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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11 Ekim 1983 Sah 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
'Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının. (1/539) 

(S. Sayısı : 678) Komisyona geri verilen 129 ve 131 
inci maddeleriyle yürürlük maddeleri' hariç diğer 
maddeleri kabul edildi. 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Ki
raları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/148) (S. Sayısı : 685), 

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Ka
zanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 'Bağ

lanması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/576) (S. Sayısı : 
649) ile, 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı. (1/577) 
(S. Sayısı: 674) da; 

Kabul olundu. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 19.14' 
de son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

- • •—•>• • •« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K.K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orattıiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 171 inci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre kanun, tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 29.6.1956 Tarihli ve 6762 sayılı Türk Tica
ret Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fık
rası İle 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/668; M. 
G. Konseyi : 1/608) (D. Meclisi S. Sayısı : 411; M. 
G. Konseyi S. Sayısı : 686) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 'birinci sırasında, 
29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Ka
nununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası İle 
1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak-

(1) 686 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan 'Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 686 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu 'Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Komisyonun bir açıklaması olacak mı? 
Buyurun. 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 6762 sa
yılı Türk Ticaret Kanununun üç maddesinde deği
şikliği öngören kanun tasarısı, Ulaştırma Bakanlığı 
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tarafından hazırlanmış ve Danışma Meclisi Genel 
Kurulunda kabul edilerek Komisyonumuzdaki ince
lemeyi müteakip, yüksek huzurlarınıza getirilmiştir. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki esaslara 
göre deniz sigortasında ülkemizde en'tegral muafiyet 
sistemi uygulanmaktadır. Entegral muafiyet sistemi; 
hasar tutarı, Ticaret Kanununda belirtilmiş muafiyet 
haddini aştığı takdirde, hasar bedelinin hepsinin 
ödenmesini öngörmektedir. 

Uluslararası tatbikatta, ise tenzili muafiyet sis
temi uygulanmaktadır. Tenzili muafiyet sistemi ise; 
hasar olayında Ticaret Kanununda belirlenen mua
fiyet düşüldükten sonra geriye kalan miktar öden
mektedir. Bu da uluslararası uygulama ile bizim uy
gulamalarımız arasında 'birtakım aksaklıkların doğ
masına ve donatanların da 'bazı zararlarla karşılaş
masına neden olmaktadır. 

Uluslararası tatbikata uymak zorunluluğu sebe
biyle, Türk Ticaret Kanunundaki emredici hüküm 
vasfının kaldırılmasını öngören 'bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade buyur ulursa 
maddelere geçildiğinde, değişiklikler yüksek makama 
arz edilecektir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Yok. 

Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 
1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun Î2'64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«1270 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1273, 1275 inci 
maddelerle 1278 inci maddenin ikinci cümlesi, 1283 
1284, 1285, 1289 uncu maddelerle 1'292 nci madde
nin son fıkrası, 1301 inci madde ile 1312 nci madde
nin 2 nci fıkrası, 1315, {Son fıkrası hariç) 1332 nci 
maddelerle 1345 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1350 nci 
maddenin 2 nci fıkrası, 1361, 1362 nci maddelerle 
1365 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1366 ncı madde
nin 2 nci fıkrası, 1367, 1368, 1369, 1395, 1396, 1397, 
1399, 1400, 1401, 1420 - 1430 ve 1453 ila 1459 uncu 

maddeler hükümlerine aykırı olan mukavele şartları 
hükümsüzdür.» 

BAŞKAN — Maddede, «1315, (Son fıkrası hariç) 
1332 nci maddelerle» deniyor. Buradaki (Son fıkrası 
hariç) ibaresi 1332 nci maddeyi mi, yoksa 1315 nci 
maddeyi mi kastediyor? ©enim anladığım; 1315'den 
sonra virgül konmuş, «)(Son fıkrası hariç 1332 nci 
maddelerle» şeklindedir. 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (Son 
fıkrası hariç) ifadesi 1332 nci maddeye dahil. Çünkü, 
1315 inci madde zaten 'bir fıkradan ibaret. 

BAŞKAN — O zaman paranteze gerek yok. 
«Son fıkra hariç 1332» demek lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, eskiden 
parantez içinde olduğu için öyle yer almış. Buyur
duğunuz gibi paranteze gerek yok, «Son fıkrası ha
riç» demek kâfi. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, çıkarılması daha doğru olur 
veya 1332 den sonra koymak lazım. 

BAŞKAN — 1332'nin sonuna almak lazım. Ba
şa konduğuna göre paranteze gerek yok. «Son fık
rası hariç 1332 nci maddelerle» diyelim ve burada
ki parantezi kaldıralım. 

ORAM'tRAL NEJAT TÜMER — «1332 nci 
maddelerle» denilerek çoğul yapılmış; 'buradaki «mad
delerle» de olmaz. 

BAŞKAN — Hayır. Hepsi var, yukarıdan sayı
larak «1292 nci maddenin son fıkrası, 1301 nci mad
de ile 1312 nci madenin 2 nci fıkrası» diye geliyor 
ve oradan bağlıyor. 1332, 1315 nci maddeler kaldı
rılıyor. 

Bu düzeltmeyi, 'bu kanunda yapmak mesele. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Sayın 

Cumhurbaşkanım, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Danışma 
Meclisi metninde; «1420 ila 1430» rakamları arasın
da virgül var, halbuki Komisyonumuzun metninde 
«1420-1430» yazılmış; hangisi doğru acaba? 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanun 
metni aslında 1420 nci maddeden 1430 uncu mad
deye kadar olan kısmın hepsini ifade ediyor. Dola-
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yısıyla; Danışma Meclisi metninde bir matbua ha
tası olduğu düşünüldü. Doğrusu bizim metinde ol
duğu gibidir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Belli olması için «ila» kelimesi 
konabilir. Çünkü ondan sonraki kısımda «ila» den
miş. 

BAŞKAN — Madde metni düzenlenirken niye 
«maddelerle» deyip 'böyle bağladınız? Bakın okuyo
rum : «1270 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1273, 1275 
nci madde, 1278 inci maddenin ikinci cümlesi» diye 
yazılmış ve maddelerle diyerek bağlantı kuruluyor. 
Niye? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«Maddelerle» denilen yerde maddenin tamamını 
kapsıyor, diğerlerinde bir cümle veya 'bir fıkrasını 
kapsıyor efendim. 

BAŞKAN — Tamam anlaşıldı. Hepsini sayıyor 
ve «maddeler 'hükümlerine aykırı olan mukavele 
şartları hükümsüzdür» diyor. 

Bu mukavele şartları nedir? 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, gerek 
kanun metninden, gerek hükümet teklifinden ve ge
rekse Danışma Meclisi metninden aynen alınmıştır. 
Ancak, kanun metnindeki 1404, 1405 ve 140'6 ncı, 
maddeleri çıkartılmak suretiyle emredici hüküm or
tadan kaldırılmak istenmiştir. Bu nedenle değişiklik 
teklifi gelmiştir ve ana gerekçesi de 'budur zaten. 

'BAŞKAN — O halde, 'bu saydığımız maddelere 
göre yapılmış mukavele şartları var orada, değil mi? 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER {İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Bunlar hükümsüzdür» diyoruz; 
ama yerine ne koyuyoruz? 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1404 ve 
1406 ncı maddelerde konulacak hükümler getiriliyor. 
Zaten emredici hüküm olmaktan da çıkartılmış olu
yor, 1404, 1405 ve 1406 ncı maddeler kanun met
ninden çıkartılmış olmak suretiyle. 

BAŞKAN — Yapılmış olan mukaveleler ne ola
cak? Bunları saydığımıza göre, şimdiye kadar yapıl
mış mukavele yok mu? 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Saynı Cumhurbaşkanım, Türk 
Ticaret Kanununda muafiyet yüzde 3 olarak kabul 
edilmiş. Biz bunu uyguladığımız takdirde, biraz ev
vel arz ettiğim birtakım uluslararası anlaşmazlıklar 

ortaya çıkıyor. Bu maddeleri çıkarttığımızda, yeni
den sözleşmeler yapılacak, sigortacılar ile gemi do
natanları arasında. Dolayısıyla, muafiyet haddini 
kendi aralarındaki anlaşmaya göre tespit edecekler. 
O tespit edilen muafiyet haddi bundan böyle uygu
lanacak. 

BAŞKAN — Bu Kanunu hemen yürürlüğe ko
yuyoruz ama. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, yürürlükte olan muka
veleler için bir hüküm getirmiyor. Bu tadilat iki cins 
sigorta mukavelesine izin veriyor. Halbuki, eskiden 
tek cins olduğu için, 1405 ve 1406 ncı maddeleri 
burada yazmışlar ki, aksine mukavele hükümsüz ol
sun diye. Halbuki, 'biz şimdi getirdiğimiz değişiklik
le bu 1406 ncı maddedeki mukavele cinsini de sigor
ta şirketi ile donatanın ihtiyarına bırakıyoruz. Onun 
için, amir hüküm olmaktan çıkarabilmek için, bu 
iki maddenin buradan çıkarılması lazımdı. Onun için 
değişiklik yapılıyor. Diğer hepsi aynen muhafaza 
ediliyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

Yürürlükteki mukaveleler yürürlükte kalacak, ama 
sigorta mukaveleleri değişecek. 

BAŞKAN — Tamam, «şu, şu, şu maddelere ay
kırı olan mukavele şartları hükümsüzdür» diyoruz. 
Bunlara uygun olarak yapılanlar geçerli. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Eğer 'burada 1406 ncı maddeyi muhafaza etsey
dik, yapmak istediğimiz değişikliği yapamayacaktık. 

BAŞKAN — Ben de bu sayılan maddelere uygun 
olarak yapılan mukaveleler hükümsüzdür diye anla
mıştım. Bunlara aykırı olarak yapılanlar hükümsüz 
olacak. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Aykırı yapılanlar hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Sayın Cumhurbaşkanım, madde metninde bir yer
de (-) konmuş, bir yerde de «ila» denmiş. Aynı an
lama gelmekle birlikte, tereddüt uyandırmamak için 
ona da «ila» diyelim. 

BAŞKAN — Evet, birisnde öyle, diğerinde öbür 
şekilde. Birinde «1420 - 1430», diğerinde «1453 ila 
1459» diyoruz. Her ikisini de «ila» yapalım. «1420 ila 
1430» şeklinde düzeltelim. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

nun 1404 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1404. — Aksine sözleşme yoksa, hususî 
avaryalar, 1393 üncü maddenin 4 üncü bendindeki 
zararın tespiti masrafları hesaba katılmaksızın sigor
ta değerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacı bun
ları ödemez; fakat yüzde üçü geçerse yüzde üç indi-
rilmeksizin tam olarak tazmin eder. 

