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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Abbas GÖKÇE, TRT'nin yayınlarının ye
tersizliği konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY 
ve 10 Arkadaşının 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifinin reddine dair Bütçe -
Plan Komisyonu; 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 220 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin reddine dair Adalet Komis
yonu, raporları kabul edildi. 

4. — 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı, 

5. — Yardım Toplama Kanunu Tasarısı, 

6. — Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTE-
PE ve 9 Arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Pafta
larının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

7. — Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASANOĞLÜ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve 

8. — 10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri ve tü
mü kabul edildi. 

12 Mayıs 1983 Perşerribe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Silahlı Kuvvetlerin Kendi Olanakları ile Sağ

ladığı Dövizin Korunması ve Kullanılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı. (1/693) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.5.1.983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışşişleri ve 
Bütçe-Plan komisyonlarına : 12.5.1983) 

2. 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. (1/694) (Başkanlığa 
geliş tarihi : İl .5.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonuna : 12.5.1983) 

Teklif 
3. Danışma Meclisi Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 

13 Arkadaşının, Orman Sınırları Dışına Çıkartılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 
(2/121) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.1983) (Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler Komisyonu
na : 12.5.1983) 

Raporlar 
4. Çevre Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, 

İçişleri ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal İşler komis

yonları raporları. (1/634) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 11.5.1983) 

5. İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 
(1/658) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 11.5.1983) 

6. 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu.. (1/653) (S. Sa
yısı : 393) (Dağıtma tarihi : 11.5.1983) 

7. 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Eği'tim Komisyonu 
Raporu. (1/652) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1983) 

8. Danışma Meclisi Üyesi Hayati GÜRTAN 
ve 12 arkadaşının, 132 Sayılı Türk Standartları Ens
titüsü Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve 
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iktisadî İşler komisyonları raporları. (2/100) (S. Sa- nunun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Mad-
yısı : 395) (Dağıtma tarihi : 11.5.1983) desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli-

9. Danışma Meclisi üyesi Lütfullatı TOSYALI ^ v e M a l î ^ Komisyonu Raporu. (2/104) (S. Sa-
ve 14 arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu- yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 11.5.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

iBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 101 inci (Birleşimini açıyo

rum. 

1. — Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu, (i//482) (S. Sayısı : 
305) (1) 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Kanun tasarı ve teklifleri ile komis

yonlardan gelen işler» bölümüne geçiyoruz. 
i inci maddede yer alan, Okur-Yazarlık Teşvik 

(Kanunu Tasarısı ve ı'Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
üzerinde daha önceki birleşimde bazı maddeleri görüş
me imkânı hâsıl olmuş idi; kaldığı yerden devam edi
yoruz. 

'Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın efen
dim. 

Komisyon ve Hükümet hazır; Hükümet Temsilci
sinin yetki belgesi tamam. 

Sayın üyeler; 
Geçen birleşimlerde dikkate alınan önergeler is

tikametinde 5 inci ve 6 ncı madde için Komisyonun 
hazırladığı metinleri okutuyorum efendim. 

Danışma (Meclisi Başkanlığına 
10 Mayıs 1983 tarihinde görüşülmesine başlanan 

Okur-Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısının 5 inci 

«7. — 305 S, Sayılı basmayan 10.5.1983 tarihli 
99 uncu Birleşim tutanağına eklidir.» 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

maddesinin (b) fıkrası, Sayın Tülay öney'in önerge
si dikkate alınarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahir CANOVA 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanvekili 

«MADDE 5. — 
b) Kendi bünyelerinde ve işyerlerinde çalışanla

rın okuma-yazmayı öğrenmelerini sağlayıcı tedbirle
ri almakla görev ve sorumludurlar.» 

İBAŞKA'N — Sayın öney, önergeniz dikkate alın
mış mı efendim? 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, Komisyona 
teşekkür ederim; gayet iyi bir şekilde düzenlenmiştir 
madde. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tutum?.. 

CAHİT TUTUM — Evet, dikkate alınmıştır Sa
yın Başkanım. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
5 inci maddeyi Komisyondan gelen bu yeni biçi

miyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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6 ncı maddeyle ilgili Komisyondan gelen tezkereyi 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
10 Mayıs 1983 tarihinde görüşülmesine başlanan 

Okur-Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısının 6 ncı mad
desinin ikinci fıkrası, Sayın Necip Bilge, Akif E-rgi-
nay ve Zekâi Bayer'in müşterek önergelerine uyu
larak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mahir CANOVA 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanvekili 
«MADDE 6. — 
ikinci Fıkra: 45 yaşını dolduran vatandaşların 

okuma-yazma kurslarına katılmaları isteğe bağlıdır. 
Bedeni ve zihnî yetersizlikleri resmî tabip raporu ile 
anlaşılanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulan
maz.» 

ıMIİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, burada 
bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, tezkereniz üzerinde bir 
açıklamanız mı olacak?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU GÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Evet efendim, arkadaşların 
önergesiyle bizimkinin arasında bir açıklama gereki
yor. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeyle irtibat kurma açık
laması değil, tezkere üzerinde açıklama yapacaksanız 
bu açıklamanızı yaptıracağım efendim. Tezkereniz
le ilgili açıklamanız olacaksa, buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Efendim, çok kısa arz ede
yim. 

Arkadaşlarımız «'Sağlık raporu» şartını koşmuş
lardı, biz «Sağlık tabibi» olarak daha hafiflettik mad
denin imkânını. Hükümet tabipliği raporuyla. Tabip 
raporuna bağladık efendim; sağlık kurulu raporunu 
ortadan kaldırdık, ağırlık şartlarını hafiflettik; o ka 
dar. 

BAŞKAN — Bu «Resmî doktor raporu» da olsa 
olmaz mı efendim bu «Tabip» yerine?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Evet, olur. 

ıBAŞKAN — Müsaadenizle o «Tabip»i «Doktor» 
yapıyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, «Ta 
bip raporu».... 

12 . 5 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, itiraz mı var?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU .— «Tabip raporu» olarak 
kalsın efendim, «Doktor» kelimesi yoktur unvanda. 

BAŞKAN — Peki efendim, kalsın. 
Sayın üyeler; 
Komisyonun gönderdiği 6 ncı maddenin ikinci 

fıkrasıyla ilgili tezkereyi okuduk, dinlediniz. 
Sayın Bilge?.. 
NECİP BİLGE — Önergemize uyulmuştur efen

dim, kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Banaz?.. 
.REMZİ BANAZ — Uyulmamış efendim. 
BAŞKAN — Uyulmamıştır; evet efendim. 
Sayın üyeler; 
6 ncı maddenin yeni düzenlenmiş biçimiyle oylan

ması gerekmektedir. Oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler.... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜN0Ü KISIM' 
Teşvik Etmeye (İlişkin Hükümler 

Okuma ve yazmaya teşvik etme 
MADDE 7. — Türk vatandaşlarını okuma yaz

ma öğrenmeye ve ilkokul düzeyinde öğrenim yap
maya teşvik etmek üzere; 

a) Zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere ta
nınan imkânlardan yararlanmaları için bu Kanunda 
geçen kurslara katılanlara, kurs süresince, öğrenci 
kimlik belgesi verilir. 

b) Bu kanunda geçen kurslara katılan ve başarı 
gösteren muhtaç kişilerin yükseköğrenim yapan ço
cuklarına, kredi veya karşılıksız burs vermede öncü-
lik tanınır. 

c) Okuma, yazma veya ilkokul düzeyindeki kurs
lara devam eden annelerin çocuklarına kreş ve ana-
okullarına alınmada öncelik tanınır. 

d) Okuma yazma bilenlerin işe alınmalarında 
okuma yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır. 

e)' Okuma yazma öğrenme kurslarında başarılı 
olanlara kooperatif veya banka kredileri ile tohum
luk ve gübre tahsisinde bir defaya mahsus olmak üze
re öncelik verilir. 

f) (Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla her türlü 
iş yeri ve konutlarda çalışanlardan okuma yazma 
kurslarına devam edenlere, bir defaya mahsus olmak 
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üzere 60 saat; ilkokul düzeyinde kurslara devam 
edenlere bir defaya mahsus olmak üzere 100 saat, 
ücretli izin verilir, izinler iş yerlerinin çalışmalarını 
aksatmayacak şekilde düzenlenir. 

g) Okuma yazma kurslarına katılanlar için özel 
idareler veya yöre belediyelerince, imkânları ölçü
sünde ve kendilerinin takdir edecekleri uygun teşvik 
edici tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler;, 
7 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı?.. 
Sayın Parlak, Sayın Öney, Sayın Tutum. 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Parlak, buyurun. 
Sayın Parlak, süreniz beş dakikadır efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının bana göre ana-
noktasını teşkil eden bu 7 nci maddedir. Çünkü ge
tirilen tasarının ismi Okur - Yazarlığı Teşvik »Kanunu 
Tasarısıdır. Bu 7 nci madde de «Okuma ve yazmaya 
teşvik etme» şeklinde düzenlenmiş ve «Türk vatan
daşlarını okuma-yazma öğrenmeye ve ilkokul düze
yinde öğrenim yapmaya teşvik etmek üzere» denili
yor; arkadan birtakım teşvik edici hükümler getirili
yor. 

Tasarının, gerçekten büyük bir katkı sağlayacağı 
ve önemli bir Tasarı olduğuna dair kanaatimi geçen 
gün yüksek huzurlarınızda arz etmiştim; ama sami
miyetle incelediğimiz zaman ve çok düşündüğümüz 
zaman gerçekte bu 7 nci madde ile getirilen teşvikle
rin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu 
getirilen teşvik maddelerini sırasıyla özetlemek isti
yorum. 

«Zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere tanınan 
imkânlardan yararlanmaları için bu Kanunda geçen 
kurslara katılanlara kurs süresince öğrenci kimlik bel
gesi verilir.» Bu belki bir tek yerde, tahmin ediyo
rum şehir merkezlerinde; o da biraz büyükçe şehir 
olacak veya ilçe merkezi olacak, belediyenin otobüs
leri varsa belki bundan yararlanacaktır ve bunun dı
şında özellikle okur-yazar oranının çok az olduğu 
kırsal kesimde, gelişmemiş yörelerde, köy kesiminde 
bunun katkısının olacağına şahsen inanamıyorum. 

İkincisi; «Bu İKanunda geçen kurslara katılan ve 
başarı gösteren muhtaç kişilerin yüksek öğrenim ya
pan çocuklarına kredi veya karşılıksız burs vermede 
öncelik tanınır.» ki, zannediyorum bu maddeyi uy
gulayacak olan herhalde Kredi ve Yurtlar Genel 

Müdürlüğü olması lazım. Acaba, burada zikredildik
ten sonra gerçekten bu önceliği tam sağlayacak bir 
değişikliğin kendi kanunlarında ve yönetmeliklerinde 
yapılması düşünülüyor mu? Bu yapılırsa, büyük bir 
etkinliği olacağına inanıyorum. 

«Okuma, Yazma veya ilkokul düzeyindeki kurs
lara devam eden annelerin çocuklarına kreş ve ana-
okullarına alınmada öncelik tanınır.» Bu konuda da 
herhalde ilgili bakanlıkların, ilgili kuruluşların ilgi
li mevzuatlarında da mutlaka gerekli düzenleme ya
pılmalıdır; yapılacaktır tahmin ediyorum. 

Dördüncü bentte ise; «Okuma, yazma bilenlerin 
işe alınmalarında okuma, yazma bilmeyenlere göre 
öncelik tanınır.» Bu öncelik nasıl sağlanacaktır ben 
bunu bir türlü çıkaramadım. Çünkü, kamu kesiminde 
işçi veya memur alınan her kişiden şimdi de mutlaka 
ilkokul diploması isteniyor. Asgarî ilkokul düzeyin
de öğrenim yapmış diploması vardır. 

Şimdi, başvuran kişi okuma, yazma bilmiyorsa. 
diploması yok demektir; zaten müracaat etmesi müm
kün değil. Geriye kalıyor özel kesim. Özel kesimde, 
bunu çalıştırmak için bir öncelik vermesi konusunda 
acaba iş kanunlarında mevcut olan, hani sakatlara ve
ya mahkûmlara tanınan bir kıstas gibi, 1(50 işçiye bir 
sakat mıdır; öyle bir oran var) buna benzer bir kon
tenjan düşünülüyor mu? Bu, kamu kesiminde de ve 
özel kesimde de işyerlerinde, özellikle okuma yazma 
kursları sonucunda okuma-yazma öğrenenlere böyle 
bir öncelik veya böyle bir kontenjanın getirilmesi dü
şünülüyor mu? ki, o zaman somutlaşabilir. Yoksa, bu
nun sadece ideal bir düşünceden öteye işlemeyece
ğine inanmaktayım. Çünkü, kamu kesiminde işçi ve 
memur alınacak kişinin öncelikle diploması soruluyor; 
bu olmayınca zaten başvurusu kabul edilmez. Bu nasıl 
işleyecektir?. Bunu öğrenmek istiyorum ilgililerden. 

Yine, kredi konusunda da ilgili bakanlıklar veya 
bankaların veya kooperatiflerin mevzuatlarında bu 
önceliği sağlayacak değişikliklerin Hükümetçe geti
rilmesi düşünülüyor mu? Bunun ölçüsü nedir, hangi 
alanlarda, hangi kredilerin verilmesi, özellikle kırsal 
kesimde olduğuna göre, ziraî kredilerin ağırlıkla yer 
alması gerekir. Bunun ölçüsü ve gerçekten gerçekleş
mesi mümkün olacak mıdır? Bunların gerçekleşeceği
ne tabiî insan inansa, bu teşvik maddelerini samimi
yetle kabul eder ve kutlamak isteriz; ama gerçekleş
meyecek birtakım teşvikleri burada sıralayıp gerçek
ten teşvik anlamı sağlamayacaksa yazık olacaktır; dü
şüncelerimiz havada kalır diye endişe ederim. 
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BA§KİAN — Sayın Parlak, süreniz dolmuştur 
efendim, lütfen cümlenizi bağlayınız. 

EVLÎYA PARLAK — Bitiriyorum efendim. 
Yine, son fıkrada «özel idareler ve belediyelerin 

imkânları ölçüsünde kendilerinin birtakım takdir ede
cekleri uygun teşvik edici tedbirler alınır.» denilmek
tedir. Bu hüküm de, bana göre sadece yuvarlak bir 
ifadedir. Bunun gerçekleşmesi hangi yönlerden ola
caktır? Bu konularda Komisyon veya Hükümet bilgi 
verirlerse ve gelecekdeki düşüncelerini de ifade eder
lerse mutluluk duyacağız. 

Yüksek takdirlerinize sunar saygılarımı arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Öney, buyurun efendim, 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının ı(Tabirim yerin
de ise) (Kutsallığına gönülden inanıyorum. 21 inci 
yüzyıla yaklaştığımız bu günlerde Türkiyemizde okur 
yazar olmayan kişilerin artık bulunamamasını elbet
te fevkalade yürekten destekliyorum. O nedenle, 
Millî Eğitim iBakanlığımızın bu konudaki samimî 
çabalarına ve Hükümetimizin desteğine gerçekten 
burada şükranlarımı sunmak isterim. 

iBenden önce konuşan Sayın arkadaşımızın belirt
tiği gibi, Kanunun büyük ölçüde kendisine işlerlik ka
zandıracak ve ismi ile mütenasip sayılacak maddesi 
bu 7 nci maddedir; fakat endişem odur ki, 7 nci 
maddede sözkonusu edilen fıkralar arasında (c, d Vvi 
e) fıkralarının uygulamada hiçbir değeri ve faydası 
yoktur kanısındayım. Ayrıca, bazı nedenlerle sakın
calıdır da diye düşünüyorum. 

ı(e) fıkrasına bakalım. «Okuma, yazma veya ilk
okul düzeyindeki kurslara devam eden annelerin ço
cuklarına kreş ve anaokullarına alınmada öncelik ta
nınması.» 

Yurdumuzda kreş ve anaokullarının çok büyük 
ölçüde özel kuruluşlar olduğunu hatırlamak lazım
dır. özel kuruluşların kreşleri ve anaokullarında te
peden bir icbar ederek falan kesime öncelik, filan ke
sime daha geride bir yer tanımak gibi birşey getirile
mez. 

Kamu kurumlarına ait olan kreş ve anaokulları 
son derece azdır. Bunlarda bir öncelik tanınması is
teniyorsa eğer, bu noktadaki bir endişemi de belirtmek 
isterim. Okuma yazma bilmeyen anneler diye vasıf
landıracağımız kesim, daha büyük ölçüde kırsal ke

simde bulunan vatandaşlarımızdır. Onlara ilkokul, 
kreş veyahutta anaokulu düzeyinde bir tesisi sağla
ma imkânlarımız zaten son derece kısıtlıdır; bu böl
gelerde son derece kısıtlıdır. IBu tipte bir okuma 
yazma kursuna gitmek daha (Tabiri bilerek kullanıyo-
yorum) gayri resmî bir iştir. Oysa, memuriyet yapan 
bir annenin çocuğunun veya fabrikada işçi olarak çalı
şan bir annenin çocuğunun kreş veya anakoulu ihtiyacı 
çok daha ön planda gelir. Çünkü, onun yaptığı iş res
midir. Yani, hiçbir gün çocuğunun elinden tutarak iş
yerine gidemez. Bu tip kişilerin okuma-yazma kurs
larında biraz daha çok zorda kaldıkları zaman çocuk
larıyla buraya iştirak etmesi belki de zaman zaman 
mümkündür. Yani, çok azından sağlayabildiğimiz im
kânları kreş ve diğer anaokulu imkânlarını bu kişi
lere öncelikle vermekte acaba doğru bir hareket yapı
yor muyuz? Bundan endişem olduğunu belirtmek is
terim. 

İkincisi; «İşe alınmalarında okuma yazma kursun
dan geçenlerin kendilerine öncelik tanınması.» 

Sayın arkadaşlarım, bu zaten işlemeyecek bir ko
nudur. Çünkü, bugün okuma yazma bilmeyen kişiyi 
Devlet Personel Yasasına göre zaten mümkün değil
dir kamu kuruluşlarına almak, özel sektör de zaten 
almaz diye düşünüyorum. O nedenle, bunun bir teş
vik maddesi olarak buraya konmuş olmasının bir 
geçerliği olduğu kanısında değilim. 

(e) Maddesine gelince: En dikkat çekici olan 
maddedir. «Okuma yazma öğrenme kurslarında ba
şarılı olanların kooperatif ve banka kredileri ile to
humluk ve gübre tahsislerinde öncelik alması.» 

Muhterem üyeler; 

(Ülkemizin finansman kaynakları son derece kı
sıtlıdır. (Banka kredileri son derece yetersiz kalmakta
dır ve bu kredilerin tahsisinde (Ziraî kredi olsun, koo
peratif kredileri olsun) bambaşka kriterler aranmak
tadır. IBu işin özel kanunları ve özel müesseseleri ta
rafından kriterler saptanmıştır. (Burada ekonomik ve
rimliliktir önemli olan. Ne çare ki, kaynaklarımız 
çok bol olmadığı için sırf bir teşvik gayesiyle bir ön
celikli yöneltmeyi yapmak imkânından mahrumuz. 

Ayrıca, bu tip bir kişinin, bu krediyi değerli bir bi
çimde, ekonomik verimliliği olacak biçimde kullanma 
şansı da belki yoktur zaten. Sırf okuma yazma kur
sunda başarılı oldu diye kendisine ödül vermek cin
sinden, tarımsal verimliliği, tarımsal üretimi artırma
ya yönelik bu çok kısıtlı kredileri onlara tevcih et
mek, zannederim çok doğru bir şey olmasa gerektir. 
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Buradaki (b) fıkrasına ilişkin bir diyeceğim yok- I 
tur; çünkü zaten işlerliği olmayacağını düşündüğüm 
için o konuda bir değişiklik teklifi yapmayı düşünmü- I 
yorum; fakat (c) ve (e) fıkralarının madde metninden 
çıkmasına yönelik bir önergem vardır, takdirlerinize 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Tutum; buyurun efendim. 

CAMİT TUTUM — Sayın Başkan; benden önce 
konuşan arkadaşlar benim değinmek istediğim nok- I 
talara değinmişlerdir. Bu nedenle konuşma hakkımı 
kullanmayacağımı arz ederim. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon; madde üzerinde konuşmalara 

cevabınızı lütfeder misiniz efendim? I 

MİLLÎ EĞffl'M KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Saym Başkan; 

Sayın Parlak ve Sayın Öney arkadaşlarımızın bu 
teşvik edici hükümlerle ilgili temas ettikleri noktalar I 
aşağı yukarı aynı fıkralarda toplanmaktadır. Evvela 
Sayın Evliya Parlak arkadaşımızın sorularını cevap
landırayım. 

«7 nci maddeyle igilli olarak getirilen teşvik ted
birleri yeterli değildir.» dediler. Yeterli olmayabilir, 
aklımıza gelenler yalnız bunlardır. Eğer daha ilave ede* 
çekleri bir husus varsa, bir önergeyle bunu bildirebi- I 
lirler. 

Fıkraların tenkidine gelince, «(a) fıkrasından yalnız 
büyük şehirdekiler faydalanabilir, kırsal alandakiler I 
faydalanamaz.» diyorlar. Buradaki teşvik tedbirleri, 
mutlaka herkesin aynı şartlardan faydalanacağı anla
mına gelmez, o bölgedeki şartların hangisi müsaitse 
bundan yararlanmaları anlamına gelir. Mesela, kim
likten istifade edebiliyorsa, kimlikten istifade edebi
lecek, tarım kredisinden istifade edebiliyorsa ondan 
istifade edebilecek. Mevcut olan şartlar içinde ken
disine uyanlarlan faydalanabilmesini mümkün kılabil
mek için çeşitli tedbirler getirilmiştir. Bunların mut
laka hepsinden faydalanması diye bir kural yoktur. I 

Ayrıca, arkadaşlarımız bu kredi ve kreşler mev- I 
zuunda haklı olarak endişeye kapılmışlardır. Yalnız, 
bu Kanun yapılırken, bu maddeler ve bu fıkralar bu
raya konurken, ilgili müesseselerle de temasa geçilmiş 
ve onların da mutabakatı alınmıştır. Bu maddenin ge
reği olarak 13 üncü maddedeki yönetmelikte bu hu
suslar ve ne şekilde faydalanacakları açıkça düzen
lenecektir. J 
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Kredi mevzuunda Sayın Öney arkadaşımız, bil
hassa ziraî kredilerin bazı şartlarının olduğu, sadece 
bu şartların yetmediği hususunda beyanda bulundular; 
iştirak ediyoruz, fikirleri doğrudur. Bizim burada 
kastettiğimiz, bu insanın okur - yazar olmakla mut
laka kredi alabileceği anlamına gelmez; ancak eşit 
şartlar içerisinde bulunanlardan tercih sırasını alacaktır. 

Açıklamamız bu kadar efendim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının üçüncü kısım başlı
ğının Hükümet Tasarısındaki biçimiyle kabul edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin (b) bendinin Tasarı 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Akif ERGİNAY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci maddesinin 

(c) ve (e) fıkralarının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci maddenin (d) 
bendinin metinden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Tutum; başlıkla ilgili önerge
niz üzerinde müsaade ederseniz bendeniz bir çıklama 
yapayım, ona göre görüşelim efendim. Hükümet (Ta
sarısında başlık, «Okur - Yazarlığı Teşvik Kanun 
Tasarısı»dır ve bu minval üzere de diğer maddelerde 
de hep «özendirme» değil, «teşvik» olarak gelmiş; 
fakat Hükümet Tasarısında daha sonra 7 nci mad
denin başlığı «özendirme» şeklinde geçmiştir. Komis
yon ise, Kanun Tasarısının başlığına uygun olarak 
hep «teşvik» şeklinde düzenlemeler yapmak suretiyle 
getirmiştir. Şimdi burada yeniden Hükümet Tasarı
sına dönüldüğü takdirde, acaba bir birlik ve beraberlik 
içinde kalınacak mıdır? Ona göre işleme koyacağım. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; eğer Ko
misyon bu buyurduğunuz görüşleri tekrarlarlarsa, 
önergemi geri alacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Komis
yondan da soralım. 

Sayın Komisyon; buyurun. 
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MÎLLÎ EĞİTÎM KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Aynen uyuyoruz efendim. 

CAHİT TUTUM — Önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum, 

önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Erginay; önergenizle ilgili olarak buyurun 

efendim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Önergemde, 7 nci maddenin (b) bendinin bu me
tinden çıkarılmasını öneriyorum. Bu bentte, Yüksek
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bir görevi or
taya çıktığı için çıkarılmasını öneriyorum. Çünkü, 
bu Kurumun Kuruluş Kanunu olan 351 sayılı Ka
nun, kendi hükümleri çerçevesinde önce başarı, son
ra ihtiyaca göre kredi verileceğini amirdir. 

Gerek başarı, gerekse ihtiyacın tespitinde binbir 
formül vardır. Soru cetvelleri, beyannameler hazır
lanır; ilgili öğrenci bu beyannameleri doldurur ve 
ona göre de krediye hak kazanır. 

Şimdi öğrenmek istediğim, daha doğrusu çıkarıl
masının gerekliliğini belirtmek istediğim nokta şudur 
ki; bu beyannamelerde sizin çocuğa soracağınız şöy
le bir mukadder soru ortaya çıkacak : «Anneniz, ba
banız okuma - yazma biliyor mu yahut bu kurslara 
girdi mi?» Cevap : «Girdi ve okuma - yazma öğren
di.» Diğer bir cevap : «Girmedi, binaenaleyh, oku
ma - yazma öğrenmedi.» Şimdi, demekki bu iki be
yanı alacağız, tabiî marjinal esaslara göre kredi eğer 
bunların her ikisine de verilmeyecekse, yalnız bir ta
nesine verilecekse, o zaman tercih edilecek ye annesi, 
babası okuma - yazma kursuna girmiş ve öğrenmişse 
ona kredi verilecek, berikine verilmeyecek. Bunun 
tespitine imkân yoktur, bunun cevabına da imkân 
yoktur. 

Kaldı ki, şu noktayı belirteyim; geçen gün Yük
seköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü 
yanımdayken sordum, bu sene kredi almak için baş
vuran 40 küsur bin öğrenciden yalnız 60 - 70 kişiye 
kredi verilmemiştir. Demek ki, hemen hemen kredi 
için başvuran bütün öğrencilere kredi verilmektedir. 
O, 60 - 70 kişinin de başka sebepleri olduğu açıktır. 

Binaenaleyh, böyle bir fıkranın buraya konması
nın uygulanmasında çok zorluk olacağı gibi, «aslında 
sonuç itibariyle bir faydası da yoktur. «Efendim, ile
ride belki 100 bin kişi müracat eder de, yalnız 50 
binine kredi verilir; bu itibarla bunlardan da istifade 
edilsin.» denilebilir; ama o zaman da bunun uygula-
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iBAŞKAN — Sayın üyeler, ISayın Erginay'ın öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını be
yan etmektedirler. Önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... (Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın öney'in önergesinin lehinde aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

1 DOĞAN GÜRBÜZ — önerge okunsun efen
dim. 

masının, tespitinin imkânsızlığı karşısında, faydasız 
bir hükmün bir kanun metnine girdiği neticesi doğar. 

Bu itibarla, hiçbir fayda sağlamayacak olan böyle 
bir fıkranın fuzuli anlamda bu Kanun metninde bu
lunmasını bendeniz uygun bulmuyorum, çıkarılmasını 
teklif ettim, tekrar arz ve teklif ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Erginay'ın önergesinin lehinde aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. 
RECAI BATURALP — Aleyhinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAt BATURALP — Sayın Başkan, bu lütuf-

lar kahır oluyor. İkinci kabul edilip alınacak. Birisi 
bu kurslardan geçmiş, okuma - yazma öğrenmiş ana 
babanın evladı. Birisi de daha önceden kendi malî 
imkânlarıyla kendi idrakleriyle tahsilini tamamlamış 
bir ailenin evladı. Bu takdirde, bu hükme göre, öğ
renmişin çocuğunu alacağız, daha önce öğrenmişin 
çocuğunu geriye bırakacağız... 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Konuşmanızın lehte mi aleyhte mi olduğu pek tes

pit olunamadı efendim. 
Sayın Komisyon ve Hükümet, cevaplamak üzere 

buyurun efendim, önergeye katılıp katılmadığınızı 
rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Efendim, önergeye katılamı
yoruz. Bu konu, Kredi ve Yurtlar Kurumunun da gö
rüşü alınarak buraya konmuştur. Eşit şartları taşıyan 
iki kişide tercih söz konusudur. Şartları taşımayan
lar arasında tercih söz konusu değildir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Temsilci. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ MAHİR CANOVA — Aynı nedenlerle katılmı
yoruz İSayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın öney, daha evvelki konuşma
larında zaten açıklamayı yaptılar madde görüşülürken. 
(c) ve (e) fıkralarının metinden çıkarılmasına ilişkin-
dir önergeleri efendim. 

î. »OĞAN GÜRBÜZ — Lehinde söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Önergenin lehinde buyurun Sayın 
Gürbüz. 

î. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, de
ğerli üyeler; 

Okuma ve yazmayı teşvik etmek üzere bazı mad
deler ve burada fıkralar getirilmiş durumda. Çok açık 
ve seçik olarak görülüyor ki, bu maddelerle okuma 
ve yazmayı teşvik etmeyeceksiniz. Getirmiş olduğu
nuz bu fıkralarla okuma ve yazma kurslarından ba
şarılı olarak çıkanların sayısını artırmayı teşvik ede
ceksiniz. Yani, okuma yazmayı bilen kişiyi bu kurs
lara davet edeceksiniz. Kredi almak için bu kurslara 
gelecekler çünkü. Okuma yazma bildiği halde kursa 
gelecek ve buradan alacağı diploma ile kredi almaya 
hak kazanacak; buradan aldığı diploma ile koopera
tiflerden tohumluk kredi almaya hak kazanacak. Ya
ni, Türkiye'de sunî olarak okuma yazma oranlarının 
artırılması yoluna gidiyoruz. Yanlıştır; teşvik edelim 
derken, başka türlü şeyleri teşvik etme yöntemine gi
riyoruz. ıBunu çok iyi düşünmek lazım, ona göre ted
vin etmek lazım. Bir şeyi bilerek ve isteyerek ve haki
katen inanarak yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa, 
ben bir kursa gideceğim, okuma yazmayı bilip bilme
diğim daha önceden belli değil «Bilmiyorum» diye
ceğim, kursa gireceğim, ondan sonra da kredi almada 
bana öncelik tanınacak... (Bu kadar mantıksızlık, hiç
bir şeyle beraberinde getirilemez 

Onun için çok dikkatli olmak lazım. Neyi teşvik 
ediyoruz?... Milleti yalan söylemeye, kredi almak için, 
tohum almak için veyahut da kooperatiflerde önce
lik vesaire almak için yalan söylemeye, yalan beyan
da bulunmaya doğru teşvik edeceksek, bunu yapacak
sak bu türlü maddeleri getirelim. Yoksa, hakikaten 
çok yanlış şeyler yapmış olacağız, sunî rakamlar elde 
etmiş olacağız. Bu sunî rakamlardan sonra da sunî 
neticelere varacağız. Onun için, Sayın Öney'in öner
gesine katılıyorum. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
EVILÎYA PARLAK. — Aleyhinde söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel, «önergenin 

lehinde aleyhinde söz isteyen kimse var mı?..» diye 

12 . 5 . 1983 O : 1 

sorduğumda, sadece Sayın Gürbüz lehinde söz istedi
ler. Zatıâliniz o esnada herhangi bir işarda bulunma
dınız. Ondan sonra tekrar aleyhinde söz istiyorsunuz. 
O zaman, bunların hangi fıkralar olduğunu da söyle
dim. O nedenle söz vermem mümkün değil, kusura 
bakmayın efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Öney'in önergesi üzerin
deki görüşlerinizi lütfeder misiniz efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, arkadaşları
mızın hassasiyetine çok teşekkür ederiz. Yalnız, ev
vela şunu bir açıklığa kavuşturmamız lazım ki, bizim 
burada teşvik olarak kabul ettiğimiz bentler, okur 
yazar olmayana göre düzenlenmektedir. Okur yazar 
olmayan Ibir insan ile bir de bu kurslardan mezun 
olmuş kimse yan yana geldiğinde, şartları müsait ise, 
bunlardan kurstan belge alana verilecektir, bu kişi ödül
lendirilecektir. Yoksa, üniversiteyi bitirmiş bir insan
la, bu kurslardan mezun olmuş bir insan yan yana gel
diği zaman, bu değerlendirilecek, yeni okur yazarlık 
belgesi almış olan değerlendirilecek demek değildir 
efendim. 

