötü 
alışkanlık cemiyetimizin iktisadi ve içtimai za
ruretleri zaman zaman körüklemiştir, 

. Kötü alışkanlıkların sonucu olarak bâzı kim
seler nikâh dışı birleşmeler yaptıkları gibi, ni
kâhlı eşiyle birlikte veya gizli olarak başka .bir 
kadınla yaşıyanlar mevcuttur. 

Medeni Kanunumuza aykırı olan bu gibi bir
leşmelerden doğan çocukların durumu cemiyeti
miz için daimi surette bir üzüntü kaynağı ol
muştur. Birleşmeler hangi şekilde tecelli ederse 
etsin, hiç bir günahı olmıyan çocuklarım cemiyet 
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keğe izafetle meselenin sarih olarak ve gizli 
kalmış doğum ve ölüm vakalarının cezasız ola
rak tescillerini temin maksadiyle hazırladığı
mız bu kanun teklifi Yüksek Senatoda hiçbir 
değişikliğe uğramadan müspet olarak çıktığı 
takdirde muvakkat bir zaman için olsa dahi, 
cemiyetin bir yarasının sarılmasını teinin ede
cektir. 

Oylarınızı müspet yönde kullanmanız rica-
siyle huzurlarınızdan ayrılırken, Y. T. P. top
luluğu adına hepinizi hürmetle selâmlarım, 
kıymetli oylarınızla kanunlaşacağını ümidct-
tiğimiz bu teklifin, memleket ve milletinize ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

0. Senatosu B : i 
içerisindeki durumunu kurtarmak yine cemiye
tin bir vazifesi olması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; evlenme'erine mâni 
bulunmıyan karı - koca kendi haklarını he • za
man koruyabilirler. Medeni Kanunun hüküm
leri içerisinde evlenme akdini yapribilmek im
kânlarına sahiptiıler. Asıl korunması lâzımge-
len birleşmelerden doğan çocuklardır. Dünyaya 
gelişlerinde hiç bir günâhı bulunmıyan ço-
cuklarnı insan haklarına aykırı seki â.2 medeni 
halda dan malınım ve cemiyet içerisinde fena 
durumda bırakılmaları, bugünkü hukuk anla
yışına ve insan haklarına mugayiıdir. 

Medeni Kanunumuza göre s"ğ o'arak doğ
mak şartiyle şahsiyet ikt'sabeden bu nev*i ço
cukların cemiyet içinde yüz karası olmanın de
vamı darmi bir üzüntü kaynağı olmuş'ur. 

Bilhassa nesep ve miras işlerinde haHarın-n 
korunması da cem'yetin görevlerindendir. Me
deni Kanunumuzun neşrinden bu yana bu
gün huzurlarınıza getirdiğimiz kanun teki fi
fre paralel olarak muayyen müdde'lere inhisar 
ettirilmek şartiyle ayrı ayrı tarihVde getirilen 
beş teklif ve tasarı kanunlaşmıştır. Bu teklif 
ve hemen hepsi aynı ge ekçe ile Mecl'so sunul
muştur. tik teklif 2330 sayıl ı Kanun1 a yürür
lüğe gi'mistir. Bu kanunu taklb^den diğer tek
lif ve tasarıların da kanunlasın"sı sonunda yedi 
milyon yediyüz yirmidört bin 619 doğum yeni
den nüfusa tesc'l edilmiştir. Bu miktar hal:-
hazır nüfusumuzun % 25 ini teşkil e'mektedir. 
Şu misal Yüksek Senatoyu tenvire kâfi olsa 
gerek. 

6652 say'lı Kanunun yürürlüğe gi'd'ği 
7 . 2 . 1956 tarihinden 7 . 2 . 1960 tarihine ka
dar yani 4 yıl zarfında 436 bin 588 evlenme, 284 
bin 941 ölüm, 1 milyon 870 bin 522 değum vakası 
kaydedilmiş'ir. Bu gerçekler karşısında M-.deni 
Kanunumuzun (bu hususları ihtiva eden V3 
mevcut aksaklıkların giderilmesi, bünyemize 
uygun bir şekilde düzeltilmesi, artık bu gibi 
tedbirlere son verilmesi yerinde olur kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlar; netice olarak birleş-
nteleriyle evlenmeleriyle kanuni mâni bulunmı-
yanlann, Medeni Kanuna aykırı birleşmelerin, 
bunlardan doğan çocukların nesebini de sahih 
olarak ve evli bir erkeğin evli olmıyan kadınla 
birleşmesinden doğan çocukların kadın ve er-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Fransız 
Senatosu Maliye Komisyonu Başkanı ve üyele
ri şu dakikada müzakeremizi takibetmek üzere 
Senatoya gelmiş bulunmaktadırlar. Kendileri
ne Senato namına hoşgeldiniz derim. (Alkış
lar) 

Buyurun Sayın öztürkeine. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Usul hakkında söz istiyorum. Bir ricada bulu
nacağım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem Başkan, muhtterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder mi
siniz, usul hakkında konuşacaklar. 

Buyuran Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, benim talebim, usul 
hakkında değil arkadaşlarımdan bir rica şek
linde olacaktır. Şu kanun gerek Millet Meclisi
nin, gerek Cumhuriyet .Senatosunun muhtelif 
komisyonlarında en ufak bir değişikliğe uğra
madan ihtisas komisyonlarında tetkik edilmiş 
bir kanundur. Şimdi -gülüyoruz ki iki kanunu 
bugün bitirmeye mecburuz. Bu kanun bitecek, 
bir de diğer bir kanun (Özel okullar kanunu 
tasarısı, senleri...) bitirilecek. 

Şimdi istirhamım şu olacaktır. Mevzu ilk de
fa Meclise gelen bir kanun değiMir. Şimdiye ka
dar gelen 6 ncı af kanunudur. Her maddesi üze
rinde durulmuştur, işlenmiştir, tatbikat aksaklık
ları giderilmiştir ve huzurunuza gelmiştir. Şimdi 
böyle bir kanunun tümü üzerinde arkadaşlarımın 
uzun uzun konuşmaları Senatonun fonksiyonunu 
icra edememesi gibi bir netice doğurma ihtimali 
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vardır. Çünkü bugün bitirilmesi gereken kanun
lar vardır. Ben rica ediyorum, 6 defa bu Mec
listen gelip geçen, ihtisas komisyonlarında ince
den inceye tetkik olunan bir kanun üzerinde 
uzunca bir zaman geçirmiyelim. Senatodan da 
'konuşulmıyan bir kanun olarak geçmesin, istir
hamım budur. Kabulünü muhterem arkadaşla
rımdan rica ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkış
lar.) . ' 

BAŞKAN — Sayın öz'türkçine buyurun. 
RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, usul hakkında konuşulun-
caya kadar biz bunları çoktan konuşup diğer 
arkadaş da .sözünü bitirmiş olacaktı. Bu bakım
dan Yüce Senatonun usul deyip de işgal edilme
mesi daha yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 Ekim 1926 tari
hinde yürürlüğe giren Medeni Kanun poligami 
yani çok kadınla evlilik yerine monogami, yani 
tek kadmla ev1 ilik sistemini getirmiştir. Aradan 
uzun yıllar geçtiği halde her türlü yasaklara ve 
ağır cezai hükümlere rağmen porigami evlilik 
sisteminin kökünü batıramamıştır. 39 yıldan beri 
nesebi gayri sahih yavruların tescili için mütea
kip kanunlarla 7 724 919 yavru tescil edilmiştir. 
Bu aded mecmu nüfusumuzun dörtte biridir. 
GörüUivor ki; çıkartılan kanunlar sosyal yaranın 
teknolojik tedavisinden ziyade palyatif ve ova-
layıcı tedavi usullerinden ileri gidememiştir. Hü
kümetimizden ricamız böyle her sene palyatif te
davilerle değil bu sosyal yarayı kökünden halle-
dcc3k hakiki tdkno'ojik tedavi kanunlarını getir
mesidir. Tftklifin krıbıfü ile bigünah yavrular ce-
mivetin sıcak sinesinde sosyal şifa bulacaktır. 
Hürmetlerimle. 

B ASKAN — Saym Âmil Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, kanunun bugün süresinin 
sona erdiğini ve başka işlerin de bulunduğunu 
dikkate alarak gayet kısa konuşacağım. 

Biliyorsunuz bugün Yüksek Huzurunuza p'^1-
ıniş olan kanun iki kategori çocuğun tescil edil
mesini derpiş ediyor. T^pkı evlenme mahsub" 
çocuklar gibi nüfus kütüğüne yazılmasını derpiş 
ediyor. 

Birincisi, birbirleriyle evlenmeleri için hiçbir 
mâni bulunmayan, buna rağmen resmî memur 
önünde, nikâh memuru önünde evlenme akdini 
yaptırmamış olan ve karı - koca gibi yaşıyan 
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kimselerin vücuda getirdikleri çocuklar. Bunlar 
ekseriyetle imam nikâhı dediğimiz dinî evlenme 
ile birleşmiş olan kimselerdir. Bunların çocukla
rının bundan evvelki kanunlarda olduğu gibi 
meşru çocuk olarak kütüğe yazılması bu kanun 
tasarısı ile derpiş ediliyor. 

İkincisi; evli olan bir erkeğin, evli olınıyan 
bir kadmla karı - koca hayatı yaşamasından hu
sule gelen çocukların gene nüfus kütüğüne o 
adamın çocukları olarak tescil edilmesini derpiş 
ediyor ki, bu sebeple kanun zımnen memlekette 
Medeni Kanunun kabulünden bugüne kadar 
devam edegelen, bir kısım halk tabakaları ara
sında devam edegelen birden fazla kadınla ev
lenme âdetini kabul etmiş oluyor. 

Şimdi bence kanunun en mühim olan ve asıl 
üzerinde durulması gereken bu ikinci kategori 
ceouklar üzerinde sevk ettiği hükümdür. Bunlar 
üzerinde sevk edilen hükümle evli olan bir erke
ğin bir ikinci kadınla yaşamasından doğan ço-
cukların da tıpkı meşru çocuklar gibi kütüğe 
tcocil edilmesi kabul edilmiş oluyor. Dinî evlen
me itiyadının devam etmesi yalnız bizim memle-
'kö'lerde görülen bir hal değildir. Başka memle
ketlerde, eskiden biliyorsunuz, evlenme yalnız 
dinî şahsın, kiliseye mensulbolan şahsın önünde 
yapılmakta idi. Ve medeni evlenme dediğimiz 
resmî memur önünde evlenme muamelesi yapıl
mazdı. Kilise hukukunun cari olduğu zamanlar
da kilisede yapılan bu evlenme muamelesi mute-
iberdi ve başka bir muameleye lüzum yoktu. Fa
kat 19 ncu asır sonlarında Avrupa'da medeni ka
nunların kalbulü ile evlenme muamelesi resmî 
memur önünde yapılan ve ancak resmî memur 
önünde, sivil memur önünde yapıldığı takdirde 
hüküm ifade eden bir mukavele, bir akid hali
ne getirildi. .îşte bu suretle Medeni Kanunun 
'koyduğu bu prensip o memleketlerde de bir süre 
tatbik edilemedi. Halkın 'kendi itiyatları neticesi 
olara'k sadece kiliselerde evlenme ile yetinildi ve 
memur önünde evlenmeden çekinildi. Fakat ora
da onların sayısı bizdeki kadar büyük rakamlara 
ulaşmadığı için bizde olduğu gjbi böyle af kanun
ları çıkarılması ihtiyacı hâsıl olmadı. Bizde ise, 
4 Teşrinievvel 1926 tarihinde yürürlüğe giren 
Medeni Kanunumuzun yürürlük tarihinden çok 
kısa bir zaman sonra 1933 yılında, yani 7 sene 
sonra bunların sayısı aşağı yukarı üç milyonu 
ıbulduğu için ilk 1933 yılında af kanunu çıkarıl
ması zarureti hâsıl oldu ve arz ettiğim gibi res-
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mî memur önünde yapılmıyan imam nikâhı ile 
yapılan evlenmelerden hâsıl olan çocukların tıp
kı meşru çocuklar gibi nüfus kütüğüne tescili 
2230 ve 2576 sayılı kanunlarla derpiş edildi. Bu 
suretle tescil edilen çocuk sayısı 3,227,138 dir. 
Takdir buyurursunuz ki, bu kadar büyük bir 
rakama 'baliğ olan çocukların evlenme dışı olarak 
telâkki edilmesine sosyal bünyenin müsait ola-
mıyacağı aşikârdır, işte 'bu zaruret dolayısiyle 
Medeni Kanunun koyduğu esaslara rağmen bi
rinci af kanunu çıkarıldı. 

Talbiatiyle /bu bir palyatif tedbir oldu. dö
nül isterdi ki, bu devam etmesin, yani halkın 
eğitim seviyesi ilerlesin ve herkes resanî ve me
deni evlenmeye iltifat ederek imam nikâhı ile 
birleşmeler 'hiç denecek bir dereceye düşsün. 
Fakat maalesef bu olmadı. Onun için 1945 yı
lında çıkarılan 4727 sayılı Kanunla yeniden ay
nı şekilde bir arffa başvurmak zarureti hâsıl 
oldu. Bunun neticesi olarak da 1 183 707 ço
cuk yeniden nüfusa, evlenme mahsulü «ocuklar 
gibi tescil olundular. Fakat bununla da iş bit
medi. 1950 yılında 5524 sayılı Kanunla tekrar 
bir af kanunu çıkarmak mecburiyeti hâsıl oldu. 
Bu kanunun şümulüne ğiıeıı çocuklar da 
1 443 374 tür ve bu suretle dördüncü kanun da 
çıkarılmış oldu. Nihayet altı sene sonra 1956 da 
6652 sayılı Kanunla tekrar 1 870 520 çocuğun 
tescili yapıldı. İşte, 1956 dan bu yana geçen sü
re içinde, 1956 tarihlinin süresi dört yıldır. 
Demek ki 1960 tan bu yana beş yıllık zaman için
de tescil edilm'iyen evlenmelerden olan çocukla
rın sayısı büyük yekûnlara baliğ olmuş bulun
duğu için, şiimdi getirilen kanun teklifine ihti
yaç Ihâsıl olmuştur. Bu teklif de bundan evvelki 
kanunların aynıdır. Yani îıem evlenme memuru 
önünde yapılmayan evlenmelerden hâsıl olan ço
cuklar, bem de poligami malhsulü, yani birden 
fazla kadınla evlenme, birisi resmî nikâhla, di
ğeri gayriresmî nikâh olmak üzere birden fazla 
kadınla evlenme malhsulü olan çocukların tesci
lini derpiş etmektedir. Hiç §üp!he yok iki, Ibu 
kanunların memleketteki bu içtimai yaraya de
va olamıyacağı izabtan vâresltedir. Bunlar niha
yet birtakım, palyatif 'tedbirlerdir. Fakat bu 
yaraya esas deva olacak kanunlar da, daba zi
yade memleketin eğitim seviyesinin yükseltil
mesi ve bu suretle birden fazla kadınla yaşama 
imkânının kalmaması ve bilhassa kız ailelerinin, 
kız çocuklarının evlenirken mutlaka resmî nifcâih 
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lile evlenmeleri için direnmeleri teinin edilmeli
dir. Ben şahsan inliyorum, 'birçok ahvalde bil
hassa memlekette başlık denen geleneğin devamı 
yiteünden erkek ftaraıt'ı resmî nükâh istediği bal-
de kız tarafı köylerde resmî nikâhtan kaçmakta 
ve imam nikâhını tercih etmektedir. iBöyle olun
ca kolayca ayrılmak imkânı vardır, bir. Ay
rıldıktan sonra da tekrar başlık alarak evlenmek 
limkânmı sağlamış olur, iki. Bütün bunlar sos
yal bir meseledir ve kanunlarla, yasaklarla hal
lolunacak mevzu değildir. Eğer öyle olsaydı, 
Medeni 'Kanun yürürlüğe girdikten beri 39 yıl 
geçmiştir, bu 39 yıl içinde bu mesele çoktan 
'halledilmiş olurdu. 

Hiç şüphe yoktur ki aıkadaşlar, bir linkılâp 
kanunu olan ve Atatürk inkılâplarının en mü-
bimlerinden sayılan tek kadınla evlenme esasını 
getiren ve evlenmeyi resmî memur önünde ak
dedilen bir akit haline sokan Medeni Kanunu
muzun bu en mühim iki hükmünü zedeliyen Ibu 
kanunların, böyle beş, altı senelıik fasılalarla, 
arka arkaya Meclislere getirilmesi zaruretinin 
'hâsıl olması bizim için çok acıdır. Bundan cid
den çok büyük üzüntü duymaktayız. Fakat 
arz ettiğim gibi, bir memleketin nüfusunun 
1/4 ünün evlenme dışı dnsanlar olarak, gayri-
nıeşrıı insanlar olarak telâkki etmeye imkân ol
madığından bu zaruretin şevkiyle bu kanunlar 
sevk edilmekte ve Yüce Meclislerden geçmekte
dir. Bugünkü kanunun bu sebeplerle aleyhinde 
bulunmaya ve bunun çıkmamasını temenni etme
ye -imkân olmıyacaktır. Fakat arz ettiğim 'gibi 
gerek Medeni Kanunda yapılmakta olan ve bo
şanma bükümlerini kolaylaştıran ve evlenme 
muamelelerini basiti eştiren tadillerle ve gerek 
bu istikamette her vasıta ile balkın eğitimine 
önem vermek suretiyle bu kabîl kanunların is
tikbalde devam etmesi önlenmiş olacaktır. Ka
nunun bilhassa evdi bir erkeğin bir başka ka
dınla nikâhsüz olarak yaşamasından hâsıl olan 
çocukların da tıpkı evlenme dâhilinde doğan 
çocuklar gibi tesciline ait kısmı bence en teh
likeli olan kısımdır. Çünkü, biliyorsunuz evlilik
ten bıısule gelen, evli karı ve kocanın meydana 
getirdiği çocuklar miras bakımından bir temi
nat altındadır. Onlar bilirler ki, babalarının 
tek karısı olacaktır ve bu kadından olan ço
cuklar onun yegâne mirasçılarıdır. Fakat evli 
erkeğin belki gizli olarak başka bir kadından 
'husule getirdiği çocukları biz günün bininde ta-
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ııımakla ve onları nüfusa 'kaydettirmekle meş- I 
ru çocukların yanına Ibirden bire yeni mirasçı
lar (getiriyoruz ve diyoruz ki, siz evet meşru ço
cuksunuz. iki tane çocuk lolaralk bu ana ve 'ba
banın gocuğusunuz. Anneniz ve babanız resmî 
nikâh ile birleşmişlerdir ama sizin babanızın 
resmî nikâhla birleşmediği ikinci bir kadın da
ha vardır. Ondan sizin haberiniz yok. O kadın
dan olan üç çpcük dalha vardır. Bu üç çocuğu ı 
da nüfusa meşru çocuk olarak şimdi kaydedi
yoruz. Bu suretle siz iki çocuk yerine Ibeş ço
cuk oldunuz. Baibanızm mirasını beşe taksim 
edeceksiniz, işte 'Medeni Kanunun meşru ço
cuklara tanımış olduğu teminatı bu suretle bir 
kalemde Orta'dan kaldırıyoruz. işte kanunun 
meşru çocuklar bakımından arz ettiği on büyük 
tehlike budur. Yani, kanunu mütalâa ederken, 
«Efendim, bu zavallı çocukların ne kabahati 
var? Bunlar Ibir adamın, bir kadının dikkatsiz
liğinin mahsulüdürler. Bunları düşünelim ve 
koruyalım.» tarzındaki bir düşünce, meşru ço- j 
cılkların menfaatleriyim karşılaştığı zaman çok | 
ağır Ibir tehlike teşkil etmektedir. Ve 'bu düşün- j 
cenin ağırlığı karşısında, meşru çocukların 
menfaatlerinden, Medeni Kanunun kendilerine 
sağlamış olduğu menfaatten 'hemen hemen çok j 
büyük bir kısmını kabul etmektedirler. Buna 
rağmen arz ettiğim gibi sayılarının büyüklüğü 
dolayısiyle bugüne kadar bu ikinci kategorideki 
çocukların da affına gidilmiştir. Hiç olmazsa 
bundan sonra bu şekilde evli erkeklerin evlen- i 
me dışı olarak, nikâhsız olarak yaşadıkları ikin
ci kadından husule ıgelen çocukların tanınma
ması cihetine gidilmeli ve gelecek olan kanun
lara bu şekilde hüküm konulmamalıdır. Bili
yorsunuz, yine Medeni Kanunun 253 ncü mad
desine göre evlât edinime imkânları da meşru j 
(»ocuğu olmıyanlara tanınmıştır. Bir adamın 
kendisinin meşru çocuğu yoksa, ancak o evlât 
edinebilir. Halbuki bu kanunlarla evlât edinme 
muamelesine de lüzum kalmamakta, evlenme 
dışı husule gelen çocukları, tıpkı evlenmeden 
husule gelen çocuklar gibi onlarla yanyana 
nüfus kütüğüne kaydediyoruz ve onlara da meş
ru çocuklar gibi mirasçılık hakkını tanıyoruz. 
Yine Medeni Kanunun başka bir hükmüne gö
re, birbirleriyle evlenmeleri memnu olanlardan 
veya evli erkek ve evli kadınların zinasından 
doğan çocuklar tanınamaz, işte Medeni Kanu
nun 292 nci maddesindeki bu hükmü de şimdi i 
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önümüzdeki tasarı bir kalemde ortadan kaldır
maktadır. Demekki, bu tasarı ile evli erkeğin 
zinasından doğan çocuk tanınmakta ve tıpkı meş
ru çocuk igilbi nüfusa tescil edilmektedir. Şim
di diyoruz ki, birçok yönlerden Medeni Kanu
nun getirdiği prensipleri bir kalemde ortadan 
kaldıran ve bilhassa meşru çocuklar için bunla
rın evlenme akdi ile tanınmış olan miras hak
larını çok azaltabildi ve diğer dışardan gelen, 
evlenme dışı çocuklarla mirası paylaşmaya on
ları mecbur eden bu kanunun 1 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki hükmün, hiç. olmazsa bun
dan sonra gelecek olan af kanunlarında yer al
mamasını temenni eder, hepinizi hürmet ve say
gılarımla .selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley. 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; Yüksek Heyeti
niz, Millet Meclisince kabul edilen «Tescil edil-
miyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukla
rın cezasız tescili hakkındaki kanun teklifi» ni 
incelemektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Atatürk Devrimlerinin 
en yücesi kadın Devrimidir. Kadın peçeden, 
kadın kafesten daha doğrusu kadın, esaretten 
kurtulmuş ve kadın vatandaş olmuştur. 

Türk kadını 4 Ekim 1920 yılında yürürlüğe 
giren Medeni Kanunla erkekle eşit medeni hak
lara ve 11 Aralık 1904 te 2599 sayılı Kanunun 
değiştirilmesiyle siyasî haklara sahibolmuştur. 
Fakat esefle itiraf etmek lâzımdır ki, kadın bu 
haklardan lâyıkiyle faydalanamamıştır. 

Türk kadınının haklarını kullanabilmesi an
cak ve ancak sosyal tekâmüle ve kadının eğitimi 
suretiyle şahsiyet sahibi olmasına bağlıdır. 

Medeni Kanun tek kadınla evliliği kabul et
miş olmasına rağmen yine üzüntü ile ifade et
mek lâzım gelirse yıllardan beri teamül halinde 
olan 2, o evlilik anlayışı ve tatbikatı aradan 
39 yıl geçmiş olmasına rağmen sosyal bünyemiz
den bu kötü itiyat sökülüp atılamamıştır. Bu
gün imam nikâhı ile evlilikler devam edip git
mektedir. 

Kanun dışı birleşmelerden, nesebi gayri sa
hih çocuklarda meydana gelmektedir. İncele
mekte olduğumuz kanun teklifinin amacı, hiç
bir suçu olmıyan bu çocukları cezasız olarak 
tescil etmek suretiyle cemiyete kazandırmaktır. 
Bu kanun yerinde olmakla beraber, bu gibi ko-
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laylıklarm kanun dışı birleşmeleri de teşvik et
mekte olduğunu ve aynı zamanda zina müessc-
sesininde lâyıkı ile işlememekte olduğunu arz 
etmek için söz aldım. Hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir, ivedi
likle müzakeresini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Efen
dim, bu kanunun müzakeresi bitti. Ancak Hü
kümet temsilcisine birkaç defa telefon edilmiş 
olmasına rağmen hâlâ gelmemiştir. Binaena
leyh öteki kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

Adalet Bakanına, İçişleri Bakanına müker-
rcren telefon edilmiştir. Geliyoruz, gclij'oruz di
ye savsaklamışlardır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Yine 
telefon edilsin efendim. 

BAŞKAN — Üç defa telefon edilmiştir Bey-
fendi. Ne yapalım yani. İşleri durduralım mı? 
Çünkü, maddelerde tadil teklifleri vardır. 

Hükümete «Ne diyorsunuz» diye sormaya 
mecburuz. 

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

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 12 nci madde açık oylarınıza arz edi
lecektir. Ondan evvel 8, 9, 10 ncu maddeler 
oyunuza arz edilmiştir, fakat nisap hâsıl olma
dığı için şimdi tekrar oyunuza sunulacaktır. Bu
nunla beraber komisyonumuzun çıkardığı Millet 
Meclisi metnindeki 13 ncü maddeyi de ayrıca 
açık oya arz edeceğiz. 

Şimdi Senatonun 13 ncü maddesini okutu
yorum. 

MADDE 13. — Yüksek dereceli okullarda 
her yıl teorik ve pratik derslerin imtihanları 
Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılır. 

İmtihan kurullarına katılacak üniversite ve-
> a bilimsel özerkliğe sahip yüksek okul öğretim 

(i) 565 S. Sayılı basmayazı 24 . 3 . 1965 
günlü 60 net Birleşim tutanağının sonundadır. 

— 416 

29 . 3 . 1985 O : 1 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzerine 
ilgili fakülte veya yüksek okullarca, usulüne 
göre seçilir. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Tiizün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. V) 

— Sayın Başkan, sayın üyeler; özel yüksek 
okullar hakkında iki zıt fikrin meveudoldıığu 
göze çarpmaktadır. 

Bir tarafta özel yüksek okullar açılmasının 
Anayasaya aykırı olduğu, bu okulların fırsat 
eşitliğini zedelediği ve kolay diploma almaya 
imkân hazırladığı kanısında olup bu okulların 
devamına müsaade edilmemesi fikrini savunan
lar vardır. Diğer tararla ise, Anayasada yük
sek okul açılmasına mâni bir hüküm bulunmadı
ğı, bu okulların süratle artışının bir ihtiyacın 
neticesi ouduğu, buralara kaydolunan öğrenci
lerden açılan yerleri doldurmak suretiyle üni
versitelere girişte bir imkânın sağlandığı bu
nun ise fırsat eşitliğini zedele m ey ip bilâkis im
kânlar yarattığı fikrini boııimsiyetıler ve bu 
okulların artırılmasını teşvik etmeyi uygun gö
renler vardır. 

Benim görüşüme göre bu iki fikrin de doğru 
olan tarafları mevcuttur. Bu bakımdan ben ka
pıyı ne ardına kadar açmak ne de bu okulları 
tamamen ortadan kaldıracak tedbirler almak ta
raflısı değilim. Bu konuda orta yolun bulun
ması en doğru hareket olacaktır fikrindeyim. 

Şöyle ki; bugün her şeye rağmen memleketi
mizde liselere giren öğrencilerin adedi çok yük
sektir. Bunun tabiî neticesi olarak lise mezun
larının adedi de çok olmaktadır. Bunların üni
versiteye girmek istemeleri ise gayet tabiîdir. 

Üniversitelerimiz ancak muayyen miktarda 
öğrenci aldıklarıdan bir kısım talebe açıkta kal
makta bu suretle Anayasanın herkese oşidola-
rak tanıdığı öğrenme hakkı zedelenmektedir. 

Bu bakımdan özel yüksek okulların açıkta 
kalan bu öğrencilere imkân hazırlanması fik-
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Bu suretle özel yüksek okulların devamına. 

ve bunların getirdiği faydalardan yararlanmaya 
devam edilecek bu okullardan kolay diploma 
alındığı yolundaki endişe ve söylentilerin önü 
alınmış olacak ve buralardan yetişmiş olanlar 
da diğerleri ile aynı imtihandan geçecekleri için 
alacakları diploma alın teri, yüz akı ile kaza
nılmış bir hak olarak kendilerine verilmiş bu
lunacağından birçok tereddütleri ortadan kal
dırarak memlekette çeşitli diplomalar yerine tek 
tip diploma geçerli olacağından birçok endişe
ler de bu suretle kendiliğinden ortadan kalkmış 
olacaktır. 
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rimce memnunlukla karşılanması gereken bir 
husustur. 

Ayrıca üniversitelerin imtihan sistemi kar
şısında istemediği bir şubeyi kazanmış olan bir 
öğrencinin özel bir yüksek okula gitmeyi ter
cih etmesi ondan açılan yere bir başka gencin 
girmesini sağlaması bakımından da faydalı ol
maktadır. Nitekim; bu yıl yedekte kalmış olan 
öğrencilere üst, üste iki liste halinde üniversi
teler giriş imtihanının bulunmasında özel yük
sek okulların önemli bir rolü olduğu inkâr edi
lemez. 

Bu husus böyle olmakla beraber ben Anaya
sanın üniversite açma yetkisinin Devlete verme 
hususundaki görüşünün içinde yüksek okulların 
da bulunması gerektiğine inanmaktayım. 

Zira bugün memleketimizdeki uygulamada 
diplomanın esas alınması esprisi karşısında çe
şitli yollardan açılmış çeşitli yüksek okulların 
diplomalarını Devlet diploması ile eşit kabul et
menin sakıncalı olacağı fikrindeyim. 

Ayrıca ara sınıflarında denkliği tanınmamış 
bir okulun okul olarak kabulünü ilk ve orta de
receli okullar hakkında açıkladığım mahzurları 
dolayısiylc mümkün görmediğimden emsali res
mî yüksek okulların dengi olmadığını kabul et
tiğimiz—bir okulun öğretim süresi sonunda dip
loma tanzimine yetkili kılınmasını da uygun 
görmeye imkân bulamamaktayım. Bu bakım
dan ben bu konuyla ilgili çözüm yolunun ancak 
özel yüksek okulu bitiren bir gencin diploması
nı muadili resmî bir yüksek okul veya fakülte
den almasını sağlamak suretiyle bulunabilece
ğine inanıyorum. 

Özel yüksek okulların bütün sınıflarında im
tihanların kanunda öngörüldüğü üzere üniver
site veya resmî okulların öğretmenleri tarafın
dan yapılması, hin öğretim süresince ciddî tu
tulmasını sağlıyacaktır. Bu suretle okulu bit in
miş olan gençlere durumlarını tevsik eden bir 
belge verilmesi lâzımdır. Ancak bu belge resmî 
bir diploma olmadığından, diplomanın verdiği 
haklardan faydalanmayı istiyenlerin bu belgeyi 
göstermek suretiyle üniversite bitirme imtihan
larına girmeye .hak kazanmaları, bu sınavlarda 
başarı gösterenlere üniversite veya resmî yük
sek okullar tarafından diploma verilmesi sanı
rım meseleyi halledecektir : 

Ben böyle bir kararın öğrencilerinin bitirme 
sınavlarında başarılı olması için özel yüksek 
okulları çok ciddî bir gayretle çalışmaya sevk 
edeceği fikrinde olduğum gibi denkliği olmıyan 
ilk veya orta dereceli bir okulu okul olarak ta
nımayı mahzurlu gören bir tutum içinde yük
sek okullarda bunu mümkün görmek gibi bir 
çelişmeyi de ortadan kaldıracağı kanısındayım. 

Bu bakımdan özel yüksek okulları bütün 
ciddiyeti ile çalışan ve öğrencilerini yetiştiren, 
ancak diploma vermeye yetkili olmayıp, yük
sek öğretimde diploma almaya hazırlıyan mües-
:er:eler olarak kabul ve ilân etmeyi yerinde gör
mekteyim. 