Gemi, müddet üzerine veya birden çok yolculuk 
için sigorta ettirilmiş ise yüzde üç her bir yolculuk 
için ayrıca hesap edilir. Yolculuk mefhumu 1238 inci 
maddeye göre tayin olunur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurunuz. 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1 inci 
maddede arz edilen 1404 üncü maddenin, emredici 
hüküm olmaktan çıkarılması dolayısıyla sözleşmenin 
rahatlıkla yapılabilmesi için bu ifade, kanun metnine 
ilave edilmiştir : Bu da; başlangıçtaki «aksine söz
leşme yoksa» ibaresidir. Dolayısıyla, sigortacı ile ge
mi donatanı sözleşme yaptığı takdirde, muafiyet yüz
delerini belirlemek suretiyle uygulamaya geçebilecek
lerdir. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Avarya» 
ne demektir? 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «avarya» 
genel manada hasar anlamına geliyor. Gemiye veya 
yüke kendi yıpranmalarından veya fırtına, buz, sis 
gibi tabiat kuvvetlerinden yahut kaptan ile tayfa ara
sındaki, yüke, alakalı insanların fiillerinden arız olan 
hasar mahiyetinde ifade ediliyor. Bu da büyük avarya 
ve küçük avarya- olmak üzere iki çeşittir. 

Büyük avarya, elde olmayan nedenlerle olan ha
sardır. Örnek vermek gerekirse, bir gemi karaya otur
sa ve gemi kaptanı gemiyi kurtarmak için yüklerin 
bir kısmını atmak mecburiyetinde kaldığı takdirde, 
buna büyük avarya veya müşterek avarya ismi verili
yor. 

Küçük avarya ise; (hususî avarya ismini de almak
tadır) bu da, elde olmayan nedenle küçük bir kaza 
meydana geldiği takdirde vukubulan hasara küçük 
avarya deniliyor. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir nevi ge
miden atılan fâzla yük. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Safra. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Gerektiğinde 

yükü de atıyor ve onun karşılığını sigortadan alı
yor. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? 

Buyurunuz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada 1404 
üncü maddenin, yukarıdaki değişiklikten sonra tas
hih edildiği ifade edildi, eğer yanlış anlamadımsa. 
Halbuki yukarıdaki 1 inci maddenin içerisinde 1404 
üncü maddesi yok. Yani, «1404'ün maddelerini değiş
tirdiğimiz için, onları kaldırdığımız için buraya ye
nisini ilave ettik» diyorsunuz. 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Komutanım, 1404, 1405 ve 
1406 ncı maddeler şu anda yürürlükte olan kanunda 
da var. Emredici hüküm olmasını çıkardığımız için 
(yeni düzenlemede bu maddeler çıkartılmış durumda) 
1404 üncü maddeye ilave yapılmak ihtiyacı doğdu. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yukarıda sayı
lan bütün bu rakamların içerisinde 1404 yok. Yani, 
kanunun içerisinden onun amir hükmünü nasıl çıkar
dınız? 1404 üncü maddeden hiç bahsetmiyor. 1401' 
den sonra 1420 ila 1430 uncu maddelere gelmişsiniz. 

BAŞKAN — Benim anladığım şöyle : Birinci 
madde içinde okuduğumuz o maddeler uygun, onla
ra göre mukavele yapılmışsa geçerli. Şimdi; 1404, 1405 
ve 1406 ncı maddeleri düzenliyor. İkinci madde ile 
1404 üncü madde düzenleniyor; «Aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir» diyor. 

Sanıyorum ifadede yanlışlık oldu, değil mi? 

KURMAY ALBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda 
yürürlükte bulunan kanun maddesinin o satırını oku
yayım : «1367, 1368, 1369, 1395, 1396, 1397, 1399, 
1401, 1404, 1405, 1406...» diyerek devam ediyor. Do
layısıyla, 1404, 1405 ve 1406 ncı maddelerin emredi
ci hüküm olması bu tasarıdan çıkartılmış oluyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, eski 1404 üncü madde bir 
tek sigorta mukavelesi tipini tanımlamış; onun dışın
da mukavele yapılmasını da yasaklamış. Hangi mad
de ile yasaklamış; 1264 ile yasaklamış. Yani, 1404 ün
cü maddeyi 1264 üncü maddenin içine yazarak de
miş ki, «1404 üncü maddede söylenen mukavele tipi-
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nin dışında mukavele yaparsanız hükümsüzdür». 
1264 üncü madde onu demiş. 

Halbuki, biz şimdiki değişiklikle bu maddeye «ak
sine mukavele yoksa» ibaresini getiriyoruz ki, aksine 
mukavele yapılabilsin. Ona izin vermek için de 1404 
üncü maddeyi 1264 üncü maddeden çıkartıyoruz. Ya
ni, kesin yasaklayıcı olmaktan çıkartıyoruz. 

BAŞKAN — Eskisinde, yani 1264 üncü maddede 
1404 üncü madde varmış, onu oradan çıkarmışsınız. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada yok da, 
bir eksiklik var gibi geldi. 

BAŞKAN — işte onu çıkarmışlar. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

nun 1406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 1406. — Sigortacının mukavelede gösteri
len nispette muaf olacağı kabul edilmiş bulunduğu 
takdirde yüzde üç yerine bu nispet esas alınmak su
retiyle, 1404 ve 1405 inci maddeler uygulanır. 

BAŞKAN — İşte bu maddede de, demin söyle
diğimiz giib, eskiden vardı, şimdi çıkarıldı ve buraya 
korldu. 

3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
• Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ederiz, sağolun. 
BAŞKAN — Hayırlı olsun. 

2. — Özel Eğitime Muçtaç Çocuklar Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met-, 
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/576; M. G. Konseyi : 1/585) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 350; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 676) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

Gündemimizin ikinci sırasında, özel Eğitime Muh
taç Çocuklar Kanunu Tasarısının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
ihtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 676 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
ihtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurunuz.. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Anayasamızın 42 nci maddesinin 7 nci fıkrası «Dev
let, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları 
topluma yararlı kılacak tedbirleri alır» hükmünü ge
tirerek özel eğitim konusunda Devlete görevler ver
miştir. 

Ayrıca, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
nun 8 inci maddesinde ise, özel eğitime ve korunma
ya muhtaç çocukların yetiştirilmesi için, özel tedbir
ler alınması hükme bağlanmıştır. Ancak, özel eği
time muhtaç çocukların eğitimiyle ilgili Anayasada 
ve bazı kanunlarda hükümler olmasına rağmen, bu 
konuyu bir bütün halinde düzenleyen kanun bulun
madığından, özel eğitim arzu edilen seviyeye ulaşama
mıştır. 

Özel eğitimle ilgili ilkeleri, kurumları ve bunların 
görevlerini bir bütün halinde düzenlemek amacıyla 
Hükümetçe özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun 
Tasarısı hazırlanmıştır. 

Danışma Meclisince kabul edilen tasarı Komisyo
numuzca da incelenerek tensiplerine sunulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 676 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; özel eğitime 

muhtaç çocukların, Türk Millî Eğitim sistemini dü
zenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitilmeleri, iş 
ve meslek sahibi yapılmaları, çevre ve topluma uyum 
sağlamalarıyla ilgili esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı

na bağlı özel eğitim kurumları ile özel eğitime muh
taç çocukları kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «özel eğitime muhtaç çocuklar»; beden, zi

hin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durum-
larındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eği
tim hizmetlerinden yararlanamayan 4 - 18 yaş gru
bundaki çocukları, 

b) «özel eğitim»; özel eğilime muhtaç çocukla
rın eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel 
ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların 
özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğiti
mi, 

c) «Bakan»; Millî Eğitim Bakanını, 

d) «Bakanlık»; Millî Eğitim Bakanlığını, 
İfade eder. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Özel eğitimin temel ilkeleri 
MADDE 4. — Türk Millî Eğitimini düzenleyen 

genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel 
ilkeler şunlardır : 
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a) özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir par
çasıdır. 

b) Her özel eğitime muhtaç çocuk, özür türü ve 
derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılır. 

c) özel eğitime erken başlamak esastır. 
d) özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve 

özellikleri dikkate alınarak, mümkün olduğu kadar 
çocuğun yakınına götürülecek biçimde planlanır. 

e) Durumları ve özellikleri uygun olan özel eği
time muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri 
için açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında nor
mal akranları arasında eğitilmeleri için gerekli tedbir
ler alınır. 

f) özel eğitime muhtaç çocukların genel meslekî 
eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sürdürül
mesi esastır. 

g) özel eğitime muhtaç çocukların okul öncesi 
eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, meslekî eğitim ve yay
gın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planlanır, ilgili kuru
luşlarca yürütülür. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurumlar ve Görevleri 

Kurumlar 
MADDE 5. — Özel eğitime muhtaç çocukların 

seçimi, teşhisleri, meslekî rehabilitasyonları, bakım, 
eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlardır : 

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri, 
b) Okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler, 
c) Resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okul

ları, 
d) Yatılı özel eğitim okulları, 
e) Gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları, 
f) İş okulları ve iş eğitim merkezleri. 
Rehberlik ve araştırma merkezleri, yatılı ve gün

düzlü özel eğitim okulları veya sınıfları ile iş okul
ları ve iş eğitim merkezleri Bakanlıkça açılır. 

Gerçek ve tüzelkişiler özel eğitime muhtaç çocuk
ların eğitim ye öğretimi için, 625 sayılı Özel öğretim 
Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak, özel 
okullar veya sınıflar açabilirler. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 
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'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : sKabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Rehberlik ve araştırma merkezleri ve görevleri 
MADDE 6. — özel eğitim alanında araştırma

lar yapmak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet 
götürmek üzere her ilde Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı bir rehberlik ve araştırma merkezi kurulur. 

Rehberlik ve araştırma merkezi başkanı, aynı za
manda ildeki özel eğitim'"ve okul rehberlik hizmetleri
nin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu 
Millî Eğitim Müdür Yardımcısıdır. Gerektiğinde, ilçe
lerde Bakanlıkça, rehberlik ve araştırma merkezi baş
kanlığına bağlı şubeler açılabilir. 

Özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, 
teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların kararlaştırılması 
ve bu çocuklar için gerekli rehberliğin yapılması; ruh, 
duygu ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocuk
ların durumlarını düzeltmek amacıyla yapılacak özel 
terapi hizmetlerinin yönetilmesi; ilköğretim ile ortaöğ
retim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin planlan
ması; koordinasyonu ve izlenmesi; okullardan gelen 
vakaların incelenmesi rehberlik ve araştırma merkez
leri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Okul rehberlik hizmetleri 

MADDE 7. — özel eğitime muhtaç çocukların 
tespitine yardımcı olmak amacıyla, resmî ve özel or
taokullar ile lise ve dengi okullarda okul rehberlik 
hizmetleriyle ilgili birimler kurulur. 

Okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler, öğ
rencilerin; 

a)) Kendilerini, okul içi ve okul dışı eğitim im
kânlarını, meslekleri ve toplum değerlerini tanımala
rına, 

b) Yeteneklerine uygun bir eğitim programını 
seçmelerine, 

c) Sağlıklı ve topluma yararlı bir kişi olarak 
yetişmelerine, 

Yardım ederler. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : • 
Resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulla

rında özel eğitim 
MADDE 8. — Resmî ve özel ilköğretim ve orta

öğretim okulları, kendi çevrelerindeki özel eğitime 
muhtaç çocuklar için özel eğitim hizmetleri sağla
makla yükümlüdürler. 