Arkadaşlarımızın, bunun suiistimal konusu olaca
ğı yolundaki endişeleri yerindedir; ama Hükümec 
bunu 12 nci maddede düzenlemiştir. 12 nci madde 
diyor ki «Bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen 
imkânlardan yararlanmak amacıyla gerçeğe aykırı 
beyanda bulunanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suçu 
oluştursa bile, ayrıca 10 000 liradan 50 000 liraya ka
dar ağır para cezası verilir.» Bunu Hükümet düşüne
rek bu madde ile düzenlemiştir. 

Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — ISayın Hükümet katılıyor mu?.. Ka

tılmıyorlar. 
Sayın üyeler, Sayın Öney'in önergesine Komisyon 

ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedirler. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın Tutum, önergenizle ilgili bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

CAHİT TUTUM — İzninizle kısaca efendim. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında pra

tikte çok fazla bir anlamı bulunmayan (d) bendinin 
göstermelik bir fıkra veya bent olarak kalmasına gön
lüm razı olmadığı için metinden çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 
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Temel dayanağım şu olmaktadır: Aslında bu bir 
teşvik hükmü gibi gözükmektedir. Pratikte, teşvik edi
ci bir şey de yoktur; ama bir başka ilkeyi zedeler ni
telikte olduğu için bırakılmasında sakınca görüyorum. 
O da şudur: 

Anayasamızın 70 inci maddesi «Her Türk kamu 
hizmetine girme hakkına sahiptir. 

Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği nitelikler
den başka bir ayrım gözetilemez.» diyor. Eğer bir 
hizmete, kişi alınırken, hizmet, belli bir tahsili öngörü
yorsa, o tahsil aranır, ©unun tercih edilmiş olması 
sadece hizmet gerekleriyle açıklanabilir; ama işe alın
mada, eğer işin gerekli tahsil şartını aramıyorsa, 
o takdirde, siz tahsil şartı olmayan bir hizmete giriş 
konusunda tahsilli olanların, bu işi öğrenmiş olanla
rın, okur yazar olanların tercih edileceğini ileri sür
düğünüz zaman, şöyle bir sosyal adalet ilkesi zedele
nir. Aslında bu tür eşitlik halinde, sosyal yönden de-
zavatajlı olanların tercihini emreder sosyal adalet il
kesi; olmaya ki hizmet bir tahsil gerektirisin. Eğer 
hizmet tahsl gerektirmiyorsa, okur yazar olanla ol
mayan arasında bir tercih yapacaksanız sosyal yön
den, okur yazar olmayanı tercih etmek zorundasınız. 
Sosyal adalet onu emreder. Sosyal yönden dezavataj-
lı olanın telafisi böyle olabilir; ama hizmet, herhan
gi bir iş belli bir tahsili şart koşuyorsa elbette ki onu 
arayacaksınız. O zaman bu ilke 'böyle bir ters sonuç 
da veriyor. Yani burada kalmasında gerek yok. 

Çok önemli bir ilke olmamakla beraber, böyle bir 
terslik ortaya çıktığı için kaldırılmasını önerdim. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lebinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Sayın Gelendost, lehinde mi, aley
hinde mi efendim? 

HALİL GELENDOST — Başka bir düzenleme 
üzerinde olacak benim konuşmam; aleyhinde oluyor. 

IBAlŞKAN — Aleyhinde oluyor; buyurun efen
dim. 

HALİL GELENDOST — Sayın başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

•Bir işe alınmada okuma yazma bilenlerin tercih 
edilmesi gerekir; bir işte tercih sebebidir okuma-yaz
ma. Binaenaleyîh, okuma-yazma bilmeyenlerin tercih 
edilmesi burada bir tenakuz teşkil ediyor. Okuma-yaz
ma bilenlerin işe alınmalarında, okuma-yazma bilen
lerin arasında âdeta bir müsabaka yapılıyor; bunların 
arasında okuma-yazma bilmeyenler tercih edilir deni
liyor. Hem olumlu, hem de olumsuz iki ibare var bu

rada. Ben bunu şu şekilde düzenledim eğer kabul edi
lirse: İşe alınmalarda okuma-yazma bilenlere öncelik 
tanınır demek suretiyle okuma-yazma bir nevi teşvik 
edilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost 

Sizinki de değişik bir metin oldu efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Tutum'un önergesi üze

rindeki görüşünüzü lütfedin efendim. 
IMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDİER — Sayın Başkanım; 

Bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyorum efen
dim. Şöyle bir misalle anlatayım arkadaşlara: İki elek
trik işçisi geldi karşınıza. Bunlardan bir tanesi okur -
yazar değil; diğer vasıflarının hepsi aynı; bir tanesi 
de bu kurstan belge almış bir insan. Bizim tercih ede
ceğimiz belge alan insandır. Teşvik bakımından bu
nu ileri sürdük efendim. Yoksa değişik şartlar içeri
sinde, daha iyi şartlar içerisinde birisi gelmiş; bu du
rurken kurstan belge almış bir insanı alacak değiliz 
müessesemize efendim. Cahil olanın yerine okumuş 
olanını, bu kurstan belge almış olanını tercih edece
ğiz. Bu bir teşvik olarak ileri sürülmektedir. 

HALİL GELENDOST — Düzenleme o anlamda 
değil efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Bu anlamda efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, müsaade buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
'MUZAFFER ENDER — Şimdi (d) fıkrasında... Sa

yın Gelendost'un dedikleri doğru; burada gayet açık, 
okuma yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma 
yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınacaktır. Bu da 
normal yapılan şeydir. Bu maddede bir terslik yok
tur efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen Sayın Tu
tum'un önergesi üzerindeki görüşünüzü söyleyin. Sa
yın Gelendost bir aleni konuşma yaptılar, değişik bir 
beyanda bulundular. 

MİLLÎ EĞİTÎM ıKİÖMÎSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Sayın Tutum arkadaşımız 
herhalde değişik şartlar içindeki insanları bir araya 
getirdiğimiz zaman bunların içerisinde okur yazar 
kursundan belge almış olanları tercih edeceğimizi ima 
ettiler. Öyle bir şey yok efendim. Sadece okur yazar 
olmayana göre, okur yazarlık kursundan belge almış 
olan tercih edilecektir, aynı şartlar içerisinde olanlar 
içinden. Yoksa daha iyi vasıflarla gelmiş, okur yazar-
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lık diploması var, öbürünün şartları daha iyi, bunu 
almayacağız demek değildir efendim. 

Katılamıyoruz önergeye. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir yanlış an

lama var; onu düzeltirsek galiba anlaşacağız «fen
dim. 

IBAŞKAN — İBuyurun Sayın tutum. Yani sizin 
sözlerinizde yanlış anlama var herhalde. 

CAHİT TUTUM — Evet. 
Sayın Başkanım; 
Sayın Komisyon sözcüsü güzel bir örnek verdiler. 

İşte o örnekteki tevcih ettikleri şey doğru değildir. 
Eğer iş, o tahsili gerektiriyorsa zaten onu ararsınız; 
ama o iş böyle bir tahsil gerektirmiyorsa, o belgeli 
olanın tercih edilmesi sosyal adalet ilkelerine uygun 
olmaz diye söylemiştim. Tam verdikleri örnektir. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHltR SORGUÇ — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tutum'un öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alın
masını kabur edenler.. Kabul etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 7 nci maddeyi, Sayın Öney'in dikka
te alınan önergesiyle birlikte Komisyona veriyorum 
efendim. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Ödüllendirme 
MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına giren okuma 

yazma öğretme ve ilkokul düzeyindeki kurs çalışma
larında üstün başarıları görülen; kamu görevlileri 
özel kuruluşlar, dernek ve kişiler Millî Eğitim Ba
kanlığınca ödüllendirilirler. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, ISayın Hükümet, bir açıklama
nız var mı efendim bu madde üzerinde?.. Yok. 

8 inci madde ile ilgili Sayın Parlak'ın bir önerge
si var, okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının 8 in

ci maddesinin sonuna aşağıdaki cümlenin de ilavesi
ni arz ve teklif ederim. 

Evliya (PARLAK 

«Bu ödüllendirmelerde nakdî ödemelere ağırlık 
verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Parlak, bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

EVLİYA PARLAK — Müsaade ederseniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Hazırladığımız Kanun Tasarısının gelecekte amaç
lanan işlerliği gösterebilmesi için, biraz önce görüş
tüğümüz 7 nci maddedeki teşvik fıkralarında, ayrı ayıı 
daha gerçekçi yaklaşımlarla ele alınmasını önerdiği
mizde, ödüllendirmede de daha gerçekçi olmak zo
rundayız. 

8 inci maddede yerinde bir düşünce ile bu Kanun 
kapsamına giren okuma yazma öğretme ve ilkokul dü
zeyindeki kurs çalışmalarında üstün başarıları, gay
retleri görülen bütün görevlilere, özel kuruluşlara, 
dernek ve kişilere Millî Eğitim Bakanlığınca ödüllen
dirme öngörülmüş. Bunun düzenlenmesi de yine yö
netmelik maddesi olan 13 üncü maddede hazırlana
cak yönetmelikte şekilleri belirlenecektir. 

Şimdi, özellikle son uygulamadan bu yana gerçek
leri ele aldığımızda; büyük gayretler gösteren öğret
men, kamu kurumunda yönetici, hatta odacı ve bu 
seferberlikte büyük çaba gösteren, mesainin artık çok 
üstünde, normal mesaisinin dışında geceleri de saat 
23.00-24.00'e kadar hizmet veren kişilere sadece bu
güne kadar verilen ödüllendirme birer teşekkürname 
veya takdirname şeklindeki belgeden ibaret kalmıştır. 

Öyle olmuştur ki, bir odacı zaten o ömrü boyun
ca daha başka bir görev yapmayacak, bütün gayretiy
le kursa gelen kadın, erkek değişik devreleri vardır 
ve normal düzeyde de ders yapan öğrencisi vardır; 
okulu temiz tutmak, sıcak tutmak veya çalıştığı dai-
de açılan kurs dersanesini '(Mesai bittikten sonra bun
lar oluyor) mesai dışında; fazla mesai de verilemiyor 
ve yeterli değil verilen de; buna her sene her kurs 
sonunda gayret gösterenlere ilgili yönetici veya amir
ler «İBu gayretlerinizden dolayı 657 veya ilgili kanu
nun şu, şu, şu maddeleri gereğince teşekkür veya tak
dirnameyle taltif ediyorum...» Bu artık öyle olmuş 
ki, gerçeği şu, karın doyurmuyor ve bu belge o ada
mın gelecek devrede aynı şevkle çalışmasını öngörmü
yor. 
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O halde ne yapmak lazım?.. Bu gayreti gösteren 
öğretmene, yöneticiye, kamu kurumundaki görevliye, 
özel sektördeki kişiye mutluaka yönetmelik hazırla
nırken ödüllendirmede belirli ölçüde, yüksek bir meb
lağ da olmayabilir; ama bir görevliye 300, 500 lira gi
bi bir nakdî yardım yaparsanız bunun o belgeden çok 
daha büyük önemi olduğu kanısındayım; çünkü her 
sene her kursta belirli ölçüde bir iki tane ödüllendir
me alıyor, takdirname alıyor; ama gerçek şu ki, (bu 
yıla kadar öyleydi) öğretmen olsun, diğer memur ol
sun kadrosuzluktan adam normal terfisini yapamıyor. 
Adamın maaşını bir kere yükseltemiyoruz, kanunlar 
tıkanmış. iDerece bulunamamıştır, terfi edemiyorsun, 
yan kademe veriliyor. Öbür yandan dosyasına baktı
ğınız zaman üç tane takdirname var. Ne yapmış? Oku
ma yazma seferberliğinde büyük gayret göstermiş. 
Onun yanında kaç para eder? O adam istiyor ki, ona; 
al «ana 300 lira, 500 lira, 1 000 lira şu üç ayda gös
terdiğin gayretten dolayı maaşından ayrı olarak vere
bilsin; helal olsun. IBöyle bir nergeyi hazırladım. 
eğer mümkün olursa, (Tabiî yönetmeliği bu ilgili ku
rumlar, bakanlıklar hazırlarken görüşlerini bildire
cekleridir) ona ağırlık verilirse daha gerçekçi olur 
kanısıyla yüksek takdirlerinize sundum. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 

• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın üyeler; Sayın Parlak'ın önergesi üzerinde 

söz isteyen var mı?.. Sayın Tutum lehinde, Sayın Din-
çer aleyhinde söz istiyorlar. • 

Sayın Tutum, lehinde konuşmak üzere buyurunuz 
efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu mad
dede sözü edilen ödüllendirme, aslında Kanunun ge
nel esprisine son derece uygun düşen ve yerinde bir 
hükümdür; ama bu hükmün uygulanabilir hale gel
mesi ve gerçekten pozitif, olumlu bir isteklendirici 
düzeyine çıkarılabilmesi için gerçekten bu ödüllendir
me deyiminin biraz da)ha vuzuha, açıklığa kavuşturul
ması gerekir, ödüllendirme maddî ve manevî olabi
lir. Eğer manevî yönden ödüllendirme söz konusu ise, 
bu bol miktarda kullanılabilir. 

Örneğin takdirname verilebilir; ama Devlet Me
murları Kanununda, sanıyorum yanılmıyorsam 134 
üncü maddesinde, olağanüstü faaliyet gösteren, başarı 
gösteren, örneklerine emsal olacak derecede başarılı 
olan kişilere, maddî ödül verilmesini de emretmek
tedir. Ancak burada incelik, eğer görevlendirilen ki
şilere kamu görevlilerine bir ödül veya özel kuruluş
lara manevî ödül, maddî ödül verilemez; ama özel

likle kamu kurumunda bu işle görevlendirilmiş kişile
re ödül verilecekse bu 134 üncü madde belki şöyle 
bir kısıtlama getirebilir. Orada yalnız kendi kurum 
mensuplarına verilebilir, kurumsallık esastır. Halbuki, 
eğer Millî Eğitim Bakanlığı bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarında bu faaliyetlerde çalışacak ve olağanüstü 
başarı gösterecek kimselere de ödül verecek ise, bu 
ödülün burada tasrih edilmesi lazımdır; aksi halde 
işlemez. 

O bakımdan, Sayın Parlak'ın verdiği önerge eğer 
dikkate alınırsa, hukuka uygun bir formülasyon müm
kündür efendim. O bakımdan lehinde bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Dinçer, buyurun efendim. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değer
li arkadaşlarım; 

Son derece iyi niyetle verilmiş bir önerge, şahsen 
de elbette takdirle karşılıyorum; ancak okumayı yaz
mayı öğretmekle görevli olan gerek öğretmenleri, ge
rekse müesseseleri maddî, manevî ödüllendirmeleri 
güzel bir hal tarzıdır; ancak sadece parasal bir öde
me bugünün koşullarında pek cazip, pek iç açıcı ve 
konuyla yakın bir ilişkisi yahut da iyi bir yönü ol
maması gerekir. En güzel ödüllendirme belirli bir 
plaketle, bir yazılı belge ile olabilir. İnsan bunu alır, 
gerek müessese, gerekçe kişi ömrünün sonuna kadar, 
evlatlarına da gösterebileceği veyahut da kendisinin 
de her zaman görebileceği bir yere asacağı güzel bir 
ödüldür. Ancak, bugün 500 lira, 1 000 lira gibi ve
rilen bir ödül 10 sene sonra artık 10 lira yerinç ge
çen bir ödül yerine geçebilir ve bunun da hiç değeri 
kalmaz. 

Önergenin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Ar
kadaşımdan özür diliyorum, tabiî iyi niyetle öner
geyi vermiş olduğuna inanıyorum; ancak manevî 
ödülün, belge olarak, plaket olarak verilecek ödülün 
daha değerli olduğuna inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyon, Sayın Parlak'ın önergesi üze

rindeki görüşünüzü lütfedin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

ZAFFER ENDER — Sayın Başkan; manevî değer
lerimizin kaybından dolayı cemiyetin büyük zarara 
uğradığını iddia ettiğimiz bir dönemde, tekrar mad
dî şeylere dalmak maddelerin kapsamına biraz uy
muyor efendim. Ayrıca bu, yönetmelikte düzenlene
cek 'bir husustur. Tabiî tamamen boş bırakılacak de-
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ğildir; ama tamamen maddî şeylere de yer verilecek 
değildir. 13 üncü maddemizde yönetmeliğimiz var, 
yönetmelikte ödüllendirme şekilleri iyice düzenlene
cek ve iyi bir şekil verilecek, tabiî bu arada gereken 
maddî önem de verilecektir, maddî değerlere de yer 
verilecektir; ama tamamen maddî değerlerden ibaret 
bir yola sapmak da doğru değildir. 

Bu bakımdan, Sayın Recai Dinçer Arkadaşımı
zın yaptığı açıklamalar için de çok teşekkür ederiz. 
İnsanların hayat boyunca para ile ölçemeyecekleri 
büyük değerler vardır. Bunlar için ben Sayın Recai 
Dinçer Arkadaşımızın fikrine iştirak ediyorum. Öner
geye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Parlak'ın öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını be
yan etmektedirler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 8 inci maddeyi Komisyondan geldi
ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, redaksi
yonla ilgili bir hususu söyleyecektim, müsaade bu
yurur musunuz?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; ikinci sa

tırdan sonra «Görülen» kelimesinden sonra gelen nok
talı virgül işaretinin kaldırılması, «Komisyon görev
lilerinden sonra da bir virgül konulması lazımdır. 
Eğer Komisyon bunu ka'bul ediyorlarsa redaksiyon 
şeklinde düzeltilmesini arz ederim. 

Mİ1LLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Doğrudur efendim; katılıyo
ruz. 

BAŞİKAN — Daha sormadan ka'bul ettiler zaten 
efendim. 

Sayın üyeler; 8 inci maddeyi bu düzeltilmiş bi
çimi ile oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ceza Hükümleri 
Kamu görevlilerine ilişkin cezalar 
MADDE 9. — Mahallî mülkî amirler, Millî Eği

tim Müdürleri, Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişleri ve

ya ilköğretim müfettişlerince yapılan denetimler so
nunda, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel 
ve kurum yetkililerinin, verilen görevleri yerine ge
tirmedikleri anlaşıldığında, eylemleri daha ağır bir 
suç oluşturmadığı takdirde haklarında Türk Ceza 
Kanununun 230 uncu maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

NECİP BİLGE — Söz isteyen yoksa redaksiyon
la ilgili bir arzım olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki Sayın Bilge. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bu madde ile 
ilgili bir açıklamanız var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Tutum'un 
bir önergesi var, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesinin 

metinden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu madde 

aslında amacını taşan bir madde niteliğindedir. Uy
gulanması da sanıyorum ki oldukça zor olan bir mad
dedir. Fikirlerimi kısaca şöyle sunmak istiyorum. 

Devlet bir kamu hizmetini yüklenir ve yüklendiği 
bu kamu hizmetini kamu personeli aracılığı ile yü
rütür. Şimdi Devlet bir kamu hizmetini yüklenmek
tedir. Nedir bu kamu hizmeti? Okur - yazar olma
yanları, okur - yazar hale getirmek. O halde, bu hiz
meti yürütecek olan personel kamu personeli oldu
ğuna göre, herhangi bir kamu hizmetini gereği gibi 
yerine getirmeyen veya kusurlu bir şekilde yerine ge
tiren veya yerine getirmeyen, görevini savsaklayan 
kimse, mevzuatımızda hangi cezaî müeyyidelere tabi 
tutulacaksa o müeyyideler uygulanır. Hiçbir yasada 
«Devlet memuru şu görevlerini yerine getirmezse 230 
uygulanır, 240 uygulanır» denmez; böyle bir uygu
lama hukukumuzda yoktur. Eğer kamu görevlileri 
kendilerine mevdu olan hizmetleri savsaklarlarsa, bu
nun müeyyidesini Ceza Kanunu gösterir, herhangi 
bir kanunda atıf yapmaya gerek yoktur; hele bu, 
«... daha ağır bir suç oluşturmadığı takdirde hakla
rında Türk Ceza Kanununun 230...» ihmal olunabi
leceği gibi, suiistimal de olabilir, 240 da olabilir, 
başka bir şey de olabilir. Yani demek istiyorum ki, 
bu şekilde görevlendirilmiş kamu hizmetlileri görev
lerini ihmal edenlerse 230 uncu madde uygulanır; el-
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bette ki öyle. Eğer amaç oysa; yani görevini ihmal 
ederilerin cezaya çarptırılacakları söylenmek isteni
yorsa, böyle bir yasada söylenmez bu, Ceza Kanu
nunda var. Binlerce, onbinlerce memur görevlerini 
yerine getirmeye çalışırlar; ama bunların içerisinden 
birkaç tanesi görevini gereği gibi yerine getirmezse, 
mevcut mevzuatımızdaki usullere göre Türk Ceza 
Kanununun 230 uncu, 240 inci maddeleri uygulanır, 
Memurin Muhakematı Kanunu uygulanır; bunun dı
şında bir şey söylenemez. 

Binaenaleyh, bu fuzulî bir maddedir; behemahal 
9 uncu maddenin tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
AKfF ERGlNAY — Sayın Başkan, önergenin le

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
A KÎF ERGlNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bu kanun tasarısının temeli, az çok bir gönüllü

lüğe dayanıyor; bir iyi niyete, bir umumî seferberlik 
bakımından, (Geçen görüşmelerde de belirtildiği gi
bi), memlekette okuma - yazmayı geliştirme bakımın
dan bir heyecana dayanıyor. Siz, böyle gönüllü, böy
le bir heyecan içerisinde çalışacak olan kişilere, eğer 
sen şunu yapmazsan şu kadar ceza yersin, dediğiniz 
takdirde ne gönüllülük kalır, ne de hoşgörürlük. 

Bu itibarla Sayın Tutum'un önergesinde belirt
tiği ve açıkladığı sözlerle de görüldüğü üzere, bu 
gibi işlerde bir suçluluk hali varsa zaten onun ilgili 
kânunu bunu cezalandırır; ayrı ayrı cezalar vermeye 
kalkışmak, (Ben bilhassa şunu belirtmek istiyorum) 
bu gibi bir işlemde ceza hükmü koymak, herhalde 
işin ne mahiyetiyle, ne de âdeta nezaketiyle kabili 
teliftir. 

Bu itibarla, 9 uncu maddenin tasan metninden 
çıkarılmasını ben de uygun bulurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfeder misiniz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bu konu
yu Hükümet Temsilcisi açıklayacaklar. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önerge üzerin
deki görüşünü; bunu kabul edip etmediğini beyan 
edecek de, ondan sonra da Hükümete söz vereceğim 
tabiî. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Önergeyi kabul etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de önerge üze
rindeki görüşünüzü lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Efendim, önergeye katılmıyo
ruz. 

.B AŞK AN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim. Önergenin dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 

- dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Önergeyle birlikte 9 uncu maddeyi Komisyona ge 
ri gönderiyorum. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarına ilişkin Ce

zalar 
MADDE 10. — iş müfettişlerince yapılan dene

timler sonunda, bu Kanunun beşinci maddesi uyarın
ca görevlendirilen kamu ve özel kurum ve kuruluş 
yöneticilerinin, verilen görevleri yerine getirmedikleri 
anlaşıldığında, eylemleri daha ağır bir suç oluşturma

dığı takdirde, haklarında Türk Ceza Kanununun 526 
ncı maddesinin birinci fıkrası uygulanır. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bu maddeyle 
ilgili olarak bir açıklamanız var mı efendim? 

M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü M U 
Z A F F E R ENDER — Sayın Başkanım; baştan beri 
gelen değişiklikler dolayısıyla madde başlığının «Ka
mu Kuruluşları ile Özel Kurum ve Kuruluşlara İliş
kin Cezalar» şeklinde düzeltilmesi gerekir. 

Yine, 10 uncu maddenin ikinci satırında da, mad
de başlığındaki değişikliğe paralel olarak «Kamu ku
ruluşları ile özel kurum ve kuruluş yöneticilerinin» 
şeklinde bir düzeltme yapılması gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili olarak Sayın Tu

tum'un bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 10ı uncu maddesinin 
geri alınarak yeniden düzenlenmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
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BAŞKAN — Sayın Tutum, önergenizle ilgili bir 
açıklamanız olacak mı efendim? 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, çok kısa 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum, 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, burada
ki özellik, demin sözünü ettiğimiz 9 uncu maddeye 
oranla biraz daha değişik. Aslında burada görevlen
dirilen, 2 nci maddede yaptığımız kapsam değişikliği 
sırasında kabul ettiğimiz metne göre, görevlendirilen 
kurumlardır, kişiler değil büyük ölçüde; ama görev 
almış olan bir kurum görevini gereği gibi yerine ge
tirmezse, eğer bir cezaî sorumluluk düşünüyor isek, 
elbette ki bu, kurumu kararlarıyla ilzam eden kişilere 
yönelecektir; haliyle bunu kabul etmemek değil, eğer 
cezaî hüküm uygulanacaksa. Ama, tabiî bu ceza hür
riyeti bağlayıcı bir ceza olmayabilir de para cezası 
olabilir, büyük ölçüde caydırıcı nitelikte ağır para 
cezası olabilir, mutlaka hürriyeti tahdit edici bir ce
za olmayabilir. 

Biz, 2 nci maddede yaptığımız değişiklikle büyük 
ölçüde sorumluluğu kurumsal olarak kabul ettiğimize 
göre, kurumların sevk ve idaresinde görev almış olan 
kişileri doğrudan doğruya cezalandırma amacımız 
yok ise, tüzelkişiyi de hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
cezalandıramayacağımıza göre, bu maddenin dikkatle 
yeniden kaleme alınması gerekir. Şu anda hemen ace
leyle yazılmış bir metin belki yanıltılabilir, Değerli 
Komisyon eğer lütfeder bunu geri alırsa, çok kısa 
bir sürede değerli ceza hukukçusu arkadaşlarımızla 
görüşüp kendilerine bir formül vermeye çalışırız; ama 
burada temel ilke, bu denetimler sonunda 5 inci mad
de uyarınca görevlendirilen kamu kurum ve kuruluş
ları cezaî yönden bir sorumluluk altına sokulacak 
mı, sokulmayacak mı? Bu cezaî sorumluluk para ce
zası şeklinde mi olacak, hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
şeklinde mi olacak? Bu çok önemli bir fark. Eğer 
Komisyon her ikisinin de, çok caydırıcı olsun diye
rek kabul edilmesini istiyorsa ona göre kaleme alın
ması lazım. Eğer yalnız para cezasıyla, caydırıcı ni
telikte ağır para cezası ile tecziiye edilmesi düşünülü
yorsa o zaman maddenin yeniden kaleme alınması 
gerekmektedir. 

Sayın Başkanım; Komisyonun açıklamalarına gö
re, önerge vermedik, yalnız onların tutumu önemli
dir; onların açıklamasını bekliyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz önergenin lehinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; bir 

önceki maddede de gördük; bu Tasarı ile Ceza Ka
nununda düzenlemelere gitmektedir. Oysa ki, Meclisin 
uygulamasında, daha önce de bilindiği gibi, kanun 
maddeleri içinde 1 liralık bir Maliyeye külfet geli
yor ise, bu Malî işler Komisyonunda görüşülüyor; 
görüşülmediği ahvalde de Bütçe - Plan Komisyonu 
üyesi arkadaşlarımıza derhal müdahale edip, bunu 
görüşmeye alıyorlar. 

Şimdi, benim gördüğüm kadarıyla bu Tasarı Ada
let Komisyonuna gitmemiş; ancak Kanun Tasarısını 
da müşkülata uğratmak istemedim, biraz önce söz 
almadım. Fakat, baktım devam ediyor, Ceza Ka
nununun sistematiğine aykırı düzenlemeler yapılıyor. 
«Daha başka bir suç oluşturmuyorsa, Türk Ceza 
Kanununun 526 nci maddesine göre ceza verilir» de
niyor. Burada emirlere riayetsizlik, yukarıda ihmal... 
Yukarıki madde suiistimali bertaraf ediyor; eğer sui
istimal varsa, siz bunu 230 uncu maddeye bağlıyor
sunuz, aşağıda emirlere riayetsizlik için özel müeyyi
de getiriyorsunuz. Zaten bir emre uyulmadıysa bunu 
söylemenize gerek yoktur. 

O bakımdan bu maddelerin yeniden düzenlenmesi 
gerekir, eksiktir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 
M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü M U 

Z A F F E R ENDER — Efendim, Sayın Tutum'un 
önergelerine iştirak ediyoruz, geri alıyoruz, yeniden 
düzenleyip arkadaşların huzuruna getireceğiz efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA

HİR SORGUÇ — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tutum'un öner

gesine uygun olarak Komisyon, bir defaya mahsus 
olmak üzere 10 uncu maddeyi geriye almıştır efen
dim. 10 uncu madde Komisyona verildi. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Kurslara Katılanlara İlişkin Cezalar 
MADDE 11. — Bu Kanunun 6 nci maddesinin 

birinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar hakkın-
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da, ikibin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde, söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Gelendost. Başka sayın üyemiz 
yok. 

Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu 11 inci maddeye göre, bu kurslara iştirak et

meyenlere 2 000 liradan 10 bin liraya kadar hafif pa
ra cezası getirilmektedir. Halbuki kendilerine tebligat 
yapıldıktan sonra bu kurslara iştirak etmeyenlerin mü
eyyidesi Türk Ceza Kanununda vardır; 526 ncı mad
desi Hükümet emirlerine itaat etmemeyi müeyyide al
tına almıştır. Binaenaleyh, burada ayrı bir müeyyi
de değil, 526 ncı maddeye atıf suretiyle tecziyeleri kâ
fi gelir kanısındayım. Bilmiyorum, Komisyon da katı
lırsa düzenleme o şekilde yapıldığı takdirde matluba 
muvafık bir düzenleme yapılmış olur kanaatında-
yım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
S. FERİDUN GÜR AY — Sayın Başkan, bir so

rum var. 
Burada kabahat neviinden bir suç meydana geti

riliyor ve müeyyidesi gösteriliyor. Fakat para cezasını 
kim alacak, hangi mahkeme bunu yükleyecek, mercii 
makamı nedir?.. Onu açıklasınlar lütfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Komisyondan ve Hükümetten soralım efendim : 

«Para cezasının tahsili ne şekilde olacak?... Mahkeme
ye mi sevkedilecek?..» derler. 

Buyurun Sayın Hükümet. 
M I L L Î E Ğ I T I M B A K A N L I Ğ I T E M S I L C I S I BA

H I R SORGUÇ — Efendim, bu konuda Maliye Ba
kanlığının da görüşü alındı, Tahsili Emval Kanununa 
göre tahsil edilecektir. 

BAŞKAN — Cezayı kim verecek efendim?.. «Bir 
mahkeme kanalıyla mı bu paraya hükmedilecektir?..» 
diyorlar Sayın Güray. Yoksa doğrudan doğruya tes
pit üzerine bir tahsildar mı gidecek Tahsili Emval 
Kanununa göre, tahsilatta bulunacak?.. 

Sayın öney, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, başlık da 

yanlış sanıyorum; «Kurslara Katılanlara ilişkin Ce
zalar» deniyor, «Katılmayanlara» olacak herhalde? 

BAŞKAN — Evet efendim; onu da soralım. Sa
yın öney «Burada katılanlara değil de katılmayanla
ra ilişkin ceza tertip edilmelidir, oysa katılanlara da 
ceza veriliyor» diyorlar. Ne diyorsunuz Sayın Ko
misyon, buyurun efendim, lütfedin? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — «Katılmayanlara İlişkin» olacak 
fendim, baskı hatası olmuş orada. 

Teşekkür ederiz Sayın Öney. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili Sa

yın Banaz'ın bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Yüce Başkanlığa 

Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısının 11 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Remzi BANAZ 

«Madde 11. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar hakkında, 
50 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur.» 

BAŞKAN — Sayın Banaz, bu maddeyle ilgili da
ha önce tamamen çıkarılmasına ilişkin bir önergeniz 
vardı; yani «Böyle ceza verilmez» diyordunuz, bu de
fa da çok fazla artıran bir önerge veriyorsunuz. 