Bu hususta verilmiş olan takrirlere de katı
lıyorum. 

Teşekkür ederim. 
KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayn Başkanım, sayın hatibin savunduğu tez 
İstikametinde bir takririm vardır. Sayın hatip 
şayet güzel gerekçeli izah ettiler. Ben konuşmak 
ihtiyacını duymuyorum. Senatonun takdirlerine 
arz ediyorum. Takririm sizdedir. 

BAŞKAN — Takririnizin okunmasını isti
yorsunuz değil mi? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî tiye) — 
Elbette efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, hakikaten 13 ncü madde
de ileri sürülen fikirden önce arkadaşımız tara
fından ileri sürülen fikir hakikaten cazip ola
rak belki bizi ilgilendirir, ama haddizatında, biz 
de bunu düşündük, arkadaşlarımızla Karma 
Bütçe Plân Komisyonunda uzun boylu, enine bo
yuna mütelâa ettik, Yalnız, şimdi bir yüksek 
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okul hakkı veriliyor. Yüksek okullara öğrenci 
devam ediyor, bunun ılosımıâzamı, yani eikseri-
yetle hocalar üniversiteden geliyor ve deniyor 
ki, sene sonunda git fakültede inıtahaıı ver, 
buradan mezun olursun. Şimdi bu yüksek okul
ları teşvik değil, bilâkis durdurmaktadır. Maarif 
Bakanlığının emrinde olan bu yüksek okullar 
Maarif Bakanlığının denetimine tabidir. Yuka
rıda sayın Hükümet sözcüsü, yani özel okullar 
Urnunı Müdürü, bize şimdiye kadar acılan özel 
okullar haklkmda malûmat verdi. 

Meselâ, dedik, Dişçilik ve Ecza «ılık okulu 
bizim fakültelerimizden hiçte geri değil, gayet 
güzel çalışıyor. Diğer okullarda üç talebeye bir 
tane mikroskop düşüyorsa, burada bir talebe
ye bir mikroskop düşüyor. Ders araçları bakı
mından mükemmel. Buraya gelen üniversite ho
caları da yine buranın öğrencilerinden memnun. 
Demek ki, bir yüksek okul açan, nihayet yüksek 
okul mezunu yetiştirecek bir okul elbette ki, 
zayıf öğrenci yetiştirmiyecektir ve kuvvetli is
teyecektir. Ve kendisine öğrenci bulma imkânı
nı da bu suretle arayacaktır. Şimdi bunlardan 
bu imtihan hakkını aldığımız takdirde hiç bir 
özel teşebbüs gidipte yüksek okul açmaz ve doğ
ru da değildir. Bu bakımdan Zerin hanımefen
di meslekdaşımızın bu fikirleri ne kadar cazip
se de hakikatte Anayasa özel okullara salâhiyet 
veriyor ve açılmalarını istiyor ve bunu onun fi
kirleri zaviyesinden kabul ettiğimiz takdirde 
hiç de normal bir şey olmıyacaktır. Bence Dün
yanın her tarafında özel okullar, yüksek okullar 
kuruluyor ve bu yüksek okullar kendi içinde 
gelişiyor hattâ Devlet üniversiteleri ile de boy 
ölçüşecek hale gelmeli ve ayni zamanda da on
lardan ileriye gitmelidir. Şimdi Maarif Bakan
lığı da. murakabesini yapacağına, gelen kanun 
maddeleri de hakikaten bu denetlemeye imkan 
verdiğine göre, böyle bir şeyi düşünmek yerinde 
değildir. Bence maddenin olduğu gibi kabulü 
çok daha şayanı arzu olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 
SFPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Mayın 

Başkan, sayın Senato üyeleri, benini bu kanun 
dol ayı siyle asıl muhalefetim birinci maddede idi. 
Fakat birinci madde komisyon tarafından geri 
alındığı için, oradaki muhalefetimle ilgili diğer 
bir madde olan 18 ncü madde geldiği için, mu
halefetimi belirtmek- istiyorum, 

29 . 3 . 1965 O : 1 
Birinci madde üzerinde esasen verilmiş bir 

takririm vardır. Orada özel öğretim kurumları
nın her derecede tâbirinin kaldırılarak yerine 
ilk ve orta dereceli tâbirinin konulması suretiy
le yüksek öğretimle, özel öğretimin yapılması
nın aleyhinde bulunmuştum. Bu madde, yüksek 
öğretimde yapılacak özel eğitimin imtihanları
nın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılaca
ğını bildirir. Ben Anayasanın 120 nci maddesi
nin. ışığı altında, yüksek öğretimin, özel yüksek 
öğretimin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında
yım. Çünkü, maddede aynen şu var : «Üniver
siteler ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur» 
Yüksek okul ve üniversite diye birbirinden ayı
rıyoruz, doğrudur. Fakat son senelerde görü
yoruz ki, özel kimya okulu kuruluyor. Ne çıka
racak? Kimyager yetiştirecek, kimya mühendi
si yetiştirecek. Varın çok muhtemeldir ki, bu 
kanun tamamen çıktıktan sonra özel mühendis 
okulu kurulacak, ne yetiştirecek, yüksek mü-"-
hendis yetiştirecek. Çok yakında özel hukuk 

mektebi kurulacak. Ne yetiştirecek? Hukukçu 
yetiştirecek, (-emiyet, birgün gelecek ki, tanıa-
miyle bir keşmekeş içerisinde kalacaktır. Tabiî 
özel okullarda yetiştirilmiş vatan çocukları ve 
kişiler için mutlaka bir muadelet bahis konusu 
olacaktır. Bu muadeleti alacaklar; o takdirde 
Anayasanın vatandaşlara tanıdığı fırsat eşitli
ği hükmim tamamiyle rencide olacak. Devlet 
müesseselerine nazaran çok zayıf kurumlarda, 
şimdi anlatacağım niçin Devlet müesseseleri 
çok daha kuvvetlidir, (/ok zayıf kurumlarda 
yetişmiş çocuklar, gençler, evlâtlarımız ve mem
leket idaresinde, Parlâmentoda, Hükümetlerde 
vazife alacaklar, dolayısiyle memleketin irfanı
na, ilmine hizmet edilmemiş olacak. 

Arkadaşlarım; her sene bütçe müzakereleri 
sırasında Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi Mec
lislerden geçerken görüyoruz, gittikçe artan 
miktarlarda Millî Eğitim Bakanlığı ve Devlet 
bütçesinden üniversitelere meselâ bu sene 
280 - 800 milyon civarında yardımda bulun
maktadır. Türkiye'de - beş altı yılbk yaptığım 
etüde göre - her sene üniversitelere kayıtlı öğ
renci sayısı M) 000 - 70 (XX) - 80 000 dir. Fakat 
mezun sayısı 4 500 - 6 000 arasında değişmek
tedir. Demek ki; bütün yüksek okul müessese
lerinden, bütün üniversitelerden mezun olanla
rın savısı vasati beş, altı bindir. Devletin büt-
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eesinden her yıl yapılan iki yüz milyona yakın 
yatırımı bu yıllık mezun sayısı olan beş altı bin 
gence bölecek olursanız bir üniversite mezunu
nun, bir yüksek okul mezununun Devlet bütçe
sinden Devlet yatırımı olarak 50 000 liraya, 
60 000 liraya tekabül ettiğini görürsünüz. He
pimiz biliyoruz ki; öğretimin çeşitli müessese
lerinde, meselâ; tıp sahasında yarım milyon li
radır, bir gencin memlekete mal olması Devlet 
bütçesinden yapılan bu yatırını azdır bile belki, 
daha çoğunu yapmak lâzımdır, yüksek öğreti
me. Ama, unutmıyalım ki, Devlete, memlekete 
kazandırdığımız her genç Devlet bütçesinden 
yatırını olarak GO 000 liraya mal olmaktadır. 
Bu yatırım o şahsın, o öğrencinin kendisine ve
rilmiyor, o yedirilip içiriliyor mu? Hayır. Ne 
yapılıyor? Üniversiteler modern hale getirili
yor, araştırma ve geliştirme yapılıyor, çok ge
niş bir öğretim kadrosu yetiştiriliyor. Şimdi 
Devlet bütçesiyle genişletilen üniversitelerde 
yetişen öğretim üyelerinin, yetişen doçent ve 
profesörlerin özel yüksek okullarda, birkaç se
neden beri mantar gibi biten, yüksek okullarda 
vazife aldıklarını görüyoruz. İstanbul'da, Bey-
oğlu'nda, İstiklâl caddesinde bir apartmanda 
açılan özel yüksek kimya okulu yılda ?> 500 li
raya talebe kaimi ediyor. Halbuki bir şahsın, 
bir mezunun Devlete 60 bin liraya mal olduğu
nu görüyoruz. Oradaki profesörler Devlet üni
versitelerinden yetişen profesörlerdir. 

Şu halde demek ki; özel teşebbüse, zengin 
insanlara bir aktarma vapılmaktadır. Biz zengi
nin karşısında değiliz. Bütün memlekette her
kesin zengin olmasını istiyoruz. Ama, fırsat eşit
liğinin de bozulmasına şiddetle karşıyız. Yılda 
."> 500 - 4 000 lirayı verebilen ve yüksek okula 
giren, üniversite imtihanlarını da kazanamamış 
bir insan orada Devlet sırtından Devlete bir 
gencin 60 000 liraya mal olması bahis konusu 
olduğu halde '.) 000 ilâ 4 000 liraya sevk et
mektedir. Bu sosyal adalete, sosyal devlete, fır
sat eşitliğine her şeye aykırıdır. Eğer bu ka
nun tasarısının birinci maddesi düzeltilnıezse bu 
şimdi bahis konusu olan l'î ncü maddesi kaldı-
rılmazsa yani yüksek okullara özel öğretim yap
mak imkânlarım verecek olursak Türkiye'de 
üniversitelerin gittikçe modernleşmesi, Devlet 
üniversitelerinin gittikçe gelişmesinin önüne ge
çilmiş olacaktır. Filvaki lise Öğrenimini bitiren 
binlerce gencin sokaklarda kaldığını biliyoruz. 

29 . 3 .1965 O : 1 
Ama, bunun çaresi özel öğretim okulları açmak 
değildir. Bunun çaresi Devlet üniversitelerinin 
kadrolarım genişletmektir, öğretim görevlile
rinden profesör, doçent ve diğer sayın öğretim 
görevlileri özel okullarda vazife alabildiklerine 
göre, oraya tahsis edilmiş zamanları olduğuna 
göre Devlet üniversiteleri geceli yapılmak sure
tiyle, veya kadroları genişletmek suretiyle, pro
fesörler de daha çok tatmin edilmek suretiyle 
bu profesörlerin mesailerinden Devlet üniversi
telerinde faydalanmak pekâlâ mümkündür. 

Ben birinci maddenin bidayet müzakereleri 
sırasında bir Hükümet yetkilisinin zabıtlara geç
miş şu sözlerini katiyen unutamıyorum. Özel öğ
retim okullarının hattâ üniversitelerden bile da
ha iyi yetiştirebildiği babında bir cümle zabıt
lara aynen şöyle geçmiştir. Bu öğretim görev
lilerinin üniversitelerde öğretmenlik yapmaları 
şöyle dursun, özel okullarda bile pek büyük ba
şarı gösterdikleri meydandadır. Arkadaşlar, be
nim çok yakininı, Ankara'da bir yüksek okul
da, öğretim üyesi durumundadır. İsmini söyle-
miyeeeğim, ifşa etmek istemiyorum, çok yaki
ninı olan bu zat. öğretim üyesi durumundadır. 
Bir üniversitede de ona sayfa okutmazlar, okut
turmazlar. Sayfa yarattırmazlar. Yani Devlet 
sektöründe, memuriyetlerde itibar yapmış kişi
lerin peşinden özel okulları koşturup, oralara 
öğretim görevlisi bulmak bir marifet değildir ve 
hiçbir suretle üniversitelerdeki öğretim görevli
lerinin vazifelerinden çok daha yetkisiz kişilerin 
özel okullarda vazife görebileceklerini ifade et
mek doğru bir hareket değildir. Ben özel öğre
tim sisteminin Anayasaya aykırı olduğunu iddia 
ediyorum. Bu itibarla birinci maddede veril
miş takririm vardır. Bu maddenin bu takri
rimin ışığı altında bu noktadan dikkate alınma
sını arz ederim. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Vozgat) — Reis Bey, 
usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, usul hak
kında. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım ; elimizde mev
cut bulunan, görüşülmesine devam ettiğimiz 
Özel Okullar- Kanunu Kanununun Millet Mecli
sinin 14 ncii maddesi hakkında şimdi konuşmuş 
bulunan muhterem hatip Suphi Karaman Beye
fendi kardeşimizin iddiaları ve itirazlarını, ken-
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dişi, bu kanunun birinci maddesinde teklif ola
rak vermiş bulunması sebebiyle birinci madde 
Komisyonumuza iade edilmişti. Komisyonumuz 
birinci maddeyi aynen tedvin etmiş ve Riyaset 
Mı.kımnr, takdim etni'sti. Simdi Riyaset Diva
nından ricamız, ilk defa bu birinci maddeyi hal
ledelim, ondan sonra 14 ncü madde kendiliğin
den halledilmiş olur. Onun için söz almış bulu
nuyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın sözcünün ifade ettikleri 
veçhile birinci madde komisyondan gelmiştir. 
Bu madde hakkında 13 takrir vardı. Bu takrir
ler komisyona gitmiştir. Komisyondan gelen 
metni okuyorum efendim. -

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuza iade edilmiş bulunan 1 nci 

madde aşağıdaki şekilde yeniden kaleme alın
mıştır. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

O. Tevfik Okyayuz 

MADDE 1. — özel öğretim kurumları T. C. 
uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişile
ri veya özel hukuk hükümlerine göre idare edi
len tüzel kişiler tarafından açılan her derecede
ki okullar haberleşme ile öğretim yapan yerler, 
çeşitli kurslar dershaneler, biçki, dikiş yurtla
rı ve benzeri kurumlar ile yabancılar tarafından 
açılmış bulunan öğretim kurumlarıdır. 

BAŞKAN — Madde bu şekilde gelmiştir 
efendim. Buyurunuz Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bu mad
de benim takririmi kapsamıyor. Takririmin ay
rıca oya konulmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman şu 
bunun tadilini istemektedir. Takriri 

takririyle 
okutuyo

rum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Birinci maddenin üçüncü satırında her de : 

recedeki okullar ibaresinin ilk ve orta derece
deki okullar olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Komisyon? 

29 . S . 1935 O : 1 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — İştirak et
miyoruz, müsaade buyurursanız izah edeyim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞ ÎTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMANOĞLU — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, takrire Komisyon 
ve Hükümet iştirak etmiyorlar. Takriri oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Anlaşılmadı efendim. Takriri baştan okutup 
yeniden reye arz edeceğim. 

(Suphi Karaman'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Bu takriri Komisyon ve Hükü
met benimsemiyor. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Komisyonun maddesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 1 nci madde açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

X 1. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
daki kanun teklifinin 31 ille t 3'teclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (fitillet 31 celisi 2/219; Cumhuri
yet Senatosu 2/147) (S. Sayısı : 566) (1) 

BAŞKAN -- Mıılıterem arkadaşlarım, ka
bahat Başkanlık Divanında değil. Demin müza
keresini yaptığımız kanunun tümü üzerindeki 
konuşmalar bitmiş idi. Yani tescil meselesi... 
Tebcil edilmiyen birleşmeler mevzuunda görüş
meler yapılması için Hükümet mümessili gelmiş
tir. Tasvibederseniz bunu tamamlıyalmı efen
dim. («Tamamlıyalnn» sesleri) 

Bunun "tamamlanmasını oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdü
rü Bülent Olcay, şöyle buyurunuz lütfen. 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiş idi. 1 nci 
maddevi okutuyorum efendim. 

(1) 566 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(224 ncü sayfada da var) 
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Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan do I 
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanur. 1 

MADDE 1. — Türk Medeni Kanununun yü- I 
rürlüğe girdiği 4 . 10 . 1926 tarihinden bu ka I 
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar evlendir- I 
meye salahiyetli merci önünde yapılmış bir I 
akde dayanmıyarak birleşip karı - koca halin- I 
de yaşamış olan ve evlenmelerine kanuni bir I 
engel bulunmıyanlardan doğan çocuklar nesebi I 
sahih olarak ve bu birleşmeler de tarafların rı- I 
zaları ile evlilik olarak tescil edilir. I 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının 
karı - koca gibi yaşamalarından doğmuş olan 
çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erke
ğe izafetle tescil edilir. Ancak bu kadın ile er
keğin birleşmeleri evlenme şeklinde tescil olu
namaz. 

Karı - koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
sebepleriyle devam etmemiş olanların, karı -
koca halinde yaşadıkları zaman içinde doğ
muş olan çocukları dahi yukardaki hükümlere 
göre nesebi sahih olarak ana ve babalarının ad
ları gösterilmek suretiyle baba hanesine tescil 
edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Komisyondan 

suallerimiz var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir Türk kadı

nı ile ecnebi bir erkeğin birleşmelerinden doğan 
çocukların Devletler hususi hukuku hükümleri 
muvacehesinde bu kanuna göre tescilleri nasıl 
yapılacak? 

BAŞKAN — Not almanızı rica edeceğim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evli bir ec

nebi ile veya ikisi de serbest bir Türk kadını 
ile bir ecnebinin birleşmelerinden doğan çocuk 
hangisine izafeten ve yahut da her ikisine iza
feten mi tescil edilecektir? 

BAŞKAN — Lütfen buradan izah ediniz. 
hem daha iyi olur, hem de zapta geçmiş olur. 

BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Türk devletler hususi hukuk hükümlerine 
göre, Türk anadan doğan Türk sayılacağına gö
re, ona göre muamele görecektir. I 

29 . 3 .1935 O : 1 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vatandaşlık 

Kanununa göre, bu evli bir kadın ve' erkekten 
loğan çocuğun tescili muamelesidir. Bu Mede
ni Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre 
resmî bir evlilik değildir. Bu evlilik dışında ya
pılan bir birleşmenin tescili olduğu için vatan
daşlık Kanunu hangi şekilde uygulanacaktır? 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Devletler Hususi Hukukunda, Türk kadının
dan doğan Türk sayılır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O halde anaya 
izafe edilecektir. Bundan önceki kanunun meri
yeti ile, bu kanunun meriyeti arasındaki zaman 
içerisinde, her hangi bir hukuk mahkemesinde 
reddedilen bir babalık dâvası, şimdi bu kanun 
kesinleştikten sonra... 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Tescil imkânına sahibolabilir. 

SIRRT ATALAY (Kars) — Altı defa çıkan 
o kanunlar zamanında olmuş mudur? 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Bu kanunlar geçmiş zamanı da kapsamakta
dır. Gelecek zaman için hüküm vaz'etmemekte-
dir. Geçmiş zaman içinde bu kabil aksaklıkları 
ortadan kaldırma hedefini gözetmektedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1950 senesinde 
o zaman Akif Eyidoğan İçişleri Komisyonundan 
bir sual sormuştu. Bir mahkeme karariylc red
dedilen bir babalık dâvasının kesinleşmesi üze
rine. bu kanun, yani tescil kanunu ile acaba 
şimdiye kadar kaç tescil yapılabilmiştir? 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Sayın Atalay, biliyoruz ki, mahkemeler mev
cut kanunları uygular. Hükümleri bertaraf edil
miş muayyen müddetle yürüyen kanunları yü
rürlük zamanı geçtikten sonra uygulanmasına 
imkân olmadığına göre elbette mahkemeler ka
nun olmadığı için talebi reddetmişlerdir. Yeni 
mevzu ortaya çıktığı için bunların tescili imkân 
dâhiline girecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu kanuna göre 
ve normal olarak Medeni Kanun ahkâmına göre 
yapılan bir tescil muamelesi mahkemece redde
dilecektir. Buna rağmen mevcut kanuna göre 
bu tescili siz uygun görüyor musunuz? 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Bu kanunun tescile dair hükümleri mahke
meyi ilgilendirmemektedir. Doğrudan doğruya 
idari bir işlemdir. Bu itibarla mahkemenin hük-
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mü ile tedahülleri belki olacaktır. Fakat kanım ! 
idari makamlara tescil imkânı vermektedir. Bu 
yürüyecektir; kanat imiz budur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddenin 1 nci 
fıkrasında kanuni bir engel olmadığından bahse
dilmektedir. Üçüncü fıkrasında ise yine engel
lemeden bahsedilmektedir. İster mutlak evlilik
ten, ister zinadan doğan çocuklara olsun, bu 
hangi taraflara izafeten kaydedilecektir. 

OSMAN ZEKİ (İÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Tescili men edilen bu şekilde maniyi ortada 
bulunanların tesciline elbette imkân ohnıyaeak-
tır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bütün çocuklar 
tescil edileceğine göre, tescili nasıl yapılacaktır? 
Madde bu hükümleri getirmemektedir. 

OSMAN ZEKİ (lÜMÜŞOĞLL (Devamla) 
— Mvli bir kadından doğan çocuğun tescili ol
mayacaktır elbette. Bu açıktır. 

BAŞKAN - - Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ev
velki birleşmelerden, kanunun yayımı tarihin
den itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile 
ana ve babaları hakkında da birinci madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... ttt-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
"zikri geçen tescil muamelelerinin ifasını ilgili
ler bir dilekçe ile mahallin en büyük mülkiye 
âmirinden isteyebilirler. Bu dilekçeye, muhtar
lardan alınacak ilmühaberlerin raptı lâzımdır. 

İlgililer tarafından bir yıl zarfında talep 
olmasa bile, muhtarlar çocukların tescil muame-
Ielerini yaptırmakla mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri, verilen, evrakı nüfus ida
relerine tevdi ederler. 

Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya 
babaya, ölümleri halinde kanuni mirasçılarına 
tebliğ eder. Kanuni mirasçısı bulunmazsa, key
fiyet ikametgâhlarına, nüfus ve belediye daire
lerine talik edilmek suretiyle 30 gün müddet
le ilân olunur. 30 gün süre içinde itiraz vuku-
bulmaz ve kanuni şartların •mevcudiyeti anla
şılırsa tescil muamelesi yapılır. 

İtiraz halinde sulh mahkemesince kesin ola
rak verilecek karara göre işlem yapılır. 
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| İtiraz keyfiyeti, mahkemeler tarafından he

men nüfus idarelerine bildirilir. 
I Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vıtku-
I bulmadığına dair tanzim olunacak zabıtlar ile 
I mahkeme ilâmlarının nüfus idareleri tarafı n-
I dan saklanması mecburidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
I Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... K\-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. •— Bu kanun gereğince yapı I -

I m iş olan tescillere karşı ilgililerin dâva hakla
rı mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.'.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

ıMADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak 
'muamele ve tesciller verilecek dilekçe ve ilmü
haberler ile açılacak dâvalar her türlü resim, 

I hare ve cezadan muaftır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen/.. 

Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun kendilerine va
zife tahmil eylediği memurlardan vazifelerini 
yapmıyanlardan, idare kurullarınca (25 - 50) li
ra hafif para cezası alınır. Para cezalarının tah
silinde Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Atalay. 

SrRRI ATA LAV (Kars) — 6 nci madde 
bundan önceki kanunlarda da mevcuttur. Bu 
sebeple yeni bir hüküm değildir. Komisyon, bu 
sebepten bizim vâki itirazımıza gerekçe olarak 
bunu ileri sürmesin. Fakat Ceza Kanununun 
526 nci maddesi mevcut iken ve bu 'kanun idare 
âmirleri askerî memur ve askerî hâkimler hariç 
diğer bütün memurlara bu kanun teklifi kesin -
leşip kanun halim1 geldiği takdirde yürüyebil-

I mesi için vazifeler tahmil etmektedir. Şimdi bü
tün memurlar bu kanuna göre vazifelendirildi -
ği takdirde görevi üzerine almış oluyorlar. İster 
kanundan gelsin ister en yüksek mülki âmir ver
sin. Vazifesini yapmadığı takdirde, 526 nci 

I maddeye göre doğrudan doğruya vazifeli ise za-
I ten 330 ucu maddeye göre bunlar vazifelerini 
I yapmamalarından dolayı kanunla karşı karşıya 
I geleceklerdir. Halbuki, burada kendilerine talı-
j mil edilen vazifelerini yapmıyanlara idare he-
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yetlerinin karariyle 25 - 50 lira para cezası ve
rilecektir. Bu eskiden 1.0 lira idi. Nihayet bu bi
raz daha artırılmış bulunuyor. Ben bunu hem 
kanun tekniğine aykırı ve hem de lüzumsuz gö
rürüm. Zannediyorum bir bakıma mevcut bu
günkü hükümlerden daha hafifi getiriliyor. Ve 
bu kanunun zaten tatbiki mahzurludur. Yapma
dığı takdirde; 230 daha ağır, 526 daha ağır ol
masına rağmen idare heyetleri için burada de
necek ki, espiri olarak, tdare heyetinin verece
ği 15 - 25 lira para cezası, bu kanundan eğer bir 
netice beklemek istiyorsak, bunu kaldıralım, da
ha ağır hükümler getirmek suretiyle işleme im
kânına sahibolabilsin. Eğer bugüne kadar 6 ka
nun çıkmış, iyi işliyememişse biraz da bu şekilde 
işin hafife almmasmdandır. Yani kaza idare he
yetleri, vilâyet idare heyetleri 25 - 30 lira için 
nihayet muhtarı görevlendirecek. Bu kadar hafif 
bir para cezasının ki, bu para cezası aynı zaman
da terfie de mâni değil, iptal mahiyetinde de 
değil, hukukan bir şeyi yoktur. Gidip köyde gün
lerce çalışacağı yerde, 25 lira gibi hafif bir para 
cezası ile bu ihmali kurtarabilir. Bu itibarla ben
deniz bu 6 ncı maddenin metinden çıkartılması 
için bir önerge vermiştim. Katılmanızı rica ede
rim, saygılarımla. 

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

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın At al ay'm be-
-yanı şuna müncer oluyor; Türk Ceza Kanunun
da bir ihmal sucu var. Buradaki unsurlar da 
ihmâl unsurlarıdır. Binaenaleyh, Türk Ceza Ka
nunumuzda böyle bir umumi hüküm varken bu 
hususi kanunda niye böyle bir hüküm konsun. 

Şimdi bu hüküm zaruridir. Çünkü Ceza Ka
nunundaki ihmal suçunu mahkemeler görür. 
Mahkemeye bir işin intikali için de, bir memuri
yet vazifesinden doğduğu için idare heyetlerin
den geçer. Memurun derecesine göre Devlet Şû
rasından geçmesi lâzım. Yani bunu umumi hü
kümlere bıraktık mı böyle âmir hüküm tashih 
etmeye matuf olan bu kanun zaman zaman sü
rüncemede kalabilir. Bunun neticesi de neye 
müncer olur bilmem. Onun için, bu kanun tat
bikatında sürati temin etmek ve Ceza Kanunu
nun ihmal suçundaki kasdî unsuru da arama 
bakımından hususi hüküm konmuştur. Derhal 
tatbik edilecektir ve şu kanun kendi bünyesi içe
risinde süratle infaz edilecektir. Eğer bunu 
umumi hükümlere atfedersek hiçbir ıslahat ola-
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maz, uzar ve şu işin tasfiyesi mümkün olmaz. 
Bu bir tasfiye kanunudur. Ve bir tasfiye kanu
nu olması dolayısiyle kendi bünyesi içinde idare 
heyetlerine salâhiyet vermesi isabetlidir ki, ida
re heyetinin kullandığı salâhiyetler arasında 
25 - 50 lira para cezası oldukça büyük bir para 
cezasıdır. Kendilerinin ifade buyurdukları 
526 ncı maddedeki para cezası üç liradan başlı-
yan bir para cezasıdır. Hem müeyyidesi bakı
mından maddenin isabetli olduğu kanaatinde
yim. Aynen kabulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, görüşmekte bulun
duğumuz kanunun 6 ncı maddesinde bu hükmün 
vaz'edilmiş olması, daha evvel konuşmuş bulu
nan muhterem arkadaşımın dediği gibi, Ceza Ka
nununun 230 ncu maddesinin veyahut da diğer 
maddelerinin tatbikine mâni bir hal değildir. • 

Burada kanun va'zı işin daha çabuk görülebiU 
uıesi ve memurun biran evvel bu vazifeleri ifa 
edebilmeleri için nev'ema bir de idari bir ceza 
vermiş, idari bir müeyyide koymuş durumdadır. 
Yalnız burada bir husus var, kanunun metnin
de aynen hafif para cezası alınır tâbiri vardır. 
Benim hukukî kanaatime1 göre, Hükümet sözcü
sü de aynı noktai nazarı teyidederler; hafifin 
kaldırılması lâzım ki, para cezası olsun. Aksi 
takdirde Sırrı Beyin dediği mahzur doğabilir. 
Bir şahsa bir suçtan dolayı sanki iki defa ceza 
verilmiş gibi olur. Hafif kalktığı takdirde bu 
idari bir suç olur ve memurun ayrıca işlediği 
suçlardan dolayı da Türk Ceza Kanununun 
230 ncu maddesinin tatbikinde kanuni bir sa
kınca yoktur. Bu sebeple, komisyonumuzca bu 
hüküm buraya getirilmişti ve aynı hukukî görüş-
de olduğumuzu teyiden arz ederim. Teklifimiz, 
hafif tâbirinin bu maddeden tayyıdır ki, ikisi 
bir arada yapılabilsin, idari olarak ve 25 - 30 li
ra para cezası verilebildiği gibi ayrıca yapmış 
bulunduğu bu suçlardan dolayı yine memur 
hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hükmü
ne ve Ceza Kanununun 530 ve 556 ncı maddesi
ne göre mahkemeye tevdi edilebilsin, suçu varsa 
cezasını çeksin. 

Hürmetlerimle. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Müsa
ade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. I 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar; kanunun değiştirilmesini ica-
bettireeek mahiyette değildir. Komisyonun iza
hatını ben yerinde bulmuyorum. Sebebi de, ha
fif para cezası ile para cezasının arasındaki fark 
sadece hafif cezada 3 lira için bir gün, diğerin
de 1 lira için bir gün hapis cezası hesabolunmak-
tadır, buna göre para alınmaktadır. (Bu eski
dendi sesleri) Bundan gayri birisi hafif, birisi 
ağır diye başkaa bir şekil de kıymetlendirme du
rumunda değildir. Bu bakımdan kanunda her 
hangi bir değişikliğe gidilmemesini ve bu ka
nunun lüzumlu ve acele durumu da göz önüne 
alınarak bir an evvel çıkmasını teminen, mad
denin aynen çıkarılmasında isabet vardır. Rey
lerinizin bu yolda verilmesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 

At alay'm takriri vardır; okutuyorum. Sayın 
Ömer Lûtfi Bozcalınm takriri de aynı mahiyet
tedir. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin çıkarılmasını saygı ile arz 

ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon, maddenin çıkarıl
ması hakkındaki teklifi kabul ediyor mu efen- I 
dim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA j 
' İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ 

UMUM MÜDÜRÜ BÜLENT OLCAY — Hayır. 
BAŞKAN — Maddenin çıkarılması hakkın

daki takriri oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinden j 
itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Kanunun şümulüne giren va
kaların tesbit ve tescillerini temin etmek üze
re valiliklerce şe'hir, kasaba ve köylerde sık sık j 
tarama yapılır. • 
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Valiler, bu taramalarla (adlî ve askerî teş

kilât hariç) bütün memurları, asli vazifelerine 
halel gelmemek şartiyle çalıştırabilir. 

Tarama giderleri için kanunun yürürlükte 
bulunduğu süre içinde her sene içişleri Ba
kanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı 
tarihine kadar tescilleri vaktinde yaptırılma
mış olan doğum, ölüm ve evlenme vakalarını ih
bar ile mükellef olanlardan para cezası alınmaz. 