Resmî ve özel okullarda, okulların durumları ve 
çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak ge
rekli özel eğitim hizmetleri düzenlenir. 

Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özel 
eğitime muhtaç çocuk bulunan resmî okullardaki öğ
renciler için, gezici öğretmenlik kurulabilir. 

Okullarda çeşitli özür gruplarında öğrenci bulun
duğunda, okulların bünyesinde özürlü öğrencilerin 
özelliklerine göre yardımcı derslik; aynı özür ve özel
lik grubuna giren öğrencilerin bulunduğu normal okul
larda özel sınıflar; üstün, zekâlı ve özel yetenekli ço
cuklar için de özel okul ve sınıflar açılabilir. 

BAŞKAN — Bu maddeye üstün zekâlılar da gir
di, onları da özürlü mü sayıyoruz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, özürlü saymıyoruz. Bunun 
zekâsı öbürlerinin üstünde olduğu için onları da bu 
sınıf içerisinde ayrıca özel eğitime tabi tutuyoruz. 

BAŞKAN — Bunların içinde üstün zekâlı; yani 
özürlü çocukların içinde üstün zekâlı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Değil efendim, diğer normal okulların içinde üstün 
zekâlı da varsa, bu da ele alınarak özel eğitime tabi 
tutulacak çocuklar sınıfına giriyor. Geri zekâlılar, 
üstün zekâlılar ve diğer özürlüler. 

BAŞKAN — «özel Eğitime Muhtaç Çocuklar» de
mişiz; kanunun ismi bu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Amacı bu oluyor efendim. 
- ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Yani, özel ye
tenekli çocuklar grubu. 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
özel yetenekli, ki özel eğitimin kapsamına bunları 
da alıyoruz- efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bulun
duğu sınıfın üç sene ilerisinde gidiyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Efendim, onu alacağız ve seçeceğiz. 

BAŞKAN — Madde bunlar için «özel okullar ve 
sınıflar açılabilir» diyor, değil mi? Bunlar için özel 
okul da açılabilecek ve aynı okul içerisinde özel sı
nıflar da açılabilecek?.. 



M. G. Konseyi B : 171 12 « lfi , 1983 0 : 1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Araştırma Merkezi de yine bu maksatla hizmet gö
recek efendim, yalnız özürlüler için değil. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yatılı özel eğitim okulları 
MADDE 9. — özel eğitime muhtaç çocuklardan 

durumları yatılı bir kurumda eğitilmeyi gerektirenler 
için, özür ve özelliklerine uygun yatılı özel eğitim okul
ları açılabilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları 
MADDE 10. — Durumları ayrı bir okulda eğitil

meyi gerektiren çocuklar dçin, özür ve özelliklerine 
uygun gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları açı
labilir. 

BAŞKAN — Bu madde, üstün zekâlıları kastetmi
yor, değil mi? «Durumları ayrı bir okulda eğitilme
yi gerektiren çocuklar için, özür ve özelliklerine» de
niyor. özellikleri o üstün zekâlılığı kapsıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Kapsıyor efendim, onları yatılı olarak almıyoruz. An
cak, sağırlar, körler, ortopedik özürlüler okuldan ay-
rılamıyorlar; onları okulda yatırıp o şekilde eğitime 
tabi tutabiliyoruz. Bir defa gündüzlü olarak okula ge
lip gidecek durumda olanlar var; üstün zekâlılar ta
biatıyla buna dahil. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
İş okulları ve- iş eğitim merkezleri 
MADDE 11. — özür ve özellikleri nedeniyle ilk

okuldan sonra öğrenimlerine devam edemeyen özel 
eğitime muhtaç çocuklara iş, hizmet ve üretim alan
larında, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek kazan
dırmak amacıyla çıraklık düzeyinde iş okulları veya iş 
eğitim merkezleri açılabilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tespit, Yerleştirme ve İzleme 
Bildirme yükümlülüğü 
MADDE 12. — özel eğitime muhtaç çocukların 

ailesi ve yakınları, muhtarlar, belediye zabıta me
murları, kolluk kuvvetleri, sağlık ve sosyal hizmet
ler kurumlarının yöneticileri, nüfus dairelerindeki il
gili memurlar, eğitim - öğretim kurumlarındaki görev
liler, din görevlileri, sayım memurları, gördükleri, bil
dikleri ve duydukları özel eğitime muhtaç çocukları, 
en yakın il veya ilçedeki mülkî amirliğe bildirmekle 
yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
İnceleme ve yerleştirme 
MADDE 13. — özel eğitime muhtaç çocukların 

sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruh ve uyum durum
ları, çocuğun bulunduğu ildeki rehberlik ve araştır
ma merkezi tarafından incelenir. İnceleme sonucu, II 
Eğitim Kuruluna gönderilir. 

il eğitim kurulu kararına göre, özel eğitime muh
taç çocuklar, durumlarına uygun bir özel eğitim ku
rumuna Bakanlıkça yerleştirilirler. Yerleştirme görevi 
gerektiğinde il eğitim kuruluna devredilebilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
İzleme 
MADDE 14. — özel eğitim kurumlarına yer

leştirilen çocukların durumları, ilgili okullarla işbirliği 
yapılarak rehberlik ve araştırma merkezlerince izle
nir. Yanlış yerleştirildiği anlaşılanlar, durumlarına uy
gun bir kuruma Bakanlıkça gönderilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM1 

Çeşitli Hükümler 
Görevlendirilecek personel ve nöbet hizmeti 
MADDE 15. — Resmî özel eğitim kurumlarında 

özel eğitim hizmetlerini yürütmek ve denetlemek üze-
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re özel eğitim müfettişi, eğitim uzmanı, öğretmen, 
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikometrist, psiko
terapist, uzman doktor, sağlık personeli, usta öğretici 
ve diğer personelden ihtiyaç duyulanlar Sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakanlığıyla işbirliği yapılarak Bakanlık
ça görevlendirilir. 

özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi 
için açılacak özel öğretim kurumlarında çalıştırıla
cak olan bu maddenin birinci fıkrasındaki personel, 
625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunundaki esas
lara uygun olarak görevlendirilir. 

özel eğitim okullarında nöbet hizmeti esastır. Nö
bet hizmeti, yatılı özel eğitim okullarında gece, haf
ta sonu ve diğer tatil günlerinde de sürdürülür. 

BAŞKAN — özel sektör veya başka kişiler tara
fından açılacak okullara ait bir madde var mı? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 5 
inci maddenin son fıkrası sorunuzla ilgili. 

BAŞKAN — Anladım; «açabilir» denmiş. Ama, 
buraların öğretmenlerinin tayini vesairesi, denetlenme
si kimin tarafından yapılacak? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bununla ilgili 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Ka
nunu var, oradaki esaslara uygun olarak bunlar ata
nacaklar ve görev yapacaklar. 

BAŞKAN — Maddede «Resmî özel eğitim ku
rumlarında özel eğitim hizmetlerini yürütmek ve 
denetlemek üzere özel eğitim müfettişi, eğitim uz
manı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, 
psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, sağlık per
soneli, usta öğretici ve diğer personelden ihtiyaç du
yanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla işbirliği 
yapılarak Bakanlıkça görevlendirilir» dedik. Böyle 
özel olarak açılmış kurumlar • ki dernekler bir araya 
gelip bir okul açacak - görevlileri kim atayacak? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bunlar için maddenin ikinci fıkrasında, «özel eğiti
me muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için açıla
cak özel eğitim kurumlarında çalıştırılacak olan bu 
maddenin birinci fıkrasındaki personel, 625 .sayılı 
özel öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uy
gun olarak görevlendirilir» deniyor. 

Bu okulları açan gerçek ve tüzelkişiler, 625 sayılı 
Kanundaki hükümlere göre bunları Millî Eğitim Ba
kanlığına sunacaklar; Millî Eğitim Bakanının onayı 
ile görevlendirilecekler. 

BAŞKAN — Yine Millî Eğitim Bakanlığı mı gö
revlendirecek? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Burada geçen 
«özel» kelimeleri ile belki karışıyor, ancak hemen 
ikinci fıkranın ikinci satırında, «özel öğretim kurum
lan» sözü geçiyor. Bu özel öğretim kurumları, 625 
sayılı Kanuna tabi olarak, bu hükümlere göre ne gö
rünüyorsa onları yapmak durumundadır. 

BAŞKAN — Birinci fıkra resmî, ikinci fıkra özel, 
keşke maddelerini ayrı ayrı yapsaydık. Karışabilir, 
çünkü birinci fıkra «Resmî özel eğitim kurumlarında» 
diye, ikinci fıkra da «özel eğitime muhtaç çocukların 
eğitim ve öğretimi için açılacak özel öğretim kurum
larında» diye devam ediyor. Birinci fıkrada ismi «özel 
eğitim kurumu», sadece «resmî» kelimesi kalkmış. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, cümle - takdim tehir ya
pılarak - «özel eğitim kurumlarında yapılacak özel 
eğitime muhtaç çocukların eğitimi» şeklinde başla-
saydı belki daha açık olabilirdi. Çünkü birinci fıkra 
«resmî» sözü ile başladığı için, alttaki arada kaybo
luyor. 

BAŞKAN — Ben de onun için karıştırdım," sanki 
devam ediyormuş gibi. 

Gerçi sonradan 625 sayılı özel öğretim Kurum
ları Kanununa atıf yapıyor; ama ilk okurken insana 
diğer fıkraya aitmiş gibi geliyor. 

15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bütçe ve katılma payı 
MADDE 16. — Resmî özel eğitim kurumları için 

bu Kanunun gerektirdiği bütün harcamalar genel büt
çeden karşılanır. Yatılı özel eğitim okullarına devam 
eden ve malî durumu müsait olan çocukların velile
rinden bakım masraflarına katılma payı alınır. 

Katılma, payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cet
veli dikkate alınarak il eğitim kurullarınca tespit edi
lir. 

Bu miktarlar Genel Bütçeye irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Mıaddede geçen «malî durumu mü
sait olanlar»! nasıl tespit edeceğiz? Hiç kimse malî 
durumuna müsait demezki. 

Millî Eğitim Bakanlığının buna ait bir yönetmeliği 
var mı? 
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MtLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Şu anda tam olarak hazırlanmış bir yönetmeliği
miz yok Sayın Cumhurbaşkanım. Ancak şu olabilir; 
bazıları özel okullara, kurumlara çocuklarını getiri
yorlar ve diyorlar ki : «Burada bakamıyorlar, ben pa
rasını vereyim, size kaydettireyim.» 

Bu gibi kayıtlardan çıkarmaya çalışılabilir. 

BAŞKAN — Çünkü bu büyük bir yük getirecek. 
Yeniden okul yapılacak, öğretmenler tayin edilecek 
— hem de nöbetli - psikiyatristler, sosyal hizmet uz
manları, doktorlar vesair görevliler olacak. 