REMZİ BANAZ — Müsaade ederseniz açıklaya
yım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, açıklayın efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Görüştüğümüz Kanun bir teşvik kanunudur. Hü

kümet ve Komisyon kursa katılma zorunluluğunu ve 
bu zorunluluğa uymayanlara ceza vermeyi teşvik un
suru olarak görmektedir. Burada amacımız Hükümete 
ve Komisyona yardımcı olmaktır; yani 2 000 liralık 
ceza teşvikini yetersiz bir teşvik olarak gördük. Bu teş
vikin 50 bin liralık ağır ceza teşvikine dönüşmesi me
seleyi kökünden çözümleyecektir. Başka bir teşvike 
ve özendirmeye ve ödüllendirmeye de ihtiyaç kalma
yacaktır. Bu ödül, herhalde katılmayanların hepsine 
yetecektir; hatta bu suçu meşhut suçların muhakeme 
usulü ile takip edersek, teşvikimiz daha etkin olacak
tır. Bu çarpıklığı ortaya koymak için önerge verdim, 
teşekkür ederim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Önergenin aleyhinde 
söz istiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA
HİR SORGUÇ — Fiil açık olduğuna göre, fiil tes
pit edilecek ve tahsiline gidilecektir. 

AKİF ERGINAY — Tahsili Emval Kanunu diye 
bir kanun yok efendim, Amme Alacaklarına Dair 
Kanun var. 

BAŞKAN — Yok efendim; öyle dediler de... 

— 526 — 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Banaz'ın beyanın
dan sonra önergenin işlemi hususunda Başkanlıkça te 
reddüt hâsıl olmuştur. Sayın Banaz sadece altıncı 
maddedeki durumu tespit amacıyla bu önergeyi ver
diğini beyan etmektedir. Bu nedenle cezanın artırıl
masından yana olmadığını kendi de söylediğine göre, 
bu önergenin işlemine devam edilmesi hususu müm
kün değildir efendim. 

REMZt BANAZ — Gri alıyorum Sayın Başkan. 
M. VELID KORAN — Usul hakkında söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Koran. 

M. VELÎD KORAN — Müzakeratın usulü hak
kında. 

BAŞKAN — Müzakere hakkında gereken işlem 
yapılmıştır ve işlemden de kaldırılmıştır efendim. 

Sayın Banaz'ın önergesi işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önerge bulunma

dığından, 11 inci maddeyi, başlığının «Kurslara Ka
tılmayanlara İlişkin Cezalar» olarak değiştirilmesiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 

aykırı hareket yapmışsa, bundan en ağır olanı ile 
cezalandırılır. O bakımdan ceza sistematiğine uygun 
bulmadım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Yalnız bir hususu Komisyon da beyan edecektir; 

ama belki beyanda gecikme olmuştur. Söz alan üye
lerimiz Adalet Komisyonunun haberi olmadan bu 
metnin düzenlendiği, bir de oradan geçmesi gerek: 

tiği hususunu ileri sürmüşlerdir. Müsaadenizle Millî 
Eğitim Komisyonu Raporunun birinci satırından baş
layarak okunduğu takdirde, Adalet Komisyonundan 
da üyenin Millî Eğitim Komisyonu toplantılarına işti
rak ettiği ve buna göre de inceleme yapılarak bu 
metnin düzenlendiği anlaşılacaktır. Adalet Komis
yonu üyesi Millî Eğitim Komisyonuna gitmiş ve bu 
hususta vaki çağrı üzerine görüşmelere katılmıştır 
efendim. 

Sayın öney, usulün nesi hakkında konuşacaksı
nız?.. Onu sorayım da müsaadenizle. 

TÜLAY ÖNEY — Görüşmelerin devam edip et
memesi hakkında; bu madde üzerindeki görüşmele
rin. 

BAŞKAN — Bu madde üzerindeki görüşmelerin 
devam etmeyeceğine ilişkin bir emare var mı efen
dim?.. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, bir önerge 
gönderdim Başkanlığınıza. Önergem bir usulle ilgili
dir. Müsaade ederseniz ne maksatla söz aldığımı ifa
de etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, dinleyelim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; eğer 12 nci 
maddeyi biz şimdi görüşüyorsak, bu aşamada da 12 
nci maddenin düzeltilmesine ilişkin bir yazılı önerge 
verilmediği takdirde, benim önergem açıkta kalacak
tır. Ben önergemde bu maddenin bir defaya mahsus 
olmak üzere Komisyonca geri alınmasını istirham et
tim. Maksadım, 7 nci madde ile birlikte getirilmesi 
idi. Bilindiği üzere 7 nci madde Komisyona verilmiş
tir, benim önergemle birlikte. Eğer 7 nci maddede 
benim verdiğim önergeye Komisyon uymadan geri 
getirecekse, Komisyonun getireceği eski metni Genel 
Kurul oylayacak ve kabul edecekse, o zaman bu 12 
nci maddede yer alacak olan cezaları muhtemelen ar
tırmak gerekebilir veya başka türlü bir ceza sistemi 
getirmek gerekebilir. Çünkü büyük istismara müsait 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ilişkin cezalar 
MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci maddesinde 

belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla, gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar hakkında, eylemleri ayrı 
bir suçu oluştursa bile, ayrıca onbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Sayın Güray, Sayın Par
lak, Sayın Koran. 

Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, özür 

dilerim, huzurunuza fazla çıkmaya başladım; fakat 
ceza maddeleri gelince bizzarure bu oluyor; çünkü 
daha önce teknisyen arkadaşlarımız bu maddeleri in
celememişler, o nedenle müdahale imkânı doğdu. 

Biraz önceki maddelerde değişik bir sistem uygu
lanıyordu, orada «Eğer daha ağır cezayı mucip değil
se, bu ceza uygulansın» deniyordu. Bu sefer sistem 
değişti, «Onunla birlikte bu da uygulansın» deniyor. 
Burada «Ağır para cezası» dendiğine göre, yedinci 
maddede belirtilen hususları ispatlamak için belge 
düzenleyenler, cürüm işlemiş oluyorlar. «Ağır para 
cezası» dendiği anda, Ceza Kanununun temel esası- ' 
na göre cürüm işleyenlere verilen bir ceza daha ilave 
ediliyor. Oysaki Ceza Kanununun 79 uncu madde- j 
sine göre, bir kişi bir fiille kanunun birkaç maddesine j 
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olabilecek bir mevzudur, Sayın Gürbüz'ün belirttik
leri gibi benim önergem üzerinde konuşurken; ama 
12 nci madde ile ilgili görüşmeleri şimdi yaparsak, 
7 nci madde geldiğinde 12 nci maddeyi tekrar ele al
mak imkânı yoktur Sayın Başkanım. 

O nedenle durumu takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Aslında 7 nci maddeye ilişkin önergenizde sadece 

(c) ve (e) fıkraları içindi; dikkate de bu iki fıkra için 
alınmıştı. Oysa bu Okuma ve Yazmaya Teşvik Et
meye ilişkin 7 nci maddede bundan başka da yine 
özendirici bazı fıkralar var ve bunlara da gerçeğe 
aykırı beyanda bulunma sözkonusu olabilecektir. Ko
misyonun şu anda önergeniz üzerindeki görüşü gel
miştir önümüze; onu oylayacağız. Eğer 12 nci mad
de kabul edilse ve sizin önergeniz de dikkate alın
mış olsa kesin olarak, yine de bir ayrıcalık olacağına 
Başkanlık Divanınca varmak mümkün değildir. Çün
kü iki fıkra çıksa bile yine gerçeğe aykırı beyanda 
bulunacak dört, beş fıkra daha var efendim burada. 

TÜLAY ÖNEY — Müsaade eder misiniz?... 
BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Efendim, gayet tabiî vardır. 

12 nci madde her halükârda bulunacaktır metinde, 
benim önergem dikkate alınsa bile; ama ben özel
likle 7 nci maddedeki (e) fıkrası kalmaya devam et
tiği takdirde büyük istismara yol açabilecek bir mad
dedir, belki o nedenle 12 nci maddedeki cezayı ar
tırmak sözkonusu olabilir diye söyledim. 

BAŞKAN — Soralım efendim Komisyona. Eğer 
12 nci madde şimdi kalsın, 7 nci maddenin gelen 
metni oylansın, sonra görüşelim derlerse (Ki, o şekil
de yapacağım) mesele yoktur. 

Sayın Komisyon, 7 nci madde üzerindeki görüşü
nüzü aldım efendim. 12 nci maddenin oylamasından 
evvel bu 7 nci maddeyi oylayalım, ondan sonra 12 
nci maddeye devam edelim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, 7, 9, 10 ve 
12 nci maddeleri yeniden düzenlemekte fayda var
dır, üç maddeyi geri aldık, şimdi sadece 12 nci mad
de var efendim. 12 nci maddeyi de geri alıyoruz; ye
niden düzenlemekte fayda vardır. Arkadaşların öner
gelerine iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — 7 nci maddeden sonra görüşeceğiz 
efendim. 

Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, Komisyon 12 nci maddeyi de bir 
defaya mahsus olmak üzere geri çekmiştir ve ken
dilerine bu madde gönderilmiştir efendim. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 13. — Kamu kuruluşları ile özel kurum 

ve kuruluşların görevlerine; okuma yazma kursları ile 
ilkokul seviyesindeki kursların açılması ve işleyişle
rine; okuma yazmayı teşvik etmelerine, kurslarda ba
şarı gösterenlerin ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve 
esaslar ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hu
suslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içinde Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bu madde ile 
ilgili bir açıklamanız var mı efendim?.. 

M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü M U 
Z A F F E R ENDER — Yok efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sorum var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, acaba yönet

meliğin Resmî Gazetede yayınlanmasını istemiyorlar 
mı?., öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim; mevcut duruma gö
re yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanmasına 
ilişkin hususu bütün kanun tasarılarına koyuyoruz. 
O zaman «Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ve 
Resmî Gazetede yayınlanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir» olursa zannederim daha uygun olur. 

Son satıra ilave ediyoruz efendim; «... Millî Eği
tim Bakanlığınca çıkarılacak ve Resmî Gazetede ya
yınlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 

Sayın üyeler; 13 üncü maddeyi bu düzeltilmiş bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 14 üncü ve 15 inci maddeleri görüş
me imkânı yoktur. Çünkü 7, 9, 10 ve 12 nci madde
ler Komisyona gitmiştir efendim. 

Sayın üyeler; Komisyona gerekli hazırlığı yapmak 
maksadıyla Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 
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ÎKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 101 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Okur-Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyondan 7 nci, 10 uncu ve 12 nci maddeler T 

le ilgili düzenlemeler gelmiştir, okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Sayın Tülay Öney tarafından 7 nci maddeden çı

karılması talep edilen (d) ve (e) fıkraları, Tarım ve 
Orman ve Ticaret Bakanlıklarınca uygun mütalaa 
edildiğinden metinde aynen kalmasını arz ederiz. 

(c) fıkrası, mevcut kreşlere teşvik mahiyetinde ol
duğundan metinde kalması yerindedir. 

Saygılarımla. 
Mahir CANOVA 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkan V. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Okur-Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı» ile ilgi

li olarak Komisyonumuza iade edilen 10 uncu mad
denin, görevlerini yerine getirmeyen ilgililere Türk 
Ceza Kanununun 526 nci maddesinin mutlaka uygula
nabilmesi için aynen Tasarı metninde kalması, sadece 
«kamu ve» sözcüklerinin metinden çıkarılması Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Mahir CANOVA 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkan V. 

Yüce Başkanlığa 
Komisyonumuzca geri alınan 12 nci madde aşa

ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Arz ederim. 

Mahir CANOVA 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkan V. 

«MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci maddesinde 
belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla gerçeğe 

aykırı beyanda bulunanlar 'hakkında on bin liradan 
elli bin liraya kadar hafif para cezasına hükmolunur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, 9 uncu madde üze
rinde bir tezkereniz yok efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Bilahara gelecek efendim. 

iBAŞKAN — Sayın üyeler; 7 nci madde ile ilgili 
olarak Sayın Öney'in bir önergesi dikkate alınmış idi. 

Sayın Öney; Komisyon önergenize bu tezkeresiy
le katılmadığını beyan etmektedir. Bir diyeceğiniz var 
mı efendim? 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, yaptığım 
açıklamada bunun nedenlerini açıkça belirttim. Ayrı
ca Sayın Komisyon bu getirdiği katılmama nedenini 
de anlamak zor. «Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tica
ret Bakanlığının mutabakatı vardır, onun için metin
de kalsın» deniliyor. İşlemeyeceğinden ben eminim. 
Ayrıca da mutabakat olsa bile, tarımsal kredilerin 
başka amaçlarla kullanılmasında çok büyük bir önem 
vardır. Böyle, bir noktada bunların teşvik aracı ola-1 

rak kullanılmasının tamamen maddeye aykırı olacağı 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Üyeler; 7 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Komisyon getirdiği metinle 10 un-
;u maddenin ikinci satırındaki; «Kamu ve» sözcük-
erini çıkarıyor ve başlığı «Özel kurum ve kuruluş-
ara ilişkin cezalar» biçimini alıyor. Ayrıca, 10 uncu 
maddenin ikinci satırında bulunan «Kamu kuruluş
ları ile» ibaresini çıkarıyor, «Görevlendirilen özel 
kurum ve kuruluş yöneticilerinin...» şeklinde düzenle
mek suretiyle 10 uncu maddeyi huzurunuza getirmiş 
bulunmaktadır. 10 uncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 9 uncu maddeye ilişkin Komisyon 
tezkeresi gelmiştir, okutuyorum : 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Okur-Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısının 9 un

cu maddesinin Tasarıdan çıkarılması Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mahir CANOVA 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkan V. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha evvel mevcut ko
nuşmalar üzerine Komisyon 9 uncu maddeyi geri çek
mişti. Bu kez gönderdiği tezkere ile konuşmaların ve 
Genel Kurulun temayülünü göz önüne almak suretiy
le 9 uncu maddeyi metinden çıkarmış bulunmaktadır. 
Bu suretle 9 uncu madde metinden çıkmıştır. 

12 nci madde üzerinde Komisyon yapmış olduğu 
düzenlemesinde, «Ağır para cezasına» ibaresini «ha
fif para cezasına» çevirmiş biçimiyle getirmiştir. Bi
raz evvel okutmuştum ve 12 nci madde üzerinde 
(çekildiği için) herhangi bir konuşma yapılmamıştı. 

Bu bakımdan, 12 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Sayın Tutum, Sayın Parlak. 

Buyurunuz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Efendim Komisyonumuz, 
genel eğilime uygun olarak, 12 nci maddede iki kü
çük değişiklik yapıyor. Biri; «Eylemleri ayrı bir su
çu oluştursa bile» ibaresi metinden çıkarılıyor. Bir 
de, «cürüm» halinden çıkarılıp «Kabahat» kelimesi 
konuyor, yani «On bin liradan elli bin liraya kadar 
hafif para cezasına hükmolunur» şeklinde bir de
ğişiklik yapılıyor. Binaenaleyh, maddenin bu şekü-
de kabulünde yarar olduğunu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Parlak, buyurunuz efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Komisyonun, Sayın Güray'ın hukukî yönden şek

lini eleştirdikten sonra geri aldığı maddede, «Ağır 
para cezasına» yerine «"hafif para cezasına» ibaresi 
getirilerek, aynı içerikteki madde Yüce Genel Ku
rula sunulmuştur. Ben, şu maddenin bana göre ge
rekli olmadığı kanaatinde olduğumu arz ederek gö
rüşlerimi sunmak istiyorum : 

Maddede, 7 nci maddedeki teşvik imkânlarından 
yararlanmak amacıyla başvuranlardan, gerçeğe ay
kırı beyanda bulunanlar hakkında eylemleri ayrı bir 
suç oluşWmasa da birtakım para cezalan öngörü
lüyor. Şimdi, bir kısım vatandaşlar küçükken ilk
okula gitmiş diploma da almış. Bu oluyor; özellikle 

kırsal kesimde rastladığım konudur. Aradan yıllar 
geçmiş, ilkokul diploması aldıkları için askerde 
okuryazarlık kursuna da alınmıyor; fakat zamanla 
40 yaşlarına gelince adam okuma yazmayı unutmuş. 
Kursa gelirse, bunun hasmı da bunu şikâyet ederse, 
'bu kursa devam eden bir insan ise; «Efendim za
manında sen diploma almışsın, öyleyse gerçeğe ay
kırı bir beyandır, bu kadar para cezası ver» endişe-
siyde bu adamın okumadan kaçması söz konusu 
olmayacak mıdır? 

İkinci bir husus; zaten bir insan bir kredi ala
caksa, bir başka imkândan yararlanacaksa, kursa 
devamının belgelendirilmesi öngörülecektir. Bir gün 
kursa gidip de hemen belge alıp, «Bana ziraî veya 
bir başka kredi ver» dediği zaman, hemen para ve
rilecek değildir herhalde. Bunun belirli bir süresi 
vardır. Bu süreyi tamamlayan veya devam eden bir 
insan hakkında zaten kurs yöneticisi; öğretmeni ve
ya her kimse, bunun hakkında belgeler düzenleye
cektir, defterler tutacaktır. Ona dayanarak bir belge 
verecektir, bir kimlik verecektir. 

Bunu yapan bir kimse, ilgili kimse, gerçeğe uy
mayan, hayali bir isme bu belgeyi veriyorsa, zaten 
Türk Ceza Kanununa göre sahte belge tanzim su
çundan kendisi sorumlu olacaktır. 

Kanaatim şu: özellikle Silahlı Kuvvetlerimizde 
bu eğitim faaliyetine ağırlık veriliyordu, okuma-
yazma bilmeyenler ayrı eğitiliyordu; öğreniyordu, 
fakat zaman içinde belki köyünde unutuyordu. Bu 
türlü endişelerle, tekrar gitmek isteyenleri bir tedir
ginliğe sokar diye düşünürüm. Zaten bunu önleyici 
tedbirleri ilgili ceza yasasında vardır. 

Maddenin metinde yer almaması gerekir diye dü
şünüyorum. Komisyon ve Hükümet nasıl düşünür
ler 'bilemiyorum. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 

Yalnız 'bir kere daha geri almak mümkün değil; 
çünkü Komisyon zaten İçtüzüğün 83 üncü maddesi
ne göre bir kere geri aldı bu maddeyi. 

Sayın üyeler, 12 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Biraz evvel Komisyonun göndermiş olduğu met
ne göre, 9 uncu madde metinden çıkartılmıştır. Buna 
göre sıralama da değişmektedir. 10 uncu madde 9 
uncu madde olmuştur. Kabul buyurduğunuz 11 inci 
madde 10 uncu madde olmuştur. Şimdi kabul bu
yurduğunuz 12 nci madde 11 inci madde olarak met-
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tte girecektir. Daha önceden kabul edilen yönetme- » 
likle ilgili 13 üncü madde de 12 nci madde olarak I 
düzenlenecektir efendim. 

Eski 14, yeni 13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin 
bir diyeceği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Yeni 13 üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 15, yeni 14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin 
'bir diyeceği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum! 
Yeni 14 üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Koran. 

Buyurunuz Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Bugün müzakeresi tamamlanmış bulunan okur

yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı, Millî Eğitim Ko
misyonundan geçmiş ve yüksek oylarınızla kabul 
edilmiş bulunuyor. 

Üzüntüyle şunu belirtmek isterim ki, millî ira
denin temsilcisi olan bir kimseden, okur-yazar ol
mak ve bunun simgesi de imzasını atabilmek ola
rak kabul edildiği halde; yani bir gazeteyi dahi oku
masını bilmeyen, fakat iki tane çizgiyi üst üste atıp 
«Bu benim imzamdır» diyen kişi, millî iradeyi temsi-
len Meclise gelebilecek; ama öte yandan Ayşe kadın, 
Fadime nine, köyde çoluk çocuğunu kıt kanaat, ya
yığını yayarak elde ettiği ayran ve yoğurtla geçindirir
ken, okuma-yazma kursuna iştirak etmediği için para 
cezasıyla, cezaî müeyyide ile karşı karşıya bırakıla
cak... 

Türk toplumunu büyük bir gerçekten, büyük bir 
hakikatten gizlemek ve gerçekleri kamufle etmek 
bizi bir yere yetiştirmez. Herkesi okur-yazar yapmak 
güzel şeydir; ama evvela millî iradeyi temsil eden ki
şileri okur-yazar değil, okur-yazarlığın çok daha üze- / 
rinde bazı niteliklere kavuşturmak icap etmez miydi?.. 

Bir şehrin sahibi, oranın belediye reisidir. Biz be
lediye reisini okur-yazar olarak imzasını atabilecek 
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kişi olarak kabul edip seçiyoruz; ama Fatma nine, Ay
şe teyze, kursa devam etmediği için ceza veriyoruz. 
Neden?.. Okuma-yazma bilmiyor. 

'Bir şeyi yaparken tam yapmamız lazım. Bir şe
yin ucundan tuttuğumuz zaman, neyi tuttuğumuzu 
bilmemiz lazım. Milyarlar sarfediyoruz, fakir bir ül
ke olarak milyarlar harcadık; ne elde ettik, Allah 
rızası için ne elde ettik? 

Efendim, kırsal kesimde 75 bin kişiye okuma-yaz
ma öğrettik. Kafasını yıkayabildik mi? Ona Türk 
Bayrağının şeklini öğretebildik mi? Ona, Atatürk'ün 
resmini gösterdiğimiz zaman, bu kimdir diye bir şey 
verdik mi? Yok. Anasından babasından bir şey gör
müşse görmüş, görmemişse yok. «A'nın yanına (n) 
koy an olsun, yanına da bir (a) daha koy, ana oldu» 
demek bir şey değildir, bir mana ifade etmez. Bu 
gibi kanunlarla kendi kendimizi aldatmayalım. «Çık
masın» demiyorum, çıkmıştır, «mübarek olsun» diyo
rum; ama esas bu Kanunu yapanlar; Yasama Orga
nına ne verdik, ondan ne alıyoruz, onu düşünelim. 

Özel tahsil yapmış olan insanları bakan yaptığı
mız bir devirde, köydeki nineye «Okuma-yazmayı bil
miyorsan, kursa devam etmediysen ceza vereceksin» 
diyoruz. Bu, bizi bir yere yetiştirmez. 

Demek istediğim budur; herhalde siz de anladı
nız. Vaktinizi fazla israf etmeyeceğim; «Allah hayır
lı uğurlu etsin» diyeceğim. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış bulunmaktadır. Tasarının tümünü 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Tasarı kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun 
efendim. 

2. — 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) S. Sayısı : 302) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 302 S. Sayılı Tasarı 
ile ilgili görüşmelerimize başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini lüt
fen alsınlar... 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmak
tadır. 

(1) 302 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Sayın üyeler; Kanun Tasarısı üzerinde hazırlanan 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oyları 
niza sunuyorum : Okunmasını kabul edenler... Et 
meyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştiı 
efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı, bir açıklamanız olacak 
mı Tasarıyla ilgili? Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Özel teşebbüsün eğitim sahasında Devlete ne şe
kilde yararlı olacağını ve özel teşebbüs olarak Millî 
Eğitim alanında ne şekilde bir faaliyet gösterebilece
ğini ve bundan özel teşebbüs olarak nasıl faydalanı
lacağını 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
tümüyle ele almıştır. Bu Kanun, 1961 Anayasamızın 
eğitim ve öğretim hakkıyla ilgili maddesine göre çı
karılmıştır. Bu Kanun çıkmadan önce, özel okullar 
kanunsuz olarak 1331 tarihli bir Talimatname ile yö
netilmiştir. 

Getirilen bu yeni düzenlemenin gerekçesini kısaca 
Yüce Kurulunuza arz etmek istiyorum. 

Yeni Anayasamız, özel okulların bağlı olduğu 
esasların Devlet okullarıyla ulaşılmak istenen seviye
ye uygun olarak bir kanunla düzenlenmesi hükmünü 
de taşımaktadır. Ancak, yeni düzenlemelere ilişkin 
durum değerlendirmesinde, 1965'ten bu yana değişen 
şartların da etkisiyle, mevcut Kanunun bazı yönler
den aksadığı görülmüştür. 

Özel öğretim kurumlarının bir kamu görevi gör
dükleri, Devletin görevi olan eğitim-öğretim hizmet
lerinde Hazineye yük olmadan katkıda bulundukları; 
ancak aynı zamanda, birer ticarî müessese olarak da 
mütalaa edilmeleri göz önünde tutularak; eğitim-öğ
retim hizmetlerine özel sektörün geniş ölçüde katıl
ması esasınının devamı genel ilke olarak benimsen
miştir. 

Bu konuda özel sektörün teşebbüs ve işbirliğini 
faydalı ve etkili bir şekilde sağlayabilmek için, özel 
öğretim kurumlarının tabi bulunacağı esasların belir
lendiği 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun
da aksayan hususların tamamlanması, boşlukların dol
durulması gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile özel öğretim kurumları 
arasındaki ilişkileri düzenleyen, kurucularla, yönetici 
ve öğretmenlerin görev, yetki, sorumluluk ve hakla
rını belirleyen kurallar günümüzün şartlarına cevap 
vermemektedir. 
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Özel öğretim kurumlarında, özel azınlık okulla-
ında Türkçe ve Türkçe kültür derslerinin Devlet 

kadrosundan maaş alan öğretmenlerce okutulması 
lakkındaki 6581 sayılı Kanun ile, resmî ve özel okul 
öğretmenlerinin özel kurs ve dersanelerde görev al
malarını yasaklayan 625 sayılı Özel Öğretim Kurum
ları Kanununa Ek İki Madde Eklenmesine Dair 
26.10.1971 gün, 1495 sayılı Kanun hükümlerine de 
Tasarıda yer verilerek, özel öğretim kurumları için 
uygulamada pratiklik sağlanmasını teminen, özel öğ
retim kurumlarına ait düzenlemeler tek bir kanunda 
birleştirilmek istenmiş ve bu Tasarı hazırlanmıştır. 
Söz konusu iki Kanunun da bu Tasarının yürürlüğe 
girmesiyle yürürlükten kalkması gerekmektedir. 

Yeni Anayasamızın 130 uncu maddesinin son fık
rasının : «Vakıflar tarafından kurulan yükseköğre
tim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki aka
demik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması 
ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yüksek
öğretim kurumları için Anayasada belirtilen hüküm
lere tabidir.» gereği ve ayrıca kanunda gösterilen usul 
ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmayan 
/akıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurum-
arının, Devletin denetim ve gözetimine tabi tutul
maları için Anayasa ve mevcut kanunlara göre boş
luğu giderecek bir maddenin Tasarıda yer alması uy
gun görülmüştür. 

Bütünlüğün bozulmaması için, madde Tasarının 
sonuna konulmak üzere şöyle düzenlenmiştir : «Ka
zanç amacına yönelik olmamak kaydıyla, Vakıflar 
tarafından kurulacak Özel Yükseköğretim Kurum
ları kuruluş, işleyiş ve diğer ilgili hususlarda 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununa, bu Kanunun ek ve 
tadilleri ile bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetme
lik hükümlerine tabidir.» 

Tasarı görüşülürken 1 inci maddeden çıkarılan 
özel dershanelerin durumunu da Yüce Heyetinize arz 
etmek istiyorum : 

Özel öğretim kurumlarının faydasızlığı, gereksiz
liği, işlerliğini kaybetmesi halinde kapatılmasına ait 
Kanunda hükümler bulunmaktadır. 625 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesi : «Özel öğretim kurumu açabil
mek için önce kurum açma izni alınır.» der. Ki, çoğu 
dershaneler bu izni almışlardır. 

15 inci madde : «Kanun, tüzük ve yönetmeliklere 
ve umumî emirlere aykırı hareketi veya aykırı hare
kette ısrarı tespit edilen özel öğretim kurumu, hare
ketinin ağırlık derecesine göre geçici veya sürekli 
olarak Millî Eğitim Bakanlığınca kapatılabilir.» der. 
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Denetim ve gözetim için her türlü imkânının Millî 
Eğitim Bakanlığına ait olduğu, eğitimi tamamlayan bi
rer kurum halinde çalışmalarının yetkili kurumlarca 
sağlanabileceği, iyi işlerliği temin edildiğinde toplumda 
bir talebi karşıladığı, iyi işlemeyenler için mevzuat 
boşluğu olmadığı, üniversiteye giriş açısından yapı
lan araştırmalara göre faydaları bulunduğu anlaşıldı
ğından, özel dershanelerin metne dahil edilmesi Ko
misyonumuzca uygun görülmüştür. 

Bu hususta Hacettepe Üniversitesi tarafından ya
pılmış bir araştırma metni de elimizde bulunmakta
dır, isteyen arkadaşlarımızın bunu alıp daha fazla 
bilgi edinmeleri de mümkündü*. 

Bütün bu değişikliklerle Tasarıyı Yüce Heyetini
ze sunar, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın ökte, Sayın 
Parlak, Sayın Peköz. Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Sayın Ökte buyurun. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; sözlerime başlar
ken, hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

'Bu konuşmamda yapacağım bütün eleştirmeler 
Hükümete aittir ve Hükümete muhatap olarak bulu
nuyorum, 

Vatanseverliklerine, faziletlerine inandığım, genç
liklerini ve bütün hayatlarını Türk Millî Eğitimine 
vakfeden Komisyon Üyelerimize söyleyeceğim fazla 
bir şey yoktur; çünkü onlar bu Tasarıyı tetkik eder
ken, maalesef psikolojik bir etki altında kalarak, me
seleyi yalnız ve yalnız özel dershaneler üzerine sıklet 
merkezi olarak kabul etmişlerdir. Nitekim gerekçe
lerinde de bunu görüyoruz. 

Şimdi, huzurunuza çok safiyane bir Tasarı gelmiş
tir. Sessiz, sedasız 625 sayılı Kanunu değiştiren bir Ta
sarı. Aslına bakarsanız, eleştireceğim maddelerin dı
şında bir yönetmelik; fakat eleştireceğim maddeler 
Devletin hâkimiyet haklarını elinden alan, İmparator
luğun dalhi vermekten sakındığı imtiyazları getiren, 
hiç bir Millî Eğitim camiasında görmememiz gereken 
kelimeleri ihtiva eden, nihayet Lozan sistemini çöker
ten bir Tasarı. Şekere bulanmış bir kinin. 

Belki biraz zamanlarınızı alacağım; tekrar saygı
larımı sunarak sözlerime başlıyorum. 

önce şunu belirteyim ki, 625 sayılı Kanun Yüce 
Meclislerde 2,5 seneye yakın görüşülmüştür ve tari
hin en büyük eleştirmeleri yapılmış, Türk millî kültü-
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rünün en önemli unsurlarına değinilmiştir. 1963 se
nesinin Aralık ayında Meclislere gelen bu Tasarı, an
cak 1965 senesinin Nisan'ında çıkarılabilmiştir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yalnız Millet Meclisi 
kanadı bu Tasarıyı değiştiren ana Kanunu tam 11 
ay tartışmıştır. Bunlardan bir kısmı 4,5 ay devamlı 
tartışılmıştır. Bu Kanunu değiştiren böyle bir Tasa
rıyla karşı karşıyayız. 

Önce bu Tasarı, Cumhuriyet Anayasasına aykırı
dır; kabul ettiğimiz, Milletimizce de kabul edilen 
Cumhuriyet Anayasamıza aykırıdır. Dikkat buyurur
sanız birinci cümle bizim, kabul ettiğimiz, milletin 
kabul ettiği yeni Anayasamıza ait değildir. 1961 Ana
yasasına aittir, 

Cümle şudur : «Anayasamız, özel okulların bağ
lı olduğu esasların Devlet okullarıyla ulaşılmak is
tenen seviyeye uygun olarak bir kanunla düzenlen
mesi hükmünü de taşımaktadır.» 

Yeni Anayasa ise, yalnız bu hükmü ihtiva etme
mektedir. Yeni Anayasamızın 42 nci maddesinin 6 
ncı fıkrası okunduğu zaman şu hüküm görülür : 
«Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esas
lar, Devlet okullarıyla erişilmek istenen seviyeye uy
gun olarak kanunla düzenlenir.» der. 

Tasarı, 19 TemmuzMa Meclise gelmiştir. Millî 
Eğitim Komisyonundan 5 Ocak 1983 tarihinde çık
mıştır. Şu halde, hiç değilse Komisyondan gerekçe
nin yeni Cumhuriyet Anayasasına göre düzenlenme
sini istemek, Yüce Meclisin hakkıdır. Böyle olunca, 
meseleler de değişiktir. Niçin değişiktir?.. Çünkü; 
getirilen 625 sayılı Kanunu değiştiren yeni Tasarıda, 
okul öncesi temel eğitim, orta eğitim kurumları, ha
berleşme ile öğretim yapan kuruluşlar yer almakta
dır. Demek ki, yeni getirilen değişiklik okul öncesini 
kapsayacak, temel eğitimi kapsayacak, orta eğitim 
kurumlarını ve haberleşmeyle ilgili öğretim yapan ku
ruluşları kapsayacaktır. 