Hükmedilmiş olup da tahsil edilmemiş olan
lar affedilmiştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında oyunuza müracaat etmeden 
Sayın Kınaytürk konuşmak istiyor. Lehinde mi 
efendim ? 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) ~~ 
Lohinde... 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, bu kanunun tü
münün konuşulması ve maddeler üzerindaki Yük
sek Heyetinizin gönterdiği hassasiyeti ve bütün 
memleketin brikl ediği büyük içtimai yaraya, der
de deva olacak, tedavi kılacak bir kanunun gö
rüşülmesinin önemi hepinizce malûmdur. Bugü
ne kadar muhtelif tarihlerde çıkarılan bu kanun
lar sayesinde hepinizin malûmu olduğu veçhile 
yedi buçuk milyon çocuk, aşağı - yukarı nüfusu
muzun dörtte biri, bu kanunlar sayesinde tescil 
edilmiştir. Hele bu sene önümüzde genel nüfus 
sayımından evvel bu kanunun çıkması büyük 
içtimai bir yaramızı tedavi etmiş bulunması ba
kımından da çok önemlidir. Onun için Yüksek 
Heyetinize ve bilhassa bu kanunun hazırlanma
sında büyük emeği geçen, mesaisi sepketmiş bu
lunan komisyonlara, Hükümete ve değerli mec-

- 4 2 4 — 
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lislere şükranlarımızı arz öderken memleket ve I 
millet için, Türk çocukları için hayırlı olmasını 
büyük Tanrıdan dilemekle sözlerime son verece
ğim. Gönül kıter ki, bu kanunlar daima palya-
tiftir, fakat radikal bir tedbir de elimizde bu
gün için olmadığına göre her zaman bu gibi ka
nunlarla yaraların süratle kapatılması hepimi
zin vazifelerindendir. Onun için tekrar sözleri
mi bitirirken, yavruları nesebi sahih şekilde tes
cil etmek bahtiyarlığına ulaşan bu kanunun mil
letimiz için uğurlu ve hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kmaytürk kanunun le

hinde konuştular. Aleyhinde konuşacak kimse 
yak. Söz istiyen olmadı. Kanunun'tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edi.lmist.ir. Teklif kanunlaşmıştır. 

Şimdi özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısının görüşülmesine devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN — 13 noü madde üzerinde bir sü- I 
re görüşmüştük. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Söz 
istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim... Yahut, 
evvelâ takrirleri okutayım, ondan sonra daha 
münasirolmaz mı? 

MEHMET ZÖGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — özel öğretim kurumları hak
kındaki kanun tasarısının 13 ncü maddesinde 
kalmıştık. Şimdi 13 ncü madde hakkında verilen 
takrirleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 13 ncü madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

Yüfksclk dereceli özel okulların diplomaya 
esas olan teorik ve pratik derslerinin imtihan
ları üniversitelerin ilgili fakültelerinde veya res
mî yüksek okullarda yapılır. Bu imtihanlara han- j 
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gi derslerin ve konuların dâhil edileceği her özel 
yüksek okulun yönetmeliğinde belirtilir. İmtihan
ların hangi fakülte veya resmî yüksek okulda 
yapılacağı üniversitenin yetkili organlarından 
tesıbit olunur. 

Cumhuriyet Senatcou Başkanlığına 
13 ncü maddenin aşağıda gösterildiği şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Madde 13. — Yüksek dereceli özel okulların 
diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerinin 
imtihanları üniversitenin dengi fakültelerinde 
voya resmî yüksek okullarda yaptırılır. 

imtihan kurulu üyelerine verilecek ücret 
Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur ve ilgili 
özel öğretim kurumlarınca ödenir . 

imtihanların hangi derslerden olacağı, ne 
zaman, nerede ve ne şekilde 3^apılacağı her özel 
yüksek öğretim kurumunun yönetmenliğinde 
gösterilir. 

imtihan yönetmelikleri ilgili fakülte veya 
resum okul temsilcilerinin katılmasiyle Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanır. 

Yüksel?: Başkanlığa 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî üye 

Haydar Hunçkanat 

Madde 13. — özel yüksek okullarda eğitim 
ve öğretimini usulüne göre tamamlamış olanlara 
bir belge verilir. 

Bu belgenin diploma ile değiştirilmesi için, 
belge sahiplerinin muadilleri olan resmî yüksek 
okul veya üniversitelere müracaat ederek yapı
lacak sınavlarda başarı göstermeleri şarttır. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
13 ncü maddenin birinci fıkrasında yer alan 

«her yıl» deyimi yerine, «diplomaya esas olan» 
deyimin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Burdu:' izmir 
Faruk Kmaytürk Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Sayın müsteşar, buyurunuz. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMOĞLU — Sayın Başkan, Sayın 
senatörler, verilmiş bulunan takrirlerin aşağı, 
yukarı hepsi özel yüksek okullarda yapılacak 
imtihanların ne tarzda Hükümet murakabesine 
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tabi tutulacağına dairdir. Aşağı yukarı takrir
ler şu üç noktada toplanabilir. Bir kısım tak
rirler özel yüksek okulların diploma vermeme
lerini, ancak emsali resmî müesseselerde imti
hanlara kabullerini mutazammm bir sertifika
dan ibaret belge vermelerini istemektedir- hiç 
şüphesiz bu takrirler özel yüksek okulları bir 
okul olmaktan çıkarıp özel bir yetiştirme mües
sesesi haline ifrağ etmektedir. 

İkinci tip teklifler özel yüksek okulların ara 
sınıfları da dahil bütün imtihanlarının resmî 
müesseselerde yapılması istenmektedir. Üçün
cü tip takrirler ise bu iki tipten ayrılarak Hü
kümet teklifine yakın bir görüşle diplomaya 
esas olan derslerin resmî müesseselerde yapıl
masını rautazammındır. Hiç şüphesiz özel yük
sek okullarda denklik mevzuubahisolmıyacağı-
na göre, bu müesseselerin tetrisatınm ciddiyeti 
ve imtihanların sıhhati üzerinde dikkatle dur
mak haklı bir görüştür. Ancak, şu kadarını arz 
etmekte fayda bulurum ki, okulun açılışı sıra
sında aranan şartlar ve özellikle tedris heyeti
nin vasıfları ve seçiminde istenen şartlar müs
takbel imtihanların sıhhati üzerinde de önden 
alınmış birtakım ciddî tedbirler olarak görül
melidir. Eğer bu okullarda yapılan imtihanla
rın kâffesini resmî müesseselere aktarır isek bu 
da bir bakıma özel yüksek okulları özel yetiş
tirme kursları halinde işletecektir. Bu itibarla 
Hükümet bu iki görüşten ayrı olarak birtakım 
takrirlerle beraber şu görüşü yurt ihtiyaç ve im
kânlarına uygun mütalâa etmiştir-. Millet Mec
lisince kabul buyrulan 14 ncü maddeye bir kü
çük ilâve yapmak Hükümetin görüşünü ta ma
liliyle ifadeye kâfidir. Şöyle ki, 14 ncü madde
nin birinci satırında her yıl tâbirinden sonra 
diplomaya esas olan tâbirinin eklenmesi kâfi ge
lecektir. Diplomaya esas olan demek, mutlaka 
son sınıf derslerinden imtihan yapılacak demek 
değildir. Diplomaya esas olmak kaydı ile alt 
sınıflara hattâ ilk sınıfa kadar birtakım ders
lerin imtihanım yapmak mümkün olacaktır. 

Esasen Millet Meclisi metninin son fıkrasında 
da bu derslerin nelerden ibaret olacağının Millî 
Fğitim Bakanlığınca tesbit edileceğine dair bir 
hüküm vardır. O itibarla 14 ncü maddenin her 
yıl tâbirinden sonraki kısmına «diplomaya esas 
olan» tâbirinin ilâvesi ile maddenin ihtiyaç ve 
imkânlarımıza mutabık şekilde tetvin edilece
ğini arz eder saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sual soracaklar Sayın Koda-

manoğlu. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efen

dim, Anayasa üniversite kurma yetkisini ka
nunla Devlete vermiştir. Bakanlar Kıırulu'-
ımn bile üniversite kurma yetkisi yoktur. Ka
nunla Meclisler tarafından üniversite kurulur. 
K'akat biz bu Özel okullar Kanunu ile büyük bir 
sıçrama yapıyoruz. Fertlere ve şahıslara üni
versitelere denk, onların muadili taihsil yaptıran 
üniversite kurma hakkını veriyoruz. Bu uzun 
sıçramayı yaptığımıza göre, ve Bakanlar Kuru
lunun üniversite kurma, yetkisi de olmadığına 
göre, bir Bakanlığın imtihanları düzenlemesi 
kâfimidir? Bunu üniversitelere vermek daha 
isabetli olmaz mı"? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLİ EĞİTİM BAKAN 171 (VI MÜSTUŞAIİI 

NURİ KODAMANOĞLU •— Sayın Başkan, daha 
evvelki maddelerin müzakeresinde de arz etti
ğim gibi, Anayasa'nın, özel yüksek okullar açıl
masına müsaade etmediği görüşünü maalesef 
paylaşamamaktayız ve hilâfına ait delilleri bu
rada tekrar etmekten müsaade ederseniz sakı
nacağım. 

Hiç şüphesiz Sayın Karaman'ın, buyurd.uk-
ları gibi bu müesseselerin imtihan rejimlerinin 
ciddiyeti üzerinde ısrar etmek hem Hükümetin, 
hem de Bakanlığın kaygıları arasındadır. Fil
hakika Y"üce Meclisçe kabul edilen 14 ncü mad
de metninin ikinci fıkrasında üniversitelerin ve 
ilgili kurumların bu hizmette vazife alacakla
rına dair hüküm mevcuttur. Aynen okumama 
müsaadenizi dilerim. «İmtihan kurulları biri 
dersin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda 
görevi bulutunlyan üniversite öğretim üyeleri 
veya resmî yüksek okul öğretmenleri arasından 
seçilecek iki üye ile birlikte üc üyeden kurulur» 
Deniyor. Bu fıkranın özellikle muhafaza edilme-
sinda fayda görmekteyiz. Şöyle ki; buradaki im
tihan heyetinin çoğunluğunu iki resmî müme-
yizle Hükümet elinde bulundurmak istemekte
dir. Bu itibarla zannediyorum ki. Sayın Özgü-
neş'in takriri de biraz evvel izah ettiğim ilâve
den sonra en çok bu metne uygun düşmektedir. 
Binaennnâleyh bu takrire iltihakımız da o is
tikamette olacaktır. İki resmî mü m eyiz ile imti-
Ihan komisyonu başkanlığı da hizmetin dışından 
geleceği için vazifenin ciddiyetinde bir temi
nat teşkil eder, sayıyoruz. Teşekkür ederim. 
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HALKAN — Bu arada bir takriı- daha yel

in iştir, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığa 
Özel öğretim kurumlar ı kanun tasarısının 

l;> ncü maddesinin daha etkili bir eleman im
kânı sağlaması için ikinci f ıkradan sonra aşağı
daki yazılı f ıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kırklareli 
A. Naci Arı 

MADDE 1:5. — Okul Müdürlüğü arzu eder
se dersin öğretmenlerinden başka bir öğretme
ni daha imtihan kuruluna üye olarak katabilir . 

MİLLİ RftîTİM B A K A N L İ ! MÜSTFŞAKI 
NURİ KODAMANOtfLU — Müsaade ederseniz 
t ek ra r bir küçük hususun açıklanması lüzumu 
hâsıl oldu, onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. F/fendim, 
maddeler hakkında oy kullanmıyan.. . Oylama 
ı n nam e 1 esi bitm iştir. 

MİLLİ EĞİTİM BAKAXLI fiJ Al ÜST FŞA HI 
NURİ KODAMANOÜlLU (Devamla) Sayın 
Başkan, sayın üyeler, dikkatinizi çektiği yibi, 
bu kanun ifrat ve tefrit lerin çarpıştığı bir lâ
yiha halini almıştır. Hükümet bu ifrat ve tef
rit ler arasında yur t ihtiyaçlarına uy yun bir 
denyeyi kurmak çabası içindedir. Ve yetirdiği
miz tasarı gerçeklen bir itidal yoludur O iti
barla, iki. resmî mümeyizin mutlaka bulunması 
ve okula öğretmenden yayrı bir üçüncü salısın 
imtihan heyetine sokulması için yetki verilme
sini faydalı bulmadığımız yibi, murakabe yücü-
müzü azaltıcı buluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi takr i r ler i t ek ra r okulup 
oyunuza sunacağım : 

Uumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özel öğretim kurumları kanun tasarısının 

K> ncü maddesinin daha etkili bir eleme imkânı 
sağlaması için ikinci f ıkradan sonra aşağıda 
yazılı fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
A. Naci Arı 

Madde : 1:5 Fıkra 
Okul müdür lüğü, arzu ederse dersin öğret

meninden başka bir öğretmeni daha imtihan ku
ruluna üye olarak katabi l i r . 

BAŞKAN — Sayın Naci Ari 'nin bu takr i r in i 
kabul ediyor usunuz? 

BÜTÇE VB PLÂN KOMİSYONU BAŞKANL 
UAYİT T F Y F İ K OKYAYUZ (İçel) — Kabul 
etmiyoruz. 

MİLLİ FĞİTİM BAKAN Lifi! MÜSTLŞAIU 
NURİ KODAMANOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takrir i oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler. . Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Özyüneş' in öneryesi t ek ra r okun-
di*.) 

BAŞKAN —. Sayın Özgüneş. 
M E H M E T Ö Z O Ü N F Ş (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlar; kanunun tümü 
.üzerinde konuştuğum zamanda arz ettiğini yibi 

yüksek okullar kanunu çıkmadan, yani yüksek
okullarla fakülte arasındaki sınır çizilmeden 
hak ve vazifeler tâyin edilmeden iyice, özel yük
sek okul 'arm açılmasına müsaade edilmesi 
Anayasanın 120 nei maddesini bir başka yol
dan zorlamak demek olur. Birinci madde ile 
özel teşebbüsün yüksek okul açabileceğini ka
bul etmiş bulunuyorsunuz. Senatonun bu kara
rma hürmet ediyorum, im mevzuda yeniden ko
misin lyacağım. Mademki özel yüksek okulların 
açılmasına müsaade edilmektedir şu halde, bu
raları bir diploma fabrikası, bir diploma tica
rethanesi haline yelmekten kur ta rmak lâzım
dır. Arkadaşlarım bu memlekette bir Hayriye-
palas rezaleti vardı. Millî Lğitim Bakanlığının 
kontroluna rağmen murakabesine rağmen bir 
müessese yıllarca diploma satmıştır. O zamanlar 
ben Kayseri Lisesinde idim, birtakım zengin ço
cuklar bâzan bizim liseye gelir, ikinci karneyi 
aldıkları zaman aynen şunu söylerdi. Spor - Toto 
lisesine benziyen karnelerini alırlar. İstediği 
kadar öğretmenler bir versin, iki versin. Bunun 
zararı bizim pedere, dokunur derlerdi. İkmalsiz 
sınıf geçine bin lira, ikmalli sınıf geçme beşyüz 
lira idi, mukanneni idi, memlekete ilân edilmiş
ti. Ye bu talebeler Hayriyepalasa giderler sı
nıflarını geçerler ve ertesi sene yine Kayseri 
Lisesine ve bizim yanımızda o turur lard ı , 

Allaha çok şükür ki, bir adanı çıktı ve bunu 
kapattı , üay r iyepa la s rezaleti de bu memle
kette sona erdi. Şimdi bu kanun teklifi eğer böy
le çıkarsa biz kimyager palaslar, eczacı palas
lar ve mühendis palaslar kuracağız. Nasıl ola-
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cak bu iş. Şimdi bir eczacılık yüksek okulu var, 
özel teşebbüs tarafından açılmış, .sad.ee son 
sene diplomaya esas olan derslerden imtihan 
olmak için iki tane mümeyyiz gidecek birisi 
zaten özel okulun kendisinin, ondan sonra kala
cak bu imtihanın sonunda, yani iki tane öğre
tim üyesinin ağzından çıkacak sözle bir insan 
eczacı olacak, kimyager olacak, mühendis ola
cak. Buna imkân yok arkadaşlar. Yer yüzünün 
hiçbir memleketinde, ister totaliter, ister de
mokrasi ile idare edilsin; bunun emsali yoktur. 
Birçok kimseler Amerika'da İngiltere'de böyle 
oluyor diyor. Arkadaşlar, ben tetkik ettim. Ame
rika'da İngiltere'de okuyanlara sordum. Orada 
bizimkinin aksine, özel okul mezun ediyor. Fa
kat gidip Devlet okullarında imtihan vermedik
çe Devlet mühendislik diploması, Devlet dok
torluk diploması, Devlet eczacılık diploması 
alamamaktadır. Yarın bu memlekette bir Özel 
yüksük tıp okulu açılacak, buradan sadece iki 
üyenin o da son sınıfta geçer, geçmez demesi 
ile mezun olan doktorların eline bu memleke
tin çocuklarının sağlıklarını teslim edeceğiz. 
Buna imkân yok. Bu,- yeryüzünün hiçbir tara
fında olmamış ve olamaz da. Binaenaleyh; bir 
inııan eğer eczacı olmak istiyorsa, doktor olmak 
istiyorsa mutlaka Devlet müesseselerine gel
meli ve Devletin taahhüdettiği bir diplomayı 
alabilmelidir. Bir özel teşebbüs tarafından nasıl 
verildiği belli olmıyan bir diplomayı Devle
tin, bu diplomayı ıben tasdik ederim demesi 
yanlıştım. 

Bir diğer nokta daha var. Diyorlar ki, efen
dim diğer memleketlerde özel teşebbüs öğretim 
yapar ve diploma verir. Mümkün ama oralarda
ki istihdam sistemi farklıdır. Oralarda sınıflan
dırma ve görev takdiri üzerine görevlendirme ya
pılır. Sınıflandırmadan kimse vazife alamaz im
tihan vermeden kimne vazife alamaz. Halbuki 
bizde sadece bir eczacılık diplomasının kâğıdı 
ayda 2 000 lira getirir. Bugün milletvekille
rine de ait olan bâzı eczaneler vardır ki, bura
nın mesul müdürleri eczaneye uğramaz, sade-
co diplomasını duvara asar, ve bu diploma sahi
bi ayda iki bin lira parayı tıkır, tıkır alır. 
Memlekette durum budur. Bu memlekette doktor 
diploması, eczacı diploması şu diploma, bu dip
loma kâğ:dı sadece para getiren bir nesnedir. 
Binaenaleyh; bunu özel teşebbüsün eline teslim 
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etmek bu memleketin istikbali için uygun de
ğildir. Ben tekrar ediyorum; eğer bu madde 
bu hali ile çıkarsa yani komisyonun getirdiği 
gibi değil, Hükümetin getirdiği gibi çıkarsa 
bu memlekette kimyager olacak, mühendis ola
cak ve cüzdanı şişkin vatandaşların çocukları 
kolaylıkla diploma alabileceklerdir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, sayın takrir sahibi, 
takrirlerini izah ettiler. Takririn lehinde veya 
aleyhinde konuşmak mevzuubahis değildir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Mad
de hakkında konuşmak istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde başka söz 
istiyen yok, dedik takrirleri okuttuk. 

Bir daha okutuyorum takriri efendim. 
(Mehmet Özgüneşın önergesi tekrar okun

du.) 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın özgüneş'in takririne katılıyorum. Takri
rimi geri alıyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yalnız efendim, komisyon bu
na cevap verebilir. İçtüzüğün 97 nci maddesi 
öyledir. Buyurunuz Sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, aziz arkadaşlarım, ben, hepinizin 
hafızalarınızı bir an için tazelemenizi arz ve is
tirham edeceğim. İyi, kötü hepimiz üniversite
lerde okuduk. Hatırlarsınız; bizi en zor dersle
rimizden dahi yalnız, tek başına hocalarımız 
imtihan etmiştir. Şimdi bu kanunda dışardan, 
bu özel okulla hiçbir alâkası olmıyan iki pro
fesör getiriyoruz. Kendi hocası bu çocuğu im
tihan ediyor. Yalnızca yer değiştirince mânevi 
kıymet hükümleri derhal sarsılıyoro. Bu türlü 
bir hükme gitmek için hiçbir sebebolduğuna 
kaani değilim. Ayrıca, yine hatırlarız; imtiha
nın kendisine has bir psikolojisi var. Bir ço
cuk alıştığı muhitte, alıştığı yerde ve insanlar 
karşısında vereceği imtihanda çok daha başarı
lı, çok daha emin ve çok daha güvenli bir şekil
de bu imtihanı geçirmenin mânevi ve fikrî kıy
met ve kuvvetine hükmeder. Ama, tamamen ya
bancı bir muhite sürüklendiği zaman, değişik 
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bir psikolojinin korkusu içinde eminim ki ; ki
fayeti, bu işteki hâkimiyeti çok sarsılır. Ayrıca, 
bu arkadaşları alıp Devletin resmî lâboratuvar-
larma sürüklemek ve oralarda imtihanlara mec
bur etmek bu şekilde hem zamandan, hem me
kândan, hem de insandan kaybetmektir. Neden 
bir çocuğu kendi okulunda imtihan etmekten 
kaçınıyor ve korkuyoruz! Nihayet iki tane res
mî otoritenin de iştirak edeceği bir imtihanda 
ekseriyet reyi Devleti temsil eden insanların 
elinde olduğuna göre bu istikamette getirile
cek bir tatbikatın eğitimimiz ve öğretimimiz 
bakımından hiçbir zararı olmıyacağma kaaniiz. 
Nihayet özel okullarda okuyacaklar da bizim 
evlatlarımızdır. Bunların imtihanlarını kendi 
kifayetleri çerçevesinde, kendi bilgileri ölçü
sünde kolayca verebilecekleri ve yapabilecekleri 
imkânlara kavuşturulmalarında memleket he
sabına, aile hesabına bence eğitim ve öğretim 
hesabına mutlak bir fayda vardır. Bu sebeple 
bu hükmün olduğu gibi muhafazasını arz ve is
tirham ediyoruz. 

Ancak, bir arkadaşımızın teklifine iştirak 
ediyoruz. Şuradaki, «her yıl» yerine «diploma
sına esas olan» tâbirinin getirilmesinde, hükmü 
daha esaslı şekilde ifade etmek ve kapsamak 
bakımından fayda vardır. O itibarla takrire iş
tirak ediyoruz. Ama, * diğer esas olan hükmün 
muhafaza edilmesini arz ve istirham eder, Sena
toyu komisyon adına hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın özgürieş'in 
takriri üç defa okundu ve izah edildi. Sayın ko
misyon, takrire iştirak ediyor musunuz 1. Et
miyorlar. Hükümet i . İştirak etmiyor. Saym 
Özgiineş'in takririni nazarı dikkate alanlar... 
Nazarı dikkate almıyanlar... 14 e karşı 25 oyla 
dikkate alınmıştır. 

Komisyona gidecektir, efendim. 
Diğer takrirleri de okutup oylarınıza suna

cağım. 
(Faruk Kmaytürk ve ö. Lûtfi Bozcalı'nm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buna komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le r i . . Kabul etmiyenlerl.. Sayın Kmaytürk'ün 
vermiş oldukları takrir kabul edilmiştir. Bu da 
komisyona gidecektir. 

(Haydar Tunçkanat'm önergesi tekrar okun
du.) 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl

mıyor. Sayın Tunçkanat'm takririni oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Madde kabul edilen önergelerle birlikte re
daksiyon için komisyona verilmiştir. 

14 ncü maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
MADDE 14. — Kurum açma izni belgesini 

alıp da 3 yıl içinde öğretime başlama iznini al-
mıyan kurucunun kurum açma izni geri alınır, 

öğretime başlama izni almış olan bir kurum, 
iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa, fiilen 
öğretime başladıktan sonra öğretime ara verir
se veya açılış maksadından başka maksatlarla 
kullnıldığı teftiş raporiyle sabit ılursa öğretime 
başlama izni geri alınır. 

BAŞKAN — Buyur n Saym Gener. 
İZZET GENER (Niğde) — M uYerem ar-

kadrşlarım, ikinci fkranm; «fiilen öğr t'mo 
başladıktan sonra, öğretime ara ve irce,» cüm
lesi bir^z mutlak bir hüküm ifade ediyo". Bir 
gün dahi ara verirse iznin geri almaeagL mâni
sini taşımak! adi". 

Bu çok serttir. Onun için buna tahfif edici 
bir s nır koymak mecbur'yetindeyiz. Bunun için 
ben bir önerge takd m e l iyoum. öne'gem şöy
ledir; müsaade ederseniz okuyayım: «öğretime 
brş^ma izni almış olan bir kurum iki yıl için
de fiilen öğ etime başlamazsa, fiilen öğretime 
başladıktan sonra g:ç ci o1 m yan ve en qo\ı bir 
ay devam eden sebepler al'ında öğretime ara 
verr ler veya açılış maksad ndan b şkı mak
satlarla kullanıld ğı tef iş raporu ile sabit olur
sa öğretime b:şlama izni g rl a^nı .» 

Bu fıkranın bu şekle ifrağ edilmesini teklif 
etmekteyim. 

Bir de bu maddenin sonu::a b b fıkra daha 
T-âvesi zaruridir. Bu da kuaıcunun elinde o'-
mıyan bâzı sebepler, öğre ime a^a v^rmh olabi
lir. Meselâ, sdıhi sebepler, tabiî sebepbr, 
sosyal sebepler. Kurucuya kab li atıf olmıyan 
bir sebep dolay siyie öğretime b şbma izn'nin 
geri ahnması haksızlık ow\ Bu i ib:rla mad
denin sonuna kurumun elinde o'mıyan sebep
ler bunden müstesadır kaydının Tâve edilme
sini arz ve tekl'f eder, he? haide il t f i t buyura
cağınızı ümidede: im. 

BAŞKAN — Buyurun Sıvın A^tukmrç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu 14 ncü madüede, öğ elime 
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başlama iznini almış olan kurumun öğretime başla
mak izninin geri alınması için üç şık mütalâa. 
edilmektedir. 

Birincisi; iki yıl içerisinde fiilen öğretime 
başlamazsa, diğeri fiilen öğretime başladıktan 
sonra öğretime ara verilirse; 

Üçüncüsü ise; Kurumun açılışımdan başka 
bir maksat ile çalıştığı teftiş rapolariyle sa
bit olursa. 

Zannediyorum ki, maddede bu maksat hedef 
ittihaz edilmiş bulunmaktadır. Fakat bendeniz 
birinci ve ikinci hususlar maddede sarih olarak 
anlaşılmakla beraber, üçüncü şıkkın benim an
ladığım şekilde bir mânaya gelmediği görülmek
tedir. Tetkik buyurulursa o da şudur: Deniyor 
ki, sondan üçüncü satırda «veya açılış maksa
dından başka maksatlarla kullanıldığı teftiş ra
poruyla sabit olursa..» Kullanılan ne? Kurum. 
Kurum kullanılmaz arkadaşlar. Kurum çalışır. 
Kullanıldığı değil, oraya çalıştığı demek lâzım. 
Kurumun çalıştığı anlaşılırsa. O halde bu mad
dede bir düzeltme lüzumu ortaya çıkıyor. O da 
şu: «.. veya açılışı maksadından.başka bir mak
sat ile çalıştığı teftiş raporu ile sabit olursa.» 

Bu hususu göz önünde tutarak bir önerge 
takdim ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 
Hürmetlerimle. (Doğru sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, benden önce açık »ay
larınıza sunulan maddelere dair açık oylama ne
ticelerini arz ediyorum. 

Birinci maddenin açık oylamasına 102 üye 
katılmış, 87 kabul, 14 ret, 1 çekinser. Madde 87 
oyla kabul edilmiştir. 

8 nci maddenin oylamasına 99 üye katılmış, 
97 kabul, 2 ret, madde 97 oy ile kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddenin oylamasına 99 üye katılmış, 
97 kabul, 2 ret madde 97 oy ile kabul edilmiştir. 

Madde 10 a 99 iştirak var. 96 kabul, 1 ret, 
2 çekinser. 

Madde 96 oy ile kabul edilmiştir. 
12 nci maddenin oylamasına 98 üye katılmış, 

95 kabul, 2 ret, 1 çekinser. Madde .95 oy ile ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisinin 13 ncü maddesinin metin
den çıkarılmasının oylamasına iştirak eden 98. 
96 kabul, 1 ret, 1 çekinser. Çıkarılma keyfiyeti 
96 oyla kabul edilmiştir. Ittılaınıza arz ede
rim. 

29 . 3 . 1965 O : İ 
Efendim takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini ve madde sonuna aşağı
da yazılı olan bir fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
izzet Grene r 

Öğretime başlama izni almış olan bir kurum, 
iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa fiilen 
öğretime başladıktan sonra geçici olmıyan ve en 
çok bir ay devam eden sebepler altında öğreti
me ara verirse veya açılış maksadından başka 
maksatlarla kullanıldığı teftiş raporu ile sabit 
olursa öğretime başlama izni geri alınır. 

Kurumun elinde olmıyan sebepler bundan 
müstesnadır. 

BAŞKAN — Sayın izzet Gener'in bu teklifi... 
Öteki bir teklif daha var onu da okutayım 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 14 ncü 

madde 2 nci fıkranın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmac 

Öğretime başlama izni almış olan bir kurum 
iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa, fiilen 
öğretime başladıktan sonra öğretime ara verir
se veya kurumun açılış maksadından başka 
maksatlarla çalıştığı teftiş raporu ile sabit olur
sa öğretime başlama izni geri alınır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Muh
terem arkadaşlar, İzzet Beyefendinin verdiği 
takriri kabul ettiğimiz takdirde kurucu okulu 
kapatacak bir ay müddetle, ondan sonra bu 
işin tatbikatına taallûk eden hükmü düşüneceğiz. 
Okul, bildiğiniz gibi, eğitim ve öğretimle alâka
lı ve devamlı bir müessesedir. Bir gün dahi 
kapatılmasına müsaade ve müsamaha etmemek 
lâzımdır. Bir ay müddetle kapatılmasına müsaa
de ve müsamaha etmek demek; çocukların öğ
retime devamlı olarak gitmesi icabettiğinden, 
bu durumda en azından bir yılını kaybetmesine 
sebebolmaktadır. Bu türlü tatbikata hiçbir şart 
içinde razı olmamak lâzımgelir. 
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Ayrıca elinde olmıyan sebeplerle diye bir tâ

bir sevk etmişler. Faraza parası bitmiştir. Elim
de imkân kalmadı bu sebeple okulu çalıştıramı-
yorum, gibi her hangi bir iddia ve bahane ile, 
bu istikametteki bir tatbikatı işletmek istiyebi-
lir. 