Yani, bu çocukların velilerinden para istenirken 
hazırlanacak yönetmeliğe, «Durumu şunun, şunun 
üzerinde olanlar bu kuruluşa para vermelidirler» şek
linde bir hüküm getirmek lazım. Her şey bedava; bu 
millet artık bunun altından kalkamıyor. Artık «kendi 
okulunu kendin yap» bile diyoruz, değil mi? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
- — Evet, bu konuyu tespit edelim, bir de araştırma 

yapalım Sâ^m Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — 16 ncı mad

denin birinci satırında, «Resmî özel eğitim kurumları 
için bu kanunun gerektirdiği bütün harcamalar genel 
bütçeden karşılanır» dedikten sonra, velilerden ayrıca 
para alınması acaba biraz tuhaf olmaz mı? 

BAŞKAN — Madde, «yatılı özel eğitim okulları
na devam eden» diye devam ediyor. Yatılı oranlardan 
alacak, diğerlerinden yine almayacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAOLAM 
— Resmî olan ve yatılı olmayanlardan almayacak. 

BAŞKAN — Yani yatılı olmayanlardan hiçbir ka
tılma payı alınmayacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Diğer okullarda nasıl okuyorlarsa onlar gibi gidip 
gelecekler. 

BAŞKAN — Ama yatılı ise, o zaman malî duru-' 
mu müsait olanlardan alacağız. Niçin alınmasın? O 
zaman yatılı vermesin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, çocuk öyle bir sorun ki, eve götürüp 
getiremiyor ve uzak bir yerde ikamet ediyor. Aynı 
şehir içerisinde olursa uygun. Mesela Çankırı'da olan 
bir aile, çocuğunu Ankara'daki bir okula veriyor. 
Bu- ailenin çocuğunu Çankırı'ya getirip götürmesi 
mümkün olamayacağı cihetle, Ankara'da yatırmak 
isteyecektir ve para vererek yatıracaktır. 

Yani, yatılı - burslu gibi bir sistemi uygulamamız 
lazım gelecek Sayın Cumhurbaşkanım. Böylelikle de 
irat kaydolunabiliyor. 

BAŞKAN — Ama bunlar kimsesiz çocuklar değil, 
kusurlu çocuklar. 

Onun için, bence katılma payı konusunda yatılı 
olanların hepsinin malî durumuna bakmak lazım. 
Malî durumunu nasıl tespit edeceksiniz? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Bu madde ters bir şekilde de tedvin 
edilebilir ve «Fakrü zaruretini ispat etmeyenlerin hep
sinden ücret alınır» denebilir. 

BAŞKAN — Nasıl devlet hastanelerinde, muh
tarlıktan fakrü zaruret ilmühaberi alanlar para ver
miyor; ama diğerleri, herkes veriyorsa, bu şekilde de 
düzenlenebilir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Buyurduğunuz şekle sokabiliriz Sayın Cumhur
başkanım. - • 

BAŞKAN — Fakirlik ilmühaberi olan için katıl
ma payı almiyor. Ama bu, çok suiistimale sebep olur 
yatılı özel eğitim okullarına devam eden ve malî du
rumu müsait olan» dedik mi ve tersine aldık mı hiç 
kimse «malî durumum müsaittir» demez. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— O zaman buyurduğunuz gibi, tersine alalım Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Yatılı özel eğitim okullarına devam . 
eden çocukların velilerinden bakım masraflarına ka
tılma payı alınır» diyebiliriz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — «Ba
kın masrafları» sözü, burada biraz çarpık efendim. 
Yerine başka bir kelime koyalım. Çünkü bunu, bina 
bakımı gibi de anlayabilirler. 

BAŞKAN — Bu yeme, yatma, içmedir; çünkü 
yiyecek, içecek; onu da versin. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — «Ba
kım masrafları» sözünü buradan çıkarmak lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir defa 
fakir olanlardan almayacaklar. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih
tisas Komsiyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu maddenin devamında Bütçe Kanununun (M) cet
veline atıf var. Bu okulların isimleri ve her xbir okul 
için alınacak miktar burada yazılı. Bu miktar içe
risinde hem okuldaki iaşesi,- hem de bakımı ve her 
türlü masrafı var. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sorun o değil de, «malî durumu müsait» sözü ye
rine, «fakir olanları» deyip tersinden alalım 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — «Du
rumu müsait olan velilerden, çocuklarının bakım mas
rafları için katılma payı alınır» dersek nasıl olur? 

BAŞKAN — «Durumu müsait olan» kelimeleri
ni kaldırdık, koymayacağız. «Yatılı özel eğitim okul
larına devam eden çocukların velilerinden bakım 
masraflarına katılma payı alınır. Bakım masraflarını 
vermeyecek durumda olanlardan bu durumlarını ilgili 
makamlardan tespit ettirenler, bakım masraflarını 
ödemezler» de diyebiliriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öyle de
ğil de efendim, «İstenecek aidatları veremeyecek 
olanlar fakirlik «ilmühaberi getirirler» dersek nasıl 
olur? 

BAŞKAN — Buraya, «fakirlik ilmühaberi» sözü
nü koymayalım. Bu husus kanunda «fakirlik ilmü
haberi» diye geçmez. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Ödeme gücü olmadığını ilgili 
makamdan tevsik ettirenlerden bu masraflar alın
maz» diyebiliriz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yalnız Sayın Cumhurbaşkanım, birinci cümlede 
ben şöyle bir değişiklik önereceğim; malumlarınız 
paralı yatılı diye bizde bir kurum var, doğrudan doğ-

„ rüya «yatılı özel eğitim kurumlan, paralı yatılıdır» 
dersek, diğer terimlerin hepsini kap&ar. Çünkü, bir 
parasız yatılı ve burslu var, bir de paralı yatılı var. 
Bir okulda hem paralı yatılı, hem de parasız yatılı 
vardır; kullanılan terim bu. 

Eğer bunu tensip buyurursanız, öne alarak «Yatılı 
özel öğretim kurumları panalı yatılı statüsü uygular. 
ödeme gücü olmayanlardan katılma payı alınmaz» 
dersek daha iyi olur. 

BAŞKAN — Peki, birinci fıkradaki «Resmî özel 
eğitim kurumları için bu kanunun gerektirdiği bütün 
harcamalar genel bütçeden karşılanır» cümlesini çı
karacak mıyız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— O kalıyor efendim, düzeltmeye çalıştığımız bu 
ikinci cümlede, «yatılı özel eğitim okullarına devam 
eden çocukların velilerinden iaşe ve ibate» gibi bir 
şey yok da, malumlarınız paralı yatılı, parasız yatılı 
tabirleri var. O yüzden, • oraya «Yatılı özel eğitim 
okullarına paralı yatılı öğrenci kabul edilir» diyelim. 
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BAŞKAN — Bu maddeyi hep beraber düzenleye
lim, böyle geçirmeyelim. Çünkü bu şekilde olursa 
hiç kimsenin malî durumu müsait olmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu hiç 
koymasak da olduğu gibi kalsa nasıl olur efendim? 
Zaten başka konularda durumu müsait olmayanlar 
bir ilmühaber çıkarmak suretiyle daima durumlarını 
tevsik ediyorlar ve o zaman da bu durumları dikkate 
alınıyor. 

BAŞKAN — Ben şunu sorayım : Paralı yatılı 
diye diğer okullarımız var; burada veliler para veri
yorlar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Veriyorlar. 

BAŞKAN — Parasız yatılı hangisidir? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Parasız yatılı olanlara imtihan açıyoruz. 
BAŞKAN — Ama onun, «velisi ödeyemeyecek 

durumda olacak, öğretmen çocukları olacak» gibi 
birçok özel şartlan var. O şartlara uyanları alıyo
ruz. 

Bu konu ile ilgili kanunda, «ödeme gücü olmayan
lar için para alınmaz, imtihan açılır» diye bir madde 
var mı, yoksa bunu yönetmeliklerle mi düzenliyorsu
nuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bunu yönetmelikle hallediyoruz. 

BAŞKAN — O halde, burada doğrudan doğruya 
deriz ki; «Yatılı özel eğitim okullarına devam eden 
çocukların velilerinden bakım masraflarına katılma 
payı alınır.» 

Diyelimki benim bir çocuğum var, fakirim ve 
çocuğum sakat da değil. Bulunduğum şehirde de lise 
yok, yalnız ortaokul var; fakat liseyi okutacağım. 
Ben çocuğumu başka bir şehre gönderirsem, parasını 
vermek zorunda değil miyim? 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Zorundasınız. 

BAŞKAN — Ama çocuk sakatsa, özürlü ise ona 
bir öncelik vermiş oluyoruz ve onu Devlet okutuyor. 
Niçin sağlamı okutmuyor; değil mi? 

Her ikisi de aynı olmalıdır. Aynı şehirde ise me
sele yok; zaten gidip gelecektir. Sakatlar ve özürlü
ler gibi gidip gelemeyecek durumda olanlar vardır. 
O şehirde varsa var, yoksa, eğer katılma payını öde-
yebilecekse öder, ödeyemeyecekse, ^ödeyemeyecek du
rumda olduğunu ispat etmesi lazım. Prensip ödeme
sidir. Artık bedavacılığı bırakalım, her şey bedava, 
her şey bedava olmaz. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade ederseniz, 
şöyle yapalım : «Ve malî durumu müsaade eden» 
kısmını sildik. Ondan sonra, «muhtaç durumda ol
duklarım tevsik edenlerden bu ücret alınmaz» cüm
lesini araya ekledik mi zannediyorum mesele hallo
lur. 

BAŞKAN — Onu sonuna öylece ekleyelim. 
.. ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim bu kısım «ücret» mi, yoksa «katılma payı 
alınmaz» mı olacak? 

BAŞKAN — «Katılma payı alınmaz» olacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz burada 
yanlış bir terim olarak kullanmayalım; o «muhtaç 
durumda» olunca, bu sefer ailesi de sakat olabilir, 
ikisinden alınmaz» gibi bir terim yanlışlığı olmasın. 
Onun yerine «ödeme gücü olmayan» diyelim. 

BAŞKAN — «ödeme gücü» de olur. «Muhtaç» 
dediğimiz zaman sakat da içine girer. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«Fakir ve muhtaç» desek efendim? 

BAŞKAN — Evet, «fakir ve muhtaç» diyelim; 
x «ve malî durumu müsait olan» ibaresini de çıkarıyo

ruz. 
Bu şekliyle 16 ncı maddeyi tekrar okutuyorum : 
Bütçe ve katılma payı 

MADDE 16. — Resmî özel eğitim kurumları için 
bu Kanunun gerektirdiği bütün harcamalar genel büt
çeden karşılanır, Yatık özel eğitim okullarına devam 
eden çocukların velilerinden bakım masraflarına ka
tılma payı alınır. Fakir ve muhtaç durumda oldukla
rını tevsik edenlerden katılma payı alınmaz. 

Katılma payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cet
veli dikkate alınarak il eğitim kurullarınca tespit 
edilir. 

Bu miktarlar Genel Bütçeye irad kaydolunur. 
BAŞKAN — Tamam. 
16 ncı maddenin son okunan şekli üzerinde söz 

almak isteyen var mı? Yok. 