Yüce Meclisin, daha birkaç gün önce kabul et
miş olduğu Millî Eğitim Temel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanunun 21 
inci maddesinde okul öncesi kurumlar açıklanmıştır. 
Bunlar; bağımsız anaokulları, ilkokula bağlı anası-
nıfları, uygulama sınıfları olarak belirtilmiştir. Aynı 
Kanunun 22 nci maddesiyle de temel eğitim açık ta
nıma ulaştırılmıştır. Bu da, ilköğretim kurumları ile 
ortaokullardaki eğitimi teşkil eder. Şu halde Tasarı, 
daha «Tanım» maddesinde Cumhuriyet Anayasasının 

I ele almadığı ve okul öncesini de özel eğitime bıra-

533 — 



Danışma Meclisi B : 101 12 . 5 . 1983 O : 2 

kan bir şekil, bir mahiyet, bir kapsam taşımaktadır; 
Cumhuriyet Anayasasına aykırıdır. Demek ki, daha 
4 yaşındaki çocuklarınızı ne yapacaksınız?.. Özel 
eğitime teslim edeceksiniz. Hatta hatta biraz sonra 
göreceksiniz ki, teslim edeceğiniz bazı yerler de var, 
onlar da yabancı okullardır. Bırakıyorum onu; Cum
huriyet Anayasasına nasıl aykırı hareket edersiniz?.. 
Daha mürekkebi kuramamış Cumhuriyet Anayasası
na.^ 

Haberleşmeyle eğitimi nasıl yapacaksınız?.. Nere
den aldınız bu yetkiyi?.. O halde; sırası gelince za
ten önergelerimizle belirteceğimiz gibi, Cumhuriyet 
Anayasasına aykırı bir Tasarıyla karşı karşıya bulu
nuyoruz* 

Beni özel dershaneler ilgilendirmiyor; çünkü özel 
dershaneler, özel sınıflar, çarpık bir millî eğitim sis
teminin esasen patolojik urlarıdır, ister yapın, ister 
yapmayın. Özel dershane açsanız ne olur, açmasa-
nız .ne olur?.. Açarsanız, eh biraz murakabe eder
siniz; açmazsanız, o özel derhanelerde verilen ders
ler evlere gider, daha da güzel pahalı olur, oh, be
zirganları çoktur, maşallah. Hiç önemi yoktur. Onun
la hiç ilgilenmiyorum. Bu Kanunda beni ilgilendi
ren, bağımsızlık haklarımtzdır, egemenlik hakları-
mızdır, hâkimiyet haklarımtzdır. 

Şimdi Yüce Heyetten rica ediyorum, Tasarının 
ikinci sayfasını açsınlar ve şu cümleleri okuyorum : 

«Gerekçe, Madde 3. — 5 inci maddede yapılan 
değişiklikle ülkemizde belirli bir süre kalacak ya
bancı öğrencilerin eğitimlerine imkân sağlamak üze
re uluslararası okullar açılmasına dair ayrıcalık hük
mü getirilmiştir.» 

Yani ne getirmişiz?.. Ayrıcalık hükmü getirmi
şiz. Ayrıcalık hükmünü hepimiz biliyoruz; imtiyaz 
getiriyoruz, imtiyazı kime getiriyoruz?.. Türkiye'de 
bulunan yabancıların çocuklarını okutmak için. 
Aman ne güzel; getirelim. 

Aynı gerekçenin maddesini okuyacağız. Hem de 
nasıl bir madde ve Millî Eğitim Bakanlığından na
sıl oluyor da böyle bir madde çıkıyor?.. Nasıl olu
yor, nasıl oluyor?.. Atatürkçülüğü, Atatürk düşün
cesini, ilkelerini ve inkılâplarını ağızlarından düşür
meyenlerden nasıl böyle bir madde çıkıyor?.. Şimdi 
okuyacağız. («Bravo Hoca» sesleri) 

Bakın efendim : «Türkiye'de...» («Kaçıncı mad
de» sesleri) 

Efendim, 3 üncü madde. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sa

yın Ökte, okumadan evvel bir hususu lütfeder mi

siniz efendim?.. Çünkü 98 inci Birleşimde alınan bir 
karar vardır. Konuşmalar 10 dakikayla sınırlıdır. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Efendim, o za
man eğer imkân verirseniz Heyete sorun. 

(BAŞKAN — Oylayalım efendim. Eğer tabiî size 
bir 5 dakika daha konuşma imkânı Yüce Genel Ku
rul verirse... («Oylayalım» sesleri) 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — 5 dakikada bit
mez efendim; çünkü bu, bu Kanunda tam dört ana-
nokta var efendim; dördü de birbirinden maşallah. 
Ben burada Devletimin, milletimin bağımsızlığını sa
vunmak istiyorum; müsaade ederseniz oturabilirim 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın Ökte, müsaade ederseniz, o 
zaman bir konuşma suresi kadar daha, yani bir 10 
dakika daha Yüce Genel Kuruldan isteyelim; eğer 
oylama sonucu muvafa'katlarını alırsak, o zaman 
size bir 10 dakika daha konuşma süresi tanıyacağım 
efendim t 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Tamam efen
dim .t 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Ökte, çok 
önemli bulduğu bazı hususları Yüce Genel Kurula 
arz etmek için bir 10 dakika daha konuşma izni is
temektedir. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Ökte, bir 10 dakika daha süreniz vardır, 
devam edin efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Efendim, mad
de 3 ve değişiklik madde 5, ikinci fıkra : (Birinci fık
ra eskisinin aynısıdır) «Türîciyedeki yabancıların ço
cukları için, Türklerle ilgili...» Yüce Heyetinize is
tirham ediyorum, yalvarıyorum; «Türklerle ilgili»; 
bunun altını çiziniz; «Türklerle ilgili ülke temsilci
lerinin bu amaçla... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Virgül var orada, 
virgül var. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Virgül de var 
efendim, virgül de var, herşey var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lütfen. 
Devam edin Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — «... Türklerle il

gili ülke temsilcilerinin bu amaçla kurdukları bir 
vakıf tarafından Uluslararası okul açılmasına Ba
kanlar Kurulunca izin verilebilir.» 

Dünyanın hangi devletinde, kendi yurttaşlarını bir 
azınlık haline getiren bir metin çıkabilir?.. «Türkler-
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le ilgili» ne demek, ne demek «Türklerle ilgili» bey
ler?.. Buyurun. Mademki Komisyon benimsiyor, 
ona da sorayım; «Türklerle ilgili» ne demek, ne de
mek «Türklerle ilgili», bunu beğeniyor musunuz?.. 
(«Hoca devam et» sesleri) 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun efenidim. 
Devam edin efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Şimdi efendim, 
geliyorum başka bir hususa. Ne yapacakmış bu Türk
lerle ilgili ülke temsilcileri?.. Hangi ülkelerin Türk
lerle ilgili temsilcisi?... Ne yapacak bu temsilciler?.. 
Bir vakıf kuracak.. Sonra?.. Uluslararası okul açacak.. 
Dikkat edin, gerekçede, uluslararası okullar açılma
sı, burada bir vakıf ve bir uluslararası okul açılma
sı... Uluslararası okulu biliriz biz. Eğer bu maddeyi 
Komisyon geri çekmezse, bu maddenin Türkiye 
Cumhuriyeti üzerinde ne anlama geldiğini gayet ta
biî onlar yükleneceklerdir. 

Başka bir madde; yabancılar meselesi. Uzun 
uzun bu meseleyi tahlil etmekte fayda vardır; fakat 
vaktimiz yoktur. Herşeyden önce şunu hepimiz bi
liyoruz ki, yabancı okullar meselesi bizim tarihimi
zin en eski noktalarına kadar dayanır ve bunlar bi
rer misyoner teşkilatının eğitim safhalarıdır. Daha 
İstanbul'un fethiyle başlayan hareketler 1600'lerde 
ilk Katolik okulların açılmasında ve nihayet Kırım 
Harbinden sonra da Protestan okulların açılmasında 
böyle gider, gider, gider. 

Uzun bir tarihçe vermek istemiyorum; nihayet 
bu meseleler üç safhada incelenebilir; 1901'e kadar 
olan. safha, 1914 ve Lozan'a kadar olan safha ve Lo
zan'dan sonraki safha. 1901 'e kadar olan safhalarda, 
maalesef yanlış bilinmektedir; yabancı okullar bir ka
pitülasyon olarak verilmemiştir. Ancak, birtakım 
ekalliyetlerin dinî ayinlerini yapabilmeleri için, yaban
cıların dinî törenlerini yapabilmeleri için fermanlar
la bazı yetkiler verilmiş, bu da giderek eğitim haline 
dönüşmüş, sonunda bildiğimiz okulların zamanımıza 
kadar gelen kalıntıları ortaya çıkmıştır. 

1901 'de ilk defa ahdi bir durum ortaya çıkmış
tır. Ahdi durumun ortaya çıkmasının da sebebi çok 
acıdır; iki Fransız vatandaşına ödeyemediğimiz borç, 
Adapazarı'ndaki bataklıkların kurutulması meselesi, 
nihayet İstanbul Limanının inşasında Fransızların 
baskısıdır. Bundan bir şey çıkaramayan Fransızlar 
Midilli Adasını işgale kalkarlar ve nihayet bir baskı 
unsuru kullanırlar. «Bizim okullarımızı tanımazsa
nız Midilli'yi işgal ederiz.» derler ve İmparatorluk, 

Türkiye'de bulunan Fransız okullarını tanır. Tabiî 
bu emsal olur ve hepsini tanımaya mecbur kalır. 

1914'te kapitülasyonları kaldırdığımız zaman, gi
derek bu meseleler tekrar ortaya çıkar. Uzun vakti
nizi almak istemiyorum; Millî Mücadele yıllarında 
dahi bu yabancı okullar mühim bir mesele teşkil 
etmiştir. Lozan'da meseleler tartışmalardan sonra 
mektup teatisi haline getirilmiştir. Mektup teatisi 
şudur : (Okumak istemiyorum vaktinizi almamak 
için; zaten kalmadı) Biz mevcut yabancı okulları 
Fransızlara, İngilizlere ve İtalyanlara karşı tanıma
yı yükümlenmişizdir. Ancak, bunları kendi nizamla
rımız altına almayı da belirtmişizdir. İşte, Lozan'ın 
yapabildiği budur. Sonunda; maalesef Tasarıda ve 
gerekçelerinde görmediğim çok önemli şeyler ol
muştur ve hep 1330'a giderler; halbuki 1935'teki 
Millî Eğitim Bakanlığının Talimatnamesini görmek 
istemezler. Bu Talimatnamede (Atatürk'ün devri; 
1935) bütün yabancı okullar nizama alınır ve şimdi 
bahsi geçtiği için o maddeleri okuyorum; yabancı 
okullardaki teşkilat maddesinde, «Hiç bir yabancı 
okul yeniden şube açamaz, yabancı okullarda yeni
den izharî sınıflar açılamaz, yabancı okullarda Ba
kanlığın kaydettiklerinin dışında sınıf açılamaz.» der. 

IBu konudaki meseleler bir yandan Devletler Hu
susi Hukukunu, bir yandan İç Hukukumuzu ilgi
lendirir. Çünkü bunların gayrimenkul alımları, ge
nişlemeleri tamamen İç Hukukumuzun da meselele
ridir. Biz; 625 sayılı Kanunda bunlar aynen Lozan' 
daki ve gördüğünüz talimatlar üzerinde giderken 
değişiklik tasarısıyla bunlara neler getiriyoruz?. 

20 nci maddede : (Birinci fıkra eskisinin aynıdır) 
«Ancak, bu özel öğretim kurumlarının çoğaltılması, 
aynı il veya başka illerde şubelerinin açılması Bakan
lar Kurulu Kararına; binalara ilaveler yapılması, 
mevcut binaların yerine kaim olmak üzere yeniden 
binalar inşa edilmesi ve genişletilmesi Millî Eğitim 
Bakanlığının iznine bağlıdır.» deniyor. 

Şubeler açtıracağız; nerede?.. Bilmem; belki Har-
put*ta, belki Adana'da, belki Tokat'ta, belki Tarsus' 
ta. Kimin için?.. Özel öğretim kurumları dediğimiz 
bu yabancı okulların bir kısmını teşkil edenlerinin 
size sayısal durumunu da arz edeyim de, neyle uğ
raştığımızı görün. 

Bugün bütün yabancı okullar; bunlar 1978 - 79 
istatistikleridir; ki, tahmin ediyorum bundan sonra 
da azalma olmuştur; bütün yabancı liseler 13 tane
dir. Yeni kayıtları bin civarındadır; öğrencileri 
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3 600'dür, öğretmenleri 267'dir; senede de bin tane 
öğrenci mezun ederler. Ortaokullar; bütün yabancı 
ortaokullar 16 -tanedir, 1 300 civarında yeni kayıt 
alırlar; beş bin civarımda öğrencisi vardır, 248 öğ
retmeni vardır; senede 1 261 tane de öğrenci mezun 
eder. Öbür tarafta milyonlar... 

tşte Millî Eğitim Bakanlığı bu Tasarı içerisine 
bunları da yerleştirmiştir. Niçin, hangi mesele çık
mıştır ortaya; ne olmuştur da durup dururken 625 
sayılı Kanunun şekli değiştirilmiştir ve bu yabancı 
okullara şube açma yetkisi, genişleme yetkisi veril
miştir?.. Birşey mi olmuştur; nerededir, ne olmuş?.. 
Hani artık, «Efendim, bunlar yabancı dil veriyor
lar, bilmem ne veriyorlar» da diyemezsiniz. Bunu 
da diyemezsiniz. Bunu deseniz zaten . en büyük sa
kildir ama, onu vazgeçtim; bunu da diyemezsiniz. 
tşte 1 000 tane öğrenci, işte 13 tane okul, 16 tane 
okul. Nedir zorumuz? Şubeler açtıracağız... Niye?.. 
Genişleteceğiz... Niye?.. Hangi zaruret doğdu, kamu 
hizmetinin neresinde bir aksaklık oldu da bunlara, 
«Aman şube de açın; canım Robert Kollej, git Tar
sus'la aç, Tokat'da aç, Kemah'da aç...» diyoruz?.. 
isterseniz dalha sayayım nerelerde açacağını... 

Nihayet en önemli bir madde daha; Lozan siste
mini kökünden yok eden bir madde, azınlıklar mad
desi. Durup dururken 625 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesine bir son cümle eklenmektedir; (Kusura 
bakmayın zaman zaten dar) «Bu okullarda yalnız 
aynı azınlığa mensup Türk vatandaşlarının çocukla
rı ile..» diyor. Bakın şimdi, Cumhuriyet tarihinde, 
(Yüksek Meclise hitap ediyorum) Cumhuriyet tari
hinde hiçbir kanunda, hiçbir yönetmelikte, hiçbir tü
zükte olmayan bir kelime söyleyeceğim. «Bu okullar
da yalnız aynı azınlığa mensup Türk vatandaşlarının 
çocukları ile ırkdaş...» diyor. Bana bir tane kanun, 
bir yönetmelik, bir tüzük gösterin ki bu kelime yer 
alsın. «.. ırkdaş oldukları devletin Türkiye'de görev
li personelinin çocukları okuyabilir» Maddenin ba
şında Lozan antlaşmasının 40 ve 41 inci maddeleri 
vardır. Okuduğum maddedeki azınlık, «Azınlık» ta
biridir. Lozan'da «azınlık» yoktur; «Müslüman ol
mayan azınlık» vardır. Türkiye'de «azınlık» yoktur. 
Türkiye'de Müslüman olmayan azınlık vardır. Sis
tem bunun üzerine bina edilir. Lozan'daki bu keli
meyi, bu küçüdük kelimeyi, bu minicik kelimeyi, eğer 
onun önünde koyacağınız bir sıfatla tarif edemezse-
niz, Türkiye'nin gelecekte nelerle karşılaşacağını vic
danlarınıza sunarım. 

Benim sözlerim uzundur; tahlillerim uzundur, 
zamanı gelince maddelerde müsaadenizi alacağım tek-
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rar huzurunuza çıkacağım; ama bu saydığım Anaya
saya aykırılık, yabancılara tanınan imtiyazlar, (Ay
nen «İmtiyaz» diyor; ben demiyorum Tasarı diyor.) 
Lozan sistemini alt - üst eden tabirler, nihayet, hiç 
yakıştıramadığım, muhakkak bir kelimenin yanlış an
laşılması şeklindedir, muhakkak bir daktilo hatasıdır 
diye kabul ettiğim ve Türk millî eğitimine hiç yakış
tıramadığım o Türklerle ilgili terimin ve o fıkraların 
kaldırılmasıyla ancak bu Kanun görüşülebilir. 

Arz ettiğim gibi, meseleler bunlardır. Bu arada, 
gayet tâbi güzel bir hareketlilikle Komisyonumuz, 
vakıflar meselesine de dokunmuştur. Mademki «130 
uncu maddede üniversite ve vakıflar yüksek okul 
açacak; hazır önümüzde bir kanun var, buna yerleş
tirelim» demiştir; fakat biraz sabretmemiştir; çün
kü üniversitelerle ilgili 2547 sayılı Kanunu değiştiren 
Tasarı elimizdedir ve bu düzen yeniden konmuştur, 
bu maddeye de hiç gerek yoktur. 

Kısacası, Anayasası ile bağımsızlığımızla, hâki
miyet haklarımızla ve geleceğimizi birçok noktalar
dan; özellikle kültür bakımından, kültür eğitimimiz 
bakımından risk edecek böyle bir Tasarıya, müsaade 
ederseniz bu maddeler değiştirilmedikçe, olumlu oy 
veremeyeceğim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın Parlak, söz sırası sizin efendim, buyurun. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri; 

Görüşmeye başladığımız Kanun Tasarısı, kamuo
yunda çok büyük bir ilgi ile izlenmesi sağlanan bir 
Tasarı halene gelmiştir. Kanunun ismine baktığımız
da, «625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir, iki Ge
çici Madde İlavesi» şeklinde olmasını karşın, kamu
oyunda özel dersanelerle ilgili Kanun Tasarısı hali
ne gelmiştir ve benden önce konuşan değerli arka
daşımın da ifade buyurdukları gibi, Komisyonumuz 
da bu Tasarıyı, özellikle bu ananoktası üzerinden 
ele almış ve «Özel dershaneler kapansın mı, kapan
masın mı?» tartışması içerisinde Tasarıyı yüksek hu
zurunuza getirmiştir. 

Değerli arkadaşlar; 
Türkiyemizde mevcut olan eğitimdeki eşitsizlik; 

özellikle fırsat eşitsizliği yıllarca ticarî alana kaymış 
ve özel dershaneler ülke düzeyinde 50 ilin üstünde 
ilde, sayısı 200'ü aşan bir rakama ulaşacak şekilde 
yaygınlaşmıştır; tıpkı bundan 15, 20 sene önce özel 



Danışma Meclisi B : 101 12 . 5 . 1983 O : 2 

yüksek okullar gibi. O da aynı şekilde ülkenin kü
çük kazalarına bile yönelmiş, mühendislik diploma
sını belirli parayı yatıran, belirli bir süre bu taksit
leri Ödeyen zengin çocuklarına diploma verdiği gibi. 
Nihayet, o zamanki iktidarlar bunun gelecekte kamu
oyunda yaratacağı zararların farkına vardıktan son
ra, bütün baskılara rağmen, kapatmayı ve devletleş
tirmeyi başarmıştır. 

Şimdi dershaneler; ilkokul düzeyinden tutalım 
üniversite düzeyine kadar; arz ettiğim gibi 50 ilin 
üzerinde yerleşim merkezlerine yayılmış, hızla ya
yılmaktadır ve artık eğitim Millî Eğitim Bakanlığı
nın okullarında; üniversitelerin girişinde olsun, ilko
kulların seviyesinde olsun, bu kurslardan geçmeyen 
öğrencinin istikbali karanlık görülüyor. Bu duruma 
gelen, bu kadar güçlenen bir örgütlenmeye karşı si
yasî iktidarların bir tercih yapması kolay değildir. 
12 Eylül Harekâtından sonra ülkemizde sadece ulu
sun çıkarlarını, bütün milletin menfaatlerini; hiçbir 
zümreyi, hiçbir kitleyi, hiçbir siyasî düşünceyi göz 
önüne almadan yalnız millî menfaatleri düşünün Yü
ce Konseyin tespit ettiği devlet politikasının çerçeve
si içinde hazırlanan Hükümet Programında bu fır
sat eşitliğinin sağlanmasına yer verilmiştir ve bunun 
neticesinde de Millî Eğitim Bakanlığı özel dershane
leri ilke olarak kontrole almaya başlamış, bunun ye
rini alacak kursları okullarında tesis etmeye başla
mıştır. Bu hareketle birlikte, «Bunlar nasıl olsa 1983' 
de Vapanır» diye büyük bir cepheleşme başlamıştır 
kamuoyunda ve özel dershaneleri kapatmamak için 
birtakım baskılarla bugüne kadar mücadele edilmiş-
th\ 

Şimdi, bu ablanda özellikle bütün arkadaşlarımı
zın dolaplarına atılan birçok bildiriden birkaç tane
sinin iki üç pasajını yüksek takdirlerinize sunaca
ğım, 

Birisinde şu ifade ediliyor; «'Eğer özel dershane
ler kapanırsa, birdenbire çok büyük bir boşluk mey
dana gelecektir. Millî Eğitim Bakanlığının bu boşlu
ğu doldurması mümkün değildir. Nitekim, iki yıldır 
Bakanlığın kendi bünyesinde uygulamaya çalıştığı 
kurslar, tam bir fiyaskoyla sona ermiştir.» Dikkat 
öd'in arkadaşlar, hangi incelemeden sonra bu kanaate 
varmışlardır? Hükümetin 12 Eylül'den sonra icra et
tiği hiçbir faaliyet bugüne kadar fiyaskoyla sona 
ermemiştir, ermemesi için de her türlü tedbir alın
maktadır, 

Diğer birinde şu ifade ediliyor; «öğrenci, kendi 
okulundaki öğretmeniyle yeterli bilgi düzeyine ulaşa-

bilseydi, özel dershanelere elbette gitmezdi.» Man
tığa bakalım.. Millî Eğitim Bakanlığı 12 Eylül'den 
sonra her türlü tedbiri; mademki başarılı öğretmen 
bu sektöre kaçıyor, bunu önleyecek tedbiri de el
bette almaktadır, alacaktır da. 

Diğer birinde şu ifade ediliyor; «özel ve resmî 
okullarımız müfredat programları bakımından farklı
lıklar gösterir.» Bu, mümkün değildir. Hepsinin müf
redatının Millî Eğitim Bakanlığının denetiminden 
geçme zorunluluğu vardır. Bunun devamında, «öğ
retmen farkından dolayı bu fark daha da büyüktür, 
öğrenciler de farklı yetişmektedir. Dershane kursla
rıyla bu fark giderilerek, fırsat eşitliği sağlanmakta
dır.» deniliyor. Halbuki, burada bir tenakuz vardır. 
Fırsat eşitliğini hangi yerlerde sağlıyorsunuz? Özel 
dershanelere gelen kitle, acaba genellikle hangi sevi
yeye salhip bölgelerden, yerleşim alanlarından gel
mektedir veya hangi ekonomik seviyede olan kitleler 
ağırlıktadır?.. Bunun tespiti yapılmamıştır. 

Şimdi, Yüce Genel Kurulun bilgisine, bütün bun
ların gerçek olmadığımı kanıtlayan birkaç örnek su
nacağım., 

Arkadaşlar; 
Geçen sene üniversite sınavları sonucunda, ülke

mizde üniversiteye öğrenci sokma oranında il ola
rak birinciliği Kastamonu ili almıştır ve bu ilde hiç
bir özel dershane yoktur. 

Bu yıl üniversite sınavlarının birinci basamağın
da üçüncü olan öğrenci, basından aldığımız bilgiye 
göre, hiçbir kursa devam etmemiştir. 

Yine bu yıl Anadolu Liseleri sınavlarının birinci 
basamağında illerin sıralaması yapılırken, İstanbul' 
un yanında, Muş ikincilik almıştır. 

Fen Lisesi sınavlarının birinci basamağında bi
rinci olan öğrenci, hiçbir özel dershaneye devam et-
memiştirj 

Yine Fen Lisesi sınavlarının birinci basamağında 
Mardin ili birincilik almıştır. 

Bütün bu örnekler, Millî Eğitim Bakanlığının al
dığı tedbirler doğrultusunda, özel dershaneler olma
dan da, Türk Millî Eğitiminin daha canlı, geleceğe 
güven verici bir şekilde yürütülebileceğini kanıtla
yan örneklerdir. 

Şimdi, bunun okullardaki etkinliğini arz etmek 
istiyorum. Kendi bildirilerinde de ifade edildiği gibi, 
özel dershaneler, Millî Eğitim Bakanlığının okulla
rından en başarılı öğretmeni alma durumundadır; 
bu bir gerçek, bunu kimse inkâr edemez. Çünkü, bu 
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bir ekonomik meseledir. Devletin bir bütçesi vardır 
ve bütçesi oranında, eğitimi her düzeyde, her sevi
yede, her kitleye ve her yerleşim merkezine götür
mek durumundadır ve bunu bir ticarî meta olarak 
kullanmamaktadır, toplumun tümüne bu hizmeti gö
türmek durumundadır. 

(Şimdi, gerçek şu arkadaşlar; bunu bir öğretmen 
olarak özellikle yüksek takdirlerinize sunmak isti
yorum : Bugün hiçbir lise öğretmeninde, hiçbir or
taokul öğretmeninde, hatta hiçbir ilkokul sınıf öğ
retmeninde, «Ben öğrencilerimi çok iyi yetiştirirsem, 
Anadolu Lisesine girerse, Fen Lisesine girerse, üni
versiteye bizim liseden şu kadar öğrenci girerse...» 
diye bir ideal kalmamıştır. Bu, ne Ankara'nın lise
lerinde kalmıştır, ne de bir başka uzak ilin liselerin
de. Çünkü, sınav kazanarak bu okullara giren öğren
cilerin büyük çoğunluğunun başarısı neticede (Halbu
ki, onu bir Mimar Kemal Lisesi, bir Namık Kemal 
Lisesi, bir Atatürk Lisesi yetiştirmiş olmasına rağ
men) neye mal oluyor?.. Oradaki öğretmene değil, 
oradaki camiaya değil, Millî Eğitim Bakanlığına 
değil, kursa gittiği için, özel dershaneye mal olmak
tadır. Öğretmen artık bunu bir eziklik olarak his
setmektedir, okul idaresi bir eziklik içine girmiştir ve 
idealden uzaklaşmıştır; «Ben sadece lise diploması 
verecek şekilde eğitim ve öğretim vereceğim; ama 
sen eğer çocuğunu üniversiteye sokmak istiyorsan, 
(Veli de bu kanaate varmıştır, öğretmen de kendi 
kendine buna inanmıştır ar'tak.) nasılsa sen kursa 
gönderiyorsun, herhalde girer.» düşüncesindedir; ya
ni bir çabanın içine girmiyor. Niçin girmiyor?.. 
Dershaneye gittiği için. 

ıtl'kokul öğretmeni, bütün başarısıyla (Ki, hepimiz 
ilkokulu bir hatırlayalım.) öğrenci üzerinde en etken 
olan, beş sene onu okutan, hamur gibi yoğuran öğ
retmen veliyi çağırıyor, (Çünkü, bir aşağılık komp
leksine kapılmıştır.) bütün yetiştirme, başarı kendi
sine ait olmasına rağmen, «Ne olur bunu şu kursa 
ver, başarılı bir öğrencidir, belki Anadolu Lisesini 
kazanır.» diyor. Bunu bizzat ben kulaklarımla duy
dum; bana söylenmiştir. 

Bütün bu gerçekler karşısında, Yüce Hükümetçe, 
özel dershanelerin kapatılması kararı bu Tasarıyla 
getirilmiştir. Yüce Hükümetin bu cesaretli tutumu
nun (Ki, bu dönemde hiçbir düşüncemiz yoktur çün
kü) bu Yüce Kurulda da benimseneceğine olan inan
cımı tekrarlamatk istiyorum. 

Eğer Millî Eğitim Bakanlığı, bugünkü ciddiyetiy
le, öğretmeni üzerinde, yöneticisi üzerinde, açtığı 
kurslar üzerinde tedbirleri gelecekte de sürdürürse 
ve özellikle televizyon vasıtasıyla (Bugünkü şekliyle 
değil. Bir tane öğretmen tahtada anlatıyor; kime an
latıyor, ne anlatıyor?.. Bu, hiçbir zaman ilgi toplayan 
bir yöntem değildir.) canlı yayın şeklinde bir sınıf 
oluşturursa ve Ankara'nın örnek alınacak değişik 
semtlerindeki beş okulundan beşer öğrenciyi bu sı
nıfta toplayıp, en iyi öğretmenlerini de sırayla gö-
revlendirirse (Gerçekten TRT ve Millî Eğtim Bakan
lığının işbirliğiyle birtakım maddî fedakârlıklar da 
olabilir.) ve her gün yarım saat değil, en azından öğ
leden sonra üç saat bütün lise öğrencilerine, belirli 
zamanlarda ortaokul, belirli zamanlarda da ilkokul 
seviyesindeki öğrencilere bu programları canlı şekilde 
yayınlarsa ve okullardaki bütün öğrencilere duyuru
larak, onların da anlamadıklarını, sormak istedikle
rini, okullardan seçilen değişik seviyedeki bu öğren
ciler vasıtasıyla televizyon yayını sırasında dersha
nede olduğu gibi canlı şekilde sorup, cevaplarını al
ma durumu sağlanırsa; bu canlılıkla bu ilgi topla
nacak ve bir taraftan Millî Eğitim Bakanlığının okul
larda düzenlediği kurslar, bir taraftan televizyonun 
bu kursları sayesinde zamanla bu açık, kesinlikle ka
patılacaktın 

BAŞKAN — Sayın Parlak; süreniz iki üç dakika 
da geçti efendim. 

EVLİYA PARLAK — Bütün kamuoyunda yara
tılan istifham şudur; «Kapatılırsa ne olacak?..» Ka
patılırsa ve bu tedbirler de alınırsa, bu kesinlikle, ka
patılmasından dolayı doğacak bir zararı ortaya koy
mayacaktır.! 

Arkadaşlar; 
Eğer Millî Eğitim Bakanlığı bu dershaneleri ka

patmayı sağlayamazsa, alacağı bütün tedbirler hava
da kalır ve demin arz ettiğim gibi, ne eğitimcilerde 
başarılı olma ideali ve şevki yaratır, (Çünkü, bütün 
şevki, bütün çalışması, neticede başka yere malol-
maktadır, bir ticarî vasıta olmaktadır.) ne de Millî 
Eğitim Bakanlığının alacağı diğer tedbirler istenilen 
düzeyde etkinliğini gösterir. 

Başarı öğretmenindir; ama öyle bir hava yaratıl
mış ki, mecbur kalıyorsunuz. Çocuk da psikolojik 
bir hava içine girmiş, «Baba, bütün çocuklar kursa 
gidiyor.» diyor. Bütün öğretmen ve veli camiasında, 
«Kursa gitmese, başarılı öğrenci dahi başarısız olur.» 
diye bir kanaat var. Şimdi bu durumda Millî Eğitim 
Bakanlığının okulları nasıl başarıya ulaşacak? 
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Bu sebeple, Tasarının anakısmını ihtiva eden bi
rinci maddesinin Hükümetten geldiği şekliyle ele alın
masını Yüksek Başkanlığa verdiğim önergeyle talep 
etmiş bulunmaktayım. 

Bu bilgileri yüksek huzurlarınızda arz eder, say
gılarımın kabulünü rica ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Pe'köz; buyurun efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, saygıde
ğer arkadaşlarım; 

Evvela değerli Komisyonumuza teşekkür etmek 
istiyorum. Çünkü, Hükümet Tasarısının, bana gö
re, gerçeklere uymayan çok önemli noktalarını, 
memleket gerçeklerine, günün şartlarına uygun bir 
hale getirmiştir. Bu bakımdan kendilerini kutluyo
rum. 

625 sayılı Kanun üzerinde yapılmak istenilen de
ğişikliklerin sadece bir bölümü üzerindeki görüşleri
mi açıklamak istiyorum. Bu bölüm, özel dershane
lere ilişkindir. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada, bana göre, 
üzerinde durulması lazım gelen önemli bir konu, özel 
dershanelerin niteliğini tayin ve tarif etme üzerin
de toplanmalıdır. Özel dershaneler hiçbir zaman bir 
ilkokul, ortaokul, lise veya benzeri okul niteliğinde 
değildir, özel dershaneler, Millî Eğitim Bakanlığı
nın sevk ve idaresi altındaki saydığım eğitim mües
seseleriyle rekabet halinde değildir, özel dershane
ler, bir yetiştirme, geliştirme merkezleridir. 