Bu itibarla, bu hüküm, eğitim ve öğretim 
yönünden isabetli değildir. Bu takririn kabul 
edilmemesini ve maddenin aynen kabulünü arz 
ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gene t-. 
İZZET GHENER (Niğde) — Sayın komisyo

nun verdiği cevap bendenizi tatmin etmedi. 
Çünkü, metinde açık olarak şöyle ifade edilmiş
tir.- Madde metninin ikinci fıkrasında, «öğreti
me başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl 
içinde fiilen öğretime başlamazsa... «Bakınız bu
rada 'bir tahdit yapılmış, iki yıl içinde» ondan 
sonra fiilen öğretime başladıktan sonra öğreti
me ara verirse... Bu aranın tahdidedilmesinde ne 
malızur vardır? Demin arz ettiğim gibi, bir 
»•ün dahi ara verebilir fevkalâde bir sebep dola-
yısıyle. Derhal okulu kapatacak mıyız? Bu oku
lun kapanması hem özel teşebbüs erbabını ze
deler ve hem de burada okuyan gençleri za
rarlı kılar, hem de .maarif bundan zarar görür. 
Bu itibarla bunun tahdidedilmesinde fayda 
vardır, zarar yoktur. Esasen yukardafci fıkrada 
metinde iki yıl diye 'bir tahdit konulmuştur. 
Sonra demin arz ettiğim gibi kurucunun elinde 
olmıyan mücbir ve kanuni sebepler var. Yani 
elinde olmıyan sebepler diye ifade etmedim, 
mücbir ve ıkanuni sebeplerle öğretime son verir
se, öğretime ara verirse bunun nazarı itibara 
alınmasını rica ettim. Sayın Komisyon bunu 
yalnız kurumun elinde olmıyan sebepler diye 
tarif etmek istediler. Hayır. Kurumun elinde ol
mıyan -mücbir ve kanuni sebepler diye ifade 
edilmiştir. Bendeniz, sıhhi (bir sebeple olabilir, 
dedim. Sıhhi bir sebep, bir âfet olmuştur, bir 
zelzele olmuştur; ondan sonra bir hastalık ol
muştur, salgın bir hastalık olmuştur. Daha bir 
çok sebepler olabilir. Bunun madde metninde 
zikredilmesinin faydalı olduğu kanaatindeyim. 
Takririmin kabul edilmesi yolunda oy kullanıl
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, 14 nsü madde yerinde olan 
bir maddedir. Sayın Gener arkadaşımızın endi-
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şeşine mahal yoktur, kanaatindeyim. Öğretim 
ve eğitim süreklilik ister. Öğretime başlama izni 
almış olan bir kurum, iki yıl içinde fiilen öğre
time başlamazsa okul açma izni kaldırılır. Fi^ 
ilen öğretime başladıktan sonra- öğretime ara 
verirse veya açılış .maksadından başka bir malo 
sat la 'kullanırsa. Ara verirse; iki günlük ara 
meselesi değildir. Bu (böyle olmadığı takdirde, 
açık kapı verirsek elbette bu özel okullar yatı
lı okullardır, kendiliğinden bir hafta on gün ka
patabilir. Maddi bakımdan kendine imkânlar 
sağJıyabilir ve bu suretle okul murakabeden 
uzak olur. Millî Eğitim Bakanlığı bu maddede 
okulun murakabe altında hulunmasmı temin ve 
hakikate'n okulun gelişigüzel kapanmasına mâ
ni olmak için bu hükmü ıkoymuştur. Bu hükmü 
koymak keyfî hareketlere meydan vermemek 
içindir, arkadaşımızın endişesine mahal yoktur. 
Hakikaten bu madde yerinde bir maddedir. 
Aynen kabulünü istirham edeceğim ben. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gener'in takririni tek
rar okutup oyunuza arz edeceğim, efendim. 

(İzzet (i ener'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

Nİ CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — iş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, % 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMANOĞLU — İştirak edemiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu tak

rire iştirak etmiyor. Takriri nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı itibara 
alınmamıştır. 

İkinci takriri okutuyorum. 
(Sadık Artuıkmaç'ııı önergesi tekrar okun

du.) 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Tashih 

yapacağını, söz istiyorum. 
BAŞKAN — İzah ettiniz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Tashih 

yapaca ğım, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun, tashih için. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Komisyonla mutaba
kata vararak şunu arz ediyorum ve eski takriri
mi geri ah]) şu teklifte bulunuyorum. Beşinci 
satırda «(başlamazsa» kelimesinden sonra, bir 
virgül var, bu kalkacak, yerine «veya» kona-
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cak. Ondan sonra bir satır sonra, «ara verirse» 
veya kelimesinden sonra, «izninin» kelimesinin 
ilâvesi ile madde arzu edilen mânayı alma.ktadır. 

Şu halde bir kere daha arz ediyorum. 5 nei 
satırdaki «başlamaz» kelimesinden sonra «veya», 
7 nei satırdaki «veya» kelimesinden sonra «izin» 
'kelimesinin ilâvesi kâfi gelmektedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bir redaksiyondan ibarettir. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bir takrir versin, böyle olmaz. 

BAŞKAN — Doğru, takrir veriniz. Takriri
niz var mı? 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Takririmi 
hazrlıyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 3 ncü bir takıir var, onu da 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
14 ncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıda 

arz edilen şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
öğretime başıma izni almış olan bir kurum 

iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa, fiilen 
öğrot ime başladıktan sonra öğretime toplamı 15 
günü aşacak surette ara verirse veya açılış mak
sadından başka maksatlarla kullanıldığı teftiş 
raporu ile sabit olursa öğretime başlama izni 
geri alınır. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞ
KANI CAVİT TEVFlK OKYAYUZ (İçel) — 
Katılmıyoruz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Takriri nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Alınmamıştır. 

Sayın Artukmaç takririnde beşinci satırda, 
«başlamazsa» dan sonra (veya) edatının ilâve
sini, 7 nei satırda da ı«veya açılış» dan sonra bir 
«iznin» kelimesinin ilâvesini teklif etmektedir. 

Hükümet katılıyor, Komisyon katılıyor. Tak
riri nazarı dikkate alanlar..." Almıyanlar... Alın
mıştır. 
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Maddeyi bu tashihle oyunuza sunuyorum. 

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

öteki takririnizi geri alıyorsunuz?.. 
SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Evet 

efendim. 
MADDE 15. — Kanun, tüzük, yönetmelik 

ve genelgelere aykırı hareketi tesbit edilen özel 
öğretim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığınca 
kurumun kapatılması da dâhil olmak üzere veri
lecek bütün cezalar tüzükte tesbit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan söz is
temişti, yok. Buyurun Sayın Tuna. 

Sayın Alp iskender, affedersiniz, siz söz iste-
inıgtinıiz. Bir Alp'lık var ama biri Alpiskender, 
diğeri Alpaslan, buyurun Sayın Alpiskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu ka
nunun 15 nei maddesi cezai bir müeyyide teş
kil etmektedir. Bu itibarla, hem kurumun men
faatleri bakımından ve hem de Millî Eğitim Ba
kanlığının tüzük yapması esnasında dikkate alı
nacak esaslar bakımından hususi bir önemi var
dır. Şimdi Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
Encümeni bu maddeyi gavot muhtasar bir hale 
getirmiş ve kapatmada dâhil olmak üzere bütün 
cezalar tüzükte gösterilir denmiş. Halbuki, Mil
let Meclisi metninde ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın sevk ottiği metinde bu suç unsurları zikre
dilmiştir. Meselâ, kanunlara, tüzüklere ve yö
netmeliklere aykırı hareket halinde bir ihtar ya
pılacağı vardır. Bu ihtara rağmen hataya devam 
edip, etmemek unsurları vardır. Bunlardan baş
ka kapatmanın geçici veya sürekli olması un
surları vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gerek Millî 
Eğitim Bakanlığı ve gerekse Millet Meclisi Millî 
Eğitim Encümeni maddeci hukuk tekniğine, 
maddelerin tedvinine daha uygundur. Çünkü 
ceza hükümlerin sarih olması, açık olması gerek
tir. Tüzükler, malûmuâliniz, kanunlara aykırı 
bir hüküm ihtiva edemez ve kanunun getirdiği 
hükümden başka yeni bir hüküm de getiremez. 
Bu takdirde biz bu kuru maddeyi ipka edersek, 
Millî Eğitim Bakanlığı Tüzüğü hazırlarken dar 
bir çenber içine girmiş olacaktır. Ama Millî Eği
tim Bakanlığı kendisini kanun kaideleri ile bağlı 
tutmaz terbiyevi maksat ile bir sürü tafsilâta 
g":rişirse o zaman da Devlet Şûrası bunu bozar. 
Çünkü, tüzüklerin kanunlara aykırı hüküm taşı-
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maması ve kanunda mevcudolmıyan bir unsuru 
getirmemesi prensibine istinaden maddeyi bozar. 
Ve ihtisara uğratır. Bundan da hem Millî Eği
tim Bakanlığı zarar görür, hem de özel öğretim 
kurumları zarardido olur. 

Onun için »birinci teklifim, Büyük Millet 
Meclisi Millî Eğitim Encümeninin teklifi aynen 
!kabui edildikten sonra, Cumhuriyet Senatosu
nun son fıkrasını da buna ilâve edecek olursak, 
o zaman efradını cami, ağrayarmı mâni iyi bir 
madde olur. Kanun tekniğine ve madde tekni
ğine de uygun olur. Bendeniz bu husufta hazır
lamış olduğum 15 nci maddeyi şu şekilde yük
sek ıttılaınıza arz edeyim :. 

Madde 15. — Kanun, tüzük ve yönetmelik
lere veya umumi emirlere aykırı harekette bu
lunan ve bunda ısrarları tedbi't edilen özel öğ
retim kurumu, hareketinin ağırlık derecesine 
göre, geçici veya sürekli olarak, Millî Eğitim 
Bakanlığınca kapatılabilir. 

Şimdi, bunun altına Senatonun fıkrasını ilâ
ve etmeyi uygun gördüm. Bu cezalar dâhil ol-' 
•ma;k üzere verilcıbilecc'k bütün eczalar uygulan
ma şekilleri tüzükle tesbit olunur. Evet, çünkü 
'tüzükler kanun maddelerinin uygulama şekille
rini gösterir. Onlara aykırı ne yeni bir unsur 
'getirir, ne de yeni bir 'hüküm getirir. Millî 
Eğitim Encümeninin ibıı metilinin diğer /bir me
ziyeti de maddenin tedvininde cezanın ağırlık 
derecesine göre, diyor. Yani kasdı cürmiyi na
zarı itibara alıyor. Bu itiibarla bendeniz on-
Ibeşinei madde hakkında hazırlamış olduğum 
önergemi yüksek tasviplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu 15 nci maddede bi
zim Millî Eğitim Komisyonunun hazırladığı me
tinde kanuna sarih bir muhalefet var. Şimdi 
ceza hukukunun umumi prensibidir; 'kanunsuz 
suç ve ceza olmaz. Buradaki cezaların inzibati 
mahiyetteki ceza olduğu bünyesinden anlaşıl
makta ise de, maalesef metinde 'bir sarahat yok
tu]*. Ne diyor; «Millî Eğitim Bakanlığınca ku
rumun 'kapatılması da dâhil olmak üzere verile
cek 'bütün cezalar tüzükle telbit edilir.» Yani 
Ibir gün Millî Eğitim Bakanlığı derse ki; Mec
lis bana ceza verme 'hakkını vermiş, ben de 
idarecilere 15 er gün hapis cezası verelim dese 
ve şu hak bana Meclisçe bir 'kanun ile vgerilmiş 
dese buna 'bir itiraz kolay kolay mümkün olmı-
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yacaktır. Fakat bizim şu ceza huku'ku prensip
lerine serapa aykırıdır. Cezanın kanunda mu-
sarrah olmanı lâzımdır. Bu bir inzibati cezadır. 
Bir inzDbati ceza olduğunun nıusarrah olması lâ
zımdır. Sonra, verilecek diğer cezalar... Peki, 
pr.ra cezası verilmeye kalkılırsa? Velhâsıl arka
daşlar, şu 'bizim Millî Eğitim Komisyonu yap
mış olduğu tadilde Ceza Kanununun umumi 
prensiplerine aykırı bir yol tutmuştur. Millet 
Meclisinden gelen metin daha isalbetlidir. "Mil
let Meclisinden gelen metin cezayı tesbit etmiş
tir. Ne imiş muvakkat veya daimî kapatma? 
Bunun haricinde art:'k ceza yak. Haricinde ce
za varsa 'kanunda gösterilmesi lâzımdır. Hangi 
fiile verileceğinin yine kanunda gösterilmesi lâ
zımdı:*. 

Sözlerimi hulâsa edersem şunu arz edebili
rim ki; inzibati ceza olduğuna dair kayıt yok
tur. Her türlü cezayı Millî Eğitim Bakanlığı 
tcibit eder, denmiştir. Her türlü ceza içine inzi
bati cezalardan gayrı para cezaları, hapis ceza
ları da geniş mânasiyle girebilir. Bir Millî Eği
tim Bakanlığının 'bu kabil cezaları vermeye hakîki 
yoktur. Halbuki 'burada istenen şey bu kabîl 
fiilleri işliyenlere müessesenin.muvakkaten veya 
daimî kapatılması cezasının verilmesidir. Bu 
Millet Meclisi metninde vardır. Millet Meclisi 
metninin kalbulü için bir takrir veriyorum, il
tifat duyurulmasın] rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaş
larım izah ettiler. Kanunsuz hiçbir ceza olmaz. 
Olmadığına göre cezalar da tüzükle tesbit edile
mez, bu mümkün değildir. Bu bakımdan 15 nci 
madde kanunlara aykırı bir mahiyet arz eder. 
Onun için Sayın Alpiskender arkadaşımızın fik
rine katılarak Millet Meclisi metninin ele alın
masının daha uygun olduğu kanaatindeyim. Şu 
kadar ki; Alpiskender arkadaşımızdan ayrıldığı
mız nokta, onun ilâve ettiği fıkra yerinde değil
dir. Zaten muarız olduğumuz nokta buradadır. 
Bunun için bir takrir takdim ediyoruz. Kabu
lünü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bu mevzuda üç tane takrir var. 

Başka söz istiyen?. 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Komisyon 
olarak söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun . 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muh

terem Başkan, sayın a rkadaş l a r ım; "Ferit Alpis-
kender Bey kardeşimizin t akr i r i is t ikametinde 
bir değişiklik oJaeak olursa, kan ımda esaslı 
bir değişiklik oluyor demektir . Şöyle ki, biz 
bundan evvel kabul ettiğimiz bir metinle denk
lik hususunu ka ra ra bağlamış bulunuyoruz. Ya
ni bu madde bundan evvel görüşülürken, oku
la peşinen denklik vermeyi kabul ettik. Şu ba
le göre, Büyük Millet Meclisinin metni ile ko
misyonca hazır lanmış bulunan, gerek bu Millî 
Eğitim Komisyonunca ve gerekse komisyonumuz
ca hazırlanmış bulunan metin ile, bu metinler 
aras ında fark vardır . Şayet biran için Büyük 
Millet Meclisinin mevzuubahsedilen Ki ncı 
maddesini kabul ettiğiniz t akd i rde büyük bir 
zühule ve hataya düşülmüş olacaktır . Ye ka
nunun da böylece denkliği nevama kendiliğin
den bozulmuş bulunacakt ı r . Buradaki cezalar 
yine muhterem dostumuzun anladığı mânada 
Türk (Vza Kanununun tâyin ettiği cezalar de
ğildir. Bu kanunda mevcut bulunan cezalar
dır k i ; bunlar da disiplin cezalarıdır. Kaldı 
ki, hangi suçu hangi eczanın verildiği tüzükle 
tesbit edilir tâbi r inde bir sakınca olduğuna, ben
de kaani değilim. Bu sebeple ('Vza. Kanunun
daki cezaların anlanması değil d e ; burada bu
lunan ceza tâbirinden kanun vazımın kasdi ve 
komisyonumuz olarak bu kanunda tesbit edil
miş bulunan cezalar k i ; bunlar da disiplin ce
zası kapatma cezaları, iznin geri alınması gibi 
cezalardır. Bu sebeple Ferit Alpiskeııder Bey 
kardeşimizin teklif etmiş bulunduğu hususlar 
şayet yer alacak olursa kanunun nevama evvel
ki maddelerle bunlar arasında bulunan ahenk 
bozulmuş bulunur . Bu sebeple, komisyon ol-
rak, bu tadil teklifine iş t i rak etmemiz müm
kün değil. Heyeti Âliyenizden komisyonca ha
zırlanmış olan metin is t ikametinde i'ey kullan
manızı ist irham ederini. 

Hürmet ler imle . 

BAŞKAN" — • Buyurun Sayın Alpiskeııder. 
(Bu kanun üç günde de bitmez sesleri) \ 

Efendini, Bütçe Komisyonu Anayasa gere
ğince değişmek zaruret inde olduğu için, araya 
birkaç gün fasıla girmiştir. Buna göre bir 
müddet kazanmış oluyoruz. 

29 . 3 . 1985 O : 1 
FERİT A P L İ S K E N D E R (Manisa) — Muh

terem arkadaş lar , komisyon sözcüsünü dikkat le 
dinledim. Millet Meclisince kabul edilen Ki ncı 
maddenin denkliği ihlâl ettiğini ve diğer madde
ler arasında muvazeneyi bozduğundan bahset
tiler. Millet Meclisinin 16 ncı maddesi aşağı -
yukar ı Hükümet ten gelen maddenin aynıdır . 

İkincisi; bu Millet Meclisi encümenlerinde 
tedvin edilmiş ve Umumi Heyetten de geçmiş
tir. Eğer denkliği bozsaydı bunu almazlardı . 
Nitekim Komisyon Sözcüsü denkliği bozar, de
di. Ama. hangi sebepten denkliği bozar, onu 
izah etmedi. Tamamen izahsız kaldı. Bunun 
denklikle hiçbir ilgisi yoktur . Yalnız verilecek 
cezalar ve cezanın unsurları Millet Meclisinin 
kabul ett iği metinde sarahaten zikredilmiş ve 
sayılmıştır. Halbuki, Cumhuriyet Senatosu met
ninde ise, bunun ne nevileri ve ne de unsurları 
izah edilmemiştir. Sadece tüzükle, gösterilir den
miştir. Kanunda olmıyan cezalar tüzüğe gire
mez. Eğer Millet Meclisi metni aynen kabul edi
lirse o zaman tüzükle geçici kapa tma, devamlı 
kapatma hükümleri ve hangi sebeplerle bunla r 
verilir, gösterilmiş olacaktır . Bu bakımdan uy
gulanma şekli tâyin edilebilir. Millet Meclisi 
metni kabul edilmedikçe Senato encümenin 
metniyle bir yola gitmek tamamen gayt ihuku-
kî olur. Bununla birlikle t akd i r Yüksek Heye
tinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeu yok. Takri r 
leri okutuyorum. Komisyon ve Hükümet lütfen 
dinlesinler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İT) nci maddenin yet ine Millet Meclisince ka

bul edilen Ki ncı maddenin aşağıdaki şekilde 
tadil ini arz ve teklif eylerim. 

«Madde İT). —• Kanun, tüzük ve yönetmelik
lere veya. umumi emirlere aykırı hareke t te bu
lunan ve bunda ısrarları tesbit edilen özel öğre
tim. kurumu, hareketinin ağırlık derecesine gö
re geçici veya sürekli olarak. Millî Eğitim Ba
kanlığınca kapatı labil ir . 

Bu ceza da dâhil olmak üzere verilebilecek 
bü tün cezaların uygulanma şekilleri tüzükle tes
bit olunur.» 

Manisa 
Ferit Alpiskeııder 

— 434 — 
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BAŞKAN —- Sayın Alpiskender ' in t akr i r ine 

komisyon ve Hükümet kat ı l ıyor lar mı? Hükü
met?... Takr i r i sayın t ak r i r sahibi izah etti ler. 
Komisyon ve Hükümet de katı lmıyor. Takr i r i 
nazarı d ikkate alanlar... Almıyanlar. . . Dikka te 
al ınmamıştır . 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğini, sebeplere binaen 15 nei 

maddenin Millet Mee.lisi metninin Ki neı mad
desi gibi aşağıda gösterilen şekilde tadil ini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nıısret Tuna 

Madde Ki. — Kanun, tüzük ve yönetmelik
lere veya umumi emirlere aykırı hareket i veya 
aykır ı hareke t te ısrarı tesbit edilen özel öğre
tim kurumu, hareket inin ağırlık derecesine göre 
g-cçici veya sürekli olarak Millî Eğitim Bakan
lığınca kapat ı labi l i r . 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ar tuknıaç ve 
arkadaşı Millet Meclisi metnindeki Ki neı mad
denin aynen kabulünü teklif e tmektedir . Ko
misyon... 'Hükümet İştirak etmiyorlar . 

Sayın Artuknıaç ve Sayın Zeki Kumi'iılıı'-
ımıı bu 15 nei maddenin Millet Meclisi metni
nin Ki neı maddesi şeklindeki tadili teklifini 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Sayın Nıısret Tıma'nınki de aynıdır eren
dim.. Takr i r kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, 15 nei madde Millet Meclisi 
metnindeki Ki neı madde olarak kabul edilmiş 
bu lunmaktad ı r . Acık oya lüzum yoktur . 

MADDE Ki. — Özel bir okulun kurucusu 
bakanl ığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en 
az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şart iyle 
ve ancak öğretini yılı sonunda okulunu kapa
tabilir . 

Ihınım dışında bir özel okul, kurucusu tara
fından öğretim yılı içinde hiçbir şekilde1 kapa
tılamaz. 

Yı ıkardaki şar t lara uymadan okulunu kapa
t an bir kurucuya t ek ra r bir özel okul açma veya 
or tak olma izni verilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.'.. 
Buyurun Sayın CJener. 

İZZET ({ENEK (Niğde) - - Muhterem arka
daşlar, madde metnine göre : «Özel bir okulun 
kurucusu Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğ- f 
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rencilere en az üç ay önce yazılı olarak bildir
mek şart iyle ve ancak öğretim yılı sonunda oku
lunu kapatabi l i r . 

ikimin dışında bir özel okul kurucusu tara
fından öğretim yılı içinde hiçbir şekilde kapa
tılamaz» hükmü vardır . Madde metni kanaat im
ce eok ser t t i r ve tek taraf l ıdır . Kurucunun elin
de olmıyan mücbir ve kanuni sebepler al t ında 
böyle bir kapatmanın, mümkün olabileceğini dü
şünmek de lâzımdır. Meselâ, kurucu âni olarak 
ölmüş veyahut bir kaza neticesinde çalışamaya
cak derecede sakat lanmışt ı r . Mirasçıları da bu 
işe devam etmek istememektedir ler . Buna ben
zer daha birçok sebepler de vâki olabilir. Onun 
için maddeye, bunları nazarı i t ibara alan bir 
f ıkranın madde metni sonuna konmasını arz ve 
teklif ederim. Şöyle bir fıkra olursa müna
sip olur : 

«Kurucunun elinde olmıyan mücbir ve ka
nuni sebepler bundan müstesnadır.» Teklifimin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZOÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, benden evvel konuşan sayın hatibe işt irak 
etmemeye imkân yok. ( ' idden bir ölüm olabilir, 
vârisleri devanı etmezler. Böylelikle okulun ka
patılması sene içerisinde mümkün olabilir. Biz 
bunu tamamen or tadan kaldırmıyoruz. Böyle 
bir halde kapatı l ı rsa, diyoruz. Bir daha .okul 
açamaz. Kurucu öldüğüne göre, zaten bir daha 
okul açnııyacak demektir . Binaenaleyh, bu mah
zur ortada yoktur . Eakat bunun dışında ders 
senesi ortasında bir kurucu okulunu kapat ı rsa , 
iflâs ettim, malî gücümü kaybett im, devanı et
mek istemiyoruz, diye bu t akd i rde bu okulda 
okuyan yüzlerce çocuğun hakkı ne olacakt ı r? 
Ne yapacak t ı r bu çocuklar sene içinde kapat ı 
l ırsa? Tabiî ki, perişan olacak. Yeni okula gir
mek istiyecek. Halbuki bu t ipteki resmî okul
ların zaten kontenjanı dolu. Alanuyaeakt ı r . 
Başka, özel okul ar ıyacak. Sene içerisinde o ço
cuğun bir okuldan diğer bir okula gitmesi ga
yet zordur. Şu halde esas olarak kabul edilen 
mesele sene ortasında kapatı lnı ıyacak, sene so
nunda kapatı lması . Peki, ölüm dolayısiyle veya 
çok. arızi bir sebeple kapat ı l ı rsa bir daha bu zat 
da böyle bir okul almak imkânı bulamasın. Ya
ni maddenin sertliği yok zannediyorum. Aslında 
öğrenciyi korumak için Millî Eğitim Komisyo-

I mı ta ra f ından getirilmiş bir hükümdür . Faydalı 
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olduğu kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Bu mad
de ile ilgili bir takririm olacaktır. 

BAŞKAN — Var efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin sonuna aşağıda yazılı fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Niğde 

izzet Gener 

«Kurucunun elinde olmıyan mücbir ve ka
nuni sebepler bundan müstesnadır.» 

Başkanlığa 
16 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasının 

birleştirilerek aşağıda arz edilen şekilde tadi
lini arz ve teklif eyleriz. 

Eskişehir Aydın 
Ömer Ucuzal iskender Cenap Ege 

«Birinci fıkraya aykırı hareket eden kuru
cuya tekrar bir özel okul açma veya ortak olma 
izni verilemez.» 

BAŞKAN — Bir takrir daha var. Bu tak
rir komisyona ait midir, değil midir? 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Şahsım 
adımıdır, efendim, muhalifim zaten. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Özel öğretim kurumları kanun tasarısının 

görüşülmekte bulunan Maarif Komisyonu met
ninin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Esbabı mucibe şifahen izah edilecektir. 
Eklenmesi istenen metin : 
öğrenci velilerinin kurucular aleyhine, umu

mi hükümlere göre açacakları dâvalar saklı kal
mak şartı ile, ayrıca kurucu öğrencilerden al
mış bulunduğu son taksidin 2 misli parayı öğ
renci velilerine cezai şart olarak öder. 

Yozgat 
ismail Yeşilyurt 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeşilyurt. Bu 
madde üzerinde söz istemiştiniz. Efendim, ko
misyonun kararma muhaliftir. Bu maddeye mu
halif kalmışlardır. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, komisyonda 
da bu maddeyi enine, boyuna arkadaşlarla bir 
likte münakaşa ve müzakere ettik. Bu mevzın 
yani kurucu ortada haklı ve muhik bir sebep 
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yokken, keyfî ve bâzı sebepler dolayısiyle oku
lu kapatırsa, bu oku1 d "ki bulunrn öğrane'ierin 
durumunu düşünerek bu maddeye bir müeyyide 
eklenmesi düşünüldü. Ne t ic itibarivle bende
niz bu maddeye ş'mdi tekrif e-tiğim metnin 
eklenmesini şahsi karaat 'ms g ö e ve hukukî 
görüşüme göre yerimde bulmuyorum. S ıV,l i 
:EO: bu maddenin en altında bulunan yani ku
rucu şayet maddede mevcut buluna ı şa tlardan 
üç ay evvel haber vermemek şar t 'yb okulu ı ta
tilinden evvel veya tedrisata düva rı e 1er' e ı 
b'ran için kapatırsa yalnız ve yalnız bunun 
cezası kurucunun şahsına b'r d ıha izin verme
mek ile, kuruculuk yapmamak mı ol un? Şu 
t a b i i burada kullanmamı müsaads edin. Kö
rün istediği bir göz, Allah iki gö:s verirse ne 
yapacak? Kurucu zaten kapatmak is J iyo\ O hal
de yalnız buna kapatmasından dolayı bir daha 
izin verilmemri bir müeyy'de midir? D ğ'^dir 
arkadaşlar. Buraya mutlaka bir müeyyide in 
gelmesi lâzımdır. Bendeniz derim ki: «öfrenci 
velilerinin umumî hükümlere göre kurucular 
aleyhine açacakları dâvalar saklı kılmak şartiy-
le ve ayrıca kurucu, öğ enci ve1 ileri iden a'nrş 
Ibulunduğu son taksitin iki nrsrini öğrenc' veli
lerine şartı ceza o1 a ak öder.» Bon'm kanaatime 
göre bu maddenin ek'enma inde zaruret var. 
Aksi takd'rde yarın kurucular öğrercile i kay-
de! tiler, binlerce lira para aldlar. B h şu vay a 
bu sebeple okulu kapatıyoruz dediklerinde mü
eyyidesi ne o'acak? Bu öğrencle i ı d ı r u nu ne 
olacaktır? Paralarını vermiş evlilerin, çoc ıkla-
rınm durumu okul kapatıld ğı takdirde ne ola
cak? Bunun müeyyidesi ne olacak? Yalnız izin 
vermemek, okul açmamak mı olacak? I-tjdiği 
bu. Kendisi arzu ed'yo \ O halde b b m'ievyide-
nin eklenmesinde hukukî zaruret olduğa vicdani 
kanaatindeyim. Bu m ddeain eklenmeğine muh
terem arkadaşlarımın mu vr. faka t e d i k l e r i n i 
tahmin ederim. Takdir Heyeti al ye i d r . Be
nim bu maddeye bu f ikrar m eklenmeri için ha
zırlanıp bulunduğum bu metin şahsi ve viedmi 
kanaatimdir. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın öztü kçina. 
Efendim, bir zühul oTdıı. M İlet Msc'i inin 

16 ncı maddesini 15 ne' madd^ olacak kabul et ik. 
61 nci bi leşimdeki karrr ge eğince 15 nci mad
denin '«kurumun kapanması ve kapatılma ı» 
başlığının ç karılması açık oylarınıza sunula
caktır. 
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RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (fctasbul) — Sayrı 

Başkan, muh ereni arkad' şlaıım, ıb?n daha zi
yade Hükümet'e b r nevi s o u g b' sormak i> 
tiyorum. Şimdi, özel bir okulun kurucusu bti7;1 

sebeplerden dolayı okulu trti1 etti. B ı tatil edi-
len okul fa^zedelim ki, D ş°i Okuludur, veya
hut Kimya Enstütisüdür. Bir yüksek okul ol
duğuna göre bu iki üç se:ıo bir ümitle bu okula 
devam edeu çoeuklprm hukukî du um 1 ne o"a-
caktr? Bun1 ar tekrar üu'vîrsi'eye gi'ebdocoHcr 
midir, giremiyecekler midi ? Bunuı tavzihi ge
rekmektedir. Hürmetle imle. 

BAŞKAN — Bir s"al so du'ar, Sayrı özLük-
çme! Ona cevap vermak üzere buyurun Sayrı 
Yeşilyurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşımın, sualine cevap arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Şayet söylediği 
gibi bir dunun hâsıl olursa, tedrisat devam eder
ken, kurucu okulu sene ortasında kapatırsa ço
cukların hukukî durumu ne olacak1? Bu, Ko
misyonumuzda da tartışma mevzuu oldu. Maa
rif Vekâleti aynı mahiyetteki diğer bir okula 
bu çocukları almaya mecburdur ve bu çocukla
rın da mutlaka okula devam etmesini temin et
mek tutumu içerisindedir. Komisyonumuzda 
bunlar ayrı ayrı görüşüldü. Arkadaşımız bu 
bakımdan endişe etmesinler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Komis
yon yanlış ışık tutuyor Yüce Senatoya. Zaten 
diğer okulların muadeleti olduğu için, özel okul 
kapansa dahi Maarif okuluna devam edecektir. 
Yüksek okulda bir muadelet olmadığına göre 
ikinci senenin, üçüncü senenin sonunda okullar 
kapanınca bu çocukların durumu ne olacaktır? 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Aynı 
mahiyette bulunan diğer bir özel okula çocuk 
aynı şekilde girebilir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Başka 
yoksa ne olacak?.. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — O za
man resmî okullar bu işi yapacaktır. Resmî 
okullarda da bu iş Maarif Vekâletince teemmül 
ve tezekkür edilmiştir. Aynı mahiyette, aynı 
muamele yapılacaktır, üniversitede de aynı 
şey olacaktır. Zira Maarif Vekâleti Müsteşarı 
ile biz bu mevzuda görüştük. Ayrıca zabıtlara 
geçmesinde fayda vardır; Maarif Vekâleti de 
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aynı şeyi düşünür. Meselâ diyelim ki, sene or
tasında bir dişçi okulunun tedrisatına son verdi
ler. Başka da özel dişçi okulu bulunmadığına 
göre Maarif Vekâleti ile üniversitenin mevcut 
bulunan dişçi okulunda aynı sınıfta imtihana 
tabi tutulmak şartiyle netice istihsal edilecek-
tiı». 

BAŞKAN —• Sayın Müsteşar. Bu mevzuda 
konuşmak istiyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURİ KODAMANOĞLU — Meselenin tavazzuh 
etmesi için izahat vermek isterim. (Zapta geç
sin sesleri.) 