16 ncı maddeyi son şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"17 nci maddeyi okutuyorum : 
Harçlık-
MADDE 17. — Resmî ve yaüh özel eğitim ku

rumlarında bulunan ve velilerinden bakım masrafla
rına katılma payı alınmayan özel eğitime muhtaç ço
cuklara, Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak, ba

kanlığın her yıl bütçe kanununda belirleyeceği mik
tarda, aylık harçlık verilir. Bu harçlıktan hiçbir kesin
ti yapılmaz. 

BAŞKAN — Bir de harçlık veriyoruz, değil mi? 
Gerçi, çocuk bakım kurumlarında bulunanlara da 
veriyoruz ama, kimsesi yok onların. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bu, parasız yatılı gibi oluyor Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Zaten az bir şey. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, az 810 lira Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye 

MADDE 18. — Bu Kanunda öngörülen temel ve 
sürekli görevleri yerine getirecek resmî özel eğitim 
kurumlarından, özel eğitim okulları, işkoUarı, iş eği
tim merkezleri ve bunlara bağlı atölyelerde üretim 
ve hizmet işlemlerini sürdürebilmek için gerekli yer
de ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak ama
cıyla bir milyar lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner sermaye, bakanlık bütçesine bu amaçla ko
nulacak ödeneklerle aynî yardımlar, döner sermaye 

* 
faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yar
dımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı 
olmaksızın semaye tutarına eklenir. 

Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis 
olunan sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işlemleri, 105ÇI sayılı Mühasebei 
Umumiye Kanununa tabi değildir. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlarv 

ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir, ödenmiş ser
maye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî 
yılın dördüncü ayı sonuna kadar Genel Bütçeye ak
tarılmak ve gelir kaydedilmek üzere saymanlığa ya
tırılır. Süresinde bütçeye aktarılmayan kârlar döner 
sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya 
bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil 
olunur. Maliye Bakanlığınca ek süre verilmesi halin
de bu süre için gecikme zammı aranmaz. 
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Döner sermaye ile ilgili olarak düzenlenecek bilan
ço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Malî 
yılı izleyen dört ay içinde Sayıştay Başkanlığına; bi
lanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre 
içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere iliş
kin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştı
rılacak personelin her türlü giderleri döner sermaye
den karşılanır. 

Döner sermaye saymanı Millî Eğitim Bakanlığının 
teklifi ile Maliye Bakanlığınca atanır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Özel eğitim araçları 
MADDE 19. — Resmî özel eğitim kurumlarında 

bulunan özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğ
retim süresince kulanacakları özel araç ve gereçler 
Bakanlıkça sağlanır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

*2Ö nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 20. — Resmî ve özel olarak açılacak 

özel eğitim kurumlarının açılması, görev ve yetkile
riyle, işleyişleri; bu kurumlarda görevlendirilecek per
sonelde aranacak nitelikler, nöbet hizmetleri; resmî 
özel eğitim kurumlarında döner sermayenin kurul
ması ve işleyişi ile ilgili usuller ve esaslar, bu kanu
nun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça 
hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir. Döner ser
maye ile ilgili yönetmeliğin hazırlanmasında Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü alınır. Yönetmelikler bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içerisinde çıkartılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 201 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanım, her ne kadar, «diğer hu
suslar yönetmelikte belirtilir» deniyorsa da burada, 
biraz önce zatıâlileri de üzerinde durdular, açıklık 
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getirmesi bakımından o kısma «bütçe ve katılma 
payn» ibaresinin eklenmesinde yarar gördüm. 

BAŞKAN — «Diğer hususlar» ibaresinin içine gi
rer o. Çünkü her maddeyi ayrı ayrı yazmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— önemli diye üzerinde durdum. Nasıl tensip eder
seniz efendim. 

Bu ibare hiçbir yerde geçmedi de, atlamasınlar 
diye arz ettim. Çünkü bu konuya önemli bir yer ve
receğiz; ailelerin ayrımı, fakir ve muhtaçların ayrımı 
gibi bazı hükümler gelecek; o'yönden üzerinde dur
dum Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Esaslar» kelimesinden sonra koya
cağız o ibareyi, «esaslar, fakir ve...» şeklinde oluyor, 
değil mi? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Yatılı özel okullara katılma pay
ları ile ilgili hususlar» diyeceğiz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— «Bütçe ve katılma payı» diyeceğiz. Başlık da öyle 
zaten. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Bütçe» yok efendim. 

BAŞKAN — Hayır, «bütçeyle» değil, «katılma 
payı ile» diyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bütçeye dahil olduğu için söyledim. 

BAŞKAN — Bütçeye ait bir yönetmelik yok. 
«katılma payı» diyeceğiz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— «Katılma payına ait hususlar, bu Kanunun» diye 
devam edecek efendim. 

BAŞKAN — Orası; «...hususlar, bu Kanunun uy
gulanmasıyla ilgili diğer hususlar» şeklinde olacak. 

Şöyle oluyor; «işleyişi ile ilgili hususlar ve esaslar, 
katılma payına ait hususlar ve bu Kanunun uygulan
masıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak 
yönetmeliklerde belirtilir.» 

Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Yapılan bu ilaveyle 20i nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak kanun hükümleri 

MADDE 21. — 11.7.1972 tarihli ve 160ı7 sayılı 
Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mah-
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sus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Ka
nundaki hükümler, bu Kanunda öngörülen özel eği
tim okulları, iş okulları ve iş eğitim merkezlerinde 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Özel eğitime muhtaç çocuklar için 
böyle bir kanun var mıydı? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Var, Sayın Cumhur
başkanım. Bu kanunun adı şöyle : «Yatılı Bölge ve 
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda 
Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun.» 

BAŞKAN — Yalnız, «döner sermaye» ama. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Yani, böyle bir okul kurulmasına 
dair bir kanun yok, bu'yeni çıkıyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Hayır yok. Bu yeni 
kanun. 

BAŞKAN — Tabiî. Ama «Döner Sermaye Ka
nunu» diye böyle bir kanun çıkarmışlar vaktiyle. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yalnız, 1739 sayılı Kanunda, «böyle bir şey ya
pılabilir» şeklinde bir tek satır halinde bahsediliyor. 

BAŞKAN — Ona istinaden yapılmış. 
21 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda öngörülen 

döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye ka
dar, özel eğitim okullarının mevcut döner sermaye 
yönetmeliklerinin, bu kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
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23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yolk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 5.1.1961 Tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin -Değiştirilme
si, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/681; M. G. Konseyi : 1/594) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 486; M. G. Konseyi S. Sayısı : 675) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Bu sırada, 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer 
alıyor. 

Bu rapor 675 sıra sayısıyla 'basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı, Sayın Balkan ve il

gililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanını, 
malumları olduğu üzere 16 Haziran 1983 tarih ve 
2842 saynlı Kanunla, Millî Eğitim Temel Kanunun
da yapılan değişiklikler sonucu, mecburî ilköğretim 
çağı bir yaş küçültülerek altıya indirilmiş, ortaokul
lar da ilköğretime dahil edilerek ilköğretim selk'iz 
yıla çıkarılmış, kanunla ayrıca, belirleninceye ka
dar ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün zorunlu 
olması hükme bağlanmıştı. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda ya
pılan bu değişikliğe paralel olarak, 222 sayılı llk-

(1) 675 S. Sayılı Basmayozı Tutanağa eklidir. 
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öğretim ve Eğitim Kanununun ilgili maddelerinin 
yeniden düzenlenmesi, Devlet Memurları Kanunun
daki genel hükümlere tabi oldukları için okul yöne
ticileri ve öğretmenlerle ilgili olan, fakat uygulan
mayan 222 sayılı Kanundaki hükümlerin ve ayrıca bu 
kanunda geçen köy, ilçe ve (illerdeki ilköğretim ku
rullarının fonksiyonlarını icra edemedikleri için yü
rürlükten kaldırılmasını sağlamak üzere Hükümetçe 
222 sayıılı İlköğretim ve eğitim Kanununun ©azı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
hazırlanmış, Danışma Meclisince de 'kabul edilen bu 
tasarı Komisyonumuzda incelenerek tensiplerine su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka tümü üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?... Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabu edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitta 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Mad

deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 

Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Mecburî ilköğretim çağı, 6-14 yaş 
grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşı
nı bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını 
bitirip (15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda bi
ter.» 

BAŞKAN — Eskiden bu yaş grubu 7-14 idi her
halde, şimdi o değiştirildi; değil mi?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, eski kanundaki aynı terim Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim 

Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rim'iştir. 

«Madde 6. — ilköğretim kurumları şunlardır : 
a) 'Mecburî olanlar : 
(1) İlkokullar (gündüzlü,, pansiyonlu, yatılı ilk

okullar ve gezici okular), 

(2) Ortaokullar (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı or
taokullar ve gezici okullar), 

(3) ilkokul ve ortaokulun birlikte bulunduğu 
ilköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı), 

(4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurs
lar, 

(5) _ özel eğitime muhtaç çocuklar için kurula
cak okullar ve sınıflar, 

b) İsteğe bağlı olanlar : 
(1) Okul öncesi eğitim kurumları, 
(2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.» 

BAŞKAN — İlkokulun gezici okulu var, ortaoku
lun da gezici okulu var; fakat ilkokulla ortaokulun 
birlikte bulunduğu ilköğretim okullarının ise gezici 
olanı yok. Gezici nasıl, oluyor?. Ben ona rastlama
dım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bu, göçerler için Sayın Cumhurbaşkanım. Göçer
lerin yaylaya çıkacağı zaman oikul daha bitmemiş 
oluyor, o zaman öğretmen de onlarla beraber gidi
yor. Böyle uygulamalar var; fakat şimdi sadece üç 
yerde var bu tür uygulama. Biz bu terimi,' bundan 
sonra da olabilir düşüncesiyle metne yine aynen al
dık Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — öğretmen de onlarla beraber gidi
yor. Nerede, çadırda mı kalıyor?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Öğretmen de beraber gidiyor ve onlarla beraber 
kalıyor orada. Üç tane okul kalmış bu şekilde ge
zici olan. 

BAŞKAN — Hiç duymadım. 
SEDAT GÜNERAL (Milî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Başka yerlerde daha yüksek se
viyede, malumal'iniz, bu uygulanıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer 
miktarları artarsa belki gezici üniversite de kurabili
riz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 

Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 9. — ilköğretim okulları, beş yıllık ilk
okullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. 
ilkokulun son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması; 
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ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde ortaokul diplo
ması verilir. 

İlkokullar ve ortaokullar bağımsız okullar halin
de kurulabileceği gibi 'imkân ve şartlara göre birlikte 
de kurulabilir. 

Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köy
ler gruplaştırılarak, merkezî durumda olan veya du
rumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okul
ları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın 
mümkün olmadığı yerlerde ise yatnlı ilköğretim bölge 
okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullar
da gezici öğretmenler görevlendirilir. 

Bu okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açı
labilir. 

Şehir ve Kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya 
pansiyondu okullar 'kurulabilir.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 

Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 14. — İlkokul ve ortaokulların birlikte 
veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne, anasrnıfiarı ve 
özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim 
kurumlarında aşağıdaki görevliler bulunur. 

a) Müdür ve müdür yardımcıları, 
b) öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, 

özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve 
usta öğrenciler, 

c) Rehberlik uzmanları, 
d) Sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hiz

metler sınıflarına dahil personel ile eğitim faaliyetle
rinin gerektirdiği diğer personel. 