Niçin lise idaresi, ortaokul idaresi ve bu idareyi 
geliştiren, oluşturan öğretmenlerde bir bezginlik 
oluyor?... Kendileri, aslî görevleri icabı olarak öğ
rencilerini dört başı mamur yetiştirsinler. Ama, iyi
nin de iyisi vardır. Bırakınız o öğrenci, özel ders
hanede, liseden aldığı feyzi, ortaokuldan aldığı fey
zi daha da geliştirsin, ileriye götürsün, kendisini da
ha teçhiz etsin. 

Bu bakımdan, okul ile dershaneyi mutlaka ayır
mak lazımdır. 

625 sayılı Kanun, özel dershanelerin açılmasını, 
müdürlerin, öğretmenlerinin tayin edilmesini bir de
netim altına almış, izne bağlamış, faaliyetlerini, ay
nı şekilde, denetim ve gözetim altında tutmuş. O 
kadar ki, ücretlerinin dahi tespitini başıboş bırak
mamış, onu da belli kaideler içinde tespit ve tahdi
de yönelmiştir. 

Bugüne kadar, bu denetim ve gözetimde başarılı 
olmayan dershaneler mutlaka tecziye edilmiştir veya 
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kapatılmıştır. Ama, bunların arasında başarılı olan
lar da Millî Eğitim Bakanlığının taltifine, takdi
rine mazhar olmuştur. 

özel dershanelerin kapatılmak istenmesinin ger
çek sebebini, ben, bu arz ettiğim sebepler altında 
anlayamıyorum. 

Hepimiz veli olarak, baba olarak yaşadık bili
yoruz; özel dershaneler, ikmale kalmış talebeleri ik
mal imtihanlarına hazırlamaktadır. Belge almış ta
lebeleri müteakip bir imtihan safhasına hazırlamak
tadır. Çeşitli yabancı okullara hazırlık yaptırmak
tadır, üniversiteye giriş imtihanlarına hazırlamakta
dır. 

Şimdi ülkemizde büyük bir eğitim sorunu oldu
ğu ortada. Eğitim müesseselerine imtihan kazana
rak girmek gerçekten müşküldür. Ne yapması la
zım bir öğrencinin?... Mutlaka ve mutlaka kendi 
kendisini yetiştirmesi lazım. îlk evvela akla gelen bu. 
Bu kâfi gelmezse, kendi çabasıyla, hedef aldığı bir 
okula girmeyi başaramayacak bir durumda ise, ev
vela bir veli olarak babası, annesi hariçten ders al
dırmak ihtiyacını duyacaktır. Bugün 1 saatlik ders 
ücretinin, (Yine nefsimizde yaşadık biliyoruz.) 
1 500 - 2 000 lira olduğu bir ortamda, çocuğunu ül
keye faydalı bir eleman olarak yetiştirmek için ha
zırlamak isteyen veli bu parayı veremez. 1 saatlik 
ders için 1 50Q - 2 00O lira ödemek mecburiyetinde 
kalmak ağır bir yüktür. 

Ne olacak?... Yine görüyoruz, 50 - 60 liradan 
ibaret olan, saati 50 - 60 lira ücretle karşılanan ders
haneler var. Oraya gönderiyor. Zengini de orta 
hallisi de bu imkâna sahip olanlar çocuklarını ora
ya gönderiyor. Bu fırsat eşitliğidir. Kesin manada 
fırsat eşitliğidir. Ama, kendi ilinde bir özel ders
hane olmaması sebebiyle, çocuğunu özel dershaneye 
gönderemeyen bir veli için «Bu fırsat eşitliğinden 
mahrumdur» denilemez. 

Özel dershaneleri kapatmak mümkün, Üniversi
telerimiz, yüksekokullarımız, yabancı dilde tedrisat 
yapan okullarımız mutlaka yine talebe bulacaktır; 
ama, iyinin iyisini vermek suretiyle, yetiştirmek su
retiyle bu okullara öğrenci göndermek niçin kötü 
olsun?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir istihdam sorunu ortadadır. Bugün verilen 

bilgilere göre, yurt çapında 200'ü aşkın özel ders
hanelerde adedi 15 OOO'e varan personel istihdam 
edilmektedir. Bu, aynı miktarda bir aileyi ifade eder. 
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Demek ki, 15 OOO'e yakın bir /aile özel deshaneler I 
vasıtasıyla ülkede bir geçim imkânı sağlamıştır, özel 
dershanelerin kapatılması halinde bu 15 COÖ aileyi, 
15 000 çalışmaya muhtaç kişiyi ne yapacağız?... 

Bütün bu esaslardan, kısaca arz ettiğim nokta
lardan hareket edildiği takdirde, özel dershaneler, 
ülkemizde faydalıdır. İyi öğrenci yetiştirmek imkâ
nını sağlamaktadır ve bu imkân en asgarî bir fe
dakârlıkla ortaya getiı ilmektedir. I 

Bu bakımdan ben, Hükümet Tasarısının Komis
yonca değiştirilen en önemli noktasının bu olduğu 
inancındayım. Bu bakımdan Komisyonumuza bir 
kere daha teşekkürlerimi sunuyorum ve özel ders
hanelerin bekasının temin edilmesi hususunda de
ğerli arkadaşlarımın benimle fikir birliği içinde ol
duğunu zannederek saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki konuş

malar tamamlanmıştır. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — İzninizle Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bendeniz, sizlerin adına görev yapan Komisyo
numuzun, psikolojik etki altında Tasarıyı ele aldığı 
iddiasını, ökte arkadaşımızın heyecanına ve 625 sa
yılı Kanunu derinliğine incelemeden ve inmeden, 
Lozanla ilgili belgelerin, bizimle ilgili kısımlarını 
eleştirmeden, görmeden; hazırlık, yabancı, özel okul, 
uluslararası okul ifadelerini kendi anlayışı ile ele 
aldığına göre cevaplarımı bu açı altında sizlere ilet
mek istiyorum. 

Önce, Anayasamızdaki zorunlu eğitim ile 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 222 sayılı Eği
tim ve öğretim kanunlarındaki açılmış ve kanunî 
dayanağı olan, okul öncesi eğitiminin, böyle Ana
yasayla mukayese edilmek suretiyle bu şekilde ifade 
edilmesinin yanlış olduğunu sizlere arz etmek istiyo
rum. 

İkinci husus, elimdeki belgeler 14 Mayıs 1964 ta
rihli Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birleşim 103, 
Oturum Bir; 625 sayılı Kanunun görüşmelerinde de » 
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ileri sürülmüş ve arkadaşımız o günkü münakaşa
ların ışığı altında, kabul edilmeyen münakaşaların 
ışığı altında bugün bu konuşmayı yapmış bulunu
yor; bunu arz ediyorum: Sayın Ahmet Nihat Akay 
(Çanakkale) konuşuyor. Sayın eğitimci Rahmetli 
Cevat Dursunoğlu uzun uzun bu belgelerde açıkla
malarda bulunuyor. Sayın Remzi Şenel, (Denizli) 
açıklamalarda bulunuyor. Başkan, yeterlik önerge
si gelmiş olmasına rağmen Sayın Fethi Ülkü'ye 
(Tunceli) eğitimcidir, cevap hakkı veriyor. Konuş
malar sayfalarca devam ediyor; Sayın Millî Eğitim 
Bakanı İbrahim Öktem bütün bunların cevaplarını 
verdikten sonra bir noktaya geliyor: «Bana bir tek 
ülke gösterebilir misiniz ki, orada bir muahede son
rası akdedilen bir muahedede, verilmiş bulunan bir 
hakkı alabildiğine korumak endişesiyle gayret et
sin? Bunun karşılığı olarak da, bu memleketin di
ğer bir memlekette kendisinin de sahip bulunduğu 
hakkı muhafaza etmekte dirensin? Bunu niye aynı 
gözle görmüyorsunuz da, bizden birtakım haklar is
terken kendiniz bu muahedenin size sağladığı hakkı 
muhafaze etmekte titizlik gösteriyorsunuz. Lozan 
Muahedesinin size temin ettiği avantajları kabul et
mediğinizi, artık bunu istemediğinizi Hükümetiniz 
bildirdiği an, size bugünkü rejimden daha fazlasını 
temine amadeyiz ve bunu size şahsen ben tekeffül et
meye çalışacağım. Ama siz titizlikle bir muahede
nin size sağladığı imtiyazları muhafaza etmek gay
retini güdeceksiniz. Diğer taraftan da aynı muahe
denin bize sağladığı birtakım haklardan vazgeçme
mizi isteyeceksiniz. Bunda adalet yoktur, bunda 
Hükümetlerin birbirine karşı olan saygısı yoktur.» 

Yabancı özel okulların batı ile doğu arasındaki 
irtibatı sağlaması bakımından büyük önemi vardır. 
Yabancı özel okul diyorum, uluslararası okul diye
miyorum; arkadaşımızın karıştırdığını gördüğüm için 
açıklamak lüzumunu hissediyorum. Biz Lozan Muha-
hedesi, ondan evvel geçmiş tarihi olaylar ile mi hüküm 
vereceğiz, yoksa Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti
nin 60 inci yılını aştığımız şu sırada bugünün şartla
rı içinde getirdiğimiz kanun düzenlemesinin dışında 
mı hüküm vereceğiz?.. Durumu Yüce Meclisin tak
dirlerine arz ederken, Sayın ökte'nin tenkit ettiği 5 
inci maddeye konulmamış bir virgülün bile amacı de
ğiştirmesini, maddeye başka mana verdirmesini dikkat, 
çekici görmekteyim. 

Maddeyi okuyorum: «Türkiye'deki yabancıların 
çocukları için, Türklerle, ilgili ülke temsilcilerinin bu 
amaçla kurdukları bir vakıf tarafından uluslararası 
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okul açılmasına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.» 
Yoksa arz edildiği gibi, on defa çizdim, tespit edildi
ği gibi «Türkiye'deki yabancıların çocukları için, Türk
lerle ilgili ülke temsilcilerinin» kelimesi değildir arka
daşlar; arz ederim. 

Bunun Lozan Andlaşmasıyla ilgisi yoktur; ama 
arkadaşım endişe ediyorsa maddede daha açıklık ge
tirmek suretiyle bunu halletmek de mümkündür; ama 
bu bir yapıcı tenkit olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Uluslararası okul, uluslararası veya ikili anlaşma

lar ya da diplomatik ve konsüler misyonlar çerçeve
sinde görevli olarak yurdumuza gelenlerle iş adam i 
olarak belli bir süre gelen yabancıların çocuklarına 
kendi dillerinde veya yaygın bir dilde eğitim sağlama 
amacına yöneliktir. Bu okul kesinlikle yabancı okul 
ile karıştırılmamalıdır. Uluslararası okul, Türk mev
zuatına göre ve bir Türk vakfı tarafından kurula
caktır. Kurucular arasında ilgili ülkenin temsilcileri 
de bulunabilecektir. Okul sadece yabancı çocuklara 
hizmet götürecek; fakat yabancı okul olmayacaktır. 
(Enternasyonal School, nevi şahsına münhasır bir 
okuldur. Bugün dünyanın her yerinde mevcuttur. Ya
bancı okulun statüsü bambaşkadır. Zamanında Tür
kiye'deki Hıristiyanlara hizmet amacıyla ve bilinen 
bazı sebeplerle açılmıştır. Kendi kültürlerini yayma, 
empoze etme kaygıları zamanında olmuştur. Esasen 
bugün bu kaygılara bile yer yoktur. Lozan'da söz ko
nusu olan da bu okullardır. 

Okulu biz açıyoruz. Oysa Lozan'da taahhüdümüz 
bellidir. Sayın Rahmetli İnönünün de bu konuda bir 
mektubu vardır; o mektubu okumak istemiyorum, 
herkesin bildiği mektuplardır. Yalnız o mektubun so
nunu sadece getirdiği umdelerle kısaca arz edeyim 
sizlere: Mevcut yabancı kurumların o günün şartla
rına varlığı tanınmıştır. Bugün bizim çıkarlarımız açı
sından da durum çok değişmiştir. Yurt dışında 600 bi
ne varan çocuğumuz vardır. İşgücü göçü son yıllarda 
Asya ülkelerine yönelmiştir. Bazı ülkelerde benzer 
okulların bizim dilimizde de açılması istenebilir. Ni
tekim bugün İtalya'da Kâmil, Saadet, Güze İlkokulu
muz halen faaliyettedir. 

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tecviz edilmelidir 
bu husus. 

Yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelecek me
mur ya da iş adamı önce çocuğunun öğre
nimim" sürdüreceği okul arıyor. Bunların rağ
bet ettiği bir ülke olmamız için bu tür okul 
lar gereklidir. Bugün yabancı yatırımlar des
tekleniyor; uluslararası okul varlığı yabancı yatı

rımcılar için özendirici faktör olabilir. Sermayesi ve 
teknolojisi ile gelecek yabancı çocuğuna okul arama
yacak mı?.. Döviz girdisine sebep olacaktır. Özellik
le İslâm ülkelerinden Batı ülkelerine çocuklarını gön
deren varlıklı kişilere Türkiye'de de bir seçenek su
nulmuş olacaktır bununla. 

Uluslararası okul açıldığı takdirde, bugün sefaret 
toprakları dışında kültür merkezleri ve benzeri bina
larda her türlü denetimden uzak olarak faaliyet gös
teren okullar bir yerde toplanacak ve denetimimiz 
altına alınacaktır. Yabancı okullar bu ihtiyacı karşıla
yamaz. Çünkü derslerin en az yarısı Türkçe'dir. Di
limizin bu safhada uluslararası planda yaygın bir dil 
olmadığını da kabul etmek zorundayız. Ayrıca bizim 
öğrencilerin kontenjanlarını da kullanmış olacaklar
dır. 

«Bu okul Lozan'a aykırıdır» deniliyor. Kurucusu 
Türk tüzelkişisi olan bir okulun Lozan'la hiçbir ilişki
si görülmemektedir. Esasen yabancı okullarla da il
gili husus Lozan Andlaşmasmm maddelerinde de bu
lunmamaktadır. İkâmet ve Sâla'hiyet-i Adliye Sözleş
mesine bağlı mektuplarda Fransa, İngiltere ve İtalya" 
ya verilen bir taahhüt söz konusudur. Bu mektup in
celendiğinde, burada önemli olan iki nokta şunlar
dır: 30 Ekim 1914 tarihinden önce varlığı tanınmış İn
giltere, Fransa ve İtalya vatandaşlığındaki bu öğre
tim kurumlarının tanınacağı beyan ediliyor. İki; var
lığı tanınmamış; fakat fiilen mevcut olanların durum
larının iyi niyetle incelendiği taahhüt altına giriyor. 
Ayrıca bu okullar için hiçbir imtiyaz tanınmayaca
ğı, bunların Türk Kanunlarına tabi olacağı da ifade 
ediliyor. Mektubun süresi, bağlı olduğu sözleşme gi
bi 7 yıllıktır. 

Gördüğü gibi Lozan'da bir Türk özel kişiliği tara
fından uluslararası okul açılmasını engelleyen hiçbir 
hüküm bulunmadığı gibi, yeniden yabancı okul açıl
masına mani bir durum da yoktur. 

Tasarıdaki düzenlemenin özel dersanelere ağırlık 
verdiğini ve Komisyonumuzu bu bakımdan eleştiren 
Sayın Parlak, 26 maddenin 1/6 sini içine alan bir ders
hane meselesi hakkındaki konuşmasının dörtte üçünü 
ayırmak suretiyle bizi destekler duruma düşmüştür. 

Sayın arkadaşlarım; 
Maddeler geldiği zaman ayrıca hepsinin hesabını 

verecek bir durumdayız. Endişeniz olmasın. Dershane 
meselesini, uluslararası okul meselesini, arkadaşları
mıza en ince noktasına kadar, virgülüne kadar hesap 
verecek durumdayız 

Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıKantarcıoğ-
lu. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

İM'ÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Sayın Başkanım, müsaade bu
yurursanız Kanunun getiriliş nedenleri ve özellikleri 
hakkında kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Türkiye'de özel öğretim ala
nını düzenleyen 625 sayılı Kanun, 8.6.1965'te Ka
bul edilmiştir ve kurumlar bu Kanun hükümlerine gö
re sevk ve idare edilmektedir. Halen yürütülmekte 
olan metin işlerliğini korumakla birlikte, eğitim poli
tikalarındaki gelişmeler, resmî kesimi düzenleyen mev
zuattaki değişiklikler, kamuoyunun bazı beklentileriy
le uygulamada karşılaşılan ve mevcut Kanundan kay
naklanan güçlükler göz önünde bulundurularak am-
lan Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan Ta
sarı hazırlanmış, Hükümetimizce Yüce Meclisin sa
yın üyelerinin tasvibine sunulmuştur. 

Anayasamız, özel ilk ve orta dereceli okulların 
bağlı olduğu esasların Devlet okullarıyla erişilmek is
tenen seviyeye uygun olarak düzenlenmesi amir hük
münü taşımakta, böylece eğitim, öğretim kalitesi ola
rak ideal denilebilecek bir seviyede hizmet vermele
rini öngörmektedir. 

Diğer yandan, kamu görevi niteliğinde bir hizmet 
gören özel öğretim kurumları Ticaret Kanununa gö
re ticarethane, çalışma kanunları çerçevesinde de iş
yeri olarak mütalaa edilmektedir, Kurumlarda çalışan 
personel, özlük ve diğer hak ve yükümlülükleri yö
nünden İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu gibi iş 
hayatımızı düzenleyen mevzuata, görevlerine ilişkin 
hususlarda da resmî mevzuatımıza tabi olmaktadır. 
özel Öğretim Kurumları Kanunu böyle karmaşık bir 
alanı düzenlemektedir. 

Hükümetimiz, özel eğitim kurumlarının kaliteden 
ödün vermeden ve yozlaşmadan geliştirilmesi ve çoğal
tılmasından yana bir politika izlemekte, Devletin te
mel görevleri arasında yer alan eğitim, öğretime özel 
teşebbüsün omuz vermesini arzulamakta ve özel okul 
culuğu desteklemektedir; çünkü eğitim alanında her 
yıl beliren büyük ihtiyacı Devletimizin hepimizce bi
linen sınırlı imkânlarıyla karşılamak mümkün olama
maktadır. 

Tasarıda 'getirilen belli başlı hususları şöyle özet
leyebiliriz; 

Resmiler dışındaki her tür özel öğretim kurumun
da açılış, kapanış, eğitim ve öğretim, yönetim, dene
tim ve gözetim gibi fonksiyonların Millî Eğitim Ba
kanlığınca yerine getirileceği vurgulanmıştır, özel 
öğretim kurumu olarak açılmayacak kurumlar belir
lenmiştir. 

1981 Programı doğrultusunda özel dershanelerin 
kapatılması öngörülmüştür. Bu hususa ilişkin hüküm
ler Millî Eğitim Komisyonumuzca metinden çıkarıl
mıştır. Takdir Yüce Meclisindir. 

Ülkemizde uluslararası okullar açılmasına cevaz 
veren hükümler getirilmiştir. Yabancılar tarafından 
açılmış okulların bina kapasitelerini genişletmelerine 
ve yeni şube açmalarına imkân verecek düzenleme
ler yapılmıştır. Özel öğretim kurumlarında stajyer
liği kalkmamış öğretmen istihdamı engellenmiştir. 
Yabancı okullarda görevli Türk müdür başyardım
cılarına okulun öğretim dilini bilme zorunluğu getiril
miştir. Özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden 
alacağı ücretlerin tespit yöntemi belirlenmiş, her tür 
ücret Bakanlık onayına bağlanmış, yıl içi artışlar bir 
defa ile sınırlandırılmıştır. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Tasarının 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo-
yorum efendim. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... (Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel öğrenim Kurumla
rı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanun Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu gerçek kişiler; özel hukuk tüzelkişileri veya 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler ta
rafından açılan; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim 
kurumları ve haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, 
çeşitli kurslar, dershaneler, biçki-dikiş yurtları ve ben
zeri kurumların kurum açma, öğretime başlama, eği
tim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yaban
cılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurum
larının; eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözeti
mi ile ilgili hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — Efendim, son satırını bir üstünde 
«öğretim, eğitim» şeklinde değil de, «Eğitim, öğre
tim, yönetim» olarak düzeltiyoruz. 
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Bu madde üzerinde Sayın öztuş'tan başka söz is
teyen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efen-
djm. 

Söz alan üyelerin adlarını okuyorum: 
Sayın öztuş, Sayın Bayer, Sayın Erginay, Sayın 

Ökte; Sayın Aşkın, Sayın Aydar'a söz vermem an
cak mümkün olacak; çünkü 98 inci Birleşimde Yü
ce Genel Kurulun almış olduğu karara göre altı ar
kadaşımızın konuşmasından sonra kendiliğinden ye
terlik önergesi verilmiş sayılmaktadır. IBu bakımdan 
Sayın öztuş, Sayın Bayer, Sayın Erginay, Sayın ök
te, Sayın Aşkın ve Sayın Aydar konuşabileceklerdir 
efendim. 
Sayın öztuş, buyurun. 'Konuşma süreniz beş daki

kadır Sayın Öztuş. 

NERM'ÎN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin Sayın üyeleri; 

Görüşülmesine başlanılan Kanun Tasarısının Hü
kümetten gelen 1 inci maddesi üzerinde yapılan deği
şiklikle getirilmiş bulunan çok önemli bir eğitim so
rununu huzurunuza açıklayarak sunmak istiyorum. 
Bu da özel dershaneler konusudur. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk 
Millî Eğitim sistemi, sistemin genel yapısı içerisinde 
yer alan okul öncesi eğitim, temel eğitim, ortaöğre
tim, ile şimdi YÖK'e bağlanan yükseköğretim kurum
larından oluşmaktadır. 15 Ocak 1983 günü başlayan 
açık yükseköğretim ile de sisteme yeni bir işleyiş ge
tirilmiştir; ancak ne eğitim tarihimizde ne de millî 
eğitim sistemimizi düzenleyen ve Millî Eğitim Ba-
kalınlığının en yüksek düzeyde bilimsel kurulu olan Mil
lî Eğitim Şûralarında yukarıda sözünü ettiğimiz özel 
dershanelere ayrıca yer verilmediğini görmekteyiz. 

Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı gibi 625 
sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun uygulan
masına başlanılan 1965 yılından bu yana uygulama
da görülen bazı aksaklıkların düzenlenmesi amacı ile 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören 
Kanun Tasarısı karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Ka
nun Tasarısında teklif edilen, evvelce 1 inci madde 
içinde yer alan «Dershaneler» sözcüğünün çıkarılma
sı 3 üncü maddede de buna benzer kurumların açıla
mayacağı hükmü bu nedenlerle Hükümet tarafından 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Türk millî eğitim sistemini zedeleyen, keza eğitim 
sistemimizin ilk, orta, yükseköğretim biçiminde öğ
renci akışını yönlendiren hiyerarşik yapısında dersa-
nelerin bir tampon olarak yer almasını öngören hiçbir 
yasal düzenlemede de bulunmamaktadır. 

Hepimizin bildiği gibi özel okullar çocuklarını 
para ile okutmak isteyen aileler için imkân ve kolaylık 
sağlayan müesseselerdir. Anayasamızın 42 nci madde
sinde Devlet, Devlet okullarında erişilmek istenen eği
tim seviyesini belirtmiş, özel sektörce de açılacak özel 
okullarda bu seviyeye uygun olarak öğretim yapılma
sı hükmünü getirmiştir. Yani Devlet, özel sektörce 
açılacak okulların laboratuvar, kitaplık, spor salonu, 
müzik salonu, bahçesi, spor tesisleri, öğretim kadro
su ile tam ve eksiksiz olmasını istemektedir. Pek çok 
aile bu nedelerle büyük fedakârlıklar yaparak çocuk
larını bu özel okullara göndermeyi tercih etmektedir. 
Özel sektörün bu alanda bir hayli yol aldığını ve çok 
başarılı olduğunu görmekteyiz. 

Ancak, özel okullarla özel dershanelerin karıştırıl
maması gerekir. 

Üniversite sınavlarına öğrenci hazırlamakla işe 
başlayan özel dershanelerin bugün eğitim sistemimizde 
yeri olmayan, velilerin para ödeyerek, çocukların 
okullarda okuduklarını yardımcı ders kitapları aracı
lığı ile tekrarlanmalarını sağlayan, ya da yüksekokul ve 
yabancı dille öğretim yapan orta dereceli okul ve 
fen liseleri sınavlarına hazırlayan kurumlar olarak or
taya çıktıklarını görmekteyiz. Bunlar, üniversiteye gi
riş konusunu kolaylaştırmak üzere kendilerini adetâ 
orta eğitimi tamamlamakla görevlendiren sunî kuru
luşlardır. JBu kuruluşları tescil etmekle, ortaöğretimi
mizde kalite yönündeki atılımlar önlenecek ve eğitim 
sistemimizde özlediğimiz yapıcı ve eğitsel yarışma, 
yerini dershaneler arası ticarî yarışmaya terk edecek
tir. 

Ancak öğrencilerin; 
1. Üniversitelere ve yüksekokullara girişlerinde 

uygulanan sistem ile yabancı dille öğretim yapan orta 
dereceli okullara ve fen liselerine girişte uygulanan 
sınav tekniklerinin yıl içerisinde uygulanan sınav tek
nikleriyle aynı olmaması öğrencileri bu yolla sınav
lara hazırlanmaya zorlamaktadır. En azından yıl içe
risinde derslerde uygulanan sınav teknikleri ile yarış
ma sınavlarında uygulanan sınav tekniklerinde bera
berlik sağlanmalıdır. 

2. Devletin eğitim öğretim imkânlarının yurdun 
her yanına eşit bir şekilde götürülememesi okullarda 
öğretimin Anayasamızın öngördüğü düzeyde yapıl
mamasını sağlayamamıştır. Okullarımızda gerekli ders 
öğretmeni ihtiyaçlarının tamamlanması önlemleri alın
malıdır. 

3. Eğitim sistemimizde, ortaöğretim kademesin
de hayata hazırlama programları yeteri kadar uygu-

— 543 — 



Danışma Meclisi B : 101 

lanmadığından, gençlerimiz üniversiteden mezun ol
makla ancak iş edinilebilir düşüncesiyle üniversite ka
pılarına yığılmaktadırlar. Bunlara girişin birkaç saat
lik yarışma sınavında alınacak en yüksek puana açık 
olması, öğrencilerimizi sınavlarda en yüksek puanı 
tutturmak için her çareyi denemeye özendirmektedir. 
Eğitim sistemimizde bu sorunun ortaöğretim düzeyin
de çözümlenmesi çareleri aranmalıdır. 

Dershaneleri, resmî okullarda verilen ve eksik 
kalan öğretimi tamamlayan kurumlar olarak görmek, 
Anayasamızın 42 nci maddesindeki «(Devletin eğitim 
ve öğretim görevbne aykırıdır, onur kırıcıdır; Devle
tin eğitim ve öğretimdeki güç ve ödevinin zaafı sa
yılmalıdır. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, ülkemizin 
en önemli sorunlarından biridir. Ülkedeki sosyal ve 
ekonomik dengesizliği yumuşatmanın tek yolu da, 
öncelikle herkese eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini 
sağlamakla mümkündür. 

ÜSYMİ ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında sı
nav sistemiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü mem
nunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. Bu gelişmeler ışığın
da bu suni, sistem dışı alış-veriş merkezlerinin tescili
nin yararsız olacağını söylemek mümkündür. 

Millî Eğitim sistemimizin, birtakım patolojik ek
lentilerle sağlıksız bir hale getirilmesini önlemeliyiz. 
Bu nedenlerle, 1 inci maddenin Hükümetten geldiği 
şekliyle kabul edilmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztuş. 
Sayın Komisyon; Sayın Bayer'e söz vermeden ev

vel, biraz evvel okuttuk fakat şu anda muttali olduk: 
Kanun Tasarısını hazırlarken zannederim «Madde 1» 
diye başlamışsınız. Oysa «Madde 1. - 625 sayılı Özel 
öğretim Kurumları Kanununun 1 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir» diye bir ibareniz yok... 

'MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu ibare vardı, ok işa
retiyle gösterilmişti; fakat burada metne dahil edil
memiş efendim. 

BAŞKAN — Nerede efendim?.. Bizim metnimiz
de, elimizdeki metinde böyle bir şey yok efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bizim hazırladığımız 
metinde vardı; düzeltmemiz lazımdı; fakat düzeltme
mişiz efendim. 

BAŞKAN — Hayır; bize, baskıya gönderdiğiniz 
metinde de yok. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. Sonra
dan biz bunu düzelttik; fakat... 

BAŞKAN — Hükümet Teklifinde var; fakat sizin 
kinde yok efendim. (Bu ibareyi ilave ediyoruz; 1 inci 
maddeyi ona göre okutacağız. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim; aynen 
ilave ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir de, hep «Özel Öğretim Kurum
ları Kanununun şu maddesi, şu maddesi» diyorsunuz. 
Halbuki, «625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu
nun şu maddesi, şu maddesi» şeklinde denilmesi ge
rekir. Bu nedenle, bütün maddeleri sıöylediğim bu 
düzeltilmiş şekliyle okutacağım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tamam efendim; sağ-
olun., 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de-, 
ğerli üyeler; 
Müzakere etmekte olduğumuz Özel Öğretim Kurum

ları Kanununda yapılan değişiklik, ülke gerçeklerine 
göre çok önemli değişikliktir. Çünkü, millî Eğitimimi
zin daha dün temel kanunlarını münakaşa ederken 
ve bugün de münakaşa ederken gördük ki, temel mü
esseseler artık Türk eğitiminde, Millî Eğitim Bakan
lığının anagörevleri arasına girmiştir. Bu anagörevler 
arasına giren eğitimi, ben kısaca iki bölümde toplu
yorum: Birincisi yaygın eğitim, ikincisi örgün eğitimi; 
ama 1 inci maddeyi tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz 
ki, eğitim, öğretim ve kurs birbirinin içine girmiştir; 
ne nedir; belli değildir. Bunun yanında, bir de eklen
tiler vardır; «Özel dershaneler, özel okullar» yahut 
diğer buna benzer «Kurslar, temel eğitim» gibi terim
ler tamamen birbirinin içine girmiştir. Bence, mad
denin tedvini tamamen yanlıştır. 

İkinci konu ise, öğretim ve eğitim bir akış içinde
dir. Dün kabul ettiğimiz sisteme göre, altı yaşından 
başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar giden ve da
ha sonra da yükseköğretim olarak isimlendirilen bir 
akış vardır. Bu akışla bu madde arasında hiçbir bağ
lılık yoktur. Millî eğitim bir bütün olduğuna göre, bu 
akışa göre ilk önce eğitim müesseselerini sıralamamız 
lazım, arkasından özel kursları ve eğitim müessesele
rini sıralamamız lazım. Hükümet Teklifinde de ve Ko-
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misyonun kabul ettiği metinde de eğitim sistemimize ı 
uygun akış ortada yoktur. I 

Diğer bir konu ise; geçmiş tarihte, çok yakın ta- I 
rihimizde özel dershaneler konusu günün problemi ol- I 
muştu ve Türk Millî Eğitiminde Özel dershaneler bir I 
kanayan yara halinde ortaya çıkmıştı. I 

Şimdi, bu özel dershanelerin ne yaptığını tetkik I 
edelim, iki türlü eğitim yapıyordu: Bir, üniversite için I 
hazırlık kursları; yapıyordu; bir de, eğitimin akışı ara- I 
sında ortaöğretimde sınıflardan geçirtme imkânını I 
sağlıyordu. Ben prensip itibariyle, üniversite öğretimi- I 
ne hazırlık konusunda bir nevi eğitim yaptırılmasına I 
taraftarım; ama eğitimin içinde ortaöğretimde; orta- t 
okullarda ve liselerde bir nevi geçinme maksadı, bir I 
nevi spekülasyon, bir nevi eğitim maksadının dışında- I 
ki hazırlıklara taraftar değilim. I 

Bakın, bana gönderilen broşürde yine özel dersha- I 
neler için söylenen ve Türk Maarifine çamur atarca- I 
sına söylenen ibare şu: «özel ve resmî okullarımız I 
müfredat programları bakımından farklılık göster- I 
mektedir» Hayır; şimdi millî eğitimimizde müfredat I 
programları bir bütündür. Hatta tek ders kitabına 
doğru gidilmiştir..» öğretmen farklılığından dolayı I 
bu fark büyümektedir.» Hayır; öğretmenler, Türk öğ- I 
retmeni her lisede, her ortaokulda aynı dersi aynı I 
müfredatı vermektedir, yalan söylemektedirler., «öğ- I 
rencileri farklı yetiştirmektedirler.» îşte benden ev
vel Tasarının tümü üzerinde konuşan arkadaşımız, bu I 
sene liselere giriş imtihanında Türk eğitiminde bir I 
gelişmenin olduğunun çok güzel misallerini verdiler. I 
Bu bakımdan, ortaöğretimde esas mesele, kalite ve 
kantiteyi yapmaktır. Bunun için de, Millî Eğitim Ba
kanlığı yeni çalışmaların içine girmiştir. I 

Bu yönden, en son olarak şunu önermekteyim: I 
Maddeni tedvininde eğitim, öğretim ve kursların ay
rı ayrı paragraflar halinde ele alınmasını ve Hükümet I 
Teklifinin prensip olarak müzakere edilmesini arz ve 
teklif ederim. I 

Teşekkürlerimle. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; I 

Tasarının genelinde yapılan konuşmalarla bu 1 in
ci madde üzerinde yapılan konuşmalar arasında bir- I 
çok konularda benzerlik var. Esas benim de üzerin
de duracağım nokta; bir defa şekil bakımından Hü
kümetten gelen teklifte bulunmamasına rağmen, Ko- | 
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misyonun, dershaneleri kendi maddesi içerisinde al
ması ve sonunda da «Dershanelerin bu yıl kaldırı
lacağı» hakkındaki hükmü, gayet tabiî gene Komis
yonun metinden çıkarmasıdır. Böyle bir durumda 
Hükümetin politikasını, şimdiye kadar dershaneler 
bakımından şu memlekette tahmin ettiğimiz anlam
da zararlarını önlemek için bir tedbir getirirken; Ko
misyon, âdeta eski zararların devamını istemesi ba
kımından acaba kendisinde bu hakkı nasıl görmüş
tür; bunu sormak istiyorum. 