BAŞKAN — Zapta geçti. 
NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkan, tevcih buyurudan suale arzı cevabe-
deceğim. Böyle bir kapanma halinde, varsa di
ğer özel okullardan, yoksa resmî imkânlardan 
istifade edilerek çocukların mağdur edilmemesi 
tedbirlerinin vekâletçe alınması tabiîdir. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Soru soracaklar. 
HÜSNÜ DiKEÇLİGİL (Kayseri) — Şimdi 

Sayın Müsteşar Bey her halde şurada bir hata
ya düşüyor gibi geliyor bana, Komisyon Sözcü
sü de. Bir defa fakülte başka; üniversite baş
ka, yüksek okul başka. Farz edelim, eczacılık, 
dişçilik okulu. Bu okulların talebesi üniversite
ye alınamaz. Çünkü orası fakülte, burası yüksek 
okul. Ancak muadil bir hususi yüksek okul 
varsa olacaktır. Aksi takdirde olmıyacağma ka-
aniim. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, şimdiye kadar ki, tatbikat teemmül 
buyurulursa, Millî Eğitim Bakanlığı, resmî yük
sek okul olmadıkça özeline müsaade etmemek
tedir. Ancak zannediyorum tekrar etmem gere
kecek; Millî Eğitim Bakanlığının şimdiye ka-
darki tatbikatı teemmül buyurulursa görülecek
tir ki, resmî yüksek okullar bulunmadıkça özel
lerine müsaade etmemektedir. Ancak şöyle bir 
gelişme olmuştur; ilerde olabilir de: Yüksek 
okul halinde işlemekte iken resmî müessesesi 
üniversitenin bir karan ile burası fakülte hali
ne gelebiliyor. Meselâ resmen Tıp Fakültesine 
bağlı olarak Eczacılık Yüksek Okulu vardı. Bu
na dayanarak da Millî Eğitim Bakanlığı o tarih
te Eczacılık Yüksek Okulunun açılmasına izin 
vermişti. Fakat, bilâhara üniversite bir karar 
ile yüksek okulu fakülte haline getirmiştir. 5439 
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sayılı Kanunun .'•> ncîı maddesindeki hükmün 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak, bu şekil
deki gelişmelerin mümkün olmıyacağmı Hükü
met adına buradan teminat altına almaya ikti
darımız yoktur. Ancak, şunu arz edebilirim, 
bu neviden gelişmeler halinde bütün eğitim ve 
öğretimin sorumlusu ve bu istikamette tedbir
ler almaya yetkili bulunan Hakanlığın icabım 
ifa edeceğinden de şüphe edilemez. Teşekkür 
ederim. 

ÖMER UCUZAL (Kskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Takririniz okunduktan sonra 
söz vereceğim. 

(iskender Cenap Ege ve Ömer Ucuza!'m 
önergeleri tekrar okundu.) 

'BAŞKAN — Buyurun. Sayın Ucuza!. 
ÖMER UCUZ AL (E-skişehir) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 16 ncı ıniaddenin ikinci 
fıkrası, - benden evvel izailı eden arkadaşlarımın 
fikrine iştirakle - hakikaten çok sert. 1 nci fık
radan ,sonra, «..Bunun dışında bir özel okul ku
rucusu tarafından öğretini yılı içinde hiçbir şe
kilde kapatılamaz.» diye kati bir hüküm ifade 
etmektedir. Hemen bundan sonra gelen fıkrada, 
yani üçüncü fıkrada: «..Yutardaki şartlara uy
madan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir 
özel okul açma veya ortak olma izni verilemez» 
diyor. 

ikinci fıkrada, «kapatılamaz» diye katı suret
te hüküm verildiği halde, üçüncü fıkrada; buna 
aykırı hareket edenlere ceza vermek yönüne gidi
yor. Bu iki fıkra bir çelişik durum yaratmak
tadır. Bu bakımdan ben arkadaşım iskender Bey 
ile, hem ikinci fıkradaki katı, ağır şartı hafiflet
mek ve hem de bu çelişik durumu ortadan kal
dırmak için, birinci fıkradaki hükme uıymıyan 
kurucu için, üçüncü fıkra da komisyonca belir
tilen cezanın hafifi ef ilim esini rica eder, takriri
min kabul edilmesini dilerim. Himmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Takrir
leri tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Ömer Ueıızal ve iskender Cenap Ege'nin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PUAN KOMİSYONU BAŞ

KANI CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (îçel) — 
iştirak etmiyoruz. Çünkü madde üç fıkra halin
de <b'ir bütündür. - • . . 

29 . 3 . 1965 O : 1 
BAŞKAN — Hükümet? 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA

RI NURİ KODAMANOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katı bili

yor. önergeyi oyunuza sunuyoınım: Nazarı dik
kate alanlar... Allmıyanlar... Nazarı dikkate alın-
•maim ıştır. 

(İzzet Gener'iu önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANİ CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA

RI NURİ KODAMANOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet, Komisyon katılmı

yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiycnler... Kalbul edilmemiştir. 

(ismail Yeşilyuı-t'un önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Hükümet kaltılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA

RI NURİ KODAMANOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — 
Sayın Başkan, yalnız, Komisyon olarak bir şart
la katılıyoruz. Bu, üçüncü fıkra sonuna değil, 
ikinci fıkra sonuna 'eklenmelidir. Son fıkradan 
evvel ilâve edilirse Komisyon olarak biz de ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız benim anlamadığım bir-
şey var. Bu, komisyonda uzun. boylu müzakere 
edilmiş, kabul edilmemiştir. Şimdi, «ediyoruz» 
diyorsunuz. Buyurun Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Ben ikinci kıs
mın aleyhinde bulunuyorum. Teklifin birinci 
kısmına karşı ve aleyhinde oluyor. Şaırtı ceza ol-
ma;z, Anayasaya aykırıdır. Fikrimi iz allı için ko
nuşmama müsaade (buyurunuz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Yeşilyurt'u dinlerken kendisine 
hak vermiş ve görüşüne kat diniştim. Ama, tak
riri okunduktan sonra ikinci görüşünü kalbul et
meye hukukan imkân yoktur. Velilerin ve öğren
cilerin durumu ne olacak? Aldı paraları; hiçbir 
sebefoolmadan kapattı. Bunlar nıiiye gitsin? Evet 
gitmesin, bir müeyyide lâjzum. Ama, şartı cezayı 

— 438 — 



O. Senatosu B : 63 
biz kanunen hüküm altına allıyoruz. Bu olmaz. 
Bu, ıinahkemelerm kararma bağlı bir vaziyettir. 
Bidayette kanunla şartı «ezayı tevhit ve hüküm 
altma alınamaz. Aşağı - yukarı kaza kuvvetleri
nin salâhiyetine giren bir işi 'kanunla peşinen 
ıka'bul etmek hem Anayasaya ayfkırı düşer, he.m 
de hukuk anlamına aykırı düşer. Lütfetsinler de 
o kısımdan vaz geçsinler. Mahkemeye gider, on
dan mütevellit her hangi bir maddi mânevi za
rar ziyan varsa Borçlar Kanunu ahkâmına gö
re, onu istiyebilir. Fakat hüküm halinde miktarı 
tesbit ederek. Ceza tâyini hususuna, müsaade 
buyursunlar, Komisyonun iştirakini anlamadım. 
Binaenaleyih; bu cihet hariıeolmiak üzere oylana
bilir. Sayın takrir salıtbi lütfetsinler, bundan 
vazgeçsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi takrire Hükümet katılı
yor muydu efendim'? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURÎ KODAMANOĞLÜ — Bunu ceza de-
ğil, alman taksitlerin iadesi mânasında gördü
ğümüz için iştirak ettik. 

BAŞKAN — Vallahi iş çok çatallaştı. Hü
kümet .mukayyet söylüyor. Komisyon orada ka
bul etmemiş, burada şöyle kaibul ederim diyor. 
Müsaade ederseniz bunu Komisyona iade edelim, 
tetkik etsin tekrar yeni bir fomniül getirsin. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI CAVİT TEVPlK OK YAY J Z (içel) — 
Geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Komisyona geri veril mistir. 
Komisyon yeni bir metin hazırlayıp getirecektir. 

MADDE 17. — Kapanan veya kapatılan ku
rum mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğren
cilerle ilgili bütün defterllerini, dosyalarını ve 
diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim et
meye mecburdu. Devir ve teslimden kaçman 
veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya tem-
silteil'eri hakkında Türk Ceza Kanununa göre 
işlem yapılmakla beraber 16 ncı maddenin son 
fıkrası hükmü do ayrıca uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Gener. 
İZZET GENER (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım; 17 nci maddenin birinci fıkrasında, 
«Kapanan veya kapatılan kurum mühürlerini, 
yönetici, öğretmen ve öğrencilterle ilgili bütün 
defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili 
valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur» hük
mü vardır. Bu ilgili valiliğe teslim etme bir* 
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olur, bir ay da olur, bir sene de olur. Binaen
aleyh; muayyen bir güne, müddetle takyidetme-
nin faydası vardır. Onun için bendeniz bunu 
bir müddetlo takyideder tarzda bir önerge tak
dim ediyorum, iltifatınızı rica ederim. 

ÖMER LÜTFI BOZCAM (izmir) — Bu 
madde 16 ncı madde ile. allâkalıdır. Orada kaibul 
edilecek şekle göre cezanın mahiyeti değişebi
lip. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı'nm hakkı var
dır, 16 ncı madde ile ilgilidir, o gelmeden bile
mem bunu intacedebilir miyiz1? Sayın Kodaman-
oğlu. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTE
ŞARI. NURÎ KODAMANOĞLÜ — Sayın Baş
kan, sayın senatörler. Bu 50 küsur maddelik 
kanun lâyihası bir bütün teşkil etmektedir. Bü
tünün unsurları üzerinde yapılacak değişiklik
ler hiç. şüphesiz tasarının kanunlaşması halin
de hizmete karşılık verme gücünü azaltacak
tır. Bu itibarla tasarının bütünlüğünü bozma
mak bakımından sık sık söz adığım için özür 
dilerim. 

17 nci maddede devir ve teslimden kaçın
ma fiilen derpiş edilmiştir. Hükümet müeyyi
deyi istimal edebilmesi için kaçınmanın vasfını 
tesbit etmek zorundadır. Öte yandan savsakla
mak fiili derpiş edilmiştir. Müeyyidelerin isti
mal , savsaklamak fiilinin vasıflarının idarece 
tesbit edilmesine vabestedir. Bu itibarla müd
det koymak ne ihtiyaca tekabül eder, ne fay
dalı olur. Şu kadar müddet içersinde vermiyen 
demeye ihtiyaç yoktur. Bu müddetten kaçın
mak, savsaklamak fiililerinin vasıflarını da tes
bit ettiğimiz takirde, bir gün içinde de yapılsa 
suçtur, bir ay sonra yapılsa da suçtur. O iti
barla bu maddenin aynen kabul edilmesini is
tirham ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir suallim var efendim, 

BAŞKAN — Buyurun, 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Bu maddenin altında savsaklıyanlar hakkında 
Türk Ceza Kanunu hükümleri tatbik edilir.» 
diy> bir kayıt vardır. Türk Ceza Kanunun im 
hangi maddesini kasdediyorlar, bunu rica ediyo
rum. 

NURÎ KODAMANOĞLÜ (Devamla) — 
müddetle mukayyedolmalıdır. Bu, bir gün de | Efendim, resmî mercilere zamanında ve gereken 
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beyanlarda bulunmamak, gereken .belgeleri ver
memekle ilgili Türk Ceza Kanununun hüküm
leridir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hükümet söz
cüsü daha evvelki beyanlarında ibu kanunun 
uzun zamanda pe.k büyük heyetler tarafından 
hazırlandığını, büyük emek ve gayret sarfedil-
diğini ifade etmişti. Şimdi, bir - onyedinci mad
de var. Deniyor ki, 17 nci maddede, defterleri 
zamanında teslim ctmiyenlere, mühürleri, vermi-
yenlere Türk Ceza Kanunu hükümleri tatbik 
edilir. Şimdi Türk Ceza Kanununda bu kahîl iş 
ile alâkalı bir madde yok. Türk Ceza Kanu
nunda. hu mühürleri ve saireyi teslim etmiyen, 
savsaklayan hakkında bir hüküm yok. Bir ih
mâl sucu var; 230 neti madde, ihmâl sucu: Her 
hangi bir .memur...» diye başlıyor. 

Çıkarılacak bu kanun, Özel kurumlara, özel 
okullara ait bir kanundur, özel okul mensup
ları, Türk Ceza Kanununa göre memur değil
dir. Memur olmadığı için ne 230 ncu maddenin 
tatbikine imkân var, ne de 240 nci maddenin 
tatbikine imkân vardır. Şimdi özel kurumlar
la ilgili olmak üzere 526 nci madde akla gelebi
lir. 526 nci madde son tadili ile, ancak sağ
lık bakımından, asayiş bakımından verilen emir
lere, 'kanunlara muhalefet halinde tatbik edi
lebileceği, gerek tadil metninden ve gerekse 
Temyiz Mahkemesinin tevhidi içtihadından te
bellür etti ve dondu. Bu dunun karşısında bun
ları vermiyenler hakkında Türk Ceza Kanunu
nun hükmü tatbik olunur. Hiçbir hüküm tat
bik edilmez. Türk Ceza Kanununun hiçbir hük
münde sarahat olmadığı müddetçe, bu metin 
böyle olduğu müddetçe tatbik olunamaz. Bunun 
tatbiki için biraz yakışan bir madde var, 526 nci 
madde. Sarih olarak 526 nci maddeye at;f ya
parsak o takdirde tatbik edilmesi mümkündür. 
Yoksa, bunun haricinde, kendilerinin arzu et
tiği 230, 240 nci maddelerin matkabı, .başlangıcı, 
başı, «Her hangi bir memur» diye başladığın
dan suç işliyenin memur olması lâzımdır, özel 
kurumdaki kişi memur değildir. Bu bakımdan 
(bunların tatbik kabiliyeti yoktur. Hususi şahıs
lara iş] iyen 526 ne: madde vardır. 526 nci mad
denin tatbiki için de sarih olarak hu maddeye 
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atıf lâzımdır. Biz Türk Ceza Kanununun 526 nci 
maddesi uygulanmakla 'beraber 16 nci madde
nin son fıkrası hükmü de tatbik edilir diye bir 
sarahat verdik. Ancak bu şekilde arzu edilen 
gaye doğabilir. Bunun haricinde tatbik edilir 
denemez. Takririme iltifat buyurmanızı rica 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümet. ? 
MlLLÎ EĞÎTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMANOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; biraz evvelki maruzatımın ha
sında da ifadeye çalıştığım gibi, bu kanun bir 
bütünlük teşkil etmektedir. Filhakika 50 nci 
maddesi okunursa, ki, aynen okumama müsaa
denizi dilerim, «özel öğretim kurumlarının yö
netici, öğretmen ve memurları, suç. işlemeleri 
halinde veya görevlerinden ötüıü kendilerine 
karşı işlenen suçlardan dolayı Tüık Ceza Ka
nununun uygulanması bakımından memur sayı
lır.» hükmü yer almaktadır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMÎR (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, kanunun bâzı madde
leri biıt'irinln mütemmimi, birbirinin tamam-
layıcısıdır. Bendeniz 'böyle 'bir hükmün kanun 
maddecinde yer almasına taraftarım. Ancak 
yalnız, affmızı istirham ederim, Nusret Tuna 
Bey arkadaşım tabiî hukukçu olması dolayı-
siy'le bu hususu daüıa iyi bilmektedir. Her ne 
şekilde olursa olsun, 'benim istirhamım şu ola
caktır, bilhassa hukukçu arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum. Burada hir cezai hüküm yer 
almalıdır. Hem de en ağır şekilde yer almalı
dır. Bunu da Yüteek Parlâmentoda bulunan 
muhterem hukukçu arkadaşlarımdan Ltirham 
ediyorum. Yerinde getirilmiş bir teklifıtir, bir
birinin mütemmimidir; 50 nci madde de bunu 
tamamlayıcı mahiyettedir. Benim mâruzâtım 
-bundan ibarettir, yerinde ve isabetli bir mad
dedir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Taibiî Üye) — Efen

dim, benim söylemek istediğim hususları arka
daşlar söylediler, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sö> 

liyeeoklerime, Hükümet temsilcisi temas etti 
efendim. 
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(BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin 5 nei satırında yazılı devir 

ve teslimden kaçman veya 'bu görevi savsaklı-
yan kurucu veya temsilcileri hakkında cümle
lerinden sonra «Tüı'k Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi uygulanmakla 'beraber 16 ncı madde
nin son fıkrası hükmü de uygulanır.» şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Ordu 
A. Nusret Tuna Zeki Kumrulu 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve tefelif ederim. 
Niğde 

İzzet Gener 

«Madde 17. — Fıkra 1. Kapanan veya ka
patılan kurum müdürlerinin yönetici, öğret
men ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerinin, 
dosyalarının ve diğer evrakın ilgili valiliğe, en 
çok üç ay zarfında devir ve teslim etmeye mec
burdur.» 

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Gener'in takriri
ni oyluyorum. Üç ay müddet z arfında teslim 
teklifi yapılması... Bu hususta Komisyon ne dü
şünüyor efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA

RI NURİ KODAMANOĞLU — Üç ay bazan 
öğrencilerin sınıfta kalabilecekleri bir süredir. 
Muamele karışıklıkları yapar, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Dikkate 
alınmamıştır. 

Diğer takriri okutuyorum. 
(A. Nusret Tuna'nm önergesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA

RI NURİ KODAMANOĞLU — İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor. Takriri nazari dl'kkate alanlar.. Dikka
te almıyanlar.. Dl'kkate alınmıştır. Komisyona 
gidecek, o suretle 16-17 nci maddelerin redaksi
yonu yapılacak. 

MADDE 18. — Açma ve öğretime 'başlama 
izinlerinin verilmesi, 'kurumun kapanma veya 
kapatılması ile ilgili kararlar Millî Eğitim Ba
kanlığınca ve ilgili öğretim kurumu tarafından 

Jbakanlrkça uygun görülecek şekilde ilân olunur. 
BAŞKAN — Bu hususta bir takrir vardır, 

Sayın Özgüneş'in, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 18 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Üzgüneş 

Açma ve öğretme başlama izinlerinin veril
mesi kurumun kapanma veya kapatılması veya 
denkliğinin kaldırılması ile ilgili kararlar Millî 
Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğretim kurumu 
tarafından Bakanlıkça uygun görülecek şekilde 
ilân edilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak 
ediyor mu?... Etmiyor. Hükümet?., iştirak et
miyor. Bu suretle bu takririn ve maddenin ko
misyona gitmesine Kizum yok. .Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Kuram bina ve tesisleri 
MADDE 19. — Özel öğretim kurumlarının 

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

BAŞKAN —• 19 ncu madde hakkında söz is-
tiyen?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce yabancılar tarafından açıl
mış bulunan özel öğretim kurumlarının bi
naları genişletil emez, çoğaltılamaz, şubeleri 
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açılamaz; bu kurumların mevcut binalarının I 
yerine kaim olmak üzere yeniden binalar inşa 
edilemez, her hangi bir suretle mülk edinile
mez veya kiralanamaz. 

Mevcut binalarda ihtiyaç halinde tamirat 
Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpiskender. 
19 ncu maddenin başlığının kaldırılması açık 
oy]arınıza sunulacaktır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — B i n a 
yaptığı zaman durum ne olacaktır. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, maddeyi 
gördünüz, dinlediniz. Bunun kısaca bir tahli
lini yaptıktan sonra bu husustaki düşünceleri
mi arz edeceğim ve aynı zamanda geçenlerde 
beşinci madde üzerindeki konuşmamın hududu
nu aşarak 20 nci madde üzerinde konuşan muh
terem arkadaşlarıma da dolayısiylo bu madde
de cevaplarımı arz etmiş olacağım. 

Şimdi «yabancılar tarafından açılmış olan, 
vaktiyle açılmış olan, özel öğretim kurumları
nın binaları gcnişletilemez, çoğaltılamaz, şube
leri açılamaz, bu kurumların mevcut binalarının 
yerine kaim olmak üzere yeniden binalar inşa 
edemez, her hangi bir suretle mülk edinemez, 
veya kirahyamaz. Mevcut binalarda ihtiyaç 
halinde tamirat Millî Eğitim Bakanlığının izni
ne bağlıdır.» Şimdi dikkat buyurursanız bu 
maddenin gayesi; bu binalar zamanla aşınsın, 
yıpransm, yıkılsın ve ortadan kalksın. Bunun 
açıkça sarih olarak mânası budur. Şimdi; aca
ba Hükümeti ki; Hükümet demiyeyim. Çün
kü.; Hükümetin teklif ettiği tasarı Cumhuriyet 
Senatosu Encümeninin teklif etmiş olduğu ta
sarıdan çok daha mülayim, daha mutedildir. 
Onun için Hükümet tâbirini kullanmış olmıya-
yıım. Encümenin bu maddesi acaJba yerinde mi
dir, değil midir? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu müesse
selerden birisinin memlekette nasıl çalıştığı
nı, kimleri yetiştirdiğini ve ne yaptığı hakkın
da sizlere ufak bir bilgi verdikten sonra esasa 
geçeceğim. Ben bunlardan bir tanesini alıyorum, 
istanbul'daki Robert Koleji, bunun lise kısmı-
da var yüksek kısmı da vardır. 390 talebesi olan 
Robert Kolejin yüksek okulunda mühendislik, 
inşaat, makina elektrik, kimya, iş idaresi ve 
163 talebesi de maliye, iktisat ve fen kolunda, | 
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70 talebesi de yabancı diller kısmında okumak
tadır. Sonra yine istanbul'daki Robert Kolejin 
kız kısmında 642 kişi okumaktadır. Şimdi bu 
müessesenin Türk ilim ve irfan hayatına ye
tiştirdiği insanların nispetlerini de okuyacağım. 
Yalnız Robert Kolej mezunlarının sayısı üç bin
den fazladır. Mezunlarının yüzde 40 ı mühen
dis, yüzde 30 u iktisatçı ve maliyeci, yüzde 15 i 
Devlet memuru, yüzde 10 u öğretmen, üniver
site öğretim üyesi, yüzde 5 i serbest meslek 
mensubu ve sanatçı olarak çalışırlar. Bunun 
gibi daha birtakım Amerikan kolejleri var, in
giliz mektepleri var, Alman mektepleri, italyan 
mektepleri var. Nihayet Avusturya'nın istan
bul'da kız ve erkek lise derecesinde ilkokulu var-
dıı\ 

Şimdi bunların neler öğrettiğini ve neler ye
tiştirdiğini kısaca arz edeyim. 

Arkadaşlar, bu müesseseleri neden böyle yı
kılmaya, yıpratılmaya ve biran evvel ortadan 
kaldırmaya gidiyoruz! Bunun cevabını bulmak 
hakikaten güçtür. Çünkü, bizler için en büyük 
rehber akıl ve mantıktır. Evvelâ; Millî Eğitim 
Bakanlığının öteden beri; şahıslarla ilgim yok
tur, Millî Eğitim Bakanları içerisinde gelip 
geçen çok yakın dostlarımız vardır. Onlar da 
bana itiraf etmişlerdir. Biz de hissediyoruz. 
Millî Eğitim Bakanlığında menfi bir davranış 
bu okullara karşı vardır ve bir sovanist cere
yan vardır. Millî Eğitim Bakanlığı mensupla-
riyle görüştüğümüz zaman ki, encümenlerde gö
rüştük, Millet Meclisi encümenlerinde görüş
tük ve hususi toplantılarda dediler ki, bunlar 
kapütilâsyonların devamıdır, bu müesseseler ka-
pitüler müesseselerdir. Ben bu kanaatte deği
lim, arkadaşlar. Biz, Türk milletinin girmiş ol
duğu ölüm kalım savaşında, inönü harbinde, Sa
karya meydan muharebesinde ve Dumlupınar'-
da verdiğimiz büyük zaferler sonunda Türkün 
kılıcı ile kapitülâsyonları silmiş süpürmüş bu
lunuyoruz. Bugün Türkiye'de hiçbir kapitülâs
yon müessesesi ve kapitülâsyon ruhu yoktur, 
olamaz. Kendimizi bunun altında hissettiğimiz 
zaman, hakikaten bir aşağılık kompleksi için
de görmüş oluruz, ki; ben bunu hiçbir Türk 
vatandaşında ve hiçbir Türk vatandaşının da bu 
duygunun altında olduğunu bir saniye dahi ka
bul etmem. Türk milleti Batı medeniyetini al
maya kararlıdır. Batı medeniyetini almak için 
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evvelâ Batının dillerini öğrenmek mecburiye
tindeyiz. Batının metotlarını almak mecburi
yetindeyiz. Bir medeniyetin dilini ve metotla
rını almadan o memleketi alacağımızı iddia et
mek gayet basittir. Geçenlerde beşinci madde 
üzerinde konuşan bir muhterem arkadaşım 
«Türkiye'de hiçbir yabancı kültür yer bulamaz, 
tutunamaz, yaşıyamaz» dediler. 

Arkadaşlar, 'bu hakikaten hissî bir heyecan
dan mütevellit söylenmiş bir sözdür. Hiçbir il
mî esasa dayanmamaktadır. Çünkü, sosyoloji bi
ze derki, «kültür demek, medeniyet demektir.» 
Bize milliyetçiliğin en ilmî tarifini veren; sos
yoloji ilmi ile milliyetçiliğin bıı memlekete geti
ren Ziya (lökalp, medeniyet hakkında şunları 
der": Medeniyet bir milletin kendisinden daha 
üstün olan diğer bir milletin kültürünü, me
deniyetini usulü vasıtası ile alması demektir. 
Medeniyet beynelmileldir'. Binaenaleyh; bir mil
let bir medeniyet camiasına mensubolabilir. Fa
kat kendi dinini, kendi milliyetini bütün kuv
vet ve şiddeti ile muhafaza edebilir. Onun için 
bunun bu izahını ben tamamen gayr ıiI mî bul
dum. Biz eğer Batı medeniyetini almaya ka
rar vermişsek ki; millî ınüeadelenin ve İstiklâl 
Harbinin ve ondan sonra, gelen Lozan'ın hedef 
tuttuğu gaye müstakil millî ve modern bir Tür
kiye Devletidir. Modern bir Türk Devleti Batı
nın dilini, metotlarını, medeniyetini almakla 
mümkündür. Ama, bugün Türkiye toprakların
da çarpışan iki kuvvet vardır. Biri kızıl kuv
vettir bu müesseseler karşısmdadır biri kara 
kuvvettir, o da bu müesseselerin karşısmdadır. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Falih liıfkı Atay'm 
bugün Dünya gazetesinde yazmış olduğu baş 
makalede durumu hakikaten çok güzel bir şekil
de belirtmiş olduklarından dolayı teşekküre şa
yandır. Şimdi kapitülâsyonlar meselesi yoktur. 
Biz kapitülâsyonları tasfiye etmişiz, bunlar 
bizim millî bünyemize girmiş müesseselerdir, 
ve bir arkadaşımız dediler ki; Türkiye'nin hü
kümranlık hakkı bakımından ben mütereddi-
tirn. Acaba bunlar kalabilir mi, kalamaz mı? 
Türkiye'nin hükümranlık hakkında hassas ola
bilmek için evvelâ bu müesseseleri diğer özel 
öğretim müesseseleriyle eşit ıbir şekilde tutmak, 
Türk kanunlarına tabi tutmak ve bunları bu 
şekilde sevk ve idare etmek ile teselli edebilir. Hü
kümranlık hakkı bu demektir. Yoksa, bunları 
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Türk müesseselerinden ayrı bir imtiyaz sahibi 
olarak tutmak, hiçbir zaman hükümranlık hak
kının ifadesi olmaz ve olamaz. 

Binaenaleyh, bunları ben Türk Milletinin 
Batı medeniyeti istikâmetinde kat ettiği yolda 
ileri karakollar ve Batı medeniyetini alıp millî 
bünyemize uydurmak bakımından zaruri mües
seseler olarak kabul etmekteyim. 

Arkadaşlar; ben bunu dışardan kavli, ezber
den söylemiyorum. Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından bu müesseseleri kontrol etmek, orada mil
lî tedrisatı ifa etmek, Türk Milletinin millî şu
urunu çocuklarına aşılamak için bu müesseseler
den birinde beş sene çalışmış bir arkadaşınız 
olarak arz ediyorum. O müesseseye gittiğim za
man bu fikirde değildim, ben. Fikirlerim bugün 
Millî Eğitim Bakanlığına bâzı menfi göçüşleri 
istikametinde idi. Fakat bunların •muhitinde de 
birtakım dinî taassup ve reaksiyonlara mâruz 
kaldığımı gördüm. Bâzı Şovanist cereyanları \o 
bunların tutumunu tetkik ettim. Eğer bu mües
seselerde bir zait' varsa bizim Millî Klğitim Ba
kanlığının oraya en kuvvetli öğretmenlerini gön
dermemesi, millî duyguları, millî varlığı orada 
daima canlı ve bütün kuvvetiyle yaşatabilecek 
şekilde öğretmen göndermemesi ve o öğretmen
leri ciddî şekilde takibetmemesinden ileri gel
mektedir. Ben orada bulunduğum müddet zar
fında çok hâdiseler oldu; Kolej idaresi bir tek 
defa sefirini tazyik etmedi. Hattâ, bir hâtıramı 
anlatayım. Öğretmenler Kurulu olarak toplan
mıştık. Bir Türkçe1 öğretmeni «bu kadar büyük 
haksızlığa mâruz kaldığımıza göre neden şerifi
nize söylemediniz,> dedi. Hayır dedi; biz bugün 
Türkiye'de Türk kanunlarına uymak istiyoruz, 
Günkü; Türk Milletine faydalı olmayı bu yolda 
arıyoruz, dedi. Binaenaleyh; ben onları bu şuu
run içinde de gördüm. Ama, bu mekteplerin ma
zisini karıştırmayın. Maziyi tasfiye etmek lâ
zım. Eğer maziyi karıştıracak olursak en yakın 
dostlarımıza sırtımızı dönmemiz lâzım. 

Fakat, Cumhuriyet İnkılâbından sonra, lâik
liğin Türkiye'de yerleşmesinden sonra bu mües
seseler Maarife hizmet etmişlerdir. Bugün be
nim bu müessesede beş yıl çalıştıktan sonra ye
tiştirdiğim yüzlerce talebem arasında Avrupa'
da Türkiye'yi temsil eden birçok kimseler var. 
Millet Meclisinde mebuslar var, umum müdür
ler var, hâkimler var, yargıtay'da insanlar var. 

443 — 



Ö. Senatosu B : 63 
Hiçbirisinin de millî duygularının zail olduğu- I 
nu görmedim. Bilâkis, ecnebi bir müessesede bu
lunmanın doğurduğu bir reaksiyon ile millî duy
guların bunlarda çok daha kuvvetli olduğunu 
müşahado ettim. 

Arkadaşlar, biz Batı medeniyetine yönelmek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü, Batı devletleriyle 
aynı hizalarda olabilmek için gerek askerlikte, 
gerek siyasette, gerek her sahada onlarla aynı 
silâha mâlik olmamız lâzımgelir. Bu silâha mâ
lik olabilmek için de onların dillerini öğrenmek 
metotlarını öğrenmek ve biran evvel müstakil 
ve millî Türk Devletini modern bir devlet hali
ne koymakla mümkündür, işte bu itibarla bu 
müesseseleri millî menfaatlerimi istikametinde 
geliştirmek lâzımdır Ben bunların hudutlarının 
değişmesine taraftar değilim. Yani Lozan mua
hedesi akdedildiği zaman hudutları ne ise o hu
dutlar içinde kalsın. Ama; çocuklarımızı okut
mak için yeni dershaneler yapsın, kapalı spor 
salonları açsın, yeni lâboratuvarlar tesis etsin. 
Çünkü; Amerika'da Avrupa'da fen günden gü
ne ilerlemektedir. Yarın onlara da atom enerji- I 
sini de öğretebilecek lâboratuvarları açmalıdır. 

Hattâ bunun için gerekirse Hükümetin onla
ra maddeten dahi yardım etmesini, yine yönel
miş olduğumuz Batı medeniyetinin, yani millî 
ve modern Türkiye Devletinin âli menfaatleri I 
icabı bulmaktayım. 