İlköğretim kurumlarındaki görevffierin nitelikleri, 
görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları yönet-
ımeMkle tespit edilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmliştdr. 

«Madde 23. — İlköğretim kurumlarının rehber* 
lik, teftiş ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üze
re, ilköğretim müfettişleri görevlendirilir. 
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İlköğretim müfettişlerinin nitelikleri, yetişme şek
li, görevitve yetkileri ile atanma usul ve esasları yö
netmelikle tespit edilir.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 42. — İlköğretim kurumlarının açılma, 
kapanma ve öğretime ara verme zamanları Millî Eği
tim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenle
nir.» 

BAŞKAN — Bu eskiden nasıldı?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— iSayın Cumhurbaşkanım, her il kendine uygun 
tarzda ilkokulu açıyordu. Ben bunu yeniden düzen
ledim. 12 Eylülden sonra Türkiye'de hepsini aynı 
günde açıyoruz, aynı günde kapatıyoruz. 

BAŞKAN — Eskiden bunların açılıp kapanması 
yönetmelik ile olmuyor mu idi?. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Valilerin yetkisinde idi efendim. Kars ve Antalya 
illerinin okulları aynı zamanda açılıp kapanıyordu. 
Halbuki Antalya ile Kars'ın hiçbir ilgisi yok. Şimdi 
hepsini yeniden düzenledik, yönetmeliğe bağlayıp bu 
yetkiyi Bakanlığa verdik. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 53. — Okula devam etmeyen öğrencile
rin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğ
retim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan 
maddî ve manevî sebeplerin giderilmesine çalışılır. 
Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde 
durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülkî amir
lere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alı
nır. 

Okul idareleriyle muhtar ve mülkî amirlerin bu 
vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuştur
manın her safhasında devam eder.» 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.- • 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz zapta geç
mesi için bir maruzatım olacak. 

Daha önce 'ilkokulları deneten ilköğretim müfet
tişleri vardı.. Şimdi ortaokullardaki denetim için ye
ni bir düzenleme, değişme gerekiyor. Eskiden, Ba
kanlık müfettişleri ortaokul, lise ve dengi okulları 
denetleme yapıyor idi. Fakat şimdi öyle olmayacak 
bu kanunlardan sonra ilköğretim müfettişlerini kurs
lara alıyoruz, ortaokulları da denetleyecek gibi ilköğ
retim müfettişleri görev alacaklar ve böylece ilkokul 
ve ortaokulları denetleyecek ilköğretim müfettişleri 
olacak. Çünkü, bundan sonra 'birleşiyorlar. 

BAŞKAN — Birleşiyor. 
7 nci ımadde üzerinde 'başka söz almak isteyen 

var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 dnci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 55. — Hastalık, sel, kar, deprem ve 
yangını gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle 
okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu halte
rin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs 
ve alınacak tedbirlere rağmen; 

a) Çocuğunu okula göndermeyen; 
b) Verilen izin müddetini geçiren; 
e) Geç nakil yaptıran; 
d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren; 
e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz 

• olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen; 
Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, 

okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde 
mülkî amirliğe hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülkî 
amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi 
veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. Yapılan 
tebliğde okulca kabul edilecek meşru sebepler dışında 
çocuğun okula gönderilmemesi halinde para cezası ile 
cezalandırılacağı, para cezasına rağmen okula devam
sızlık halinde de hapis cezası verileceği ayrıca bildiri
lir.» 

BAŞKAN — Peki «veli, vasi»yi anladım, «aile 
başkanı» ne oluyor? 

1 2 , 1 0 , 1 9 8 3 0 : 1 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
kanunun 46 nci maddesiyle bu tanımlanmış: Bu ka
nunda sözü geçen «aile başkanı» deyiminden maksat; 
«veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde, ilköğ
retime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak 
yanında bulunduran veya barındıran yahut çalıştıran
lardır» diye bir tanım var. 

BAŞKAN — Yani, evlatlık edinmiş ise o mu? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti

sas Komisyonu Üyesi) — Akrabasının yanında oku
yor veya çalıştırıyor veya barındırıyor Sayın Cum
hurbaşkanım. Akrabası olması da şart değil. 

BAŞKAN — Tabiî velilik de olur, velidir. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Kanunda böyle tanım var. 

BAŞKAN — «Veli» demek zaten babası ve anası 
demek değildir. Kimin yanında oturuyor ise velisi o 
olur. Bizim de bir tanıdığımız çocuk yanımıza geldi, 
velisi oldum, okuyordu. Velisi olarak imzalanır, «aile 
başkanı» diye imzalanmaz. 

Demek ki vaktiyle öyle tarif edilmiş. 
8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 

Kanununun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce 
yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula gönder 
meyen veli, veya, vasi, veya, aile başkanları hakkında 
aşağıdaki işlem yapılır: 

a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı 
ait olduğu ilçe eğitim müdürlüğüne gönderir. Merkez 
ilçelerde ise evrak, ilçe eğitim müdürlüğü kanalıyla 
Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. 

İlçelerde eğitim müdürü, merkez ilçelerde ise millî 
eğitim müdürü en çok bir hafta içinde, devamsız 
öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanına, çocuğun 
okula devam ötmediği her gün için yüz lira para ceza
sı verilmesini, mahallî mülkî amirin' onayına sunar. 
Mülkî- amir, öğrencinin devamsızlık durumunu değer
lendirerek önerilen cezayı aynen veya değiştirerek onay
lar veya reddeder. Cezanın onaylanmaması halinde öğ
renci izinli sayılır. 

— 452 — 
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Para cezasına ilişkin kararın ilgililere tebliğ işlemi 
üç gün içinde mülkî amirliklerce yaptırılır. Kararın 
bir örneği öğrencinin veli, veya, vasi, veya aile başka
nına, bir örneği -aligi 1 i eğitim müdürlüğüne, bir örneği 
de gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gön
derilir. 

Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme 
Alacaklarımın Tahsil Usulü Hakkırîda Kanun hüküm
lerine dayanılarak tahsil edilir. 

b) Verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren üç gün içinde çocuğunun okula deva
mını sağlamayan veli veya vasi veya aile başkanları
nın isim ve adresleri okul idaresi tarafından derhal 
bağlı bulunulan eğitim müdürlüğüne bildirilir. 

ilgili eğitim müdürlükleri; 

(1) Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında 
okul idaresince hazırlanan 'belgeleri, 

(2) Öğrencinin veli, vasi, veya aile 'başkanına 
yapılan tebligata ilişkin yazıları, 

(3) Mülkî amirliklerce verilen para cezasına ait 
karar ve bu kararın öğrencinin veli, veya ; vasi veya 
aile başkanına tebliğine dair belgeleri, 

İhtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyalan 
yetkili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirirler. 

Cumhuriyet savcısı, en geç on gün içinde sulh 
ceza mahkemesinde kamu davası açar. 

Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli, veya, vasi, 
veya aile başkanı hakkında yirmi günden iki aya kadar 
hafif hapis cezasına hükmolunur. 

c) Verilen hapis cezası kararının kesinleşmesiaien 
itibaren bir hafta içinde çocuğunu okula göndermeyen 
veya devamımı sağlamayan veli veya vasi veya aile baş
kanı hakkında, ilgili eğitim müdürlüğünce yeniden ya
pılan suç duyurusu üzerine, cumhuriyet savcılığı ta
rafından yukarıdaki hükümler uyarınca kovuşturma 
yapılır.» 

ıBAŞKAN —Bu maddenin başında lüzumsuz vir
güller konmuş, «çocuğunu okula göndermeyen veli, 
veya, vasi, veya» denmiş bunlar yanlıştır. 

Orada, «... göndermeyen veli veya vasi» dendiği
ne göre, zaten «veya» 1ar konduğu için virgüle gerek 
yok. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Size yanlış verilmiş efendim. 

BAŞKAN — Benimkinde duruyor, onlar siline
cek, değil mi? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet efendim. 

— 453 

BAŞKAN — O virgüller kalkacak, bizimkinde kal
dırılmamış. 

Bir de (a) fıkrasının sonunda, «Cezaların onay
lanmaması halinde öğrenci izinsiz sayılır» deniyor. 

Bütün evraklaıı mülkî amire gönderdi, devamsız
lık veya ilgili belgeleri, «onayına sunar» da dedik. 
Arkasından, mülkî amir, öğrencinin devamsızlık du
rumunu değerlendirerek, önerilen cezayı aynen veya 
değiştirerek onaylar veya reddeder» deniyor. Çok 
bulur veya az bulur onaylar veya reddeder. «Onay
lanmaması halinde öğrenci izinli sayılır.» 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Reddedilmesi halinde. 

BAŞKAN — Nasıl olacak bu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Öğrenciye ceza verilmiyor ise, öğrenciye daha başka 
bir muamele yapılamıyor. Öğrenci kaybettiği iki - üç 
gün içinde izinli addediliyor okuldan. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Devam etmediği süre izinden sa
yılıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
İzinde sayılıyor, ceza yok, suçu da yok. 

BAŞKAN — İyi ama arkasından «velisine, vasi
sine ve aile başkanına şu şu şu cezalar verilir» de
niyor; evvela her gün için yüz lira para cezası veri
yor. Onaylanmama hali nasıl oluyor? 

«İlçelerde eğitim müdürü, merkez ilçelerde ise mil
lî eğitim müdürü en çok bir hafta içinde, devamsız 
öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanına, çocu
ğun okula devam etmediği her gün için yüz lira pa
ra cezası verilmesini, mahallî mülkî amirin onayına 
sunar. Mülkî amir, öğrencinin devamsızlık durumu
nu değerlendirerek» diye devam ediyor. Acaba has
talığını mı nazara alacak? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HASAN SAĞLAM — 
Bir şey ola'bilir, yanlış intikal etmiştir, çocuk okul
dan kayıptır. 

BAŞKAN — Mülkî amire öyle yetki veriyor ki; 
hakikaten sebepsiz olarak gelmiyor ise onu reddet
me hakkı var. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
daha önce geçen 55 inci maddede; «hastalık, sel, kar, 
deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edile
cek sebeplerle okula gelmeyen öğrenciler izinli sayı
lır» dedik. Okul idaresi bunu takdir etti, mesela; ço
cuk izinli gitti, yol kapandı, kışın köyüne gelemedi. 
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Yolun kapalı kaldığı müddet üç gün idi, çocuk beş 
günde geldi, dolayısıyla iki gün geçirdi. Bunu valiliğe 
veya kaymakamlığa bildirdi. Kaymakam, ilgililerle 
daha yakın temas, daha ince bir değerlendirme yap
tı, yolun beş günde açıldığını, çocuğun gelemeyece
ğini değerlendirip, onu suçsuz buldu. Bu gibi bir'du
rum. 

BAŞKAN — Çocuk, çok haşarı bir çocuk ise ve
lisinin kabahati ne? Veli «Gelin, bunu ne yaparsanız 
yapın, alın okula götürün. Ben gönderiyorum, o 
kaçıyor, bunun yüzünden ben hapis mi yatacağım?» 
derse ne olacak? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — İlköğretim mecbur olduğu için oku
la göndermek zorunda. 