Aslında dershaneler, gayet tabiî millî eğitim po
litikamızın, liselerin kâfi derecede eğitim yapama
masının bir sonucu olarak üniversiteye giriş imtihan
ları bakımından ortaya çıkan bir zaruretti. Fakat, 
dershanelerin ne derece suiistimal edildiği de ortada. 
Lise öğretmenlerinin birçoğu bu dershanelerde ders 
vermektedir ve bu dersler bakımından da bazı ders
haneler hatta reklam babında «Garanti ediyorum 
üniversiteye girmeyi, bizden şu kadar kişi girmiştir, 
sizi de garanti ediyorum, yeter ki bize gelin» demek-
teler. Bu bir serbest rekabet haline gelmiş; yani eği
tim alam bile ticarî birtakım usullere intikal ettiril
miş durumda. 

Şimdi «Liseler kâfi derecede eğitilmiyor, dolayı
sıyla bunlar bir zaruret olmuştur» denecek. Evet; 
ama bunlar birbirine biraz da bağlı. Şu şekilde ki, 
dershanelerin bu vazifeyi üzerine almaları Millî Eği
tim Bakanlığının kendi vazifesini layıkıyla yapama
dığının ifadesidir. Tabiî başka sorular da ortaya çı
kabilir. Gerçekten üniversiteye giriş sınavlarının so
ruları çoğu kez, liselerde okutulan derslerin üstünde. 
O kadar zor sorular ortaya çıkıyor ki, bunların belki 
birçok liselerde okutulmadığı da kabul edilebilir ya
hut hocaların kifayetsizliği dolayısıyla okutulama-
maktadır. O halde bir boşluğu dolduruyor. 

Şimdi bir ticaret metaı halline getirmek suretiyle 
eğitimi devam mı ettirelim yoksa Millî Eğitim Ba
kanlığının aslî vazifesi olan iyi bir eğitimi mi bura
da nazara alalım. Ben bu ikinciyi düşünmekteyim. 
Dershanelere yeniden cevaz verdiğiniz müddetçe, Mil
lî Eğitim Bakanlığının görevini de daha çok zorlaş
tırmak şekline gelecektir; çünkü bu artık bir istis
mar, bir kötüye kullanma şeklinde devam etmekte
dir. 

Millî Eğitim Bakanlığı da şikâyetçi, bizar. Ne
den?.. Çünkü kendi elemanları dışarıda büyükçe pa
ralarla gizli olarak bu dersleri verebilmektedirler, 
vermektedirler. O halde millî eğitim politikamız bu 
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anlamda oldukça kötü bir durumda bulunmaktadır. 
Bunu düzeltmek lazım. 

Dershane bakımından bu şekilde Komisyonun 
bence kendi yetkisini aşan, Hükümetin düşüncesini 
aşan bir yöne girmesi bile haksızlıktır. Dolayısıyla 
o hususun düzeltilmesini ben de ileriye sürmek isti
yorum ve bu hususta varsa önergeler, onları destek
leyeceğimi arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Ökte... 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Efendim, benim 
önergem vardı, o zaman konuşacağım. 

BAŞKAN — O zaman Sayın Ender'e konuşma 
hakkı doğmuştur efendim. 

Sayın Aşkın, buyurun efendim. 

AYDEMÎR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 
Meclis üyeleri; 

Yeni gelişen ülkelerin meselelerini inceleyen ve 
dünyada otorite olarak kabul edilen kişi ve kuruluş
ların vardıkları bir tek ortak nokta vardır. O da, geri 
kalmışlık çemberini kırmanın sadece, her şeyden ön
ce eğitimden geçtiğidir. Eğitim ve öğretim suretiyle 
ancak geri kalmışlık çemberinin kırılacağı uluslarara
sı düzeyde kabul edilmiş bir gerçektir. Bu nedenle 
Danışma Meclisimizin son günlerde birbiri ardından 
millî eğitimimizle ilgili yasaları görüşmesi hayırlı ve 
iyi bir tesadüftür. 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında görülür ki, ge
ri kalmışlığın çemberini kırmak eğitimden geçiyor 
ise, o halde yeni gelişen ülkelerin, imkânlarını zorla
yarak mümkün olduğu kadar daha yüksek fonları 
eğitim ihtiyaçlarına ayırmaları ortaya çıkacaktır. Bu 
bir ihtiyaç. 

O halde yeni gelişen ülkelerde her türlü fon kıt 
olduğuna göre, bu fonların sağlanabilmesi için, o 
ülkede mevcut bütün imkânların harekete geçirilmesi, 
millî eğitime yönelecek ve biraz daha bilgi verecek 
her türlü kuruluş ve yatırımların teşvik edilmesi ih
tiyacı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu açıdan konuya 
yaklaştığımızda Türkiye'de devletin millî eğitim
de kendine düşen görevleri en iyi şekilde yürütmek, 
en yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yapmak, en 
kaliteli öğretim ve eğitim yapmanın yanında, yetme
yen ihtiyaçlarını tamamlaması için diğer kesimlerden 
de en geniş şekilde yararlanması ve bunun için ge
rekli şartların yasalarla bugün, şu anda olduğu gibi 
düzenlenmesi gayet normal ve doğaldır. 

İkinci önemli bir noktaya değineceğim : Özellik
le dershanelerle ilgili olarak ve özel okullarla ilgili 
olarak, «Efendim, bunlar ticarileştiriliyor, o halde bu 
ticarileştirilmeyi ortadan kaldırmak için ticarî olma
yan şekliyle bunu Millî Eğitim Bakanlığı yapsın» 
denildi. 

Değerli meclis üyeleri; 
Bugün yine kabul edilmiş bir gerçek şudur ki, 

ihtiyaçlar fonksiyonları doğurur. Özellikle ekonomik 
hayatta bu çok açık ve nettir. Bir ihtiyaç doğmuş ve 
bu ihtiyaç eğer karşılanamıyor ise, zamanla bu ih
tiyacı karşılayacak fonksiyonlar kendiliğinden doğa
caktır, bu ihtiyaç yaygınlaştıkça ve bu fonksiyonlara 
talip olan müesseseler arttıkça, rekabet de kendiliğin
den artacaktır ve kalite de yükselecektir. 

Bugün Türkiye'de eğitim ihtiyacı üniversiteye gir
mek için bugün verilen ortalama eğitim düzeyinin çok 
daha üstünde bir eğitime ihtiyaç olduğu açık. O hal
de bu ihtiyaç meydanda olduğu sürece, bunu yerine 
getirecek olan fonksiyonlar doğal olarak ortaya çı
kacaktır. Dolayısıyla bu olay önlenilmek isteniyorsa, 
ihtiyaca cevap vermek için ortaya çıkan fonksiyon
ları ve bu fonksiyonları temsil eden müesseseleri or
tadan kaldırmakla bu mümkün değildir, ihtiyacı gi
dermekle mümkündür. Dolayısıyla bu ihtiyaç gide
rilinceye kadar siz eğer resmî olarak kurulmuş bu 
müesseseleri resmî kayıtları olan, belirli derecelerde 
kontrola tabi olan, vergisini ödeyen bu müesseseleri 
ortadan kaldırırsanız, bunun yerine özel öğretmenler 
ortaya çıkacaktır. Bunu önlemeniz mümkün değildir. 
O zaman herkesin peşine bir kişi takacaksınız ve ay
rıcalığı teşvik edeceksiniz. Dolayısıyla meseleye his
lerden çok gerçeklerle yaklaşmakta yarar olduğu ka
nısındayım; hatta bu gerçeği bugünkü Hükümetimiz 
de kabul etmiş ve bizler de bunu teşvik etmişizdir. 
Nitekim biraz önce kabul ettiğimiz okuma - yazma
yı teşvikte, Millî Eğitim Bakanlığının dışında diğer 
kesimlere de görev verdik, sorumluluk verdik, bunu 
yerine getirmezse ceza da verdik. 

Daha da ötesinde geçen gün, değerli arkadaşlarım 
buradalarsa, Sayın Millî Eğitim Bakanımızla burada 
dışarıda görüşürken, en çok iftihar ettiği meseleler
den birinin, kişilerin yaptırdıkları okullar olduğunu 
söyledi. O halde okulların yaptırılmasında Millî Eği
tim Bakanlığının bütçesi yetmediği için, imkânları 
yetmediği için kişilere müracaat ediyoruz, kurumlara 
müracaat ediyoruz, taltif ediyoruz, beratlar veriyo
ruz; ama diğer taraftan belirli doğmuş ihtiyaçları 
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karşılamak üzere ortaya çıkan resmî, açık, herkese 
açık müesseselere bu ihtiyaçlar mevcutken, «Hayır, 
bunları kapatalım» diyoruz. Doğrusu bunları bağdaş
tırıp bir mantık silsilesi içerisinde çözümleyemiyo
rum. 

Bu nedenledir ki, Millî Eğitim Komisyonu bu 
meseleyi, bu ihtiyacı hissettiği için bu ihtiyaca ce
vap veren müesseseyi buraya koymak suretiyle hu
kukî bazını hazırlamak ihtiyacını duymuştur. 

Şunu size temin ederim ki, yarın Millî Eğitim Ba
kanlığımız kendi imkânları artıp, eğitim düzeyleri 
yükselip, üniversitelere ve lisan okullarına girebile
cek talebeleri kendi okullarında rahatlıkla yetiştirip, 
dışarıda kimse kalmadığı günlerde, pek nadir kimse
lerin dışında bir kişiyi dahi o kurslara gönderemezsi
niz, evvela talebe gitmez, üstelik velisi bu parayı ver
mek istemez. 

Dolayısıyla meseleye Türkiye'nin gerçekleri açı
sından yaklaşmakta Ve bu dönemde bu soruna ge
tirilen çözüm yolunun en uygununun Millî Eğitim 
Komisyonunun çözüm yolu olduğu inancı içinde
yim. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. («Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Aşağı yukarı bir yıl öncesinden bu yana birinci 
maddede sözkonusu edilen dershaneler durumu, özel 
dershane yöneticileri tarafından Danışma Meclisinin 
sanıyorum ki, bütün üyelerine zaman zaman gön
derdikleri birtakım dokümanlarda «kapatmasınlar, 
eğer kapatacaklarsa bir süre tanısınlar» şeklinde nok
talanıyordu. 

Bir ülkenin millî eğitim hayatını ciddi birtakım 
esaslara bağlama prensiplerine ulaşıldığında elbette 
ki, alınacak kakarlar birtakım kimseleri tedirgin ede
cektir. Belki de o ana kadar sağlanan kazançlar 
ortadan kalkacaktır, bu bir vakıadır. 

Türkiye'de dershaneler konusu gerçekten kendi
liğinden ortaya çıkmış bir konu değildir, bir ihtiya
cın zorlaması ile ortaya çıkmıştır. Ancak, bu ihti
yacın ortaya çıktığı alanlara bakarsanız, Türkiye'de 
fırsat eşitliği ilkesinin zedelendiğini de hemen ar
kasından ilave etmeniz gerekecektir. Bugün dersha
nelerin aşağı yukarı tamamı üniversitelerin ve bu 
üniversitelere bağlı fakültelerin yerleşik bulunduğu 
kentlerde açılmıştır. Bunların sayısını bir tarafa bı

rakırsanız bundan yararlanamayan kent alanlarının 
Türkiye il sayısının yarısından fazla olduğunu göre
ceksiniz. 

İkincisi halen öğretim halinde bulunan liselerin 
son sınıf öğrencileri eğer okudukları liselerde o çev
rede, o alanda bir üniversite bir fakülte yok ise, ora
da açılmamış olan bir dershaneden yararlanma fır
satında bulunamamaktadırlar. Böylece ülke çapın
da zaten kalite ve kantite açısından her zaman eleş
tirilebilecek t>ir millî eğitim yapısının daha da den
gesiz bir duruma girdiğini görmemek mümkün de
ğildir. 

Olay, Türk millî eğitiminin dengeye ulaştırıldığı 
zaman artık özel dershaneler bir ihtiyaç olmaktan 
çıkar şeklinde bir mülahazaya bağlanamayacak ka
dar ciddidir. Bunu açıkça ortaya koymak lazımdır. 
Hükümet bunu görmüştür. Hükümet buraya ders
hanelerin konulmaması vakıasını Tasarıda getirir
ken, ben Türk millî eğitim hayatını kendi içinde 
dengeye kavuşturacağım şeklindeki bir vaadi de ka-
nunlaştırarak Türk milletine sunmaktadır. Bunu gör
mek lazımdır ve buna inanmak lazımdır. Eğer öte
den beri süregelen ve fırsat eşitliğini ciddî şekilde 
yaralayan ve ayrıca da bir ticaret kaynağı haline 
dönüşmüş bulunan bu olaya «dur» demek gereke
cektir. 

Elbette ki bunu Anayasamızın öngördüğü kar
ma ekonomik sistem içinde özel teşebbüsün ya
ra alacağı şeklinde mütalaa etmek mümkün de
ğildir. Neden değildir?.. Kısaca özetleyeyim. Çünkü 
özel teşebbüs kâr amacı güder, bu böyledir. Eğitimi 
bir kâr vasıtası haline getirmek, eğitilecek insanlara 
netice itibariyle «sen üniversite sınavını kazanacak
sın» şeklinde bir garanti ile ortaya koymak aslında 
meselenin özü ile çelişir bir. 

İkincisi, 'bugüne kadar toplanmış milyonlarca 
para, (ki bir eğitim kadrosu vardır, öğretim kadro
su vardır, bunların maaşlarıdır) bir de öte yanında 
Türkiye'nin basım sanatı içerisinde, baskı olayı içe
risinde üretilmiş olan kitapların ne derecede kulla
nıldığı, ne derecede verimli olduğu vakıası vardır, 
oraya yapılan yatırımlar vardır. Bütün bunların hep
sini bir araya getirirseniz aslında olay karmaşık bir 
mahiyet göstermektedir. Türkiye'nin gerçeklerinin 
dışına taşmaktadır. 

Disiplinli bir dershane olabilir; ama disiplinli bir 
dershanenin de bütün 61 ile birer şubesini açabili-
yorsanız bu da mümkün değil; çünkü kâr amacı 
güden, oraya öğretmen temin etme, oraya materyal 

— 547 — 
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temin-etme konusu fevkalade güçtür. O halde den
gesizlik vardır. Bu konuyu bir noktada kendi içinde 
dengeye ulaştırmanın tek yolu bunların Hükümet 
Tasarısında olduğu gibi öngörüldüğü şekilde düzen
lenmesidir. 

Görüşümü bu şekilde arz eder saygılarımı suna
rım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Ender, buyurun efendim. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Yasanın birinci maddesiyle ilgili olarak tenkitle
rini yürüten arkadaşlarımızın üzerinde önemle dur
dukları bir iki nokta vardır. Bunlardan bir tanesi bu 
müesseselerin; yani özel dershanelerin bir ticarî me
ta merkezi haline getirildiği, ikincisi de millî eğitim 
kadrosundaki iyi öğretmenlerin oralara alınmak su
retiyle kadronun zayıflatıldığı konusunda birleşmek
tedir arkadaşlarımızın tenkitleri. Dikkat edilirse ar
kadaşlarımız dershaneleri tenkit ederken aslında mil
lî Eğitim Bakanlığının eksiklerini tenkit ettikleri or
taya çıkar. Bu da gösteriyor ki, Millîî Eğitim Ba
kanlığındaki noksanları bu özel dershaneler yoluyla 
gidermenin daha uygun olacağı hususundaki görü
şümüz yerindedir. 

Ben birkaç madde ile bunları sıralayayım. 
Bir, birkaç tane münferit örnekle dershanelerin 

iyi vazife göremediği ortaya konamaz ve söylene
mez. Birkaç tane başarılı öğrenci, filan vilayette bir 
öğrenci birincilik kazanmış, filan vilayetteki ikincilik 
kazanmış olmakla dershanelerin fonksiyonunu gös
teremediği ve dershanelerden birinci, ikinci öğrenci 
çıkamadı diye bunların iş yapamadığı iddia edilemez. 
Bu biraz anlamsız olur. Sonra, her öğrenci mutlaka 
dershaneye gidecek diye bir kayıt yoktur, kural yok
tur. Bunlar bir ticarî müessesedir. Anayasamız kar
ma ekonomiyi benimsemiştir, özel teşebbüs serbest
tir diyor ve bunlar Bakanlığın yaptığı yönetmeliğe 
göre, kanuna göre açılan müesseselerdir. 

işin tuhaf tarafı Bakanlığımız bu dershanelerle 
ilgili yönetmeliği 26.2.1981 tarihinde yürürlüğe koy
muş, 1981 yılı hükümet programında özel dersha
nelerin kaldırılmasını ' getirmiş. Dört ay sonra bu 
değişikliğin sebebi nedir?.. Ben bunu bir türlü anla
yamadım. Dört ay içerisinde aynı bakan imza edi
yor. Kararnamede hükümetin kararında Resmî Ga-
zete'de de; Hükümetin programında da aynı Baka
nın imzası var. 1981 yılının Şubatında dershanelerin 
açılması için yönetmelik hazırlıyorsunuz, her şeyi 

çıkarıyorsunuz, dört ay sonra Hükümet Programın
da diyorsunuz ki, «Efendim, bunlar fırsat eşitliğini 
bozduğu için kaldırmak istiyoruz» bu biraz anlam
sız geldi, nasıl olmuş bilemiyorum. 

Fırsat eşitliği meselesine gelince: Fırsat eşitliği 
mutlaka herkese aynı şartlar temin edilecek, dene
mez; bugünkü şartlar içinde bu mümkün değil ar
kadaşlar; yani nerede mümkün olabilir bu?.. Hak
kâri'deki çocuk dershaneden istifade edemiyorsa, 
Ankara'daki, tstaribuldaki yahut Mala'tya'daki ço
cuk da istifade etmesin, yani beyinsiz, geri zekâlı bir 
nesil mi yetiştirelim, kalitesiz bir nesil mi yetiştire
lim?.. Biz Bakanlığın yarattığı bu açığı dershaneler 
vasıtasıyla kapatmaya çalışıyoruz. Bugün belki ders
hane Hakkâri'ye kadar gidememiştir; ama Türkiye-
nin 51 ilinde 200 civarında dershane görev yapmak
tadır. 

Dershaneleri kapattığınız zaman gerçek fırsat 
eşitliği doğacaktır. Neden doğacağını arkadaşlarım 
izah ettiler, bir daha söyleyeyim: Bu dershaneler bil
diğiniz gibi, ders başına 500 lira, 1.000 lira ücret al
mıyor; ama bugün bir çocuğunuz bir dersten zayıf 
ise (Veli olanlar 'bilirler) 1 500 liradan 2 000 liradan 
aşağı dersin saati verilmiyor. Bu dershaneler kapa
tıldığı zaman zengin çocukları hocalara koşacaklar
dır, saati 1 500 liradan, 2 000 liradan ders alacak
lardır ve yarın imtihan zamanı da üniversitelere on
lar yerleşeceklerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bunun için bazı girişim
lerde 'bulundu, biliyoruz, kurslar açtı. Başarılı oldu 
mü?.. Bunu da açıkça Söyleyeyim olamadı, bir çok 
illerde başarılı olamadı. Zaten kendi kadrosunda 
öğrenciyi yetiştirecek öğretmen olsa öğrenci kursa 
gitme ihtiyacını duymayacak ki. Öğretmen yetişti-
re'bildikten sonra öğrenci niçin kursa gitsin? Yine 
programını yetiştiremeyen aynı öğretmen, geliyor si
ze bir aylık kurs veriyor, bir aylık kursla biter mi 
bu iş? Bütün sene içerisinde matematiğin, fiziğin, 
kimyanın temelini alamayan öğrenci, bir ay içinde 
mi başaracaktır bunu? Dershaneler sene içinde bu 
açığı, bu eksiği kapatmak suretiyle öğrenciyi sene-
sönuna getirmektedirler, yoksa bir aylık kursla, öğ
retimden yorgun argın çıkan bir öğretmenle bu işler 
yürütülemez. 

Özel dershaneler başıboş müesseseler midir? Ar
kadaşlar, özel dershaneleri sadece kâr amacı güden 
müesseseler gibi gösterdiler. Size bununla İlgili ola
rak yönetmelikten birkaç madde okumak isterim. 
özel dershaneler müfettiş raporlarına göre açılır, Ba-



Danışma Meclisi B : 101 12 . 5 . 1983 O : 3 

kanlıktan izin alınır, her şey teftişe bağlıdır. Bizim 
Bakanlığımızın okullarında dahi yapılmayan teftiş 
bu özel dershanelerde yapılmaktadır, gayet sıkı 
kontrol altındadırlar. Endişemiz nedir? 

özel Dershaneler Yönetmeliğinin 35 inci madde
sini okuyorum muhterem arkadaşlarım, aynı zaman
da bazı arkadaşlar da buradan cevap almış olacak
lar; «Resmî öğretim kurumlan ile özel okulların kad
rolarında yönetici ve öğretmen olarak çalışanlar, 
özel dershanelerde ders ve yöneticilik görevi alamaz
lar.» 

BAŞKAN — Sayın Ender, Komisyon adına mı 
konuşuyorsunuz? Eğer kendi adınıza konuşuyorsanız 
süreniz dolmuştur, lütfen bağlayınız. 

MUZAFFER ENDER — Bağlıyorum efendim, 
Görülüyor ki, Devlet müesseselerirideki öğret

menler bu müesseselere çekilmiyor; ama ancak emek
li iyi öğretmenlerden istifade etmek suretiyle öğren
cilerimizin faydalanmaları sağlanmış oluyor. 

Bir-iki istatistikî rakam vereyim efendim: An
kara Abidinpaşa Lisesinde 1976 imtihan sonuçları: 
Abidinpaşa Lisesinden 278 kişi mezun olmuş, 23 kişi 
başarı kazanmış; Ankara Deneme Lisesinden 132 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 101 inci Birleşimin 
üçüncü oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Birinci madde üzerinde söz isteyen altı sayın üye

miz konuşmalarını tamamlamış bulunmaktadırlar. Sa
yın Komisyon bir cevabınız olacak mı efendim?.. Bu
yurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Cevabımız olacak Sa
yın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Öztuş arkadaşımız, «özel dershanelerin eği

tim seviyesiyle olan ilişkilerini» ileri sürerek, «Neden 

kişi mezun olmuş, 95 kişi başarı kazanmış. Devlet 
nerede eşitliği sağlamış burada?.. 

Doğu Anadoludan giren 17427 öğrenciden 1235 
kişisi imtihan kazanmış, Marmara Bölgesinden gi
ren 21162 öğrenciden 6272 kişi imtihan kazanmış. 
Devlet temin etmiş mi buradaki eşitliği, fırsat eşitli
ğini sağlamış mı?.. Hayır. Biz bunu özel dershane
ler yoluyla kapatmaya çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da açıkça söyle
mekte fayda var ki, özel dershanelerin kapatılması
nın ardından özel hastanelerin kapatılması da gelir, 
özel yurtların kapatılması da gelir, doğumevlerinin 
kapatılması da gelir, yuvaların kapatılması da gelir. 
Eğer özel teşebbüse karşı bir alerjimiz varsa onu 
bilemiyorum; ama bizim Anayasamız karma ekono
miyi benimsemiştir, karma ekonomi içerisinde ka
nunlara uygun olarak her teşebbüs faaliyetini göste
rebilir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum 

efendim. 

Kapanma Saati : 18.05 

kapatıldığı» konusunda daha önce Komisyonda açık
lamış olduğu hususları tekrar burada dile getirdiler. 

Önce şunu arz etmek istiyorum ki, 625 sayılı Ka
nun 1964 yılından beri yürürlüktedir ve daha önce 
zabıtlardadır ifadem, sizlere tarihleriyle birlikte arz 
ettim. Nasıl ki, Yüce Meclis Türk Dil Kurumunu, 
Türk Tarih Kurumunu, Halkevlerini ve Halkodala
rını kapatamadı ve kapatmak istemedi; bunun bir 
gasp olduğunu ileri sürdü ve bundan vazgeçti; bu 
Kanunla da mevcut bir hakkı elinden almayı uygun 
görmediği için Komisyonumuz bu yolda bir karar 
verdi. Komisyonumuzun 11 üyesinin 10'u bu görüşte
dir efendim. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Aü Nejat ALPAT 
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Burada getirilen düzenlemede dershaneler çıkarıl
mış, bir geçici madde eklenmiş; 1 Ağustos 1983 ta
rihinde dershanelerin kapatılması. Hükümet politika
sının bununla alakası olmadığı görüşündeyim- Biraz 
önce arkadaşımız da buna bir nebze değindi. Çünkü, 
1980 senesinde okunan Hükümet Programında bu ko
nuya temas ediliyor, 1981 senesinin Şubat ayının 24' 
ünde Resmî Gazetede yayınlanan yeni bir yönetme
likle bu kurumlara, dershanelere; bunlara şekil veri
liyor; ama ondan sonra tekrar bir daha herhangi bir 
durum karşısında yeni bir düzen getiriliyor, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim komutanlıklarının emirleri üzerine ge

ce okullarımızdaki anarşik olaylar sebebiyle kapatıl
mıştır gece okullarımız. Bunun sebebi vardır. Kapat
ma yetkiyle olmuştur. Sıkıyönetim komutanlığı emir 
vererek kapatmamıştır. Millî Eğitim Bakanlığının mü
fettişleri gitmiş, sıkıyönetim komutanlıklarının vermiş 
olduğu talimat üzerine incelemeler yapmışlar, yerinde 
tespit etmişler ve raporla kapatmışlardır. Hiçbir za
man Ordu zor kullanmamıştır. 

Sayın Bayer, «Örgün eğitim, yaygın eğitim bir 
de eklenti eğitim» diye bir sistem ileri sürdüler, Türk 
millî eğitim sisteminde örgün ve yaygın eğitim diye 
bir sistem de yoktur. Sistem, sadece yıllara göre dü
zenlenmiştir. Kaç kişiyle, nerede ve kim tarafından 
verildiği belli ise, tespit ediliyorsa bu örgündür; edi-
lemiyorsa yaygındır. Kısaca bunu arz etmek isterim. 

iDersnanede sayı vardır, ifade vardır, örgün eğitim 
müessesesi sayılır. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü orada 
kaç öğrencinin kayıtlı olduğu, ne kadar başarı sağlan
dığı tespit edilmiştir, testleri vardır. 

Madde düzenlemesindeki sırayı Sayın Bayer «Ge
lişigüzel» bulmuştur. Mevcut Kanunda bir değişme ya
pılmamıştır arkadaşlar. Gerek Hükümet Tasarısında, 
gerekse bizim hazırladığımız metinde. Sadece ve sade
ce, aynı Kanunda, 1964 senesinde çıkan Kanundaki sı
ra ve düzenden sadece dershane çıkarılmıştı; biz aynı 
yere dershaneyi monte ettik. Bu bakımdan bunda dü
zensizlik, bunda madde başlığı aramaya da gerek 
yoktur. Çünkü Yüce Meclisimiz başlığı olmayan ka
nunlarda yeniden bir madde başlığı ihdas etmediği 
gibi, olanları da çıkarmamaktadır. 

625 sayılı Kanunun 51 maddesi vardır. Elbette bir 
bütünlük içinde ele alınması gerekir. Sayın Bayer'e 
bu bakımdan katılamıyoruz. 

Sayın Erginay Hocamız, «Komisyon kendisinde 
nereden bu hakkı buldu?» diyorlar Komisyon, 15 inci 
maddede bu hakkı buldu. Okuyorum efendim. Bu 
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Kanunun 15 inci maddesi aynen şöyledir : «Bir ka
nunda iki tane kapatma maddesi olamaz.» Falan za
mana kadar falan, falan zamana kadar falan olamaz. 
Size arz ediyorum efendim. 

«Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumî 
emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı 
tespit edilen özel öğretim kurumu (Ne olursa olsun, 
dershane, okul vs, kurs) hareketinin ağırlık derecesine 
göre geçici veya sürekli olarak Millî Eğitim Bakan
lığınca kapatılabilir. «Millî Eğitim Bakanlığının yet
kisi vardır. Yetkisi var olduktan sonra Millî Eğitim 
Bakanlığını başka bir maddede yeni yeni yetkilerle, 
bir kanunla yetkilendirmek kanunsuzluktur arkadaş
larımı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Bakanlığı bu hususu çözememiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Hakkâri'de matematik, fizik, 
kimya öğretmeni olmadığı halde, Ankara'nın göbe
ğinde dershanede olsun, lisesinde olsun, tam zamanını, 
hatîa maaşına karşılık derslerini dolduramayan mate
matik öğretmeni, yani enerjisini 30 saat değil, 15 saat, 
12 saat çalışmaya harcayan öğretmenlerle bu dengeyi 
sağlamadıktan sonra, Millî Eğitim Bakanlığı burada 
böyle bir şeyi yapamaz efendim, bu görüşteyim. («Bra
vo» sesleri) 

Hakkâri'deki çocuğu ondan sonra üniversitenin em
rine soktuğunuz zaman, aynı yarışa sokuyorsunuz; bi
rinin matematik hocası yok, öbürü 50 defa testlerini 
uygulamış ve sonra siz buna 'fırsat eşitliği ve imkân 
eşitliği diyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, eğitimcilerimizin dahi yanlış kullandığı, içi

mizdeki arkadaşlarımızın da bazen yanlış kullandıkları 
bir slogandan bahsetmek istiyorum. Bu, fırsat eşitliği
dir. Fırsat eşitliği diye bir şey yoktur arkadaşlar. Fır
sat ve imkân eşitliği vardır. Ben, Millî Eğitim Temel 
Kanununun anamaddesini iki parçaya bölemeyeceği-
mizi ifade etmek istiyorum. 

Eğer siz fiyatı tarif ederken, arz derseniz, talep
ten bahsetmezseniz o fiyat değildir veya fiyatı tarif 
ederken talep vardır derseniz arzdan bahsetmezseniz 
o fiyat değildir. 

Ben de şimdi size Millî Eğitim Temel Kanununun 
anamaddelerinden bir tanesinden bahsetmek istiyo
rum, fırsat ve imkân eşitliği beraber olmalıdır. Mad
deyi okuyorum : «Madde 8. — Eğitimde kadın - er
kek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.» Siz bu
nu sağlamadığınız müddetçe Millî Eğitimden, Millî 
Eğitimin başarısından bahsedemezsiniz arkadaşlar. 
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Ben bunu bir yıl önce yine söylemiştim, Millî Eği
timimiz 15 - 20 yıldan beri sınıfta kalmıştır arkadaş
lar, evet efendim, onun sınıfını geçirmek için çalı
şıyoruz, bütün düzenlemelerimiz bununla ilgili ve 
buna paralel olmalıdır derim. («Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Sayın Aşkın'a çok teşekkür ederim, bir eğitimci
den daha mükemmel bir şekilde bu konuya parmak 
bastılar. 

Sayın Aydar'a bu fırsat eşitliğinin müşterek ola
rak kullanılmasını tavsiye ederim arkadaşım olduğu 
için. 

MEHMET AYDAR — Zabıtlarda vardır, «müş
terek» kelimesi kullanılmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, misali ben 
daima Hakkâri'den veririm, çünkü ihmal edilen bir 
bölge, Ağrı'dan veririm, çünkü beden eğitimi gitme
miştir Ağrı'ya, Doğubeyazıt bir İngilizce öğretmeni 
görmemiştir ya Fransızca, ya Almanca görür, çünkü 
onların sayısı çoktur; ama bunları siz tutarsınız öy
le bir imtihan yaparsınız ki, öyle test yaparsınız ki, 
ömründe testin «T» sinden haberi yoktur. 