Üçüncü cihet, hukukî cihettir. Âmil Artüs 
arkadaşımız hakikaten burada çok güzel bir ko- I 
nuşnıa yaptı. Tahmin ederim ki, bu konuşması 
uzun bir hazırlığın neticesi idi. I 

Şimdi arkadaşlar, Medeni Kanunumuzun 
G18 nci maddesi, «bir şeye malık olan kimse o 
şeyde kanun dairesinde dilediği gibi tasarruf 
etme hakkını haizdir.» der. Binaenaleyh, bir 
mülkün sahibi olan orada şubeler de açabilir, I 
ahşap ve eski binasını yıkarak, sobadan man- I 
galdan kurtararak, kaloriferli modern bir bina 
da yaptırabilir ve yaptırabilmclidir. Çünkü bu 
binada bizim çocuklarımız okuyacaktır. Çünkü 
günün birinde bizim Türk özel okulları o sevi
yeye geldiğimiz zaman, onlar kapılarını kapatıp 
gittikleri zaman bu binalar bize kalacaktır. O 
itibarla hem mülkiyet haklarını tahdidetmemek, 
Medenî Kanun anakanunlarımızdan birisidir, 
hem do çocuklarımızı daha modern, daha iyi bi
nalarda okutmaları gerekir. Robert Kolej'e, bu
nu misal olarak alıyorum, çünkü bütün teşkilâ- I 
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tını cami ve haizdir, iki bin talip var, her yıl; 
fakat 300 talebe alır. Demek ki, 600 talebe al
sa, dört bin talip olacak. Bin talip alabilse, dı
şardan talibolacak sayısı da o nishette artacak, 
hem devletin yükü azalacak, hem de çocukları
nı mutlaka ecnebi dil ve kültürü ile yetiştirmek 
istiyen vatandaşlar memlekete lüzumsuz yere 
döviz kaybına sebebiyet vermiyecekler, kendi 
memleketimizde, kendi bayrağımızın altında, 
kendi hükümranlık hudutlarımız içinde çocuk
larımızı yetiştirmek imkânlarını elde edeceğiz. 
Türkiye... 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender, yalnız bir 
şey hatırlatmama müsaade buyurunuz. Konuş
malar 10 dakika ile mukayyettir. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Pe
ki efendim. 

Arkadaşlar; Medeni Kanunun 618 ve 610 ncu 
maddeleri bu 20 nci maddeyi tamamen hukuk 
kaidelerine aykırı bir madde olarak ayakta tut
maktadır. Yalnız o değil aynı zamanda Anaya
sanın mülkiyet haklarını teminat altına alan 
maddesi de bunları aynı şekilde ayakta tut
maktadır. Bu itibarla bu madde hem Anaya
saya, hem medeni hukuka, hem de millî men
faatlerimize aykırıdır. • 

Bu itibarla bendeniz hazırlamış olduğum 
11 imzalı bir önergeyi veriyorum. Bu maddenin 
tadilini istirham ediyorum, Yüksele Heyetiniz
den. Bu maddeye göre eski hudut muhafaza 
edilmek üzere yeni tesislere gidilebilecektir. 
Okunduğu zaman muttali olursunuz. Bunu ka
bul edip etmemek sizlerin yüksek takdirine va
bestedir. Bendeniz vicdanımın huzurunda ve 
Yüksek Senatonun huzurunda kendisine düşe
ni yapmış bir insanın vicdan huzuru içinde hu
zurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında daha se
kiz arkadaş söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Hükümet sözcüsü. 
MİLLİ EĞÎTlM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMANO^LU —- Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Tasarının yabancı okullarla ilgili hükümleri, 
Millî Eğitim Bakanlığının şövenist cereyan ve 
davranışlar içinde olduğu iddiasına vesile ver
miştir. Bendeniz, Cumhuriyet kurulduğundan 
beri Millî Eğitim Bakanlığının sureti katiyede 
şövenist cereyan ve davranışlara mâkes olma
dığını ifade etmek isterim. Millî Eğitim Bakan-
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lığı, bugün Anayasada ifadesini bulan Türk 
milliyetçiliğine yer vermiştir, bundan sonra da 
verecektir. 

Şimdi müsaade buyurursanız, çeşitli yorum
lara tabi tutulan bu maddenin nasıl bir zaru
retle sevk edildiğini açıklamaya çalışayım ve 
işe hukukî cephesi ile başlamak istiyorum. Bu 
okullar mevcut statülerine nazaran mevcudiyet
lerini, Lozan'da tanınan müsaade sınırları için
de bugüne kadar olduğu gibi devam ettirebile
cekler ; biz de yenilerinin açılmasına izin veril
memesi hakkımızı kullanacağız. Bu hakkımızı 
kullanmak ihtiyacımız yabancı okulların başka 
devletlerin himayesine sıkı sıkıya sarılmaları ve 
bu imkânı elde bulundurmak politikalarından 
bir adım geri gitmek şöyle dursun, her fırsatta 
genişletmeye çalışmaları ve Millî Eğitim Ba
kanlığı ile her hangi bir anlaşmazlığı iki devlet 
arası bir mesele haline getirmek istemeleridir. 
Bu durum ve tutumu hükümranlık haklarımıza 
bağdaşır bulmamaktayız. Buna karşılık bu durum
dan vazgeçip hukukî durumlarını Türk kanun
larına göre tescil ettirirlerse eğitim ve öğretim 
özellikleri öğretim kadrosu dâhil muhafaza edi
lerek gelişme imkânını altıncı madde ile tanı
mış bulunmaktayız ki; bu anlayış mevcut mev
zuatta yoktur ve yeni bir imkândır. Bugün bu 
okullarımızın çalışmalarından memnun olduğu
muz gibi mezunlarının değerli yurt çocukları 
olduğundan kimse şüphe edemez. Böyle bir 
şüphe kimsenin hatırından geçmemiştir. Ne ta
sarıyı hazırlıyan Hükümetin, ne de şimdi savu
nan Hükümetin sureti katiyetle böyle bir niyeti 
meveudolmamıştır. Ancak, yabancılara tevdi 
edilmiş bir eğitim sisteminin mümkün ve mu
vafık. olmasının imkânı nedir, bunu kısaca arz 
etmeliyim. 

Milletimizin Batı uygarlığının yapıcı, yara
tıcı ve özel kişiliği olan bir ortacı haline gele
bilmesinin özellikle eğitim kurumlarımızın Batı 
ile en kestirme yoldan ve en g^niş şekilde yoğ
rulmasına bağlı olduğundan kimsenin şüphesi 
yoktur. Milletimiz gibi Millî Eğitim Bakanlığı 
dr. Batı medeniyetine mensubolmayı millî eği
timimizin baş amacı, kaygılarımızın birincisi 
bilmektedir. Ancak, Türk toplumu milletimizin 
özel karakterini muhafaza ederek ve geliştire
rek Batılılaşmasını istemektedir. Kendi memle
ketinde yabancı okul açtırarak Batılılaşmış tek 
bir millet gösterilemez. Bir millet diğer millet-
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lerin millî kültür kalıplarına girerek Batılı ol
mak hedefine ulaşamaz ve bir millî kültür ya
ratamaz. Türk Milletinin ve kültürünün islâm 
kültürüne olduğu gibi Batı kültürüne de getir
diği ve getireceği değerler vardır. Kaldı k i ; ya
bancılara yeni okullar açma imkânı çeşitli mem
leketlere birden tanınacağına göre çeşitli millî 
kültürlere pazar olmuş bir ülkede bir millî bü
tünlük teşkil etmenin güçlüğü büyüktür. Bizim 
muhtacolduğumuz Batılı milletlerin millî özel
likleri değil, milletlerarası seviyedeki değerleri
dir. Bir yabancı okul hiç şüphesiz milletlerarası 
seviyedeki değerleri yanında belki de ondan 
önce kendi millî özelliklerini benimsetmeye ça
lışacaktır. Onun içindir ki, her millet millî eği
tim dâvasını kendi değerlerini ve metotlarını 
kullanarak halletmek zorundadır. Bu yolda dev
letin denetim ve gözetim imkânına nederece bel 
bağlanabileceğini de arz etmeme müsaadelerinizi 
dilerim. 

Eğitim; bünyesi ve konusu itibariyle kon-
trola en az imkân veren bir hizmettir, öğretme
nin vicdanına ve kafasına sahibolan, mutlak ola
rak sahibolan bir kontrol mekanizması konamı-
yacağma göre, eğitimde kontrol mutlak bir te
minat teşkil etmez. Kaldı ki, eğitimde tesirle
rin müspet veya menfi olduğu çoğu kere uzun 
zaman sonunda teşhis olunabilir. Bu bakımdan 
denetlemek sözü ancak bir dereceye kadar mâ
na ifade eder. Diğer yandan yabancı okul reji
mi ile yabancı memleketlerde öğrenim karıştı
rılmamalıdır. Yabancı memlekette öğrenim ya
pan genç o memleketin hayatı kültür kurum
ları ve gerçekleri ile karşı karşıyadır ve onları 
iyi ve kötü yönleri ile aynen görür. Tam bir ser
besti içinde yaşıyarak yetişir. Yabancı okullar 
rejiminde ise öğrenci orta öğretimin ilk sınıfla
rından itibaren bir çatı altında yaratılmaya ça
lışılan belli bir atmosfer içinde yabancı kül
türü gösterildiği veya gösterilmek istendiği 
takdirde görebilecektir. Nihavet yabancı okul 
rejimini yabancı dil öğrenimi ile de karıştırma
mak gerekir. Dil öğrenimi için bâzı temel ders
lerin öğreniminin münhasıran yabancı dille ya
pılması ve millî dilde yapılmaması hangi Batılı 
memleketin veya sonradan Batılılaşmış memle
ketin eğitim sisteminde kabul edilmiştir. Böyle 
bir sistem ile yabancı dil öğretiminin anadili ge
liştirmemek gibi ciddi bir tehlikesine işaret et-
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mek isteriz. Nitekim kardeş Pakistan ve Ceza
yir'in millî dilleri ile eğitim yapabilir bir hale 
gelmek için büyük sıkıntılar geçirmekte olduk
larını en yetkililerin ifadesinde bulmaktayız. 
Asıl olan okullarımızdan yabancı dil öğrenimini 
ıslah etmek ve geliştirmektedir. Bunun yaban
cı okul dışında metotları vardır. Japonya'da 
böyle başarılmıştır. Yabancı kuruluşların ve 
milletlerarası araştırmaların tavsiyeleri de bu 
yoldadır. 1957 de Seylan'da yapılan kongrenin 
basılmış zabıtlarını işaret etmek isterim. Biz 
yabancı işbirliğinden asıl bu konuda faydalan
mak durumundayız ve bu yolda bize yardım ede
cek bütün dostlarımızın yardımlarını büyük 
bir memnuniyetle kabule hazırız. Görülüyor ki; 
bir milletin millî ahlâki, özel ve üstün vasıf
larını muhafaza etmeksizin ve geliştirmeksizin 
Batı uygarlığına ulaşması imkânsızdır. Batı 
uygarlığına örnek sayılan milletlerin millî kül
türlerinin ne kadar üstün olduğu malûmdur. Bu
nu sağlıyan hiç şüphesiz birbirinden tamamen 
farklı amaç ve kuruluşları olan ve bu farklılık
ları dün de, bugün de millî özelliklerine uy
gun olarak durmadan gelişen millî eğitim sis
temleriyle sağlamışlardır. Bunlarsız bir Fran
sa, bir Almanya, bir Japonya, bir Amerika Bir
leşik Devletleri düşünülebilir mi? Bununla be
raber yeni tasarıda yabancı okulların kapatıl
ması asla düşünülmemiştir. Bu tasarı kırk yıl
dan beri uygulanmakta olan rejimi hattâ bâzı 
noktalarında yabancı okullar lehine yumuşata
rak aynen muhafaza etmiştir. Bugüne kadar 
rahatça hizmetine devam edebilen bu okulları
mızın yeni tasarı ile ağır şartlar altında sürük
lendiği yolundaki iddiaların mesnedi olmadığı 
gibi izahı da güçtür. İşte özel öğretim kurum
ları kanununda yabancı okullar rejimi konu
sundaki anlayış ve tutumumuz budur. Madde
nin aynen kabul edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN-— Sual soracaklarmış efendim. 
Buyurunuz. 

FERÎD ALPİSKENDER (Manisa) — Ec
nebi okullara gelişme imkânı vermeyi düşün
mekteyiz, dediler ve bu hususta altıncı madde
yi zikrettiler. Halbuki altıncı madde bu ecne
bi okullarından bâzıları kendi öğretim özellik
lerini muhafaza etmek şartiyle bir Türk hükmi 
şahsına devredilirse, bunu uygun görülecekleri
ne dairdir. Bu kanunda eğer varsa lütfen isa-
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ret buyursunlr. Yani her hangi bir ecnebi mü
essese, Türk mevzuatını aynen kabul ettiği tak
dirde buna gelişme imkânı verecekler midir? 
Buna dair bir madde var mıdır? 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, Lozan Andlaşmasmda dahi bu
na ek mektuplarda yabancı okulların Türk 
mevzuatına harfiyen uyacakları meşruttur. Ma
ruzatım bu noktadaki şüpheden ileri gelmemiş
tir. Ancak hukukî statüleri itibariyle gayrimen-
kullere tasarrufları ve şahsiyeti hükmiyeleri 
bakımından iktisabettikleri veya ettiklerini id
dia ettikleri durumdan çıkıp, Türk kanunları
na göre kendilerini tescil ettirmeleri halinde 
eğitim özellikleri muhafaza edilmek şartiyle, ge
lişme imkânı tanınabilecektir. 

ÖMER LÛTFİ BOZCAM (İzmir) — Han
gi maddeye göre. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
(i ncı maddeye göre. (î-ayrimenkullero tasarruf
ları yönünden tekraren arz edeyim, gayrimen-
kııllere tasarrufları yönünden ve şahsiyeti hük
miye! erinin Lozan Statüleriyle sağlanmış iliş
kileri yönünden Türk mevzuatına inkilâbctme-
lerinin müeyyidesi ne ise (i ncı madde onu ted
vin etmiştir. 

ÖMF/R LÛTFİ. BOZOALI (İziınir) — O da 
değiştirilmiştir, son şekli ile. 

X U Rİ K() l) A M ANOĞ LU (I )e va m la ) -
Yüce Meclisin tasarruflarına hâkim olmak Hü
kümetin vazifesi olmaktan ötede bir iktidardır. 
Böyle bir iktidarımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tat

min oldum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarımı; Sayın Alpiskender 
belki haklıdır. Bu mekteplerde hocalık da yap
mıştır. Bu müesseselerin burada müdaf asını 
yaptı. Ben ınüdafasımı vapmıyacağım, aleyhinde 
konuşacağım için mazur görmelerini rica edece
ğim. 

Eğer bu hakları o kimselere verenler kal
kar ve bugünü görürlerse verdiklerine bin kere 
nedamet duyarlar. Bu ve buna benzer haklar 
malûmaliniz kapitülâsyonların bugüne devam 
edip gelen kırıntılarıdır. Batı medeniyetinden 
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bahsediyoruz. Haklıdır muhterem arkadaşlarım; 
evet, batı medeniyetini almak için belki bundan 
20, belki bundan 25 sene evvel, belki bundan 
5 sene, belki 10 sene evvel hakikaten bu ve bu 
gibi müesseselerin devamını isterdik. Bugün 
1956 yılında Türkiye'nin muhtelif vilâyetlerin
de 7 tane kolej açıldı». Açılan kolejler yavaş 
yavaş Ibunlarım ifa ettiği vazifeleri görmektedir. 
Bunu bir kenara atalım. Şurada bilmiyorum 
Bakanlık seviyesine kadar yükselmiş olan muh
terem arkadaşımız Orta - Doğu Üniversitesi 
var, her şubesi başlı başına arkadaşlar gurur 
ve iftihar vesilesi olan bu Üniversiteyi gezen 
ve görenler emin olsunlar ki bugüne kadar bu 
müesseselerin yapnrş oldukları işleri gölgede 
bırakacak durumdadır. Onun için Kanun tadarı 
ve teklifinde yer alan bu madde yerinde ve 
isabetlidir. Eğer kanun müsaade etmiş olsa, ben 
şahsan söylüyorum arkadaşlar, bunu tashih eder 
derhal Millî Eğitim Bakanlığının bünye ine 
alırdım. Benim şahsi kanaat ve görüşüm budur 
arkadaşlarım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, batı medeni
yeti, batı medeniyeti diyoruz, güzel. Cumhuriyet 
devrinde yabancıların ellinde bulunan işlere, 
kendimiz yapabilecek duruma gelince yavaş ya
vaş son vermiş ve onları ıbu memleketten uzak-
laştırmış bulunuyoruz. Meselâ îzmirde Devlet 
Demir yollarını çalıştıran bir şirket vardı, bunu 
teslim aldık. Bunun gibi Anadolu'da bir çok 
müesseseler, şirketler vardı teslim aldık. Fakat 
bugün maddi imkânlarımın bir çok işleri yapa
mamak durumdadır. Meselâ petrol araştırması 
ecnebi şirketlere vermiş olduğumuz haklar bun-
'ların devamını, fakat bundan evvel verilen bü
tün işleri yapacak duruma geldikten sonra, yıl
lar yılı bunları daha bu memleketin bünyesinde 
ve bu memlekettin yapabileceği, bu milletin yapa
bileceği duruma gelen müesseselerin yanında 
barındırmaya ve yaşatmaya ben asla taraftar 
değilim arkadaşlar. îşte Ankara'da kurulan ve 
1029 da açılan, 1932 yılında Atatürk'ün emir
leriyle kurulan Ankara Maarif Koleji, bu mües
seselerden geri değildir. Onları gölgede bıraka
cak durumdadır. Bir arkadaşımın burada ifade 
ettiği gibi buradan mezun olanlar, açılan üni
versite imtihanlarında % 95 muvaffak olarak 
üniversitelere girmişlerdir. Nerede kaldı arka
daşlarım?.. Bu ve bu gibi müesseselerimiz bu şe
kilde vazifelerini yaptıktan sonra, onlara artık 
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yer vermemelidir. Bu yerinde ve isabetlidir. 
Tekrar ediyorum, imkân varsa bu ve buna benzer 
müesseselerin tasfiyesi cihetine gidip bunları 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine alınmalıdır. 

Hürmetlerimle. 

.BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. Sayın Meh
met Ali Demir arkadaşımız çok güzel konuştu 
ama. çok bağırdığı için iyi anlıyamadık... 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGlL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar; arkadaşlarımızın fikirleri muh
teremdir. En aşağı arkadaşlarımız kadar Batı 
medeniyetini benimser ve sayarım. Yalnız mede
niyetle kültürü birbirinden ayırmak lâzım. Sa
yın Diyarbakırlı hemşerimiz Alpiskender Bey 
Ziya Gökalp'ten bahsettiler. Bendeniz Ziya Gö-
kalp'm mektebinin aşıklısıyım. Ziya Oökalp Be
yin yeni bir kitabı çıktı. Millî Terbiye diye. 
Ziya Gökalp Bey harsla yani kültürle medeniye
ti birbirinden ayırmış. Kültürü beynelmilel ola
rak kabul etmez, milletlere has olarak kabul 
eder. Ve medeniyetin de beynelmilel olduğunu 
kabul eder. O bakımdan bunu ayırmak lâzım. 
Kültürün üzerinde hassasiyetle durur. Bir mil
letin öz malı olan kültürünün dejenere olmasını 
istemez. Biz bundan bahsettiğimiz vakit arka
daşlarımız his diyor tarihte. Ben tarihini bil-
miyerek hissini kaybetmektense, tarihini bilerek 
hisli olmayı, tarihini bilmemekten mütevellit de 
hissiz olmayı hiç kabul etmem. Re böyle hissi 
kaybetmekten de Allah'a sığınırım. Elbette bir 
milletin çocukları tarihi iyi bilir. Ve tarihinin 
içerisinde olacak ve tarihin içerisinde mütalâa 
edecek. Etmesi zaruridir. Sonra bunların hissi-
likle hiç ilgisi yok. Biz arkadaşlarımıza hissilik 
kondurmadığımız gibi, onlar da bize hissilik 
kondurmam alı. Sayın dostumuz kültürden bah
settiler. Robert Kolejin, doğru. Ben de arkada
şıma sorarım. İstiklâl Mücadelesinde manda re
jimini savunanlar kimdir? Hangi kültürü alan
lardı? Nerede okuyanlardı? Bunun üzerinde has
sasiyetle durmak lâzım. Ama Anadolu'nun içe
risinde yetişmiş, bu memleketin kültürüyle, har-
sıyle yuğrulmuş insanlarda Millî Mücadeleyi 
memleketin çocukları yapar, kurtulur diyordu. 
Ve onların okulunda okuyup, onların terbiyesini 
alan ve onların harsıyle yuğrulan insanlar da ca
yır, cayır Anadolu'nun çocukları kan akıtırken, 
Amerikan mandasını terennüm ediyorlardı. Has
sasiyetle bunun üzerinde durmalı arkadaşlar. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim hassasiye

timizin sebebini arz edeyim size; 
Bir koleje maarif müdürü olarak müdahale 

edemezsiniz. Lozan'dan dokunulmazlığımız var 
diyorlar. Milletlerarası meselelerimiz var diyor
lar. Diyoruz ki, şu yemeklerinizi şöyle çıkarın. 
Başımızdan geçti. Vilâyet söyler dinlemezler. 
Katiyen dinlemezler. Maarif Bakanlığının âdeta 
kontrolü yoktur bu müesseselerde. Müfettişler 
şeklen gider. Hakikatte rapor veremezler. Sa
dece Türkçe hocalarım, tarih hocalarını denet
lerler. Maalesef arz edeyim ki, talihten mi ne
den biz de oraya göndeririz bu arkadaşlarımızı, 
onların tesirinde kalırlar. Mesele burada. Son
ra diğer taraftan çocuk ceza alsa derhal sefaret
hanelerine müracaat ederler. Sefaretleri voliyle 
meselelerini halletmeye çalışırlar. Ben size sora
yım, yine sâfiyane olmayınız; bu kadar safiyet 
iyi değil bence. Bu okulların çokları ziyan eder. 
Biz parasını artırmayız, ziyan ettikleri halde bi
le, bile devam etmeye çalışırlar. Zivan ederler 
müesseseler. Ama bunlar böyle kalsın. Biz mâ-. 
ni değiliz. Hakikaten ben isterdim ki, Maarif 
Bakanlığı Lozan Muahedesinin ilgili maddesini 
kaldırsın, bu okulların içerisinde tamamen mu
rakabe hakkına sahibolsun.. Bunları murakabe 
edebilsin ve etsin. Sonra sayın arkadaşım şu
nu bilsin ki, lisanı Maarif Bakanlığı kolejleri de 
öğretiyor, öğretmektedir. Bu lisan okullarını 
açmam demiyor ki. Yabancı da değil. Elbet işte 
te Ankara Maarif Koleji vardır, Türk öğretmen
leri açmıştır, istanbul Almanca Kolejini açmış
tır, Galatasaraylınız vardır. Diyarbakır'da var
dır Türk koleji, ondan sonra Konya'da var
dır. Muayyen yerlerde lisan üzerine Millî Eğitim 
Bakanlığı tedrisat yapıyor. Kendi harsıyle ye
tiştiriyor. Muhterem arkadaşlar, elbette kül
tür istiklâli, kültür meselesi mühimdir. Bunlar 
beyhude yere çabalamıyor. Biz hâtıramızı sa
yın hassas arkadaşımıza hatırlatayım. Selçuk
lular Anadolu'yu aldıkları vakit kültürü gayet 
kuvvetli idi; Alpaslan, Kılıcaslan'la. Vaktaki 
Alâattini Keykubat, (riyasettin Keyhüsrev 
Fars kültürünü temessüle başladı, Selçuklu İm
paratorluğunun dejenere olmasına ve yıkılması
na sebeboldular. Medeniyet değil, kültürle me
deniyet ayrı şey. 

Millî Eğitim Bakanlığı hakikaten bu mesele
leri hassasiyetle bildiği için içinde yaşadığı için 
elbette özel okullarını birer kayıt içine almış, 
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kendi başına hareket etmesin, benden izin alsın 
diyor. - Ne diyor, bu madde? Efendim, tahrip, 
tamir olduğu vakit Millî Eğitim Bakanlığından 
izin alsın. - Vermem demiyor ki. Verecek elbet
te. Bu salâhiyete de mi sahibolmasm. Yani on
lar sefaretlerinden mi izin alsınlar, tekrar biz 
yapacağız diye?.. Elbette bu kanunun bu madde
si böyle kalacak. 

Sonra muhterem arkadaşlarım; arkadaşları
mızın hassasiyet göstermeleri haklıdır. Kültür 
anlaşması diyorlar Rusya ile. Bunda hassasiyet 
gösteriyorlar. Doğru. Büyük balığın küçük ba
lığı yuttuğu gibi, büyük kültür de küçük kül
türü yutar. Bu bakmıdan hassasiyet gösteren 
muhterem Parlâmento üyeleri, böyle bizim ço
cuklarımızı kültür potası içinde eritip kendisine 
doğru benimsetmeye çalışan insanları düşüne
cek. 

Japonya'dan bahsetti arkadaşım, çok doğru, 
•Japonya gibi olsaydık. Biz onu müdafaa ediyo
ruz. Avrupa'dan birincilikle mezun olan bir ha-
'îcılan evlâdı yurda döndüğü vakit Mikadon'un 
huzuruna çıkmıştır. Birincilikle. Bakmış Avrıı-
^avari bıyık bırakmış, evet sen birinci olmakla 
Japonya'nın yüzünü ağarttm ama, şeklini değiş
tirmekle Japon gibi gelmedin demiştir. O ha
rakiri yapmıştır. Japonya Avrupa'ya talebe gön
derirken, orada erimemek, aşağdı'k duygusuna 
İlişmemek için çok hassas davrandı. Çok ta
lebeler gönderdi. Ve bir Japon olarak memle
ketine döndürdü ve Japon medeniyetini yarattı. 
Yani kültür dejanerasyonuna neslini uğratma-
lı. Eğer 'bunlar lisan öğrenirken bir de kültür 
lejenerasyonuna doğru giılcrlense, netice iyi 
olmaz. Bana bir kurmay albay arkadaşım söy
ledi, samimiyetle söyliyeyim, kurmay arkada-
ıım hâdiseyi şöyle ifade etti: «İstiklâl Mücade
lesini anlatıyordum. Robert Kolejde ders veri
yordum, çescuk gülüyordu. Niye gülüyorsun 
ledim. Israr ettiğim vakit; efendim ölmiyeler-
li dedi» ölmiyelerdi diyor. Arkadaşlar, bu işte 
hassasiyetle davranmalıyız. Kendi mesele1 eri-
m'zi kendimiz halletmeliyiz. Ve Türk maarif-
cisi yetişmiştir, yetişmek üzeredir. Avrupa'ya 
muvaffak olmuş öğretmenlerden lisan öğren
mek üzere, fen dersleri öğretmenleri gönderi'i-
vor. bunların içinde bizlerin de talebesi var. 
Yankında dönecekler. Bu okullarımız;.n başına 
geçeceklerdir. Ve bu okul1 arda oradan öğren
dikleri lisanla, oradan aldığı medeniyetle, kül-
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tür değil, ve memleketimizin çocuklarını bir ı 
millî pota, bir millî ruh içinde yetiştirecekler. 
Ve onun için arkadaşlarımız bir fikir ortaya 
atabilirler. Elbette ben fikirlerine hürmet ede
rim. Fakat bu fikri enine boyuna mütalâa et
mek lâzım, üzerinde durmak lâzım. Ben muh
terem Senatonun hassasiyetinden eminim. El
bette Hükümetten geldiği gibi bu maddeyi ka
bul edecektir. Ve elbette kendi kültürünü ken
di Hükümetinin denetlemesini, murakabesini 
hafifletmiyccektir. Bu milleti, Anadolunun içe
risinde ben varım diyecek hale getirebilecektir. 
Mesele budur. 

Bugün Pakistan anadilini konuşamaz hale 
gelmiştir. Arkadaşımızın temas ettiği gibi ye
rindedir. Elbette millî dil ile millî kültür ya
ratılır. Millî dil ile medeniyet yaratılabilir. Bu 
olduğu takdirde insanlar brka'emun o^ırlar. 
Her millete ayrı, ayrı lisan Allahm bir lûtfu-
dur. O l'san içerisinde medeniyetler gelişecek
ler biribirinc yardım edeceklerdir. Ama, o li
sanı öğrenip oranın metodunu da alacaktır. Bu 
metot almama demek değildir. Maddenin ay
nen kabulünü arkadaşlarımdan istirham ede
rim. 

Hürmet1 erimle. 
BAŞKAN — Sayın Bozcalı buyurunuz, yal

nız çek rica ederim, akademik münakaşalara gir-
miyelim. 

Maddelere oy vermiyen arkadaş var mı? Oy 
verme muamelesi bitmiştir. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarını, garok Millî Eğitim Komisyo
nunca ve gerekse Plân ve Bütçe Komisyonunca 
tedvin edilen maddenin yerinde okluğu husu
sunda uzun uzun izahat verildi. Bendeniz bir 
iki nokta üzerinde duracağım. Bunlardan (bi
risi, maddenin esasını teşkil eden hükümranlık 
hakkımızın korunmasıdır. Lozan Muahedesi ile 
ve bu muahedenin imzasından evvel Türkiye'de 
kuru1 muş o1 an ecnebi okulların tarihen sabit 
olan bir çok fenalıkları nazarı itibara alınaraık 
o zamanki iktidarımız dairesinde mümkün ol
duğu kadar tahdit ve takyidi olarak anlaşma 
hükümleri imza edilmiş bulunmaktadır. Bu 
Anlaşmaya mütenazır olarak Mekâtibâhususiye 
hakkındaki talimatnamede bu maddede yazılan
lardan da daha faz1 a geniş1 emesi hususunda 
bir salâhiyet vermediği aşikârken ve hüküm
ranlık hakkımıza taallûk eden bir mevzuda bu- | 
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gün durup dururken ecnebilerin okullarını ge
nişletmesi hususundaki cömert davranmamızın 
yerinde olamıyacağı aşikârdır. 26 ncı maddede 
23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Lozan Mu
ahedesi ile yapılan Andlaşmanm 40 ve 41 nci 
maddesiyle ecnebi okullar hakkında hususi bir 
talimat yapma lüzumuna da işaret edilmiş bu
lunmaktadır. Eğer bu okulları umumi hüküm
ler dairesinde murakabe ve kontrol hakkımız 
olsaydı belki arkadaşların ileri sürdükleri iti
razlar varit olabilirdi. Dilediğimiz gibi bu 
okullar üzerinde tasarruf hakkımız olmıyaca-
ğ. na göre, onlara verilen tahdidin de tevsii yo
luna gitmemiz iktiza eder. 

Kıymetli arkadaşım Medeni Kanunun 618 nci 
maddesinden bahsettiler. Bu madde Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan ve bu ka
nuna tabi Türkiye Hükümetinin tabiiyetini ka
bul etmiş olan kimseler hakkındadır. Yoksa 
kaldı ki; her ecnebi Lozan Muahedesi ile kısıtlı 
olarak haklara sahibolan bir müessesenin di
lediği gibi topraklarımızdan ve gayrimenkulle-
rimizden istifade emesi de mevzubahis olamaz. 
Bu madde yahut onların tahditli ve kısıtlı ola
rak sahip bulundukları gayrimenkullar üzerin
de Medeni Kanunun 618 nci maddesi hükmün
ce altına ve üstüne sahibolarak tasarruf hakkı
nı veremez ve kanunlarımız da vermiş değildir. 
Bn bakımdan ne kanunlara ve ne de Anayasaya 
avlarıdır. Hüküm gayet yerinde tedvin edil
miştir, itirazlar bu bakımdan da yerinde olma
sa gerektir. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün. 
ZEPvİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ) 

— Sayın Başkan, s ayn senatörler; 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmem sıra

sında memleketimizdeki yabancı okullar hak
kında 'bir karara varabilmek için bu okulların 
hukukî durumunu kesin olarak bilmeğe ihtiyac-
olduğunu ifade etmiştim. 