BAŞKAN — Çocuğu öldürmesi lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O za
man durumu bilir, ona göre hareket eder. 

BAŞKAN — Öyle çocuklar çok, Allah kimseye 
vermesin. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanını, para ceza
sının yanında acaba posta ücreti ne olacak? 

BAŞKAN — Her gün yüz lira. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Posta ücretini karşılayacak mı; çün
kü herkes birbirine gönderecektir, yukarıya doğru çı
kıldıkça yüz lira çok az olur. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — 1961 senesinden itibaren 
«her gün için bir veya iki lira» konmuş. Şu anda yüz 
liraya çıkardık. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yüz lira yapılan masrafı karşıla
maz. 

BAŞKAN — Pul parası ne kadar? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — He

men ödeyecek kimse yok ki ©fendim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) —, Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin 
(c) fıkrasında; «Cumhuriyet Savcılığı tarafından yu
karıdaki hükümler uyarınca kovuşturma yapılır» de
niyor. Savcı tekrar işi ele alacağına göre, burada her
halde «tekerrür hükümleri uygulanır» denmesi ge
rekir. 

BAŞKAN — «Veli veya vasi veya aile başkanı 
hakkında, ilgili eğitim müdürlüğünce yeniden yapı
lan suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı tara

fından yukarıdaki hükümler uyarınca kovuşturma 
yapılır» denmiş. Yani aynını yapar demektir o, teker
rür değil. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
mevcut kanununda da aynı şekilde belirtilmiş, o yüz
den bir değişiklik yapılmadı. 

9 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, zapta geçmesi için arz edi
yorum. 

Eskiden ilköğretim müdürleri vardı, çünkü bütün 
ilçelerde ilkokul vardı, ortaokul yoktu; şimdi lise, 
hatta bazılarında yükseköğretim kurumları var. 

Şimdi millî eğitime ilk defa «ilçe eğitim müdür
leri» getiriliyor; millî eğitim müdürü ilde bulunuyor 
ve böylece il eğitim teşkilatı kurulmuş olabiliyor. 
İlköğretim müdürleri ortadan kalkıyor. Bu kanunda 
da bu hüküm yer almaktadır. 

BAŞKAN — Onlar da şimdi «ilçe eğitim müdü
rü» oluyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, karışmasın diye «millî eğitim müdürü» demi
yoruz; «ilçe eğitim müdürü» diyoruz ve hepsine sa
hip olabilecek bir baş teşekkül- etmiş oluyor. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ılti uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE HQ. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 57. — Okul idareleri ve mülkî amirfik-
.lerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara ce
vap vermekten kaçınanlar, gerçeğe uymayan beyan
da bulunanlar bir aya kadar hafif hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Eskiden nasıldı bu? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu eskiden de aynı idi. Eski maddede «il eğitim ku
rullarınca sorulan sorular» deniyordu, il eğitim ku
rulları ileriki maddelerde kalkıyor, başlangıçta da 
arz etmiştim, onun yerine «kurul idareleri ve mülkî 
amirliklerce» denilmiştir. 

/BAŞKAN — 10| uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 

Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 5)8. — Bu Kanunda yazılı suçları işle
yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 
1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanu
nun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kaydına bakıl
maksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre ya
pılır.» 

BAŞKAN — Eskiden nasıldı? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
eskiden kanun 31 gün içinde hükme bağlanmasını ön
görüyordu, şimdi Meşhut .Suçlar Kanununa tabi ola
rak süratle bunun hükme bağlanması amaçlanıyor, 
cezanın caydırıcı olmasını sağlamak için. 

BAŞKAN — Hep Meşhut Suçlar Kanununa atıf 
yapıyoruz, nerede ise mahkemeler her gün meşhut 
suçlarla uğraşacak; yani meşhut suç kapsamına gire
cek derecede ağır bir suç mudur bu? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, ağır değil, ancak gerçekten 
önemli. Bu kanundaki eski hüküm işlemiyor, mahke
melerde işler takılıp kalıyor. 

Tensipleri olursa, eğitim ve öğretime verdiğimiz 
değer bakımından bir caydırıcı unsur olur diye önem
li addediyoruz. 

Tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 12. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 66. — 4274 ve 5129 sayılı kanunlarla 
şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Dev
lete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu 
Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar he
yetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın 
tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suret
lerle işletilir veya kiraya verilir, Elde edilen gelir, 
okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine 
gelir kaydedilir. 
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Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetleri
ne tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkul-
lerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili 
olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden 'hiçbir 
vergi, harç ve resim alınmaz.» 

BAŞKAN — Eskiden nasıldı? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
mevcut kanunun bu maddesinde; mahallî ilköğretim 
kurullarının teklifiyle, köy ihtiyar heyetinin bu işle
mi yapması öngörülüyordu. Bu kurullar kalktığı için 
bu madde düzenlenmiştir. 

(BAŞKAN — Yani gene bu görev mülkî amirlere 
verilmiş oluyor. Başka bir değişiklik yapılmamış. 

12 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 68. —Okulların uygulama bahçesinde ta
rım dersleri uygulaması yapılır. Uygulama bahçesi
nin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve-tarım 
araçları gibi ihtiyaçları köy bahçesinden ve okul ara
zisi gelirinden sağlanır. 

Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya 
ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine 
sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir, 

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre .ku
rulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar 
heyeti tarafından kararlaştırılır.» 

BAŞKAN — Eski madde ile bu yeni madde ara
sındaki fark nedir? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
eski maddenin son fıkrasj, «mahallî ilköğretim ku
rulları tarafından kararlaştırılır» şeklinde idi; köy
de bu görevler, kurul kalktığı için, yeni maddede köy 
ihtiyar heyetine verilmiştir. 

BAŞKAN — 2'22 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nunu kaç yılında çıkmış? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
1961 yılında efendim. 

BAŞKAN — Maddede yazıldığı gibi okul arazi
sinde tarım yapılan hiçbiı yer görmedim, kimse bu
nun üzerinde durmuyor. Ben okurken 1924, 1925, 1926 
senelerinde, okul bahçesine çıkarırlardı bizi ve ta-
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rım dersi verilirdi, öteberi dikerdik. Güzel bir şey, 
ama şimdi uygulanmıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, daha önce «ilk temel eği
tim» diyorduk, onlarda uyguluyoruz, ona dönüş yap
maya çalışıyoruz. Temel eğitim okulları, ki şimdi 
ilköğretim adı altında topladık, bunun asıl amaç ve 
programlarını 10 uncu Millî Eğitim Şûrasında tespit 
ettik ve şimdi 414 okulda; evvela 10, sonra 2QQ, şim
di 210 olmak suretiyle, 414 okulda aynen uyguluyo
ruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak, 
onları kurslara tabi tutuyoruz ve ona dönüş yapıyo
ruz, asıl amaç da bu. Çok amaçlı liseler var, o da 
bu amaca hizmet ediyor. Artık yavaş yavaş meslekî 
teknik liseleri ile işe dönmek gerekiyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
buyurduğunuz konu kanunun 64 üncü maddesinde 
şöyle ifade ediliyor; müsaade ederseniz arz edeyim. 

«Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 
iki dekardan az ve on dekardan çok olmamak üze
re bir uygulama bahçesi bulunur.» Kesin hüküm ola
rak köy okullarının yakınında böyle uygulama bah
çesi olması gerekiyor. 

'BAŞKAN — Hiçbir yerde bu uygulama yapıl
mamış, kanunda öyle kalmış. O kadar köy gezdim, 
hiçbir yerde böyle uygulama yok, bahçelerinde ağaç 
bile yok; ama diyeceksiniz ki su var mı? Köy çeşme
sinden su getirilip ağaçlar sulanabilir; biz öyle ya
pardık. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Ruh 
yok efendim. Diğer yanda tapasız çeşme hep akar. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 76 ncı maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«e) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil ol
mak üzere hu Kanuna göre verilecek para cezalan.» 

BAŞKAN — Bu niye değişti? 

KURMAY YARıBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
mevcut kanunun (e) fıkrasında bu husus şu şekilde' 
ifade ediliyordu. «Devamsız öğrencilerin velilerinden 

| ilköğretim kurulları veya mahkeme kararı ile alına-
I cak para cezalan.» 

İlköğretim kurulları kaldırıldığı için, buna mah
kemelerce hükmolunacak valilikçe alınacak. Burada 
bunu birleştirdik, bu nedenle değişiklik oldu. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
I var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 15. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

I «Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakanlık planına 
paralel olarak, valilikler de üç yıllık plan ve program 
hazırlarlar, bu programlar il genel meclisinde onanır 

I ve il bütçesine bağlanır. Bu planda :» 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu fıkrada da yine ilköğretim kurullarına atıf vardı, 
ilköğretim kurulunun görevini bundan sonra valilik 

I yapacak. 

I BAŞKAN — Maddenin sonu; «Bu planda : » de
nilip bırakılmış, burada bir hata var. Esasında onun 
hepsi bir fıkradır, o altındaki üstüste iki noktayı da 
yazmak lâzımdı, ama bu anlaşılır diye üzerinde dur-

I muyorum. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
kanunda ayrı bir fıkra olarak konmuş, onun devamı 

I efendim. 

I BAŞKAN — Devamı olamaz, çünkü biz ikinci 
fıkrayı değiştiriyoruz. İkinci fıkra bu imiş, ama üstüs-

I te iki nokta konulunca, altındakilerin de burada be
lirtilmesi gerekirdi. «Bu planda : » denildikten sonra 

I orada neler belirtiliyor? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (Ih-

I tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
arz edeyim. «... Bu planda :» 

i«Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan plandan 
I her ile isabet eden okul yapımı ve ilk tesis işleri baş

ta olmak üzere 78 nci maddenin (a) ve (b) fıkrala-
I rında yazılı işlemler ve hizmetlerden il bakımından 
I yapılması uygun ve mümkün görülenler ayrılarak 

planlanır. Gereken hazırlık safhaları ve bunun uy-
I 'gulanma zamanları, ayrılacak ödenekler gösterilir.» 

şeklinde ayrı hir fıkra halinde eski kanunda yazıl -
I mıştır. 
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BAŞKAN — Ayrı fıkra değil o, üstüste iki nok
ta konduğu için onun altındaki yazı da o fıkraya 
dahildir. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Üstüste iki nokta konduk
tan sonra paragraf yapılmıştır. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cum'hurlbaşkanım, emir buyurursanız kanunu 
yazarken o şekilde yazalım. 

'BAŞKAN — Onu düzenlerken yazın, çünkü yan
lışlık olabilir, gerçi burada anlaşılıyor, ama fıkra öy
le bırakılmaz, devam eder. Ama yazılmasında fayda 
var. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Kanuna aynen yazarız. 

'BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 16. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası -aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«'Bu ödenekler köy ihtiyar heyetinin hazırlaya
cağı bir plan ve programa, göre .78 inci maddenin (b) 
fıkrasında yazılı işlere ve özel olarak öğrencilere 
yapılacak yardımlara sarfedilir. 'Bu paralar millî bir 
bankada açtırılacak bir 'hesapta mühaf az edilir ve 
köy ihtiyar heyetince uygun görülecek iki imza ile 
çekilir.» 