O halde, mevcut bir düzenlemeye yeni bir düzen
leme getirmememiz gerekir; ama bu bir Millî Eği
tim politikası, bilmem bu bizim Meclisin politikası 
dersek o zaman işi rayından çıkarmış oluruz. 

Bu bakımdan, Sayın Erginay Hocama söylerim, 
biz sizin namınıza iş gören arkadaşlarınız olarak bu 
hakkı kendimizde gördük; ama her zaman bu hakkı 
elimizden almanız da mümkündür. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın üyeler; 1 inci maddeyle ilgili önergeler var 
okutuyorum efendim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, soru sormak 
istiyorum? 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sorabilirsiniz 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, maddenin birin
ci ve ikinci cümlesinde : «Bu Kanun Türkiye Cum
huriyeti uyruklu gerçek kişiler; özel hukuk tüzelki
şileri ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tü
zelkişiler tarafından açılan;...» ibaresi vardır. Bu
radaki özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tü
zelkişilerden ne murat edilmektedir? Bu konuda bir 
açıklama yaparlarsa durum aydınlığa kavuşacaktır. | 
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Buradan kastedilen tüzelkişilerin ne olduğu madde 
yazılışından anlaşılamamaktadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Syın Vardal. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hanginiz cevap

landıracaksınız efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
çok basit bir konu, çünkü aynı arkadaşımın bulundu
ğu ilde de bu vardır. KİT'lerin açtığı okullardır, ya-
kinen bunları bilmektedirler, şeker fabrikalarında açıl
mış bulunan okullar bunlarla ilgilidir. Bu bakımdan, 
sadece bir resmî okul dendiği zaman bunlar düşünül
mesin, değişik tipte, değişik şekilde okullarımız var
dır, daha geniş bir bilgiyi nerelerde, ne şekilde ol
dukları konularında arkadaşlarımıza Millî Eğitim 
Bakanlığının geniş bilgi vermesi mümkündür efen
dim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, bu durumda ka
mu kurumu niteliğinde olup özel hukuk hükümleri
ne göre yönetilen tüzelkişiler ibaresinin getirilmesi la
zım. Değilse, bu yazılış şekliyle yanlış ankmlara mey
dan verir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu es
kiden beri mevcut olan bir düzeni emediı, izniniz 
olursa buna cevap vereyim; eski maddede aynen böy
ledir ve böyle bir durumla karşılaşılmamıştır; eğer 
yine ısrar ederlerse, müsteşar arkadaşımız cevap ve
rirler, aynı şey devam ediyor, aynı cümleler vardır 
efendim. 

BAŞKAN — Uygulamada bir sıkıntı doğmamış
tır diyorsunuz. Teşekkür ederim efendim, zaten şifa
hî bir beyandır. 

Sayın Hükümet cevap verecek misiniz soruya 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Efendim, ben söz istedim her
halde işaretimi belirtemedim, müsaade buyurursanız 
bir, iki hususta maruzatta bulunmak istiyorum? 

BAŞKAN — Tabiî efendim buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Millî Eğitim Bakanlığı bugün 
kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içerisinde ken
disine düşen görevleri en iyi bir şekilde yapmanın 
gayreti içerisinde bulunduğunu Yüce Meclisin hu
zurunda arz etmek isterim. 

625 sayılı Kanun çerçevesinde açılan özel derhane-
lerin ana fonksiyonu son yıllarda merkezî sınavlara 
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öğrenci hazırlama üzerinde yoğunlaşmıştır. 1981 yılı 
îcra Planının 376 ncı paragrafında eğitimde fırsat 
eşitliğini bozan özel dershanelerin kısa dönemde ke
sin kontrol altına alınması, uzun dönemde bu derhane-
lerin kapatılması ve bu fonksiyonun Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı devlet okullarında açılan hazırlama 
kurslarmca yerine getirilmesi direktifi yer almıştır. 

Bu paragrafta Bakanlığımıza üç görev verilmiş
tir : 

Önce dershanelerin kesin kontrol altına alınması. 
Sonra bu dershanelerin kapatılması. 
Bu kurumların üstlendikleri faaliyetlerin okullar

ca yerine getirilmesi. 
özel dershanelerin kesin kontrol altına alınması 

yönünde şu çalışmalar yapılmıştır : 
Özel dershanelerde eğitim - öğretim ve yönetim 

işlerini düzenlemek üzere bir yönetmelik çıkarılmış, 
26.2.1981 gün ve 17263 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

Dershanelerdeki iç düzeni sağlamak amacıyla bir 
tip yönetmelik hazırlanarak 7.5.1981 gün ve 17333 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış, her özel dersha
nenin bu örneğe uygun bir içyönetmelik hazırlaması 
sağlanmış ve Bakanlığımızca da her biri ayrı ayrı 
onaylanmıştır. 

Bu yönetmeliklere ve diğer Bakanlık genelgeleri
ne dayalı olarak Ocak 1981'den itibaren daha sıkı 
denetime başlanmış ve denetim sonucu 13 dershane 
sürekli, 23 dershane geçici olarak kapatılmıştır. 

Ekim 1980'den itibaren üzerinde çalışılan ve 625 
sayılı Kanunda değişiklik yapan tasarıya Hükümet 
Programı doğrultusunda özel dershanelerin 1 Ağus
tos 1983 tarihinde kapanmasını öngören hükümler 
eklenmiştir. 

Okullarda alınan önlemler ise şöyle özetlenebilir: 
9 Kasım 1981 gün ve 7521 sayılı Yönerge ile okul

larda öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltme ve sı-
v navlara hazırlama kursları başlatılmıştır. Bu çerçe
vede 1981 - 1982 öğretim yılında 1749 kurs açılmış 
214 754 öğrenci devam etmiş, 5 237 öğretmen görev 
almıştır. 

Yoksul durumda olan 9 049 öğrenci de bu kurs
lardan ücretsiz yararlandırılmıştır. 

28 Ekim 1981 gün ve 17498 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni sınıf geçme 
ve sınav yönetmeliği ile yazılı yoklamaların ve sı
navların kısa cevaplı, çok sorulu ölçme araçlarıyla 
yapılması hükme bağlanmış, böylece merkezî sınav 
türüyle paralellik kurulmuştur. 

Öğrencilerin lise sınıflarındaki başarısının üni
versite giriş sınavına belli bir ölçüde yansıtılması 
sağlanmıştır. Okullarımızın ÜSYM yayınlarıyla des
teklenmesi sürdürülmektedir. Ayrıca, ÜSYM ve Ba
kanlığımız TRT işbirliği ile televizyonda «Sınava doğ
ru» adı altında bir dizi üniversite sınavlarına hazır
lama programları düzenlenmiş ve yayına konmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler; önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 1 inci 

maddesinin Hükümet Teklifinde düzenlendiği şekilde 
görüşülüp kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
302 S. Sayılı 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna îki Madde ve Bir Geçici 2 nci Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci ve ona bağ
lı diğer maddelerinin Hükümetten geldiği şekilde ka
bulünü saygılarımla arz ederim. 

Nermin ÖZTUŞ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 625 S. Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kânuna iki Madde ve Geçici 2 nci Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Madde 1. — Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bu Kanun Türkiye Cumhuriyeti uy
ruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler 
tarafından açılan temel eğitim kurumları ile çeşitli 
kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve benzeri 
kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, 
öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancı
lar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumla
rının öğretim, yönetim, denetim ve gözetimiyle ilgili 
hükümlerini kapsar. 

BAŞKAN — Sayın Parlak ile Sayın Öztuş'un 
önergeleri aynı mealdedir. Zaten Sayın Öztuş madde 
üzerinde görüşmüş olduğundan, Sayın Parlak'a söz 
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vermek istiyorum efendim. Sayın Parlak bir açıkla
manız olacak mı efendim? 

EVLİYA PARLAK — Görüşlerimi arz ettim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Parlak ve Sayın Öztuş'un önergeleri üzerin

de lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Sayın Dik
men, lehte. Sayın Uyguner, aleyhte... 

Sayın Dikmen, buyurun efendim, lehte. 
m 

ALt DlKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önümüzde bulunan tasarıyı tetkik ettiğimizde ta

sarının genel gerekçesinde açıkça bazı hususlar önü
müze konmuştur. Yani, gerekçede Hükümet diyor ki, 
«Anayasa gereği olarak özel okulların bağlı olduğu 
esasları Devlet okullarıyla ulaşmak istenen seviyeye 
ulaştırmak.» 

Halen 625 sayılı Kanuna göre sevk ve idare edi
len özel okulların 1965'ten sonra bugüne kadar geçen 
sürede meydana gelen gelişmelere göre yeniden bir 
düzene koymak. Yine özel öğretim kurumlarının bir 
kamu görevi ifa ettiği kabul ediliyor, Devletin görevi 
olan öğretim, eğitim görevine katkıda bulundukları, 
aynı zamanda bir ticarî müessese oldukları da göz 
önünde tutularak eğitim ve öğretim hizmetlerine özel 
sektörün de geniş ölçüde katılması bir ilke olarak ka
bul ediliyor. 

Şimdi gerekçesinde bazı faktörleri ileri sürü
yor ve yine aynı şekilde devam ediyor. Tasarı kanım
ca bunlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanmış. 

Şimdi benim aklıma bir soru geldi. Evvela bu 
sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu soru gerçekten çö
zülürse, ben ikna olacağım kanısındayım. Bütün me
sele şu dershaneler meselesi. Arkadaşlarımız hassa
siyetle bu dershanelere temas ettiler. Peki tabiî kurul
muş müesseselerdir, bunların kaldırılması için gerçek
ten düşünülmesi gereken bazı sorunlar vardır; fakat 
Kanuna bakıyorum, «Özel Öğretim Kurumlan Ka
nunu» diyor. 

Şimdi soruyorum : Dershaneler bir özel öğretim 
kurumu mudur?.. Yani dershane bir kurum mudur?.. 
Yani bu dershanelerde okuyan çocuklar veyahut ders 
alan çocuklar sonunda ilkokul mezunu mu oluyor, 
ortaokul mezunu mu oluyor, lise mezunu mu olu
yor: yani ne olyor bunlar?.. Evvela dikkatinizi bu 
hususa çekerim. 

Ayrıca arkadaşlarımız ileriye sürdüler, ihtiyaçtan 
bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim okullara ihtiyacımız vardır. Demek ki, Dev

let, yani Hükümet okul ihtiyacını karşılamak için 
şurada, gerekçede ileriye sürdüğü özel müesseselere, 
özel teşebbüse okul kurmayı, okul açmayı müsaade 
ediyor. O halde, hakikaten bu müesseseler, yani 
dershaneler bir özel öğretim kurumu olmak istiyor
larsa, niçin okul açmıyorlar?.. Bu soruyu da soruyo
rum kendime. 

Yine arkadaşlarımız rekabetten bahsettiler, ihti
yaçtan bahsettiler. Gerçekten Devletin ihtiyacı var; 
ama rekabet, yani dershane rekabeti. Yani rekabet de
yince yarın ucuzluk mu gelecek, kalite kontrol mu 
koyacağız üzerine?.. Ne yapacağız yani?.. Dershane
ler konusundaki bu rekabet neyi sağlar?.. Yani okul-
lararası gerçekten bir rekabet güzel bir şey; fakat 
dershane rekabeti acaba ne getirir?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Herhalde so

rumdan neyin çıkması gerektiğini ortaya koymuş bu
lunuyorum. Böyle bir özel öğretim kurumu olmayan 
bir müessesenin bu Kanunun içinde ne işi var, yani 
niçin burada bulunuyor?.. Hakikaten bu bir özel 
öğretim kurumu mudur?.. Bunu Sayın Komisyon 
ve Hükümet açıklasın. Bir özel öğretim kurumu ise, 
o zaman bu Kanun içinde yer alsın; «Evet» diyece
ğim. Eğer değilse, bu dershanelerin bu Kanunun içe
risinde bulunmasına şahsen taraftar değilim. 

Bu bakımdan, Hükümet metninde olduğu gibi, 
yani Hükümetin getirdiği maddede olduğu gibi, mad
denin müzakeresinde fayda umduğum için bu sözü 
almış bulunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Önerge Hükümetçe getirilen 1 inci madde met
ninin kabul edilmesi istikametindedir. Ben, Komis
yonca kabul edilen metinle Hükümetçe getirilen 
metni karşılaştırdım.^ Tek önemli fark olarak ders
haneler meselesini gördüm. Yani, Hükümetçe geti
rilen metinde dershaneler yok, Komisyonca kabul 
edilen metinde dershaneler konulmuş. Anlaşılıyor 
ki, 1 inci maddenin münakaşa mevzuu olan ağır
lık noktası dershaneler konusudur, 

Gerek Tasarının tümü üzerinde, gerekse 1 inci 
maddenin tümü üzerinde yapılan tartışmalar sıra-
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sında öne sürülen en önemli konu, fırsat eşitliği 
konusu olmuştur. Bunu arkadaşlarımız çeşitli görüş
ler ileri sürmek suretiyle işlemişlerdir. Acaba Millî 
Eğitim alanında fırsat eşitliği diye bir şey var mı
dır veya mümkün müdür?... Bunu incelememizde 
fayda var. 

Şimdi ben şöyle bir gruplandırma yaptım. Bil
hassa ortaöğrenim çağında bu ihtiyaç ortaya çıkı
yor. Çalışan öğrenciler; birinci grup, yabancı mem
leketlerde okuyan öğrenciler; ikinci grup, Türkiye' 
deki yabancı okullara devam edenler; üçüncü grup, 
Türkiye'deki özel kolejlere devam edenler; dördün
cü grup, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
ki, bunlar arasında da gruplandırma var: Fen Li

sesine devam edenler, Anadolu liselerine devam eden
ler, normal okullara devam edenler var. 

Şimdi, bırakalım dershaneleri, şu okuduğum 
gruplar arasında bir fırsat eşitliği var mı?... Bir ta
raftan normal okullara, normal liselere devam eden 
öğrenciler var, bir tarafta yabancı memlekette oku
muş veya Türkiye'deki yabancı okullarda okuyan 
veya Türkiye'deki Fen Lisesi gibi, Anadolu liseleri 
gibi çok seçkin okullarda okuyan öğrenciler var. 
O halde, bugünkü Millî Eğitim sistemimiz içerisinde 
fırsat eşitliği sağlamak ne mümkündür, ne de bu
nun sağlanmasına çalışılması doğru olur. 

Gelelim dershanelere: 
Efendim, bana öyle geliyor ki, mesele biraz faz

la abartıldı, fazla abartılıyor. Dershane ihtiyacı 
nereden doğmuştur?... Evvela buna bakalım. Şimdi 
benim çocuğum liseye devam etmektedir. Birinci 
karneyi aldı, getirdi; matematikten iki, fizikten üç 
not almış. Kırık; çocuk yetişmemiş. O alanda bilgisi 
az. Peki ben veli olarak ne yapacağım?;.. Bir çare 
arayacağım; yani o alanda çocuğumun noksanlığını 
gidermek, bilgisini takviye etmek için bir imkân 
arayacağım. Ya bir öğretmen tutacağım ki, bu bü
yük bir külfet tahmil edecek bana ki, dershaneler 
kaldırılırsa gidilecek yol da budur, başka yol kal
mayacaktır. Gene bu durumda olan bütün veliler 
de aynı yolu takip edeceklerdir. 

Şimdi ne yapıyoruz?... Yaptığımız şu! Birtakım 
organize okullar açılmıştır ki, bu Millî Eğitim ala
nında çalışan Türk müteşebbisinin bana göre bir ba
şarısıdır. Yani, bu dershaneleri yapmıştır, organize 
hale getirmiştir, işler hale getirmiştir. Ben matema
tikten, kimyadan, fizikten kırık almış çocuğumu bu 
dershaneye tevdi ediyorum ve orada bilgisini takvi

ye etmesini, yeterli hale getirilmesini sağlamak im-
I kânı buluyorum. Benim gibi, diğer bazı arkadaşla-
j rım, vatandaşlarım da aynı ihtiyaca yönelik ola

rak çocuklarını gönderiyorlar, bu dershanelerde 3'er, 
5'er, 10'ar kişilik gruplar halinde çocukları eğitili-

j yor ve zayıf kaldığı derslerden yetiştiriliyorlar ve 
dolayısıyla benim veli olarak bir müşkülüm, bir 
meselem, bir problemim halledilmiş oluyor ve çocu
ğum da muayyen dersten yetişmiş ve başarılı hale, 
duruma gelmiş oluyor. 

Mesele bu kadar basit iken bunu «Fırsat eşitli
ğ i n e kadar götürüp yurt çapında başka düşünce
lere yol açacak şekilde yorumlara gitmek öyle zan-

| nediyorum ki, doğru bir şey değildir. Bugün dersha
neler bir ihtiyacın cevabı olarak ortaya çıkmıştır, 
organize olarak çalışmaktadırlar ve başarılı bir şe
kilde çalışmaktadırlar. Bunların kaldırılması tam ter
sine fırsat eşitliğini zedeleyecek bir durum arz eder. 
Nasıl?... Bahsettiler; bazı illerimizde bazı derslerin 
öğretmenleri noksan. Çocuklar demekki o dersler
den iyi yetişememiş ve gelecek, burada üniversite im
tihanına girecek... 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, süreniz doldu efen
dim, lütfen bağlayın. 

M. FEVZİ UYGUNER — Bağlıyorum efendim, 
teşekkür ederim. 

Kiminle beraber?... Kolejlerde yetişen çocuk
larla beraber girecek; ama kendi okulunda yeteri 
kadar yetişememiş. Bunlardan imkân bulan hiç ol
mazsa gelir, bu dershanelere devam etmek suretiyle 
o noksanlıklarını telafi eder ve dolayısıyla kolejde 
yetişmiş çocukla eşit şartlar veya yakın şartlarla 
imtihana, yarışmaya katılmak imkânı bulur ve bu 
da bana göre fırsat eşitsizliği değil, bir imkân sağ
lar, bir fırsat sağlamış olur. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, önergeler üzerindeki görüşünüz, 

lütfen efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu önergeye katılmamız mümkün değildir. Çünkü 
daha önce de bu görüşümüzü açıklamıştık. Ancak 
Sayın Dikmen'in bir endişesi olmuştu bununla ilgili 
olarak, «Özel öğretim kurumları, Türkiye Cumhuri
yeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri 
veya özel hukuk hükümlerine göre idare edilen tü-

| zelkişiler tarafından açılan her derecedeki okullar, 
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haberleşme İle öğretim yapan yerler, çeşitli kurslar, 
dershaneler, biçki - dikiş yurtlan ve benzeri kurum
lar ile yabancılar tarafından açılmış bulunan öğre
tim kurumlarıdır» diye Kanunun 1 inci maddesinde 
vardır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz 

efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Efendim, arz ettiğim neden
lerle önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Parlak ve Sayın öztuş'un önergelerine 

Komisyon katılmadığını, Hükümet ise, katıldığım be
yan etmektedir, önergelerin dikkate alınıp alınma
ması, hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... önergelerin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın ökte'nin önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı?... 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın ökte, konuşmanız mümkün 

değil efendim.. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Neye efendim?... 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz söyleyeyim 

efendim. 98 inci Birleşimde alınan karar gereği, 
madde üzerinde konuşma yapıldığı takdirde önerge 
üzerinde... 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Efendim, ben 
madde üzerinde konuşmadım. Madde üzerinde ko-
nuşsaydım, doğru. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim; 1 inci mad
de üzerinde altı arkadaş arasında zatıâliniz de söz 
aldınız ve konuştunuz. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Hayır. («Ko
nuşmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Ha pardon, doğru, vazgeçtiniz, af
federsiniz efendim, doğru, Sayın Ender'e verdiniz 
yerinizi. Doğrudur efendim, buyurun, haklısınız. 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Vakit var mı 
efendim?... 

BAŞKAN — Efendim, sizin 
dakikadır, var sizin konuşmanıza. 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE 
hm efendim. 

BAŞKAN — Yarın konuşmayınız; yarın Cuma 
efendim. («Pazartesi» sesleri) 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Pazartesi ko
nuşalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın ökte'nin önergesine sıra geldiği anda ko

nuşması için belirli süre olmadığı ileri sürülmüştür. 
Hakikaten saat 19.00'a beş dakika bulunmaktadır. 
Bu nedenle bu önerge üzerindeki görüşmeleri ta
mamlama imkânı olmadığından, çalışma süresi de 
dolmuş bulunmakla 16 Mayıs 1983 Pazartesi saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 18.55 

konuşmanız beş 

- Yarın konuşa-

mmm 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

101 inci BİRLEŞİM 

12 Mayıs 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
)NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(2) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

(3) 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Malî İş
ler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 15.4.1983) 

(4) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
-9.3.1983) 

X (5) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
^Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun

ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(6) Mebfci KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(7) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe-Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi: 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(10) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayüı Bölge idare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13,1.1983) 

X (12) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe YıU 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 



X (13) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna, 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (14) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesintıesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıitma tarihli: 31.12.1982) 

X (15) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (16) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma ^Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

(X) Açık oylama, 
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Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe-
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(20) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(21) 25.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(23) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis-: 
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(24) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(25) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(26) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe ; Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1 /567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 



(27) 8.7.1981 (Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(28) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(29) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(33) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(34) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ,ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 

3 — 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(35) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(36) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(37) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(38) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(39) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARC1-
OöLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(40) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıltma tarihi : 15.4.1983) 

(41) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. ı(l/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(42) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3,1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 



Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(43) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu (Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal işler, Adaliet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(44) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve iktisadî işler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(45) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko-
miısyoniları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 302 

8 . 6 . 1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Madde 
ve Bir Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /465) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 19 Temmuz 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-954/05491 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.6.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «8.6.1965 Tarih ve 625 Sayıh özel öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

8.6.1965 TARİH VE 625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNUN BAZI MADDELE
RİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA İKİ MADDE İLE GEÇİCİ 2 NCl MADDE EKLENME

SİNE DAİR KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

1. Anayasamız, özel okulların bağlı olduğu esasların Devlet okulları ile ulaşılmak istenen seviyeye uy
gun olarak bir kanunla düzenlenmesi hükmünü de taşımaktadır. 

2. Halen ülkemizdeki özel öğretim kurumlan 1965 yılında çıkarılan 8.6.1965 tarih, 625 sayılı Kanuna 
göre sevk ve idare olunmaktadır. Ancak yeni düzenlemelere ilişkin durum değerlendirilmesinde 1965'den bu 
yana değişen şartların da etkisiyle mevcut kanunun bazı yönlerden aksadığı görülmüştür. 

3. Özel öğretim Kurumlarının bir kamu görevi gördükleri, Devletin görevi olan eğitim-öğretim hiz
metlerinde hazineye yük olmadan katkıda bulundukları ancak aynı zamanda birer ticarî müessese olarak 
da mütalaa edilmeleri göz önünde tutularak; eğitim, öğretim hizmetlerine özel sektörün geniş ölçüde katıl
ması esasının devamı genel ilke olarak benimsenmiştir. 

4. Bu konuda özel sektörün teşebbüs ve işbirliğini faydalı ve etkili bir şekilde sağlayabilmek için, özel 
öğretim kurumlarının tâbi bulunacağı esasların belirlendiği 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunun
da aksayan hususların tamamlanması, boşlukların doldurulması gerekmektedir. 

5. Millî Eğitim Bakanlığı ile özel öğretim kurumlan arasındaki ilişkileri düzenleyen, kurucularla yöneti
ci ve öğretmenlerin görev, yetki, sorumluluk ve haklarını belirleyen kurallar günümüzün şartarına cevap 
vermemektedir. 

6. özel öğretim kurumlarında, özel azınlık okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür derslerinin Devlet kad
rosundan maaş alan öğretmenlerce okutulması hakkındaki 6581 sayılı Kanun ile resmî ve özel okul öğret
menlerinin özel kurs ve dershanelerde görev almalarını yasaklayan 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanu-
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nuna Ek iki Madde eklenmesine dair 26.10.1971 gün, 1495 sayılı Kanun hükümlerine de tasarıda yer veri
lerek özel öğretim kurumları için uygulamada pratiklik sağlanmasını teminen, özel öğretim kurumlarına ait 
düzenlemeler tek bir kanunda birleştirilmek istenmiştir. Söz konusu iki kanunun da bu tasarının yürürlüğe 
girmesiyle yürürlükten kalkması gerekmektedir. 

Diğer yandan 4 Haziran 1981 tarihli ve 17360 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hükümet Programı 
doğrultusunda özel dershanelerin kapatılmasına ilişkin Kanunî düzenlemelerin yapılması zorunluluğu da doğ
muştur. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 1 inci madesinde yapılan değişiklikle Millî Eğitim Te
mel Kanunundaki ifadeler maddeye eklenmiş, 0-6 yaş grubu çocukların eğitiminin yapıldığı kreş, yuva, ana
okulu, anasınıfı gibi okul öncesi kurumların özel ve tüzelkişiler tarafından açılmaları halinde bu kanun kap
samına gireceği hususuna açıklık getirilmiş ve maddeden dershaneler ifadesi çıkarılmıştır. 

Madde 2. — Özel öğretim kurumları kanununun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle açılamayacak 
özel öğretim kurumları açıklıkla belirtilmiştir. 

Madde 3. — 5 inci maddede yapılan değişiklikle ülkemizde belirli bir süre kalacak yabancı öğrencilerin 
eğitimlerine imkân sağlamak üzere uluslararası okullar açılmasına dair ayrıcalık hükmü getirilmiştir. 

Madde 4. — 6 ncı maddede yapılan değişiklikle, yabancılar tarafından açılmış kurumların yalnız Millî-
Eğitim Bakanlığına devri hükmü getirilerek, uzun yıllardan beri eğitim-öğretim veren gelenekselleşmiş bu 
kurumların yaptıkları görevlerin bu Bakanlıkça devamına .imkân sağlanırken öğrencilerin hakları da güvence
ye alınmıştır. 

Madde 5. — 8 inci maddede yapılan değişiklikle; özel öğretim kurumlarının kuruluşları sırasındaki stan
dartların devamı sağlanarak öğrenci sayısının artırılması için, bina kapasitelerinin artışı ile ders araç-gereçleri-
nin de artırılması sağlanmıştır. 

Madde 6 . - 9 uncu maddede yapılan düzenleme ile, maddeye açıklık getirilmiştir. Birbirinin devamı 
olan kurumların (okul öncesi, temel eğitim birinci ve ikinci kademe ve ortaöğretim) aynı kurucu tarafından 
bir arada açılması, eğitim-öğretim bakımından gerekli düzenlemelerin yapılmasına bağlı olarak sağlanmıştır. 

Madde 7. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle bir kurumun 
öğretime başlayabilmesi için aranacak şartlar belirtilirken öğretime başlama izni için başvuru zamanı kayda 
bağlanmıştır. İşlemleri geciken okulların faaliyete geçme zamanları da, gelecek öğretim yılına bırakılarak eği
tim-öğretimin zamanında ve sağlam esaslara dayalı olarak başlayıp devam etmesi sağlanmıştır. 

Madde 8. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle kademeli ola
rak faaliyete geçecek kurumların kurum açma izninin tamamı için alınması, faaliyetin sadece öğretime başla
ma yönünden kademeli olmasını sağlayacak şekilde eski madde yeniden düzenlenmiş, böylece kurumun ve 
öğrencilerin geleceği güven altına alınmak istenmiştir. 

Madde 9. — özel Öğretim Kurumlarının 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, öğretime başlama izni 
ile resmî okulara denkliği tanınan özel okulların denkliklerinin öğretime başladığı yıl genel bir denetimden 
geçmesi koşulu getirilmiştir.' 

Madde 10. — 14 üncü maddede yapılan değişiklikle, öğretime başlama izni geri alınan kurumun bir yıl 
içinde yeniden öğretime başlama izni almaması halinde kapatılacağı hükme bağlanarak etkinliği olmayan 
bir özel öğretim kurumuna yasal olarak da son verilmektedir. 

Madde 11. — özel öğretim Kurumları Kanununun 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, bir özel oku
lun kurucusu tarafından kapatılmak istenmesi halinde özellikle öğrenci ve velilerinin mümkün olduğu kadar 
durumdan erken haberdar edilmeleri öngörülmüş, bil ürim süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır. 

Madde 12. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 20 inci maddesini değiştirmektedir. Türkiye'de açılmış 
olan yabancı okullar kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Merkezî sınav sistemi ile öğrenci alan bu 
okullara kamuoyundan büyük istek vardır. Bu kurumların geliştirilerek yaşatılmasında yarar görülmüştür. 

Madde 13. — özel öğretim Kurumları Kanununun 21 inci maddesinde yapılan değişiklikle madde yeniden 
düzenlenmiş ve Millî Eğitim Temel Kanunu ile özel ihtisas mesleği haline getirilen öğretmenlik, özel okul-

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 302) 
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lar açısında da meslek alanı olarak kabul olunmuş; resmî okullardaki seviye esas alındığından, bu okullar
daki öğretmenlerin en az dengi resmî okullardaki öğretmenlerin şartlarını taşımaları öngörülmüştür. 

Okulların ve eğitim-öğretimin devamlılığı için öğretmenlerin, kurumun kuruluşundan başlayarak bu oku
lun asıl öğretmenleri olmaları gerekli görülmüştür. 1495 sayılı Kanunla, 6581 sayılı Kanun hükümleri madde
ye eklenerek bu iki Kanun yürürlükten kaldırılmış ve aynı konuyla ilgili üç kanun tek metinde birleştiril
miştir. 

Madde 14. — özel öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle verilen çalış
ma izninin yine izni veren makamca iptali gerektiği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 15. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle yabancı mü
dür ve öğretmenlerle daha iyi işbirliği sağlanmasını temin amacıyla Türk müdür başyardımcılarının yaban
cı dil bilenler arasından seçilmesi zorunluğu getirilmiştir. 

Madde 16. — Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 25 inci maddesinde yapılan değişiklikle; madde metni 
Lozan Andlaşmasındaki ifadeye uygun hale getirilmiştir. 

Madde 17. — özel öğretim Kurumları Kanununun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve ders programlarının gerekli hallerde aynı makamca 
değiştirilebileceği hususu açıklıkla belirtilmiştir. 

Madde 18. — özel öğretim Kurumlan Kanununun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; ilân ve rek
lamların yayımından önce idarenin haberdar olması sağlanacaktır. 

Madde 19. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 31 inci maddesine eklenen onay uygulaması ile okul 
ücretlerinin, hükümetlerin genel fiyat politikasına paralel düzenlenebilmesi sağlanmış, Millî Eğitim Bakanı' 
nın önceden haberdar edilmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 20. — özel öğretim Kurumları Kanununun 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle Devlet Memur
ları Yasasında bulunup bu yasada tekrarlanan hükümler çıkarılmıştır. 

Madde 21. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklikle özel öğretim 
kurumu yönetici ve öğretmenlerinin resmî öğretim kurumlarındaki meslektaşları kadar ücret almaları sağ
lanmıştır. 

Madde 22. — özel öğretim Kurumları Kanununun 43 üncü maddesine eklenen hükümlerle kurumların en 
az kuruluşları esnasındaki standartlarını korumaları sağlanacaktır. 

Madde 23. — özel öğretim Kurumları Kanununun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle 657 sayılı Ka
nun madde metnine alınmış, ayrıca özel okul öğretmenleri taltif ile ceza kovuşturması yönlerinden de resmî 
okul öğretmenleriyle eşit uygulamaya getirilmiştir. 

Madde 24. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 48 inci maddesinde yapılan değişiklik ile disiplin ce
zaları uygulamasına açıklık getirilmiştir. 

Madde 25. — özel öğretim Kurumlan Kanununun 49 uncu maddesine yapılan eklentilerle özel öğretim 
kurumları öğretmenleri ceza kovuşturması yönünden de memur gibi işlem göreceklerdir. 

Madde 26. — özel Öğretim Kurumları Kanununa (Ek Madde I) bir madde eklenmektedir. Eklenen bu 
maddeyle Kanunda hükme bağlanmayan hususlar için resmî öğretim kurumları kanunlarının uygulanması 
hükmü, kanundaki açıkların kaaptılması amacıyla getirilmiştir. 

Madde 27. — Bu madde ile özel öğretim Kurumları ile ilgili olan 26.10.1971 tarih, 1495 sayılı Kanun ile 
27.5.1955 tarih, 6581 sayılı Kanun; bu kanunlardaki hükümler özel Öğretim Kanunu'nun 21 inci maddesine 
alındığından yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 28. — 4 Haziran 1981 gün, 17360 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Hükümet Programı ile 
özel dershanelerin kapatılması öngörüldüğünden bu madde getirilmiştir. 