Bizi bu konuda çok etraflı bir şekilde ay
dınlatmış olan Sayın Amil Artus'a teşekkür 
ederim. 

Gerok bugüne kadar yaptığım temaslar, ge
rekse Sayın Artus'un beyanları ile mesele be
nim görüşüme göre şu şekilde aydınlanmıştır. 

Memleketimizde mevcudolan yaban.31 okul
lar hakkında yapılmış olan anlaşmalar ancak 
bugün ahdî birer hüküm halinde devam etmek-
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tedir. Ve uygulamanın da bu ahdî hükümler 
esasına göre yapılması gereklidir. 

O halde bu okullar hakkında alınacak olan 
her ıkarar ahdî olandan fazlasını getirecek yeni 
bir taviz verme şeklinde olmamalı, ancaik, ahit
lerine daima sadık kalmayı öngörmüş olan Türk 
Milletinin, âdil ölçülerden ayrılarak hukukan 
verilmiş olan bir hususu kısıtlamağa çalışması 
şeklinde de olmamalıdır. 

Öyle ise İm okullara hukukan vermemiz ge
reken imkânlar nelerdir"? 

Burada Sayın Âmil Artus'un sözlerini ay
nen alıyorum. 

Lozan'da ancak mevcudolan müesseseleri, 
mevcudoldukları şekilde tanımayı kabul ettik. 
Bu sebeple genişlemeye müsaade etmek husu
sunda ahdî bir (mükellefiyetimiz yoktur. Fakat 
Hükümetçe tasdik edilen programında fizik ve 
kimya okutmaya ruhsatlı bir okulun fizik ve 
kimya lâboratuvarı yoksa ve okulun mevcut 
binasında böyle zaruri olan bir lâboratuvarı 
yerleştirecek bir yer mevcut değilse Millî Eği
tim ve diğer resmî makamlarca çok sıkı bir 
teftiş ve kontrolü ile ıkeyfiyett salbit olursa asgari 
ihtiyaç haddinde tutularak buna izin verilmesi 
tevsi sayılmaz. Şimdi 'ben bundan şu neticeyi 
çıkarıyorum. 

Bu okulların genişlet ilmeleri hususunda ah
dî bir mükellefiyetimiz olmadığına göre, tasarı
nı n birinci paragrafındaki hükümlerin aynen 
kabulü yerinde olacaktır. 

Ancak bu okullarda yapılmakta olan eğitim 
ve öğretimin noksansız yürütülmesi ve buna 
ait tedbirlerin de Bakanlık tarafından alınma
sın! n öngörülmesi karşısında genişlemelerine 
müsaade etmiyeeeğimiz bu okulların ıkendi sa
haları içinde öğrenim ve eğitimin gerektirdiği 
imkânlara sahibolarak çalışmalarına müsaade 
etmemiz de gereklidir. 

Netice itibariyle bu okullar memleketimizde 
çalışan birer özel okul olduğuna göre (bunların 
da Anayasanın 21 nci maddesi gereğince resmî 
okullarda erişilmek istenen seviyede çalışmaları 
yapmasını istememiz zaruridir. Ancak bu hu
sustaki müsaadenin de hudutsuz olmaktan çıkıp 
Bakanlık tarafından iyi bir değerlendirmeye 
tâbi tutulması ve gereği kadarına imkân veril
mesi hususuna da dikkat çekilmiş bulunmakta
dır, 
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Buna göre ben «neşelenin bu okullarda öğ

retim ve eğitimin gereği gibi yürütülmesini sağ-
lıyacak lüzumlu tadilâtla tamirlerin Bakanlığın 
iznine bağlı olarak yaptırılmasının uygun ola
cağı kanaatine varmış bulunmaktayım. Görüşü
mü özetlersem : 

Taşandaki birinci paragrafın aynen ikabu-
lünü, ikinci paragrafın ise mevcut binalarda ih
tiyaç halinde yapılacak tamirat İle, eğitim ve 
öğretimin gerekli kıldığı lüzumlu iç tadilâtın 
yaptırılması Millî Eğitim Bakanlığının iznine 
bağlıdır, şeklinde değiştirilmesini teklif etmeyi 
uygun görmekteyim. 

Bu hususta bir de takrir veriyorum. Yüksek 
Heyetin en doğru kararı vereceğinden eminim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan. 
RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Iben 20 nci maddenin 
dalha önce açılan ecnebi özel okulların genişleme
lerini kısıtlayıcı, hattâ ortadan kaldırıcı bir şe
kilde olduğu kanaatindeyim. Millî Eğitim Ko
misyonunun ikalbul ettiği madde de aynı yönde
dir. Ben şunu anlamamaktayım : Sayın Müste
şarın Hükümet namına burada beyan etmesine 
rağmen bu okulların neden yaşamalarına mâni 
olacak şekilde hareket edildiğini, ne olursa olsun 
'geniş izahatına rağmen anlamakta güçlük çeki
yorum, anlı yamıyorum. Gönül arzu ediyor ki, 
memleketimize uzun senelerden beri hizmet etmiş 
ve memlekete (hakikaten değerli insanlar yetiştir
miş ve yetiştirmekte devam etmekte olan ve 'bu
lgun bizim lise mezunlarımıza nazaran daiha üs
tün (başarılı 'olarak üniversite giriş imtihanlarını 
kazanan bu okullar mezunlarını nazarı itibara 
almadan bu okulların yaşamalarına dalhi imkân 
vermiyecek şekilde şu maddeyi koymamız, sena
törler olanak, bizim vicdan mulhasdbemize uygun 
olmadığı kanaatindeyiım. Meselâ bu kanunun mad
desine ıgöre tadilât yapılamaz. Bir idkulun yemek
hanesi yandı veyalhut da yıkıldı. Millî Eğitim 
Bakanlığından izin alıncaya kadar bunlar ne 
yapacaklar? Yemeklerini pişirmesinler mi? Bu 
kadar basit bir tadilât dalhi, şu hükme göre ya
pılmaması icabediyor. Yine Sayın Zerin Tüzün 
banım burada çok ıgüzel ifade buyurdular; iza-
ihata geçmiyeceğim. Lâlboratuvar lâzım oldu, bu
nu bu okul yapmasın mı? Bir spor salonu lâzım 
•oldu, bunu yapmasın mı? Bu bir genişleme değil
dir ki, veyalhut. da yatalklhaneleri onar kişilik ta-
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lefbe yatıyor, bunları ikişer ikişer yaptırmak isti
yorlar, Ibunun için Ibinayı igenıişleteeekler ve
ya bir bina yapmak istiyorlar, fauna da mı mü
saade etmiyelim? iBu kısıtlayıcı tedbirlerle biz 
demek istiyoruz ki (bu okullar, bu memleketten 
tasını tarağını bırakıp gitsinler, bizim Mehmet 
Ali beyin dediği gibi. O halde, madem ki hunıı 
istiyoruz, bu okulları kapanacak şekilde şuraya 
bir madde okliyelim. Biz de kurtulalım ve şu 
özel okullar da rahatça1 çıksın. Ben, muhterem 
senatörler kaıbul ederler veya etmezler bir tadil 
teklifi veriyorum. Kalbulünıü istirham eder, hür
metlerimi arz ederim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI 'CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (tçel) — Ko
misyon Başkanı olarak müsaade eder misiniz? 

[BAŞKAN — Buyurun efendim. Sizi dinle
dikten sonra bir kifayet takriri vardır, oya koya
cağım. 'Tabiî sizden sOnra sırada olan bir senatör 
konuşma hakikini haizdir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Sa
yın Baişkan, aziz arkadaşlarım, huzurunuzu sık 
sık işgal ettiğim, için çok özür dilerim. Ama ko
nuşulan maddenin hakikaten Millî Eğitim ölçü
leri içinde büyük önemine inanmaktayım. Ko
nuşmama başlamadan Alpiskender arkadaşımızın, 
buradan ayrılırken bizim kanaat ve kararımızın 
hilâfına olan anlayışını bir vicdan huzura için
de 'Vazifemi yaparak huzurunuzdan ayrılıyorum, 
sözüyle değerlendirmesine kısaca değinmek iste
rim. Sayın Alpiskender de kabul ederler ki, fikir 
hürriyeti içinde aynı kanaat ve karara iştirak 
etmezsek bizim karşı tezi korumamız halinde de 
aynı vicdan huzuru içinde olduğumuzu söyleme
ye hakkımız da vardır. Hakkı ve hakikati bilen 
bir insan olarak bu ölçü içinde bizim de kanaat 
ve kararlarımıza anlayışla hürmet duyacağına 
inanmaktayım. 

Aziz arkadaşlarını, bendeniz bu madde üze
rindeki kanaatlerimi arz etmeden, hakikaten 
memleketimiz için üzücü olan iki tane küçük. 
ama çok manalı hadiseyi sizlere nakletmek is-
tiiyoram. Ondam evvel, biilr ilki gün evvel huzu
runuzu işgal ettiğim zaman sizlere, kendi mem
leketimizde keridü çocukkıriııizıa Türkçe olkult-
•ımaıyı klahu'1 eltlmlijyem ilbmejt verici hür 'zlilhnliiyeltli'n 
bir veföliikaısını oikumuşftuinı. Dalha 1926 dla öere-
van eden hu hâdise hakikaten memleketimiz 
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hesabına çok üzücüdür. Lozan Muahedesiyle 
azınlıklara dahi bu memlekette kendi dillerini 
okutmayı kalbul eden ingilizlerin, kendi mem
leketimizde kendi öz ve haıs evlâtlarımıza kendi 
dilimizi öğretmemek gibi Ibir iddiada ıs
rar etmiş olmalarını hüküm verirken ölçü, ol
mak üzere sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Benim için büyük [bir şansdir ki; tarihimizin ve 
ve talihimizin en büyük evlâdı büyük Atatürk'-
ü bugün huzurunuzda Ibir kere daha yeniden 
anmanın büyük bir sevinç ve saadetine sahibiz. 
Yabancı bir 'okulda lokuyan evlâtlarımızın bu 
büyük insanın hangi zlor şartları, hangi zorlu 
şartları kahramanca bir inanış ve bağlanışın gü
cü ile yıktığını ve bu memlekete ümitlerimizi mâ
nevi ve fikrî değere taallûk eden bütün kıymet
lerimizi kaybettiğimizi zannettiğimiz günler
de eskisinden daha anlı ve heyecanlı kazanma
nın bir nevi basûbadelmevt diyebileceğimiz sır
rı ile yenid'en getiren Ibu aziz evlâdımızın hazır
lanan köşesini bu yabancı okulun müdürü bir 
gelişinde görerek; bu nedir, bunları buradan 
derhal kaldıracaksın dîye emir vermek suretiy
le Ibir anda hak ile yeksan etmiştir. Bu memle
kette Atatürk gibi azizlerin azizi olan bir evlâ
dımızın mânevi hayat ve haysiyetine karşı işle
nen bu suçu a;Sİa affetmiyeceğinize kaaniim. 

Aziz arkadaşlarım, müsaade ederseniz bir 
küçük hâdiseyi arz etmek istiyorum. Bir vilâ
yette Katolik Ermenilerinden vaktiyle envali 
metrukeye intikâl etmiş eski bir kilise binasında 
Millî Eğitim Bakanlığımızın hakikaten medeni 
bir inanış ve davranışın örnek ölçüsü ile bir kü
tüphane tesis etmek istemiş. Bu istikamette ha
zırlıklara başlanmış. Bu eser ve bu zafer kurul
mak üzere iken bir milletin sefiri bizim o vi
lâyetimizin valisine beynelmilel âdap ve edebe 
tamamen aykırı bir davranış içinde bir telgraf 
yazarak bu Ermenilerin, Kapıçin mezhebine 
ait bir kilisedir, burada bu türlü 'bir kütüphane 
tesis edemezsiniz, muahedeye aykırıdır, der
hal bu tasarrufunuzu durdurun diye re'sen emir 
vermek gibi bir gariplik içine düşmüştür. Aziz 
arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz, Miliet'mizin 
ve Devletimizin temsilcileri olan valilerimi
ze bu türlü muhabere etmiye bu türlü 
insanların hiçlbir şart için'de hakkı yoktur. 
Olsa dahi bu yazdığı yazının üzücü olmıyacak 
terbiye ve nezaketin ölçüsüne uyacak bir edep 
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ve ölçü ile değerlendirilmesi lâzımken buna dik
kat etmiyen bu sefir âdeta yukardan emir verme
nin, âdeta bu memlekette herkes kendi buyruğuna 
taıbi imiş giıbi bir zihniyetin içinde bir valiye 
bu türlü davranışta ibulunabiTmiştir. Şimdi, 
izninizle evvelki celsede Âmil Artus arkadaşımız 
hemen aynen okumak suretiyle bu kürsüden ifade 
ettiği rapordan ben yalnızca iki tane kısa cümle 
nakledeceğim. Bu rapor Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Sağlık Sosyal Yardam Bakanlığı, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü müşavirlerinin müştereken hazırla
dıkları 'bir rapordur. Orada izninizle şu cümleyi 
aynen naklediyorum. «Ancak, bunların bundan 
sonra, gayrimenkul ikt isabet mel erine asla mü
saade edilemez.» Müsaade ederseniz ikinci bir 
cümleyi, tevsie taallûk eden bir cümleyi okuyo
rum. Meselâ; eski bir ahırın bugün garaj hali
ne konulmasına müsaade edilmelidir. Meselâ, bir 
mektebin, mabet veya bir kilisenin mektep haline 
konulmasına asla izin verilmemeli. Tevsie taallûk 
eken mevzuda bu rapordaki müşavir arkadaşla
rımız ahırın garaj yapılmasına müsaade etmiş
lerdir. Ama, yeniden kütüphane, yeniden lâbo-
ratuvar tesisi açıkça bu müessesenin yeniden 
kuvvetlendirilmesi istikametinde kendisine im
kân verilmesidir. Kanunun 6 ncı maddecinin is
lemesini istiyorsak, ki 6 ncı maddede biz bu mü
esseselere tabiiyetlerini terk etmeleri kaydı ile 
Türk millî eğitiminin ve Türk Milletinin her is
tikamette yardımı seve seve, sevine sevine ve
rebileceğimizi tevsik ve tesbit etmiş haldeyiz. 
Şu halde bu istikamette bir davranışları olursa 
memnuniyetle onu bağrımıza basmanın kendi 
millî eğitim ve öğretim hayatımızda lâyık olduk
ları yerde daima bir zafer içinde yürüyüp iler
lemelerine imkân vermenin tertip ve tedbirlerini 
almaya büyük bir saadet hissi içinde hazırız. Bu-
n*'. karşı değiliz. Ama karşı olduğumuz, biraz ev
vel ifade edilen şovenist zihniyetin asla içine 
düşmeden, bu memleketin millî fikir hayatında
ki kıymet bükünlerini muhafaza etmek endişesi
dir ve bu endişeyi korumak ve kurtarmak 'bah
sinde bu maddenin zaruri olduğuna, 6 ncı mad
de ile beraberce tetkik ve tenkit edilmesi icabet
ti »ine kaaniiz. Bu istikamette görüşlerimizi arz ve 
ifade etmiye çalıştık. His değil, fikir ve realite
lere dayanan hükümler içinde bu maddenin ay
nen kabul edilmesinde zaruret olduğuna kaaniiz. 
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Ayrıca size yine şu kısa mâruzâtta bulunmak 

'. itiyorum. Millî Eğitim Bakanlığını ve onun bu 
sahadaki fikrini koruyan bizleri, endirekt de ol-
:a, şovenist bir anlayış ve inanışın içinde olarak 
görmek en azı ile haksızlıktır. Biz bu toprağın 
vre bu bayrağın millî inanış ve bağlanışımızın bi-
'e telkin ettiği fikir ve iman ve heyecan içinde 
müşterek bir teklif halinde yer almasının dâvası 
'cindeyiz ve peşindeyiz. Bu istikametteki karar 
ve kanaatlerinize güveniyor ve aziz Senatoyu 
hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANLIĞI MÜSTE-

SARI NURİ KODAMANOÖLU — Hükümetin 
yabancı okulların yaşamasını istemediği yolun
daki bir isnadı açıklamak amacı ilo kısaca ma
ruzatta bulunacağım. Defaatla, söz aldığımda, 
izahın.", gayret ettiğim gibi bütün hükümeti er, bu 
okullarımızın yaşamasına engel olmak gibi bir 
niyet ve kararda değildir. Ancak, bu müessese
lerin sahibolduklarım iddia ettikleri imtiyaz 
statüsünden vazgeçip Türk özel ya da tüzel ki
şiliği halinde tescil edilmelerini tavsiye etmek
ten. hattâ tavsiye etmekten değil, bu
na imkân vermek yolunda hattâ bir de 
hizmet arz etmişti?, Hükümet 6 ncı mad-
desiylb. Tabiî, bu maddedeki tadiller hiç şüp
hesiz Yüce Meclise mal olduğu için mucip se
beplerini ifado etmek mükellefiyeti Hükümete 
ait değildi.*. Müesseselere! karşı sevgimi::, hizmet
lerinden olan memnunluğumuz, öğrencilere ve 
mezunlarına olan saygı ve güvenimiz tamdır. 
Bu başka şeydir, bir imtiyazın d ovam ettiril
mesi zımmmda talepte bulunulması başka şey
dir. Mâruzâtımız bu farkları arza çalışmaktan 
ibaretti. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takririni okutup oyu
nuza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde üzerindeki müzakerelerin kifayetini 

arz, ederim. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Tabiî son söz içtüzük gereğince, senatöre aidol!-
mak üzere. Takriri kabul edenler'? . . . Kabul 
etmiyenler?... Kifayet takriri kabul edilmiş
tir. Son söz, Mehmet özgüneş 'indir. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım, 5 nçi madde 
üzerinde konuşurken, ben demiştim ki; «Türki-
yo'de yabancı kültürler, kendilerine hayat sa
hası aramasınlar. Türkiye, bir yabancı kültür 
pazarı değildir.» Sayın Alpiskender, bu sözle
rimi şöyle değiştirdiler : - İsmimden bahsetme-
meklfe beraber dediler ki; -«bir arkadaşımız, 
burada 5 nci madde üzerinde konuşurken, biz 
yabancı medeniyet, yabancı kültür istemiyo
ruz, kültür medeniyettir, binaenaleyh, kültür 
istemiyoruz demek medeniyet işemiyoruz de-
mekir.» Hayır arkadaşlarım, ben böyle söyle
medim. Tekrar ediyorum : Türkiye'de yabancı 
kültürler için pazar yoktur. Türkiyo'de yabancı 
kültürler kendilerine hayat sahası aramamalı
dırlar. Ama, biz yabancı kültürün de, yabancı 
medeniyetin de Türkiye'ye girmesine, tarafta
rız. Türkiye'ye giren kültüre karşı değiliz. Ya
bancı kültürün Türkiye'do müesseseleşmesine 
karşıyım. 

Sonra Sayın Alpiskender, çok sevdiğim Ziya 
Gökalp'i do şahit göstererek dediler ki, efendim 
kültür demek medeniyet demektir. Ziya Gö-
kalp bunu böyle izah eder. Ben tavsiye ede
rim Sayın Alpiskender'e Ziya Gökalp'ı oku
sunlar. Hiç değilse Ziya Gökallp'ın pek meşhur 
olan Türkçülüğün Esasları adlı kitabını okusun
lar. Orada kültür nedir, yani onun karşılığı 
olan hars nedir, medeniyet nedir, Ziya Gökalp 
uzun uzun izah etmiştir. Ben burada vaktinizi 
alıp tekrar etmiyeceğim. Esas üzerinde duraca
ğım nokta şimdi geliyor. Sayın Alpiskender de
diler ki, bu okulların karşısında iki kuvvet var
dır. Birisi kızıl kuvvet, diğeri kara kuvvet. Ben 
bu sözün bir sürçü lisan olduğunu zannediyo
rum. Veya böyle görmek istiyorum. Aksi halde 
Lozan'da aylarca bu okulların karşısında dire
nen Türk delegasyonunu Sayın Alpiskender 
hangi kategoriye sokuyor? Bu delegasyona bura
dan, Ankara'dan dayanın sonuna kadar, daya
nın, kapitülâsyon müesseselerinin artıklarını 
görmek istemiyorum diyen Atatürk'ü Sayın Al
piskender hangi kategoriye sokuyor? 

Çok arkadaşlar, yok. Bu okulların karşısın
da değiliz. Ahden kabul etmişiz. Ama, biz ahdi
mizin hudutları içerisinde kalmak niyetindeyiz. 
Bunun genişlemesine, bunun Lozan'da kabul 
edilen sınırların dışına çıkarılmasına kargıyız. 

29 . 3 . 1&85 O : İ 
Lozan'da kazanılanları bu kürsüden vermenin 
karşısındayız. Ne diyor Lozan muahedesine ek 
24 Temmuz 1923 tarihli mektup. Bunları diyor 
30 Ekim 1914 durumu ile muhafaza edeceğiz. 
Ahdimiz var. Biz de öyle diyoruz. Bunlar kalsın 
diyoruz. Hattâ daha ileri gidiyoruz. Biz diyo
ruz ki; ben diyorum ki, 24 Temmuz 1923 tarihli 
mektuptan faydalanmayı reddederim. Böyle bir 
iddianın dışına -çıkan müesseseleri bu rejimin 
önüne çıkarmak mümkündür. Ama, onlar çıkma
lıdır. Arkadaşlarım daha açık fikrimi söyliye-
yim. Bugün buna ait müesseseler ister ibadet
hane, ister okul, ister hastane olsun devletler 
özel hukukuna değil, devletler genel hukukuna 
tabi olduğu iddiasındadırlar. Yani bugün Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti bunlardan bir oku
lu kapatmayı arzu ettiği takdirde karşımıza 
Devletler özel hukuku değil, bir^ yabancı ile 
Türkiye Devleti arasındaki hukuk değil, bir ya
bancı devlet ile Türkiye arasındaki hukuk kar
şımıza çıkıyor. Biz bunun karşısındayız. Ne ka
ra kuvvete mensubuz, ne de kızıl kuvvete. Bizim 
hangi kuvvete mensübolduğumuz arkadaşları
mız tarafından iki gündüz bir gece çalışılarak 
teklif edilen ve Kurucu Meclis tarafından ka
bul edilen Anayasanın başlangıç kısmında var
dır. Bizim milliyetçilik anlayışımız orada tari
hin derinliklerine istikbaline kadar geçmiştir. 

Tekrar söylüyorum. Sureti katiyede ne kı
zıl kuvvet, ne de kara kuvvet. Biz bu okullar 
devletler genel hukukuna tabi olarak kaldığı 
takdirde kapitülâsyonların bir kalıntısıdir di
yen Atatürk'ün ve Türk delegasyonunun safm-
dayız. (Bravo sesleri) 

Bir şovenlik meselesi kalıyor son olarak. Ben 
Milliyetçiyim, bununla iftihar ediyorum. Milli
yetçilik duygumuzda Anayasamızın başlangıcı
na konmuş, izah edilmiştir. Buna istiyen şoven
lik desin, istiyen ne derse desin. Bütün dünya 
karşıma çıksa aksini iddia etse, Anayasanın baş
langıcındaki milliyetçiliği sonuna kadar kanım
la, canımla müdafaa etmeye azimliyim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakerenin kifayeti kabul edildiği için takrirleri 
okutmaktan başka bir şey kalmıyor. Takrir sa
hipleri isterse takrirlerini izah ederler. Müsaade 
ederseniz bu arada Sayın Alpiskender kendi be
yanlarına uymıyan, yani beyanlannm başka 
türlü ifade edildiğini göyliyerek soz istediler. 
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Okullara gelince; yalnız hudutlarını değiştir

mezler. Çünkü eski hudut ve hukuku içerisinde 
muahedeye göre kalma zorundadır. 

Şimdi gelelim muhterem arkadaşım, özgü-
neş'in beyanlarına. 

Bana Ziya Gökalp'ı okumamı tavsiye etti
ler. Benim Ziya Gökalp'm okumadığım hiçbir 
eseri kalmadı. Bunun üzerinde de bir hayli kon
feranslar vermiş nâçiz bir arkadaşınızım. Ziya 
Gökalp kültürü ikiye ayırır: Birisi hars, diğeri 
medeniyet, Hars bir milletin kendi içinden do
ğan içtimai varlıklarıdır. 

O. Senatosu B : ( 
Hakikaten İçtüzüğün 65 nci maddesi böyle bir 
talep vukuunda ona söz vermek mecburiyetini 
Başkanlığa bildirmektedir. Gayet kısa konuşa
caklarını da ifade etmişlerdir. Buyurunuz Sa
yın Alpiskender. Dosya ile geldiğinize göre pek 
kısa olduğu şüphelidir ama. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Kısa 
efendim kısa. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Mehmet Ali 
Demir arkadaşımız söze başlarken Ferit Alpis
kender kolejde öğretmenlik yapmış bir arkada
şımızdır; binaenaleyh; onları müdafaa edebilir 
şeklinde bir beyanda bulundular. Bendeniz ar
kadaşımın buradaki maksadının bana karşı fena 
bir niyeti olmadığına inanmakla beraber, bun
lar tarih sayfalanın teşkil eden zabıtlara intikal 
edeceğinden kendilerine şunu arz edeyim. Ben 
çalıştığım bir kolejden değil, çalışmadığı m bir 
kolejden bahsettim. Benim öğretmenlik yaptı
ğım kolej lise derecesinde olan Tarsus Ameri
kan Kolejidir. Koleje girdiğim gün mücadele ile 
girdim, çıktığım gün mücadele ile ayrıldım. Mü
cadelelerimin mevzuu iki idi. Birisi orada millî 
tedrisatı bütün hassasiyeti ile ve heyecaniyle ya
şatmak gayesi. İkincisi; oraya getirilen Ameri
ka'İr ve İsveçli hocaların kalitesinin daha üstün 
olması idi. Ama, bu fikir mücadelesi, hiçbir za
man müessesenin selâmetini, yani Türk çocukları
na bügi verme fonksiyonuna halel getirmedi. 
Binaenaleyh; ben kolejin değil tâyin edilmiş oldu
ğum Millî Eğitim Bakanlığı adına, orada Türk 
Milletinin mümessili olarak çalıştım. Onun men
faatlerini müdafaa ettim. 

Diğer bir arkadaşım da dediler ki; Ferit Al
piskender ecnebilerin mülkiyet edinmeye hak 
sahibi olmadıklarını bilmiyor, ecnebiler mülk 
edinemezler, şu edinemezle]', bu edinemezler. Ka
nunun numarasını hatırlamıyorum. 

Sayın Artukmaç her halde daha iyi bilirler. 
Ecnebilerin mülk edinmesine dair bir kanun 
vardır. Bu- ayrı.. Fakat bugün, eskiden, tanınmış 
olan ecnebi okullar bugünkü , mülklerine sahip
tirler. Bu mülkiyet haklarını Medeni Kanun ve 
Anayasa çerçevesi içinde kullanmak yetkisini 
haizdirler. Arkadaşımızın dediği husus Lozan'
dan sonra ecnebilerin mülk edinip edinmemesi
ne aittir. Yoksa ecnebiler malik oldukları mülk 
üzerinde tıpkı bir Türk vatandaşı gibi tasarruf
ta bulunabilirler.. 

Medeniyet ise başka bir milletten usul yo
luyla alman kültürdür, der. Yabancı kültür o 
diyarda barınamaz deyince hars zaten mevzuu-
bahsolmadığına göre Sayın özgüneş arkadaşı
mın buradan medeniyeti kaydettiğini anlıyarak 
bu şekilde değerlendirdim. Fakat kendilerinin 
hiçbir zaman suiniyet taşıdıklarına kaani ol
madığım gibi, en ufak bir kötü niyetleri de ol
duğuna kaani değilim. Bu, fikir meselesidir. 

Sayın Okyayuz arkadaşımız buyurdular ki, 
o da bizim fikirlerimize hürmet etsin. Ben dai
ma fikirlere hürmet etmesini bilen ve bunun 
medeni bir vazife olduğunu kabul eden bir ar
kadaşınızım. En zıt fikirleri de daima büyük 
bir olgunluk içinde karşılamasını bilmiş ve ya
şamış bir arkadaşınızım. 

Yine, sayın arkadaşımız dediler ki, Ferit 
Alpiskender Lozan'dan ve Lozan'ı Ankara'dan 
idare eden Atatürk'ü unuttular mı, dediler. 
Ben Lozan'dan 'bahsetmedim. Benim bahsetti
ğim, kızıllarla, gericiler bazan birleşiyor dedim. 
Bugün bundan bahsettim. Bahsederken de Sa
yın Falih Rıfkı Atay'm bir makalesini ileri sü
rerek böyle diyor diye sadece naklettim. 

Robert Koleje vaktiyle Irak'tan, Bulgaris
tan'dan, Yunanistan'dan talelbeler gelirdi. On
dan sonra Milî Eğitim Bakanlığı gayet haklı 
olarak bu topraklarda acılan kolejlerde bizim 
çocuklarımız okuyacak, dedi. Nisbeti tahdide-
dince Bulgaristan'da, tıpkı Robert Kolej gibi 
Sofya'da bir kolej açıldı. Demirperde gelince 
o koleji kaldırdı. 

Irak, Robert - Kolej gibi bir kolej açtı. De
mirperde oraya girince onu da kapadı. Yalnız 
Selanik'te demirperde girmediği için oradaki 
kolej yaşamaktadır. 

-m-



C. Senatosu B : 63 
Sonra yine son olarak şunu da arz edeyim, 

bir arkadaşım buyurdular ki, Ferit Alpisken-
der hangi medeni memlekette... 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender yalnız bu 
maddenin müdafaası sadedinde değil, size is-
nadedilen... 

FERİT ALPtSKENDER (Devamla) — 
Kvet. Hangi medeni memleketlerde vardır, de
diler. Bu'gün Amerikan Koleji, Belçika'da, Ho-
lânda'da, Fransa'da ve diğer birçok medeni 
memleketlerde vardır. Ayrıca Amerika'da bir 
Fransız Koleji ve İspanya'da Almanca tedrisat 
yapan Alman Koleji vardır. Binaenaleyh; bu 
medeni memleketlerde ecnebi okullar sistemi 
kabul edilmiş bir- sistemdir. Eğer Maarif Vekâ
leti Sayın müsteşarının buyurdukları gibi bu 
mektepler Türk mevzuatını kabul etmek sure
tiyle yaşayabilirler ve yaşama imkânı verseler
di. bahsettikleri 6 ncı madde katiyen bu tarzda 
değildir. Birer defa okumanızı rica ederim. O 
zaman ben kendilerini alkışlamış, aramızda bir 
fark kalmamış olurdu. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, takriri okutmadan 
evvel oylama neticelerini arz edeyim. 

14 ncü maddeye 104 arkadaşımız iştirak et
miş, 102 kabul, 1 ret, 1 çekinser. Madde 102 oy
la kabul edilmiştii'. 

15 nci maddenin başlığının kaldırılmasına 
102 oy kullanılmış, 101 kabul, 1 çekinser. 102 
oyla kabul edilmiştir. 

18 nci maddeye 104 oy kullanılmış, 102 ka
bul, 1 ret, bir çekinser. Madde 102 oyla kabul 
edilmiştir. 

19 ncu maddenin başlğınm çıkarılmasına 
104 üye katılmış, 102 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy 
çıkmıştır, arz ederim. 

Şimdi takrirleri okutuyorum. Müsaade eder
seniz, daha takrirlerini izah edeceklerdir. Bu 
arada bir önerge geldi. (Yarın, yarın sesleri) 
Sayın Mehmet Ali Demir saat 9 a kadar deva
mını istiyorlar. Böyle bir mecburiyet yoktur. 
(Devam devam sesleri) Bu kanunun müzake
resi için 1, 2 gün müddetimiz vardır. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Daha 
kaç günümüz var, takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Cumaya kadar vaktimiz var
dır. 
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MEHMET ALİ DEMİR. (Tunceli) — Tak

ririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir. (Devam de
vam, maddeyi oylıyalım, sesleri). O halde öner
geleri okuyalım, efendim. 

Daha takriri izah etmek için söz istiyenler 
var. (Maddeyi oylıyalım, sesleri) Peki madde
yi bitirelim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 nci maddenin şifahen arz ve izah eyledi

ğim sebeplere binaen aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini Genel Kurulun yüksek tasviplerine 
saygı ile sunarım. 

Madde 20. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış 
bulunan özel öğretim kurumlarının hudutları 
genişletilemez, bulundukları kaza veya vilâye
tin dışında yeniden şubeleri açılamaz. 

Ancak, Millî Eğitim Bakanlığının izni ile 
kendi hudutları içinde yeni dersane, lâboratu-
var ve kapalı .spor salonları gibi yeni binalar 
inşa edebilir veya mevcut eski binaların yerle
rine yenilerini yapabilirler. 

Mevcut binalarda ihtiyaç; halinde yapılacak 
tadilât ve tamirat, Millî Eğitim Bakanlığının iz
nine bağlıdır. 

Elâzığ Manisa 
Celâl Ertuğ Ferit Alpiskender 
Kastamonu Kayseri 
Nusret Tuna Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Niğde Maraş 
İzzet O ener Cenap Aksu 

Kocaeli Adana 
Rit'at Özdeş Mehmet ünaldı 

Burdur İzmir 
Faruk Kmaytürk Hilmi Onat 

Bilecik 
Talât Oran 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ MİLLÎ EĞİTİM 

BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NURİ KODAMAN-
OĞrLU — İştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON!' BAŞKA

NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İşti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir kabul edilmemiştir. 
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Şimdi Sayın Zerin Hanımın takririni okuta

lım. (Okundu, sesleri) 
Hükümet iştirak ediyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMANOJLU --- İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İşti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor, takriri kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Diğer bir önerge var, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nei maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Tekirdağ Çanakkale 

Cemal Tarlan Nalı it Altan 

Ö. Senatosu B : ( 
İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 

Sayın Başkan, ekseriyet yok.. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 nci maddenin 2 nci paragrafının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Mevcut binalarda ihtiyaç hal'nde yapılacak 
tamirat ile eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı 
lüzumlu ie tadilâtın yaptırılman Millî Eğitim 
Bakanlığının iznine bağlıdır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Müsaade buyu
rursanız usul hakkında mâruzâtta bulunraak is
tiyorum. (Oylama var, sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka

daşlarım, Senatonun ittihaz ettiği karara göre 
saat 19 a kadar çalışma devam eder, şimdi 
19 - 20 veya çeyrek geçiyor. (19 u biraz geçi
yor, sesleri) Müsaade buyurun, 5 dakika geçi
yor. 19 u geçtiğine göre, müzakerenin cereyanı 
içinde, Başkanlığın Yüksek Heyetten izin alma
dığına göre derhal celseyi kapatmakla mükel
lefti. Şu halde müzakerelerin devamı için bir ka
rar alınmamış olduğuna göre, celsenin kapatı
larak, yarın müzakerelerin devamı lâzımdır. 
(Oylama var, sesleri) Oylama mcvzuubahsola-
maz, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19 a kadar devam edecek diye bir kararımız 
yoktur. 19 u geçemez diye hiçbir kararımız 
yoktur. Yalnız bütçe müzakereleri münasebetiy
le gece mesaisi yapıldığı için 19 a kadar devam 
edelim, 19 dan sonra fasıla verelim şeklinde idi. 
Teamüle bakarsanız 5 tc de savuştuğumuz var
dır. (Devam, devam, sesleri) 

Efendim, bu maddenin müzakeresi netieelc-
ninceye kadar devamı oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Sayın Ferit Alpiskender konuşurken, I rak: de
mirperde altına girdi, dedi. Acaba bu sözlerini 
tavzih buyururlar mı? 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Efen
dim, ben o tesir altına girdi, dedim, yoksa Irak 
demirperde altına girdi, demedim. 

BAŞKAN — Efendim, kötü maksatla söyle
mediklerini ifade ettiler, 

İkinci fıkra : 
Yanan veya yıkılan binaların yerlerine yeni

lerinin yapılması ve keza mevcut binalarda ih
tiyaç halinde tamirat icrası, Millî Eğitim Ba
kanlığının iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, izah edi
niz takririnizi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tak
rir sarih, izaha lüzum yok. 

BAŞKAN — Ama, belki bâzı şeyler söyliye-
cektir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 20 nci madde
nin ilk fıkrasının kabul ettiği prensibin mâna 
ve maksadı ortadadır. Yani bu kanun yürürlü
ğe girdikten sonra o tarihten evvel memleketi
mizde vazife görmekte bulunan özel okullarımız 
zamanla bir tasfiyeye tabi tutulacakmış gibi bir 
madde tedvin edilmektedir. Bu uzun vadeli ta
sarrufa hakikaten biraz evvel çok heyecanlı 
konuşmalar yapan arkadaşlarımın ve benim de 
hâtıralarımı ilâve etmek suretiyle bunla fa bir 
şey demeye hakkımız yok. Ancak, istisnai ve 
fevkalâde ahval nazara alınmamıştır. Yani bu 
kanun çıktıktan sonra, Allah göstermesin mem
lekette bir zelzele olur, bu okullardan bir ta
nesi yıkılır, tamamen yıkılır. Hâk ile yeksan 
olur. Şimdi bu okullarda okuyan birçok çocuk
larımız var ve bunların velileri bu okullara ço
cuklarım verirken o okulların hususi vaziyet*-
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terini de dikkate alarak öyle vermişlerdir. Ço
cuk beşinci sınıfa gelmiştir. Okul da yıkılmış
tır, yeniden yapılmasına da imkân yoktur. Böy
le uzun vadeli bir işi istisnai bir vaziyette dik
kate almamız bence yerinde olur. Ve hukuk an
layışına da halel getirmez. Bu maksadı daha 
uzun misallerle izah etmek mümkündür. Fakat, 
sabır ve tahammülünüzü de yakinen müşahede 
etmekteyim. Onun için maddeye daha vuzuh 
vermek ve her türlü tefsiri ortadan kaldırmak 
için takdim ettiğimiz takririn kabulünü arz ve 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz efendim, 
Hükümet iştirak ediyor mu ? 

HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EĞÎTÎM BA-
K A N L m MÜSTEŞARI NURÎ KODAMAN-
OGLU — îştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Efen
dim, altıncı madde ile birlikte mütalâa edildiği 
takdirde aykırıdır, onun için kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir tane daha var, efendim. 

29 . 3 .1985 0 : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

20 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Rahmi Ankan 

Madde 20. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının binaları Ba
kanlar Kurulu kararı olmadıkça genişletilemez, 
çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz ve yerlerine 
kaim olmak üzere yenileri inşa edilemez, her 
hangi bir suretle mülk edinilemez veya kirala-
namaz. Mevcut binalarda yaptırılacak tadilât 
ve onarım Millî Eğitim Bakanlığı izni ile ya
pılır. 

BAŞKAN — Hükümet... îştirak etmiyor. Ko
misyon... îştirak etmiyor. Takriri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

20 nci maddeyi Bütçe ve Plân Komisyonu
nun kabul ettiği 20 nci maddeyi aynen oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecek
tir, o da yarın. 

Yarın saat 15.00 te toplanmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati: 10,23 



0. genatoau B : 63 29 . 3 .1965 Ö : 1 
özel öğretim Kurumlan kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 102 
Kabul edenler : 87 

Reddedenler : 14 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyanlar : 80 
Açık üyelikler : 2 

TABH ÜYELEB 
Fahri özdilek 
Selâlıattin özgür 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHtSAR 
Hasim Hancı oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
SaJbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GUMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMIR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamtooa 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

[Reddedenler] 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

NIGDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açiikalm 
Âmil Artus 
Enver Kök 
Necati özdeniz 

Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
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Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(t.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

C. Senatosu B : 63 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

29 . 3 . İ965 O 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Refet Rendeci 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) . 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuza] 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü ) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer (İ.) 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KONYA 
Muhittin Kılıç, (Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (İ.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Sevisi Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeüri Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

N. Zerin Tüzün 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş ( t ) 
Zilini Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Kar ak art 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş (t.) 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (1.) 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
I S 0 < l 
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Ö. Senatosu B : 63 29.3.1985 O : 1 
Ö2el öğretim Kurumlan kanunu tasari'sımn 8 n d maddesinin 2 nci oylamasmda verilen oyların 

sonuou 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanuliah ÇeJebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran ÖzKa 
ya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem 
oğlu 
Mehmet ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAB 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayım ; 184 
Oy verenler : QQ 

Kabul edenler : 07 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar . 83 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLÜ 

Rahmi An kan 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet E in in Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki Lslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayua 
Talnp özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

İZMİR 
fzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Iiûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskerder 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
A bdül k e r i m Sa raçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Monteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
İT. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Vhmpt Ockemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 

ASRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ITıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
tbrahim Saffet Omav 
(t) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Cüler 
Nejat Sarbealı 
Hasan Âli Türkcr 

Û. Senatosu B : 63 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık liemzi Baltan 

29 . 3 .1985 0 : İ 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Oya katıhnıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BÎTLIS 

Ziya Nami Şerefhan-
o«-lu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nalıit Al tan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çp-tin 

DENÎZLÎ 
Cahit A ley ar 

DÎYARBAKTR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Ranffiıojrlu 

ELAZIĞ 
Rasim H-ir-ay 

ERZURUM 
0. Edip Somıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
(îavsi Ufacük 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

[Açık ü\ 
İstanbul 
Tekirdağ 

Ye 
— — • > • 

— 46. 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldın m 

İZMİR 
Cahit Okurer (t.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
.Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(B3k. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Vedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağu? 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

jelikUr] 
1 
1 

;kûn 2 
• C — 1 » 

L — 

Enver Kök 
Neeati özdeniz 
N. Zerin T üzün 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali AKuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (t.) 
Reşat Zaloğln 

ÜRFA 
Rsat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş (î.) 
FTasan Atakan 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal (t.) 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
^ahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Un er 
\dil Ünlü 



d. Senatosu B : 63 29 . 3 .1965 0 : 1 
özel öğretim Kurumları kanun tasarısının 9 ncu maddesinin 2 nci oylamasında veri

len oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

V 

Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Pethmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan * 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı 184 
Oy verenler 99 

Kabul edenler 97 
Reddedenler 2 
Çekinserler o 

Oya katılmıyanlar 83 
Açık üyelikler : 2 
1 Kabul edenler] 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
(Mâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

Rifat öztürkçâne 
İZMİR 

izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mtmmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Hıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
î/./.ot fi ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapatıl i 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOF 
Suphi l.îatur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TIRFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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TABÖ ÜYB11B 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Se2ai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
GaMp Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(I.) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

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

Ö. Senatosu 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

B : 63 29 . 3 . İ965 
[Reddedenler] 

Ö : İ 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

(Oya katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

O. 
ERZURUM 

Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon * 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfa Bozcalı 
Cahit Okurer (1.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
A.hmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket fvöksnl 
ZeM Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

V. 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (1.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuııoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alan kuş (i.) 
Hasan Ata'kan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Yekûn 
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ö. Senatosu B : 63 29 . 3 . İ985 0 : 1 
özel öğretim Kurumları kanun tasansmm 10 ncu maddesinin 2 nci oylamasında veri

len oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.', 

TABİÎ ÜYELER 
M u c i p A t a Ki i 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Osman Alişjroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kneabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
iskender Cenap Etfe 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topeunjjlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

üye sayısı 184 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler 96 
Reddedenler : \ 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar 83 
Açık üyelikler : 2 
I Kabul edenierj 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı • 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertue 

ERZİNCAN 
Fehmi Ray soy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin Hzerül 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayu: 
Talip ftzdolav 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Oümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
tzzet Biran d 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Oikeçluril 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Rifat. özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Vhmet f>nar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Et.em Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunaj 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
•»ıhan Süersan 
Refik TUnsov 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
\bdülkeKm Saraçoğl» 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Kşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
ET. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
-iııphi Ratnr 

SİVAS 
\hmot < Vkerııoğiu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
1 l u lû s i Sövlorrıeznjj lu 

TRABZON 
Reşat Zalofkı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
^adık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
T e v f i k Trifi 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acı kalın 
Âmil Artus 
Enver Kök 
\pcati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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TABÎÎ ÜYELER 
Skrem Acuner 
Re ret Aksoyığlu 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz^üneş 
Selâhattin özgür 
S'tkı Ulay 
Abnıeî Vıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
rT» 111 A Car 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz fi UT 
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
iti fa t Eîker 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

AYDIN 
Pikr-Pt Tıı rharıg-îl 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (liaşkan) 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türkor 

BİLECİK 
Talât Oran 

C. Senatosu B : 63 29 . 3 .1985 O 
l Reddedeni 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak I loğiu 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Muzaffer Yurdakuler 
SAMSUN 

Refet Ilendeci 

(Oya katıl mıy ani ar I 
BÎTLlS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzuııhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
.Vahit A İtan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal en k 

DENÎZLÎ 
'Y'hit Akyar 

DİYARBAKIR 
\zmi Erduğran 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Calisin l';uı<rııo^li) 

ELÂZIĞ 
lîasim Giray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
OMVSİ Uçatrök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

tSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

IZMIR 
Cahit Okurer (I.) 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
\hmet Nusreî Tun»» 

KAYSERİ 
S?nad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Nuvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ve. d i m Fvliva 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
l.ıUlıın Merıt<'seı>â!|! 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş (I.) 
/.ihni liet.il 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (1.) 

URFA 
Esat Mahmut Karaku 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlo 

VAN 
Fcrid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidopan 

ÜUHMURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş (I.) 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (I.) 
Sadi Koçaç 
'>«man Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Rakip üner 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Tekirdağ 

1 

Yekûn 
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O. Senatosu B : 63 29 . 3 . 1966 O : 1 
Öael öğretim Kurumları kanun tasansımn 12 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Velıbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Koeabeyoğ\u 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pınltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 84 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 

Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyle>m<,7.i»£v. 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cevat Açıkalıın 
Amil Artus 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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O. Senatosu B : 63 29 . 3 . 1965 
[Reddedenler] 

O :1 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş, 
Sıtkı Ulay 
Alımet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(D 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 

TABİÎ ÜYE 
Selâhattin özgür 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya katılmıyanlar] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Zij^a Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (t.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. 0.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okıırer (İ.) 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç. (Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (i.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağuıı 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
•••• • » • ^ « f c ı • • 
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Zeki Kumrulu 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğhı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş (İ.) 
Hasan AtaJkan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 



özel öğretim Kurumları 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
i$uphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka\ 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ 
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karaaa 
pan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfza Oğuz Bekata 

Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sairo Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

0. Senatosu B : 63 29 . 3 .1935 0 :1 
kanunu tasarının Millet Meclisinin 13 ncü maddesinin metinden çıkanl-

ması hakkında verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

184 
08 
96 

l 
1 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılınıyanlar 
Açık üyelikler 2 
I Kabul edenleri 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Hm in Durul 

ELÂZIĞ 
Tel âl Ertuö 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
7eki islâm 
Vizamettin özarül 

GİRESUN 
Mehmet izm en 

GÜMÜŞANE 
Flaltt Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrnre Aksoley 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

Hasan Eki cm özden 
Rit'at özîürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis rCansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikoçlisil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
.Abdülkerim Saraeoğh 

MUŞ 
Isa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
-^uphi Batıır 

SİVAS 
Ahmet Çekeraoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zalofflu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik tnei 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Amil Artus 
Enver Kök 
Necati Özdeni2 
N. Zerin Tüzün 
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TABIÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlıı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasl? 
Rifat Etker 
tbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

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

BILECÎK 
Talât Oran 

G. Senatosu B : 63 29 . 3 1965 O : 1 
[Reddeden] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya katılmty anlar] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Kasim Giray 

ERZURUM 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuza] 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okur er 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KOCAELİ 
LûtfiTokoğlu (İ. İJ.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Fîvliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğln 

NEVŞEHİR 
î. §. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kum fiil u 
RİZE 

Osman Mecdi Agm: 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf x Demirdağ (i.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakuş 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEI 
Muzaffer Alankuş 
Hasan A'takan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

[Açtk üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 63 29 . 3 . 1965 O : 1 
özel öğretim Kurumları kanun tasarısının 14 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğhı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddeden] er 
Çekinserler 

Oya katılraıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
104 
102 

1 
1 

78 
2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN" 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocaşil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Niza»nettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmemı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

| HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip ttzdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçime 

IZMIR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusrnan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alp iskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Merıteşeoğhı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayban 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turban Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

ITIT* * T%rys\ıtT 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
i \T s*' /^ 

Vasn Gerger 
YOZGAT 

Sadık Artukmag 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğiu 
(i.) 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Rasinı Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfza Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Oma? 
(t) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu E : 63 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

29 . 3 . 1965 0 ; 1 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
[ÇekinserJ 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
[Oya katılmty anlar] 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğhı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağla 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Dıı-1 -1 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
0 . Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

[Açık ü 
İstanbul 
Tekirdağ 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (i. İİ.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Oku re r 
Nevzat Özerden!ii 

KARS 
Sırrı AtaJay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (T. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Nedim Evliya. 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muailâ Akarca (i.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağuıı 

ORDU 
Şevket Koksal 

yelikler] 
1 
1 

Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tcveto&hı 

TOKAT 
Ali Altuntas 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
YusuL' Deıııirdağ (L.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Perid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalrn 
Muzaffer Akmkus (İ.) 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangan (1.) 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 

Yekûn 9 



C. Senatosu B : 63 29 . 3 . 1965 O : 1 
özel öğretim Kurumları kanun tasarısının 15 nci madde başlığının çıkarılmasına verilen oyların 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin öz^gür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

sonucu 
(Salt ço 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 1 02 

Kabul edenler : ı 0 1 
Reddedenler : 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahif, Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA . 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

* unluk sağlanmıştır.) 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Riza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Eîiver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

O. Senatosu B : 63 29 . 3 . 1965 
CUMHURBAŞKANIN- Enver Kök 

CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal 
Âmil Artus Necati özdeniz 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Rcfct Rendeci 

[Oya katılmıy anlar] 
BURSA İZMİR 

O : 1 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arı burun 
Cemâl Yıldırım 

Cahit Okurer (1.) 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kıhç 
(Bş'k.V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (İ.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 
Zihni Betil • 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş (1.) 
Hasan Atakan 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kunıtluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

•»Cam») >• ijs •<. i 
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O. Senatosu B : 63 29 . 3 . 1965 O : 1 
özel Öğretim Kurumları kanunu tasarısının 18 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.} 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ü lay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nurd Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : i 

Çekinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlıı 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
G-avsd Uça gök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet izm en 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMIR 
İzzet Birand 
Ömer Lotfi Bozcalı 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
. Rıza Isıtan 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğhı 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Vasfa Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 
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O. Senatosu B : 63 29 . 3 .1965 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarife Remzi Baltan 
Tevfîk înci 

TABÖ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O^Kan 
Mehmet özgün eş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

AYDIN 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkam) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şeref hanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya kahlmıy anlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
fifil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (I.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurcr (i.) 

Nevzat özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muaınımer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
MualİH Akarca (İ.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

N. Zerin Tüzim 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntag (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (İ.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş (1.) 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangan (i.) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kuratluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 
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özel öğretim Kurumları kanunu tasarısının 19 ncu madde başlığının çıkarılması hakkında verilen 

oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAB 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
bkender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 104 

Kabul edenleı : 101 
Reddedenler : l 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar .• 78 

Açık üyelilder : 2 

[Kabul edenler] 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzraen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu ' 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylamezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

m T* A T^ry^s^ı* 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

— 476 — 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Af§ar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zer en (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

AYDm 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALLKESÎR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
[ÇekinserJ 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya katilmıyanlar] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer (İ.) 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksa) 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANm-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş (1.) 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (î.) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

03 NCÜ BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1935 Pazartesi 

Saat: 14,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

n 
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 
«dilen 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) rDağıl
ma, tarihi : 18.3.1965] (Bitiş tarihi : 29.3.1965) 

2. — Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosyal îşler 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 

VERÎLEN ÎŞLER 
X I . — öze! öğrefâm kurumlan 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) 

İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana* 
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S* 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 t 3 . J.965J 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi ts-
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 - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 
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» nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlan raporları (M* 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı i 
550) [Dağıtma tarihi : 22 .2.1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BÎRÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1.—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. Şa

li yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 2 . 1965] 
I (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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



X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-
lnnan «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 alun Ah
dî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve iktisadi îşler 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 ncı 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 Meclisince 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 memurlan 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 1/518) (S. Sayı
sı : 567) [Dağıtma tarihî : 19.3.1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - îrlânda 
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 - îrlânda 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 yapılan Anlaşmanın: onaylanması
nın uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları, (Millet Meclisi 1 '24; 
Cumhuriyet Senatosu 1/489) (S. Sayısı : 563) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

8. — Islahı Hayvanat Kanununun 5S33 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâ^ı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatom 
Anayasa ve Adalet ve Tarım komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/435; Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 19G5) 

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 Mili 
ve İktisadi îşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
îmar - îskân 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 tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısınının 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. — İller 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 Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve îmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 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 sayıh Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince 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) 

X 13. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtana, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/97; Cumhuriyet Sena-

3 — 
j tosu 1/ 459) (S. Sayısı : 576) [Dağıtma tarihi: 

24 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 . 1965) 

j X 14. — Teşhis ve Tedavi maksadiyle Sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andâaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal İş
ler, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları rapordan (Millet Meclisi 1/279; Cum
huriyet Senatosu 1/457) (S. Sayısı : 577) [Da-

I ğıtma tarihi: 24 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi: 
i 17.4.1965) 
j X 15. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
I Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum-
j huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il-
! gili Beyannamenin onaylanmasının uygun bulun-
| duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişöeri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/98; Cumhuriyet Senatosu 
1/458) (S. Sayısı : 578) fDağıtma tarihi : 
24 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 . 1965) 

X 16. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaal-
lik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/96; Cumhuriyet Sena
tosu 1/460) (S. Sayısı : 579) »"Dağıtma tarihi: 
24.3.1965] (Bitiş tarihi : 18.4.1965) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 566 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız 
tescili hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /219; 

Cumhuriyet Senatosu 2 /147) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 259) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/219 

Sayı : 1971-9034 

14 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Mjllet Meclisinin 11 . 12 . 1984 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili 
hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Silinen 

Not : Bu teklif 27 . 4 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş Ve Genel Ku
rulun 25. 6, 7, 8. 7, 5. 9, 24. 11, 8, 10 ve 11 . 12 . 1964 tarihli 113, 121, 122, 131, 12, 19, 21 ve 22 nci 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle göıilşührek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 259) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/147 
Karar No.: 61 

4 . 1 .1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 . 12 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin iştirakiyle Komisyonumuz
da tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun teklifi, muhtelif tarihlerde çıkarılmış bulunan, Medeni Kanuna aykırı birleşmelerle bun
lardan doğan çocukların tescili hakkındaki muvakkat kanunlarla aynı paraleldedir. Bu teklifin de 
sosyal meseleyi halletmiyeceği aşikârdır. Toplum bünyesindeki hastalığın izâlesi, hiç şüphe yok ki 
Medeni Kanunun bununla ilgili hükümlerinin ıslahiyle mümkündür; ve bu husus biran evvel ele 
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alınmalıdır. Ancak; memleketimizde, evlilik dışı birleşmeler ile bunlardan doğan çoculdar vakıası, 
günahı bulunmıyan bu kabîl çocukları, cemiyete kazandırmak; başka bir deyimle toplumun güna
hını kendilerine çektirmemek, başta kanun koyucuya teveccüh eden bir husustur. 

işte Komisyonumuz, bu noktadan hareketle, bir emniyet supapı vazifesini görmesi bakımından 
mezkûr teklifin isabet ve zaruretine inanmış ve bin netice Millet Meclisi metninin aynen kabulüne ka
rar vermiştir. 

Havalesine uyularak Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Muğla Ordu Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

II. Menteşeoğlu E. Ayhan E. Acuner O. Koksal 

îzmir Samsun Zonguldak Yozgat 
ö. L. Bozcalı R. Rendeci A. Eyidoğan S. Artukmaç 

Anayasa ve Adalet Komisyona raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 27. i . 1965 

Esas No: 2/147 
Karar No: 115 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 11 Aralık 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek açık oy ile kabul edilen, tescil edilmi.yen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların ce
zasız tescili hakkındaki kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 14 Aralık 1964 tarihli ve 1971 -
9034 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun. 
27 Ocak 1965 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu : 

I - Millet Meclisince kabul olunan metin, Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 11 arkadaşının, 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm ve Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ile Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in, 
tescil edilmiyen birleşmelerden doğan çocukların nesebi sahih olarak tescilini ön gören kanun teklif
lerinin tevhiden mütalâa ve müzakeresi neticesinde tedvin olunmuştur. 

Yukarıda işaret edildiği gibi metin, Medeni Kanuna aykırı birleşmeler ile bu birleşmelerden doğan 
çocukların cezasız olarak tescil edilebilmesini sağlayıcıdır. 

Gerçekten de, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve (monogomi) tek kadınlı bir evlilik mü 
essesesi kabul eden Türk Medeni Kanunu (poligami) çok kadınlı evlilik anlayışını ve tatbikatını ara
dan geçen uzun zamana rağmen sosyal bünyeden tamamen söküp atamamıştır. Böylece de, kanuna 
aykırı birtakım birleşmeler ve bunlardan doğan çocuklar problemi ortaya çıkarak sosyal bir yara ha
lini almıştır. Muhtelif zamanlarda çıkartılan kanunlarla bu yaranın geçici tedavi imkânları sağlan-
mıştır. 

Komisyonumuz, geçici de olsa bir tedavi imkânı olarak gördüğü Millet Meclisince kabul olunan 
metni benimsemiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, geçici madde 9, ve 10 ncu maddelerini aynen 
kabul etmiştir, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 566 ) 



Bütçe ve Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Çanakkale 
N. Altan 

(Bu Kanunda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Hatay 
M. Deliveli 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Bursa 
§. Kayalar 

Sivas 
R. öçten 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/147 
Karar No: 4 

16. S. 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Aralık 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
daki kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 14 Aralık 1964 tarihli ve 1971 - 9034 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 16 Mart 1965 tarihli Birleşi
minde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisince kabul olunan metin, Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 11 arkadaşının, iz
mir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm ve Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ile Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in, 
tescil edilmiyen birleşmelerden doğan çocukların nesebi sahih olarak tescilini öngören kanun teklifle
rinin Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel Karulunda tevhiden tetkik ve müzakeresi neticesinde 
tedvin olunmuştur. 

4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve tek kadınlı bir evlilik müessesesi kabul eden Türk Me
deni Kanunu, kökü mânevi unsurlara dayanan ve uzun yıllar uygulanan bir anlayışı tamamen bün-
mizden sökememiştir. Bunun neticesinde de birtakım sosyal problemler doğmuştur. 39 yıllık tatbikat • 
ta karşılaşılan bu problemler bu yolda çıkartılan kanunlar vasıtasiyle geçici olarak çözümlenmek is
tenmiştir. Kanun teklifleri de gerekçelerinde belirtildiği üzere bu gaye ile getirilmiştir. 

Komisyonumuz, bahse konu problemin geçici bir çözüm yolu olan bu teklifler vasıtasiyle vücuda 
getirilen Millet Meclisi metnini benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, geçici madde, 9 ve 10 ncu maddelerini aynen kabul 
etmiştir. 

III - Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin nihayete ermesine çok az bir zaman kalan bu 
metnin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması Komisyonu
muzca kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Başkanvekili 
Ankara 

M. TJlusoy 

Denizli 
C. Akyar 

Sözcü 
İstanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 

İstanbul 
E. özden 

Kâtip 
Tunceli 

M. A. Demir 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Yozgat 
Yeşilyurt 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 566 ) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Tescil edilmiyen"birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız" tescili hakkında kanun 

teklifi 
MADDE 1. — Türk Medeni Kanununun yü

rürlüğe girdiği 4 . 10 . 1926 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar evlendir
meye salahiyetli merci önünde yapılmış bir 
akde dayanmayarak birleşip karı - koca halin
de yaşamış olan ve evlenmelerine kanuni bir 
engel bulunmıyanlardan doğan çocuklar nesebi 
sahih olarak ve bu birleşmeler de tarafların rı
zaları ile evlilik olarak tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının 
karı - koca gibi yaşamalarından doğmuş olan 
çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erke
ğe izafetle tescil edilir. Ancak bu kadın ile er
keğin birleşmeleri evlenme şeklinde tescil oluna
maz. 

Karı - koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
sebepleriyle devam etmemiş olanların, karı -
koca halinde yaşadıkları zaman içinde doğ
muş olan çocukları dahi yukardalki hükümlero 
göre nesebi sahih olarak ana ve babalarının ad
ları gösterilmek suretiyle baba hanesine tescil 
edilii.'. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayınımdan ev
velki birleşmelerden, kanunun yayımı tarihin
den itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile 
ana ve babaları hakkında da birinci madde hük
mü uygulanır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
zikri geçen tescil muamelelerinin ifasını ilgili
ler bir dilekçe ile mahallin en büyük mülkiye-
âmirinden istiyebilirler. Bu dilekçeye, muhtar
lardan alınacak ilmühaberlerin raptı lâzımdır. 

İlgililer tarafından bir yıl zarfında talep 
olmasa bile, muhtarları çocukların tescil muame
lelerini yaptırmakla mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri, verilen evrakı nüfus ida
relerine tevdi ederler. 

Nüfus idareleri, tescil taleplerini, ana veya 
babaya, ölümleri halinde kanuni mirasçılarına 
tebliğ eder. Kanuni mirasçısı bulunmazsa, keyfi
yet ikametgâhlarına, nüfus ve belediye daire
lerine talik edilmek suretiyle 30 gün müddet
le ilân olunur. 30 gün süre içinde itiraz vuku-

V, <2UMHURİYET SENATOSU 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİ

Ğİ METİN 

Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ncı 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 566 ) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 566) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

bulmaz ve kanuni şartların mevcudiyeti anla
şılırsa tescil muamelesi yapılır 

itiraz halinde sulh mahkemesince kesin ola
rak verilecek karara göre işlem yapılır. 

itiraz keyfiyeti, mahkemeler tarafından he
men nüfus idarelerine bildirilir. 

Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vuku-
bulmadığma dair tanzim olunacak zabıtlar ile 
mahkeme ilâmlarının nüfus idareleri tarafın
dan saklanması mecburidir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapıl
mış olan tescillere karşı ilgililerin dâva hakla
rı mahfuzdur. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak 
muamele ve tescilleri verilecek dilekçe ve ilmü
haberler ile açılacak dâvalar her türlü resim, 
hare ve cezadan muaftır. 

MADDE 6. —• Bu kanunun kendilerine va
zife tahmil eylediği memurlardan vazifelerini 
yapmıyanlardan, idare kurullarınca (25 - 50) li
ra hafif para cezası alınır. Para cezalarının tah
silinde Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 8. — Kanunun şümulüne giren va
kaların tesbit ve tescillerini temin etmek üze
re valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık 
tarama yapılıi'. 

Valiler, bu taramalarla (adlî ve askerî teş
kilât hariç) Ibütün memurları, asli vazifelerino 
halel gelmemek şartiyle çalıştırabilir. 

Tarama giderleri için kanunun yürürlükte 
bulunduğu süre içinde her sene içişleri Ba
kanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı 
tarihine kadar tescilleri vaktinde yaptırılma
mış olan doğum, ölüm ve evlenme vakalarını ih
bar ile mükellef olanlardan para cezası alınmaz. 

Hükmedilmiş olup da tahsil edilmemiş olan
lar affedilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

C. Senatosu 

içişleri Ko. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ııcü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meslici metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 566 ) 



— 7 
Anayasa ve Adalet Ko. 

MADDE 4. — i*x.det Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meslici metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meslici metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninm 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senaltosu ( S. Sayısı : 566 ) 