Madde 29. — Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir. 
Madde 30. — Kanun hükümlerini Bakanlaı Kurulunun yürüteceği hükme bağlanmaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 302) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 5 Ocak 1983 
Esas No. : 1/465 
Karar No. : 10 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hükümetimizin 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısını. Da
nışma Meclisine göndermiş, Başkanlık esas Komisyon olarak Tasarıyı Millî Eğitim Komisyonumuza havale 
etmiştir. 

Basında çıkan olumlu ve olumsuz görüşler ve yeni Anayasamızın yeni hükümleri karşısında durum Ana
yasa Komisyonumuza görüşleri alınmak üzere 26 . 11 . 1982 tarih ve Z-382 /5 sayılı yazımızla bildirilmiş, 
alınan 3 . 12 . 1982 gün ve 382 sayılı yazılarından «değiştirilen ve yeniden getirilen bu kanun maddelerin
den hangilerinin veya hangi hükümlerinin Anayasaya uygun olup olmadığının açıklanması» istenmiştir. 

Durum Komisyonumuzda incelenmiş, 16 . 12 . 1982 günü gündeme alınması; tasarıyı hazırlayan Millî 
Eğitim Bakanlığının yeni Anayasa hükümlerine göre ilgili Yükseköğretim Kurulu'nun Millî Güvenlik Kon
seyi, Genel Sekreterliğinin bilgileri ışığı altında Komisyonumuzda incelenmesi uygun görülmüştür. 

Konunun geliştirilmesi için iki üye ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcileri müştereken toplanmış Anayasamızın 130 uncu maddesinin son 
fıkrasının «Vakıflar 'tarafından kurulan Yükseköğretim Kurumlarının malî ve idarî konularını, diğer hususlar 
yani malî ve idarî konular dışındaki akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden Devlet eliyle kurulan Yükseköğretim Kurumları gi'bi. Anayasada belirtilen hükümlere tabi ola
cağı ve ayrıca Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmayan Vakıflar ta
rafından kurulacak Yükseköğretim kurumlarının Devletin denetim ve gözetimine tabi tutulmaları için Ana
yasa ve mevcut kanunlara göre boşluğu giderecek bir maddenin tasarıda yer alması uygun görülmüştür. 
Bütünlüğün bozulmaması için madde tasarının sonuna konulmak üzere şöyle düzenlenmiştir. 

«Kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla, Vakıflar tarafından kurulacak Özel Yükseköğretim Kurum
ları kuruluş, işleyiş ve diğer ilgili hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, bu kanunun ek ve tadille
ri ile bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine tabidir.» 

Tasarı görüşülmeye başlanmış birinci maddeden çıkarılan «Özel dershanelerin» tasarıya eklenmesine ait 
verilen bir önerge üzerine görüşme açılmış, fayda ve zararlar» tartışılmış; 

1. Özel öğretim kurumlarının faydasızlığı, gereksizliği, işlerliğini kaybetmesi halinde kapatılmasına ait 
kanunda hükümlerin bulunduğu, 

2. Denetim ve gözetim için her türlü imkânın Millî Eğitim Bakanlığına ait olduğu, 
3. Eğitimi tamamlayan birer kurum halinde çalışmalarının yetkili kurumlarca sağlanabileceği, 
4. tyi işlerliği temin edildiğinde toplumda bir talebi karşıladığı iyi işlemeyenler için mevzuat boşluğu 

olmadığı, 
5. Üniversiteye giriş açısından yapılan araştırmalara göre faydaları bulunduğu anlaşıldığından salt ço

ğunluk olan 8 üyenin ikisinin muhalefeti üzerine oy çokluğuyla metne dahil edilmesi uygun görülmüş ve 
diğer maddelerde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

1. Tasarının başlığı yeni düzenlemeye göre değiştirilmiştir. 
2. Tasarının birinci maddesinin üçüncü satırındaki «temel eğitim» deyimi Anayasamızda ifadesini bu

lan «ilköğretim» şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü satırdaki «çeşitli kurslar» dan sonra «dershaneler» ke
limesi maddeye eklenmiştir. 

3. Tasarının ikinci maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış, birinci maddeye paralel olarak 
üçüncü fıkra metinden çıkarılmıştır. 
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4. Tasarının üçüncü maddesinde Özel Öğretim Kurumları Kanununun 5 inci maddesi aynen korunduğun
dan bu fıkra metinden çıkarılmış ve madde buna göre düzenlenmiş, diğer fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

5. Tasarının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu maddeleri redaksiyona tabı tutula
rak aynen kabul edilmiştir. 

6. Tasarının 10 uncu maddesi Özel Öğretim Kurumları Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkra
sını değiştirdiği ve üçüncü bir fıkra eklediği, birinci fıkra aynen korunduğu için buna göre düzenleme yapı
larak kabul edilmiştir. 

7. Tasarının 11 inci maddesiyle sadece özel Öğretim Kurumları Kanununun 16 ncı maddesinin birin
ci fıkrası değiştiril d iğinden bu fıkra aynen kabul edilmiş ikinci ve üçüncü fıkralar metinden çıkarılmıştır. 

8. Tasarının 12 nci maddesi aynen, 13 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmuş bu maddenin 7 nci fık
rasındaki «Öğretmenlerine» kelimesinden sonra virgül konularak «Özel» kelimesi metne eklenerek aynen ka
bul edilmiştir. 

9. Tasarının 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu maddeleri redaksiyona tabi 'tutularak 
aynen kabul, edilmiştir. 

10. Tasarının 20 nci maddesinde birinci satırdayer alan «Okullarda» kelimesinin yerine «Öğretim 
Kurumlarında» ifadesi konulmuş ve madde aynen kabu] edilmiştir. 

11. Tasarının 21 inci maddesi aynen, 22 ncinin 1 inci fıkrası aynen, 2 nci fıkrası redaksiyonla, 23 üncü 
ve 24 üncü, 25 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

12. Tasarının 26 ncı maddesinde yer alan Ek madde 1 aynen kabul edilmiştir. Tasarının 27 nci maddesi 
Ek 2 nci madde olarak alınmış, yeniden düzenlenen vs yeni Anayasamıza göre Vakıflar tarafından kuru
lacak Özel Öğretim Kurumlarına ait hüküm ek 3 üncü madde olarak bu maddeye eklenmiştir. 

13. Tasarının 28 inci maddesiyle getirilen geçici madde metinden çıkarılmıştır. 
14. Tasarının Yürürlük maddesi olan 29 uncu maddesi 27 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 
15. Tasarının Yürütme maddesi olan 30 uncu maddesi 28 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için Duruşma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLb Mahir CANOVA Muzaffer ENDER 
Başkan Başkanvekiili Sözcü 

Zeki YILDIRIM Ethem AYAN Halil AKAYDIN 
Kâtip Üye Üye 

Toplantıda Bulunamadı 

İhsan GÖKSEL Nihat KUBÎLAY M. Utkan KOCATÜRK 
Üye Üye Üye 

İmzada Bulunamadı 

Bekir TÜN AY N ermin ÖZTUS * 
Üye Üye 

1 inci madde ve ona bağlı mad
delerin Hükümetten geldiği şek
lini kabul ediyorum. Karşı oyum 

ektedir. Söz hakkım saklıdır. 
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Anayasanın 42 nci maddesinde «Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir.» denilmek suretiyle, özel okulların res
mî okullara denk olacağını; yani bir özel okulun işleyişi, öğretimi, eğitimi ile alınan sonuçlarının aynı de
recedeki resmî bir okulunki ile eşit olacağını; ondan daha düşük olamayacağını; bunun Kanunla düzenle
neceğini belirterek özel sektöre sadece okul açma izni vermiştir. Oysaki Komisyonun Kanun Tasarısına ge
tirdiği metin, özel sektöre dershane açma iznini de getirmektedir. 

Ne eğitim literatüründe, ne bir başka ülkede ve ne de bugüne kadar ve son olarak 8 - 1 1 Haziran 1982 
tarihleri arasında toplanan Millî Eğitim Şûra çalışmalarında, Türk Millî Eğitim sisteminin yapısı içerisinde 
özel dershanelerin yeri olmadığını görmekteyiz. 

Ayrıca, ne 1924, ne 1961 ve ne de 1982 Anayasamızda ve ne de 1739 Millî Eğitim Temel Kanununda 
Millî Eğitim sisteminin bütünlüğü içerisinde resmî dershanelere yer verilmemiştir. Özel 'bir eğitim kurumu
nun mutlak resmî denkliği alması gerekmektedir. 

Sistemin birimi bir bütünlük içerisinde okuldur; kanunlara göre kurulur, yönetmeliklerine göre işler 
ve sonuç elde edilir. 

Özel dershaneler, sistemin arasına Sokulmak istenen, fakat sistemi bütünüyle bozan ve eğitimde eşit
liği zedeleyen kurumlardır. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 30 Kasım 1980 gün ve 17176 sayılı ve 4 Haziran 1981 gün ve 
17360 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Devlet politikası olarak Hükümet programına alınmıştır. 

Komisyonun getirdiği öneri, Devlet politikasına aykırı düşmektedir. 
Özel dershanelerde verilen öğretimin resmî okullarda eksik kalan öğretimin tamamlanması şeklindeki gö

rüş, Anayasanın 42 nci maddesinde ifadesini bulan, Devletin eğitim ve öğretim görevine aykırıdır. Devle
tin eğitim ve öğretim gücünü ve ödevini zedelemektedir. Onur kırıcıdır. 

Bu nedenlerle 1 inci madde ile ona bağlı diğer maddelerin Hükümetten geldiği şekilde kabulünün uygun 
olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
Nermin ÖZTUŞ 

Danışma Meclisi Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

8.6. 1965 Tarih ve 625 Sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunumun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna İki Madde ve Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Özel Öğretim Kurumlan Kanununum 1 İndi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilim'iştir, 
«Madde 1. — Bu Kanun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler; özel hulkuık tüzelkişileri veya 

özel hukuk hükümlerime göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan; okul öncesi, ıtemel eğitim, ortaöğretim 
kurumları ve haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, biçki - dikiş 'yurtları ve 'benzeri ku
rumlanın kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönettim, denetim ve gözetimli ile yabancılar tara
fımdan açılmış bulunan özel öğretim kurumlarınım; eğitilin, öğretim, yönetim denetim ve gözetimi ile ilgili 
hükümleri kapsar.», 

MADDE 2. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü rnıaddesli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — Özel Öğretim Kurumu açabilmek için Millî Eğitim Bakanlığından «kurum açma izni* 

alınır. İzim için gerekli koşullar tüzükte 'belirtilir. 
Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmî benzeri 'bulunmayan Okullar, resmî 'benzeri 'deneme niteliğinde 

olan okullar, askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile emınliyet teşkilatını ilgi
lendiren alanlarda özel öğretim kurumu açılamaz. 

Herhangi bir öğretim düzeyindeki öğrencileri yetiştirmek ve her derecedeki okullarım giriş sınavlarıma 
adayları hazırlamak amacıyla her ne ad altında ve ne şekilde olursa olsun dershane ve benzerleri de özel 
öğretim kurumu olarak açılamaz. 

Özel öğretim kurumları, islimlerinde; resmî ve diğer özel öğretim kurumlarımda kullanılanı ad ve unvan
ları her ne şekilde olursa Olsun kullanamazlar.» 

MADDE 3. — özel öğretim Kurumlan Kanununun 5 imci -maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler, kendi adlarıma veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

gerçek veya tüzelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamaz
lar. 

Türk'iye'ddki yabancılarım çocukları içim, Türklerle ilgili ülke temsilcilerimin 'bu amaçla kurdukları bir 
vakıf tarafından uluslararası okul açılmasına Bakanlar Kurulunca İzim verilebilir. 

Okulun açılabileceği yerler, açılış, şekli, işleyişi ve diğer hususlar tüzükte belintifc 
Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel Okullara, Türk Milî Eğitimimin amaçlanma uygum olarak 

çalışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlığının izni ille yabancılar öğretim elemanı, ders araç ve gereçleri 
yardımında bulunabilirler.» 

MADDE 4. — özel öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 6. — Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim Kurumları, kurucularımın veya yetkililerimin 

önerisi ile yalnız Millî Eğitim Bakanlığına devredilebilir. Devredilen 'bu kurumların yömetim, eğitim ve 
öğretim özellikleri dikkate alınarak korunıması yararlı görülenler Bakanlıkça saptanır. 

Bu kurumlar kapatılsailar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler.» 

MADDE 5. — özel Öğretim Kurumları Kanonunun 8 imdi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«'Madde 8. — özel öğretim Kurumu açma belgesinin verilebilmesi idin; Kurumun 'bina veya 'binalarımın 

tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına sahip olduğu, kullanılış amaçlarıma her 'balkımdan uygun 
ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumum ihtiyacını fcarşıilayabileceği Millî Eği
tim, içişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlıkları yetkili kuruluşlarımoa saptanır. 

Saptanan öğrenci sayısı artırılamaz. Ancak, daha sonra kurum binalarında meydana gelebilecek kapasi
te artışları halinde öğrenci sayışımın artırılması istenebilir. 

Kurum açma izni 'belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan herhangi fbiırtiınıde değişiklik yapıl
ması, Milî Eğitim Bakanlığımın onayına bağlıdır.» 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel öğretîm Kurumları Kanununun Bazı MaMeîeıin'n Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde Ekle ninesine Dair Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler; özel hukuk tüzelkişileri veya özel 
hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan; okul öncesi, ilköğretim ortaöğretim ku
rumları ve haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve ben
zeri kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancı
lar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi 
ile ilgili hükümleri kapsar. 

MADDE 2. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 3. — Özel Öğretim Kurumu açabilmek için Millî Eğitim Bakanlığından «kurum açma izni» alınır. 

İzin için gerekli şartlar tüzükte belirtilir. 
Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmî benzeri bulunmayan okullar, resmî benzeri deneme niteliğinde 

olan okullar, askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatını il
gilendiren alanlarda özel öğretim kurumu açılamaz. 

Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmî ve diğ^r özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvan
ları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar. 

MADDE 3. — Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Türkiye'deki yabancıların çocukları için, Türklerleilgili ülke temsilcilerinin bu amaçla kurdukları bir va
kıf tarafından Uluslararası okul açılmasına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Okulun açılabileceği yerler, açılış şekli, işleyişi ve diğer hususlar tüzükte belirtilir. 
Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Millî Eğitimin amaçlarına uygun olarak 

çalışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlığının izni ile yabancılar öğretim elemanı, ders araç ve gereçleri yar
dımında bulunabilirler.» 

MADDE 4. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Yabancılar tarafından açılmış Özel Öğretim Kurumları, kurucularının veya yetkililerinin 

önerisi ile yalnız Millî Eğitim Bakanlığına devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim ve öğ
retim özellikleri dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur. 

Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler. 

MADDE 5. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8. — Özel Öğretim Kurumu açma belgesinin verilebilmesi için; Kurumun bina veya binalarının 

tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına sahip olduğu, kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun 
ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği Millî 
Eğitim, İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca tespit olunur. 

Tespit olunan öğrenci sayısı artırılamaz. Ancak, daha sonra kurum binalarında meydana gelebilecek ka
pasite artışları halinde öğrenci sayısının artırılması istenebilir, 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan herhangi birinde değişiklik yapılma
sı, Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — özel öğretim Kuramları Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştMlmiştir, 
«Madde 9. — Kuramlara ait yapı ya da yapılar içimde iiıkü kurucuya ait aynı veya farklı derecede ya

hut nıitelükıte okul bulunamaz. 
Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından salkımca görülmediğinim ıtefıtiış raporlarıyla saptanması halinde, 

'biır kurucuya ait yapı veya yapılar içlinde farklı derecelerde okullar bir arada bulunabilir,» 

MADDE 7. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 
«Madde 10. — Bir Özel öğretim Kurumunda öğretime başlayabilmek için «Öğretime Başlama tznıi» 

alımır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı ibaşındam üç ay önce Milî Eğitim Bakanlığına baş
vurulur. Öğretime başlama izni alınmadıkça 'kuruma öğrendi kaydı yapılamaz. 

Bu izniın, kurum açmıa izni belgesine sahip kurucuya MİM Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki ko
şularım yerine getirlmesime bağlıdır. 

a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, liaboraıtuvarlarıınin, Ikitaphğın vd beden eğitimi dianaklan-
mıtnı aımaç ve ihtiyaca yeteri görüldüğünün keşin teftiş ıraporunıa bağlanması, 

ıb) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetüilerimiın sayı' ve nlitelilkleri yönünden uygun bulunması ve bu 
kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre bdgelendiriknesft, 

c) Kurumun yönetmeliMeriyle müfredat programının Bakanlıkça İncelenip onanmış olması.-
Temel eğitim ve ortaöğretim okuları için öğretim yılının 15 inci günümden sonra verilen öğretime baş

lama izinleri ertesi ders yılından litibaren geçerlidir. 
Yeni öğretime başlaıma izni verilen özel okullarım kayıt - kaıbul süreleri, gerektiğimde 15 güln uzatılabi

lir.» 

MADDE 8. — özel öğretim Kurumları Kanununun 11 imci maddesi aşağıdaki şekilde değiştimlmiştir. 
«Madde 11. — illeri sınıfların öğretimimi kademeli olarak başlatacak kurucunun 10 uncu maddede aranan 

koşuları, açılacak her sınıf, öğretim yılı başımdan en az 3 ay önce yerime getirmesli gerekir.» 

MADDE 9. — özel öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 12.; — öğretime başlama izni verilmekle temel eğitim ve ortaöğretim okullarınım denkliği de 

tanınmış olur. Bu okular öğretime başladığı yıl içimde genel teftişe tabi tutulurlar. 
Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğine göre veya gerek görülecek faal

lerde yaptırılacak .teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöne
ticileri hakkında gerekirse, 45 maı madde hükümleri uygulanır. Daha sonra yaptırılan teftişte durumumu 
düzeltmediği anlaşılan okuların denkliği, öğretim yılı sonunda kaldırılır., Ertesi yıl yaptırılacak teftişte de 
çalışmalarının yeterli olmadığı saptanan okullar, öğretim yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sınav
lar Bakanlıkça özel olarak yaptırılır.» 

MADDE 10. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
.«Madde 14. — Kurum açma izni belgesimi alıp 3 yıl içimde öğretime başlama iiznlinıi alamayan kurucu

nun kurum açma izni geri almır. 
öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içimde öğretime başlamazsa veya öğretime başladık

tan sonra ana verirse veya iznim alınış amacımdan başka almaçlarla fculanıldığı teftiş raporlarıyla . anlaşılırsa 
öğretime' 'başlama izni geri 'alımır. 

'Bir yıl içinde yeniden öğretimle başlama lizni alamayan kurum kapatııkr.» 

MADDE 11. — Özel öğretimi Kurumları Kanununun 16 mcı mıaddesıi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16.: — özel ıbir okulun kurucusu Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere em az 6 ay önce 

yazılı olarak bildirmek şartıyla ve ancak öğretim yılı sonunda okulumu kapatabilir. 
Bunum dışında bir özel okul, kurucusu tarafından öğretim yılı içim hiçbir şekilde kapatılamaz. 
Yukarıdaki şartlara uymadan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir özel Okul açma veya ortak olma 

izni verilemez, öğrenci velilerimin kurucular aleyhime umumî hükümlere göre açacakları davalar saklı kal
mak şartıyla ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl içim aldığı taksileri aynen iade eder.!» 
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MADDE 6. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde iki kurucuya ait aynen veya farklı derecede yahut 

nitelikte okul bulunamaz. 
Eğitim - öğretim ve yönetim 'bakımından sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halin

de, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı derecelerde okullar bir arada bulunabilir. 

MADDE 7. — Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 10. — Bir Özel Öğretim Kurumunda öğretime başlayabilmek için «Öğretime Başlama Izni»i alınır. 

Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı 'başından üç ay önce Millî Eğitim Bakanlığına başvurulur. 
Öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. 

Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki şart
ların yerine getirilmesine bağlıdır. 

a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuvarlarının, kitaplığın ve beden eğitimi imkânları
nın amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş raporuna bağlanması. 

b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu 
kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belgelendirilmesi. 

c) Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması. 
ilköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden sonra verilen öğretime başlama 

izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. 
Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabi

lir. 

MADDE 8. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — ileri sınıfların öğretimini kademeli olarak başlatacak kurucunun 10 uncu maddede aranan 

şartları, açılacak her sınıf için, öğretim yılı başından en az 3 ay önce yerine getirmesi gerekir. 

MADDE 9. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1.2. — Öğretime başlama izni verilmekle ilköğretim ve ortaöğretim okullarının denkliği de tanın

mış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl içinde genel teftişe tabi tutulurlar. 
Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğine göre veya gerek görülecek hal

lerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöne
ticileri hakkında gerekirse, 45 inci madde hükümleri uygulanır. Daha sonra yaptırılan teftişte durumunu dü
zeltmediği anlaşılan okulların denkliği, öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl yaptırılacak teftişte de ça
lışmalarının yeterli olmadığı tespit olunan okullar, öğretim yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sı
navlar Bakanlıkça özel olarak yaptırılır 

MADDE 10. — özel öğretim Kurumları Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş, üçüncü bir fıkra eklenmiştir. 

«Öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başla
dıktan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşı
lırsa öğretime başlama izni geri alınır.» 

«Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni almayan kurum kapatılır.» 

MADDE 11. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 16. — özel bir okulun kurucusu Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en az 6 ay önce ya
zılı olarak bildirmek şartıyla ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. 
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MADDE 12. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 20 moi maddesi aşağıdaki şefciide değiştirilmişti. 
«Madde 20. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği ıtaırihten önce, yabancılar tarafımıdan açılmış bulunan özel 

öğretim 'kurumları aynen korunur. 
Ancajk, bu özel öğretim kurumlarınım çoğaltılması, iaynıı ıil veya başka, illerde şubelerinin açılması Bakan

lar Kurulu Kararına; binalara ilaveler yapılması, mevcut binaların yerine ıkaıim olmak üzere yeniden bina
lar inşa edilmesi ve genişletilmesi Millî 'Eğitimi Bakanlığımın iznine bağlıdır.» 

MADDE 13. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 21. — Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin; asıl görevi bu 

kurumlarda olan yönetici ve eğitim - öğretim elemanları liîe yürütülmesi esastır, 
Bir özel okulum öğretmen kadrosunun, kuruluş sırasında üçte birinim, kuruluşundan 'beş yıl' sonra da en 

az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl görev
li aylık ücretli olarak görevlendirilir, başka kurumlarda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarımın yöneticilik ve eğitim - öğretim 'hizmetlerinde, en az den
gi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek içlim gerekiri nitelik ve koşulları taşıyanlar görevlendirilir. 

Bu kurumlarda stajiyer öğretmene öğretim görevi verilemez. İhtiyaç halinde yabancı cMldte okutulan 
derslerin öğretmenliğine önerilenlerde t>u koşul aranmayabilir. 

Kurumların özelikleri göz önünde, tutularak, yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar yönet
melikte belirtilir. 

ihtiyaç halimde, âısıl görevli resmî öğretimi kurumlarında olan öğretim dermanlarına, aylığı karşılığında 
okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksatmamak ve resmî öğretim kurumlarımda okuttukları ders saat
lerimin yanışını geçmemek üzere, yetkili makamlarım izni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir. Diğer 
devlet memurları öğretmenlik yapma niteliğimi taşısalar da özel öğretim kurumlarımda görevlendirilemez
ler., 

Resmî ve özel okul yöneticileri iile öğretmenlerime okular dışındaki özel öğretim kurumlarında görev ve
rilemez. Buna aykırı hareket eden kurum halkkmda 15 indi madde, görev alanlar hakkında da 47 nci ve 48 
indi maddelere göre işlem yapılır. 

Azınlık okullarının Türkçe, Türkçe Kültür dersleri, kadroları resmî okullarda olan öğretmenlerce 'oku
tulur. Bu gibilerde em az iki yılık öğretmenlik tecrübesi aranır.» 

MADDE 14. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 23. — özel öğretim kurumlarınım müdürleri, kurucuları tarafından, diğer yönetici ve öğretmen

leri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve ist'hdamıları, Miİlî Eğitim Bakanlığının iznime sunulur. Ba
kanlığın iznine sunulmadan önce, müdür, diğer yönetici ve öğretmenler işe başlaıtılamazlar. 

Şartları taşıyan yönetici ve öğretmıenfer için Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninim iptali 
yine Bakanlıkça yapılır. 

İzin talebinin reddi hallinde tebliğ tarihinden itibaren adaylara vazife gördürülemez.» 

MADDE 15. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafımdan açılmış bulunan özel okulla

rın müdürleri, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilen
lerden birini Türk Müdür Başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına önerir. 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeni bulunamaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan 
eğitimi görmüş Türk asıllı ve T.C. uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen, bir ay içinde yapmayan okulların Türk Müdür Başyardımcılarını, yukarıdaki 
koşulları taşıyan öğretmenler arasından Millî Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.» 

Damşma Meclisi * (S. Sayısı : 302) 



— 13 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Özel öğretim Kurumlan Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21. — özel Öğretim Kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin asıl görevi bu ku

rumlarda olan yönetici ve eğitim - öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. 
Bir özel okulun öğretmen kadrosunun, kuruluş sırassnda üçte birinin, kuruluşundan beş yıl sonra da en 

az üçte ikisinin asil görevi bu kurumlarda olan öğretmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl görevli 
aylık ücretli olarak görevlendirilir, başka kurumlarda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmetlerinde, en az 
dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. 

Bu kurumlarda stajiyer öğretmene öğretim görevi verilemez, ihtiyaç halinde yabancı dilde okutulan ders
lerin öğretmenliğine önerilenlerde bu şart aranmayabilir. 

İhtiyaç halinde, asıl görevi resmî öğretim kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylığı karşılığında 
okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksatmamak ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları ders 
saatlerinin yarısını geçmemek üzere, yetkili makamların izni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir. Diğer 
devlet memurları öğretmenlik yapma niteliğini taşısalar da özel öğretim kurumlarında görevlendirilemezler. 

Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine, özel okullar dışındaki ö/d öğretim kurumlarında gö
rev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hakkın
da da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır. 

Azınlık okullarının Türkçe, Türkçe Kültür dersleri, kadroları resmî okullarda olan öğretmenlerce okutu
lur. Bu gibilerde en az iki yıllık öğretmenlik tecrübesi aranır. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel okul

ların müdürleri, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini 
bilenlerden birini Türk Müdür Başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı
na önerir. 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeni bulunmaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan eği
timi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk Müdür Başyardımcılarını, yukarıdaki 
şartları taşıyan öğretmenler arasından Millî Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır. 
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MADDE 16. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 25. — 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 inci ve 41 inci mad

deleri kapsamına giren okulların özelik göstermesi gereken hususları tüzükte belirtilir. 
. Tüzük, ilgili ülkelerin bu konudaki mevzuat ve uygulamaları dikkate alınarak karşılıklılık ilkesine göre ha

zırlanır. Tüzükte belirtilmeyen hususlarda, resmî okullar mevzuatı uygulanır. 
Bu okullarda yalnız aynı azınlığa mensup Türk vatandaşlarının çocukları Jle ırkdaş oldukları devletin Türkiye' 

de görevli personelinin çocukları okuyabilir.» 

MADDE 17. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — Özel okullarda yönetim, eğitim - öğretim aynı derecedeki Devlet Okulları ile erişilmek iste

nen seviyeye göre düzenlenir. Özel öğrötim kurumlarının, yönetmelikleri ve müfredat programları Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve müfredat programllarmda, gerekli hallerde Millî Eğitim Bakanlığınca 
değişiklik yapılabilir.» 

MADDE 18. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30. — özel öğretim Kurumları, ilan ve reklamlarının birer örneğini yayımından önce ilgili Vali

liğe vermek zorundadır. Kurumlar, ilan ve reklamlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar.» 

MADDE 19. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 31. — Özel Öğretim Kurumlarının ücretleri, kurumların ders kesiminden 5 ay önce yapacakları 

öneriler üzerine, İl Ücret Tespit Komisyonlarının kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile saptanır. 
Saptanan miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek öğretim yılı için, öğrencilerden alacakları ücreti, 

en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. 
Ücretler, öğretim yılı içinde haklı nedenler mevcut olduğu takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere, Millî 

Eğitim Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 
il Ücret Tespit Komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntemleri tüzükte belirtilir.» 

MADDE 20. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 32 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 32. — Özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile bu kurumların kurucuları 

veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır. Yazılı 
sözleşmede görevin türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi sü
releri, zam oranlan, sözleşmemin uzatılması, fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir sözleşmeyle olur. Asıl görevi özel öğretim kurumlarında olan yöne
tici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir. 

Bu sözleşmelerde İlgililerin ihtiyarî veya zorunlu sosyal sigorta bağlantı yardımlarından yararlanma olanak
larını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, önleyici koşullar konulamaz. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler, öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilenmiş sayılır.» 

MADDE 21. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. — Özel okullarda yöneticilik ve eğitim, öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre (emekliler 

hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık jle sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler tutarından az ücret ve
rilemez. Ayrıca, ek ders ücreti olarak da resmî okullar için öngörülen miktarın altında ödeme yapılamaz. 

Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenlik yapanların ücretlerinin hesaplanmasında, bu 
öğretmenler orta öğretim okulları öğretmeni gibi işlem görürler.» 

MADDE 22. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 43. — Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları, eğitim - öğretim ve yönetim bakımından, 

Millî Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye tabi tutulurlar. 
özel okulların teftiş ve denetlemeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirlenen koşul

ları koruyup korumadığı da dikkate alunarak yapılır.» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 302) 



— 15 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 i inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 31. — Özel öğretim Kurumlarının ücretleri, kurumların ders kesiminden 5 ay önce yapacakları, 

öneriler üzerine, İl ücret Tespit Komisyonlarının kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile tespit olunur. 
Bu miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek öğretim yılı için, öğrencilerden alacakları ücreti en geç 

Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. 
Ücretler, öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut olduğu takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere, Millî 

Eğitim Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 
îl Ücret Taspit Komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntemleri tüzükte belirtilir. 

MADDE 20. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, son fıkrası çıkartılmıştır. 

«özel Öğretim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile bu kurumların kurucuları ve
ya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdî en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır. Yazılı 
sözleşmede görevin türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi sü
releri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, fesih şartları belirtilir.» 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Özel okulların teftiş ve denetlemeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirlenen 
şartları koruyup korumadığı da dikkate alınarak yapılır.» 
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MADDE 23. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 47. — Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 

14.7.1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10.6.1930 tarih, 1702 sayılı tik ve Orta Tedrisat Mual
limlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 19.1.1942 tarih, 4357 sayılı Hususî idarelerden Maaş Alan 
İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için Teşkil 
Edilecek Salık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
da yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uy
gulanır.» 

MADDE 24. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 48. — 47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar, Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayalı 

yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mercilerce verilir.» 

MADDE 25. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir. 
«Madde 49. — Özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri halinde veya 

görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza 
kovuşturması bakımından memur sayılır.» 

MADDE 26. — Özel Öğretim Kurumları Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda resmî öğretim kurumları için geçerli 
olan kanunlar uygulanır.» 

MADDE 27. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa iki Madde Eklenmesi Hakkındaki 26.10.1971 
tarih, 1495 sayılı Kanun ile Azınlık Okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür Derslerinin Devlet Kadrosundaki 
Öğretmenlerce Okutulmasına Dair 27.5.1955 tarih, 6581 sayılı Kanun yürürlükten 'kaldırılmıştır. 

MADDE 28. — Özel Öğretim Kurumları Kanununa aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. 

«GEÇlCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan bütün özel dershaneler 
en geç 1 Ağustos 1983 tarihinde kapatılır.» 
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MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — özel öğretim Kurumları Kanununa aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarımn Ek 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkındaki 
26.10.1971 Tarih, 1495 sayılı Kanun ile Azınlık Okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür Derslerinin Devlet Kadro
sundaki Öğretmenlerce Okutulmasına Dair 27.5.1955 tarih, 6581 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

EK MADDE 3. — Kazanç amacına yönelik olmamak kaydıyla, Vakıflar tarafından kurulacak özel Yüksek
öğretim Kurumları kuruluş, işleyiş ve diğer ilgili hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, bu Kanunun 
•ek ve tadilleri ile bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine tabidir. 
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MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet ©akam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S.Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet iBakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof., Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam ] 
Af., Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

21.6.1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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MADDE 27. — Tasarının 29 uncu maddesi 27 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 30 uncu maddesi 28 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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