BAŞKAN — 16 nçı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun. . . 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
burada da köy ilköğretim kurullarının hazırlayacağı 
planda, köy ilköğretim kurulunun uygun göreceği iki 
imza üe paranın çekilmesi ifadesi vardı, 'bu kanun
la bu görev köy ihtiyar heyetine verilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz İsteyen 
var mı? Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir, 

İ1.İ7 nci maddeyi okutuyorum. 
•MADDE 17. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 45 ve 8>8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır, 
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BAŞKAN — Neden kaldırılmıştır? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
burada 15 inci maddeden 25 inci maddeye kadar olan 
bölüm, ilköğretim kurullarındaki görevlilerle ilgilidir. 
Bunların bir kısmı 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile de değiştirilmiş, şu anda uygulanmayan hü
kümleri de içeriyor. Bunlar kaldırılmış ve ilgili mad
dede de yönetmeliğe atıf yapılmak suretiyle, «Bakan
lıkça düzenlenecek» denilmiş. 

26 ncı maddeden 39 uncu maddeye kadar olan 
bölüm; köyde, ilçede ve ilde kurulacak mevcut olan 
ilköğretim kurulları, bunların teşkili ve görevleriyle 
ilgili maddelerdir, onlar kaldırılmış oluyor. 

40 ve 41 inci maddeler; öğretimin açılması, ka
panması ve ara verme ile 'hükümlerdir, bu da yine yö
netmeliğe atıf yapıldığı için kaldırıldı. 

45 inci madde; millî eğitim müdürü, ilköğretim 
müdürü gibi makamların izin yetkileri vardı, bunlar 
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda var, ora
dan çıkmış durumda. 

88 inci maddede de müdürlere verilecek makam 
tazminatı var. Bu da yan ödemelerle ayrı bir şekilde 
düzenleniyor. 

Bu nedenle bu hükümlerin kalkması öngörülü
yor. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 1-8. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununa aşağıdaki iki ek madde ve üç geçici mad
de eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — 222.sayılı Kanunda geçen; 
ilköğretim müdürü deyimi «İlçe eğitim müdürü», öğ-
retmenevi deyimi «Öğretmen lojmanı» olarak değişti
rilmiştir.» 

BAŞKAN — Eskiden oturdukları eve «öğretmen-
evi» mi deniliyordu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Bizim «Orduevleri» gibi yeniden 
öğretmenevleri düzenlenince, birbirlerine karıştı. O 
nedenle de «Öğretmen lojmanı» denilecek. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, «Öğretmen lojmanı» olacak efendim. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum. ' 

«BK MADDE 2. — Bu Kanunun yedinci ıbölü-
münde yer alan*'«okulların arsa ve arazi işleri», se
kizinci bölümünde yer alan «ilkokul yapımı ve do
natım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilk
öğretimin gelir, giderleri ve planlama» başlıkları al
tındaki maddeler, ilkokullar ile birlikte ortaokullar 
için de uygulanır.» 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir, 

Geçici madde 7'yi okutuyorum. 

«GEÇİCİ MADDE 7., — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve 
ilköğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmazlar, in
tifa hakkı Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere, 
'bulundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzel
kişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilir. 

Devlete, özel idarelere veya köy tüzelkişiliğine 
ait arsalar üzerinde Devlet veya özel idare bütçesin
den katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce inşa edi
len veya edilmekte olan taşınmazlar için de bu mad
denin birinci fıkrası uygulanır. Bu taşınmaz mallar 
aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer ida
relerin yetkili mercilerince bedelsiz olarak okula tah
sis ve devir olunur. -

Bu maddeye göre, köy tüzelkişiliği veya özel ida
reler adlna tapuya tescil edilen taşınmaz mallar, Mil
lî Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmadıkça satı
lamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz. 

IBAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

(Buyurunuz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madde
nin içinde geçen «taşınmazlar» kelimelerinin «taşın
maz mallar» olarak düzeltilmesi gerekecek. « 

BAŞKAN — Evet, «taşınmaz mallar» olması la
zım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — ikinci 
ve beşinci satırlarda var. 

BAŞKAN —> Bu maddedeki «taşınmazlar» keli
meleri «taşınmaz» mallar» olarak düzeltilecektir. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 
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Geçici 7 nci maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
. Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum^ 

«GEÇİCİ MADDE 8. — Anaokulları ve anası-
nıfları için yeterli miktarda yükseköğrenim görmüş 
öğretmen bulunamaması halinde, kız meslek lisesi ço
cuk gelişimi, eğitimi ve bakımı mezunlarından, Dev
let memuru olma niteliklerini taşıyan ve Millî Eği
tim Bakanlığınca açılacak kurslarda başarı gösteren
ler, anaokulu veya anasınıfı arına 1984 yılından itiab-
ren geçici öğretmen olarak atanabilirler. 

1İ993 yılı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu ile 
işbirliği yapılarak bunların önlisans düzeyinde yük
seköğrenim görmeleri sağlanır. ıBu süre içinde önlisans 
düzeyinde yükseköğrenim yapmayanların görevlerine 
son verilir.» 

BAŞKAN — Anaokullarına, yükseköğrenim gör
müş kişileri mi tayin ediyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. İlkokul ve okul 

Öncesi eğitimde hiçbir surette önlisanstan daha aşağı 
eğitim görmüşleri atamıyoruz, yani liş© mezunu atan
mıyor. ' 

Bundan önce, ki şimdi.de devam ediyor, kız mes
lek lisesinde çocuk gelişimi holümü var, bizim bun
lara ihtiyacımız var. 'Böyle bir elastikiyet getirmek 
suretiyle hem onlara bir tahsil imkânı tanıyor ve hem 
de 'bir görev verme fırsatı doğurmuş oluyoruz. 

Çocuk gelişimi 'bölümü olduğu için, meslekleri de 
bu oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madde
ye «1993 yılı sonuna kadar» ibaresi konmuş. Bu ta
rihe kadar 'bunların önlisans düzeyinde yükseköğre
nim görmeleri sağlanacak mı, 1!Ö yıllık süre kâfi ge
liyor mu? 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, kâfi geliyor. 

IBAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok.; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum. 
«GEÇİCİ MADDE 9. — Ortaokullar, planlı bir 

şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştı
rıldıktan sonra kanunla ayrıca belirleninceye kadar, 
ilköğretimin sadece ilkokul bölümü mecburidir.» 

BAŞKAN — Daha sonra ortaokul da mecburî 
olacak değil mi? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sonunda ilköğretim olarak bütünleştirilmiş ola
cak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak si-
teyen var mı? 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Maddede «ka

nunla ayrıca belirleninceye kadar» kısmı var. Yeni 
bir kanun çıkarmaktansa, «Bakanlar Kurulunca uy
gun görüldüğünde» desek daha elastikiyet kazandır
mış olmaz mıyız? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu husus daha önce 2842 sayılı Kanunla Millî Eği
tim Temel Kanununda yapılan değişikliğe konulmuş
tu, orada aynen vara. Bu Kanunda da mecburî olan 
okullar arasına, ilköğretim kurumları arasına orta
okul konulduğu için, bu Kanunla mecbur kılındığı 
yönünde bir yanlış anlaşılma olmasın diye aynı hü
küm buraya da konmaik suretiyle, daha sonra bunun 
kanunla belirleneceği ifade edilmiş oldu. 

Bu hüküm aynen daha önceki kanunda, 1739 sa
yılı Kanunun değişikliğine dair çıkan kanunda var. 

BAŞKAN — Geçici madde 9 üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Geçici madde 9'u oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• « . — a 
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Kabul edilmiş bulunan ek madde 1, ek madde 
2, geçici madde 7, geçici madde 8, ve geçici madde 
9'un bağlı olduğu çerçeve 18 inci maddeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler..^ Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..5 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bugün için görüşülecek başka bir konu bulun

madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi burada kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 16.10 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

171 İNCt IBÎRUEŞÎM 

12 Ekim 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 
T. — KANUN, TASARI VE TEKIİFLERÎ 
1. — 29.6.19516 Tarihli ve 6762 sayılı Türk Tica

ret Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fık
rası ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/668; M. 
G. Konseyi : 1/608) (D. Meclisi S. Sayısı : 411; M. 
G. Konseyi S Sayısı : 686) 

2. — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/576; M. G. Konseyi : 1/585) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 350; 'M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 676) 

3. — 5.1.1961 Tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kalbul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/681; M. G. Konseyi : 1/594) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 486; M. G. Konseyi S. Sayısı : 675) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 686 

2 9 . 6 . 1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 
1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 1404 ve 1406 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/668; M. G. Konseyi : 

1/608) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 411) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 15 Eylül 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3624(1/668)4237 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Eylül 1983 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayıh Türk Ticaret Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 6 Nisan 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1478/03377 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.4.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayıh Türk Ticaret Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 
1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunumuzun 1404 üncü maddesinde; avaryadan hasar tutarı muafiyet 
haddini aştığı takdirde hasar bedelinin tamamının ödeneceğini amir bulunmakta, uluslararası piyasada uygu
landığı beyan edilen tenzilli muafiyet «Deductible» sisteminde ise; her hasar olayında muafiyet haddi tenzil 
edildikten sonra bakiyesi tazminat olarak ödenmektedir. 

Bu durumda Türk mevzuatı ile uluslararası uygulama arasında uyum sağlamak için Türk Ticaret Kanu
numuzun 1404 üncü maddesinin Türk Ticaret Kanununun 1264 üncü maddesinden çıkarılarak, amir hüküm 
vasfının kaldırılması ile istenilen sonuca varılması için ou değişiklik Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 1404, 1405 ve 1406 ncı maddeler mehaz Alman Ticaret Kanununda emredici bir hüküm 

olmadığı halde aksine sözleşme caiz olmayan emredici kural haline getirilmiş ve bu konuda kanun gerekçe
sinde bir açıklık bulunmamıştır. Deniz Sigortalarındaki büyük gelişme ve özellikle Uluslararası tatbikata uy
mak zorunluğu sebebiyle bu maddelerin emredici bir hüküm olmaktan çıkarılması gerekmiştir. Bu suretle 
dünya tatbikatına uygun olarak sözleşme ile muaflık oranının serbestçe tespiti; basit muaflık (entegral muafiyet) 
veya mutlak muaflık (tenzil muafiyet) sistemlerinden •vrinin seçilmesi ve hususî avaryalar dışında da muaflık 
uygulanmasına serbestiyet getirilmesi olanağı sağlanmıştır. 

Madde 2. — 1264 üncü madde yapılan değişiklik ile bu madde emredici bir hüküm olmaktan çıkarılmış
tır. Uygulamada açıklık sağlamak amacı ile maddenin basma «aksine sözleşme yoksa» ibaret ilave edilmiş, 
madde aynen bırakılmıştır. 

Madde 3. — 1404 ve 1405 inci maddeler emredici bir hüküm olmaktan çıkarılınca, bu maddenin yeniden 
ve mehaz kanuna uygun şekilde değiştirilmesi gerekmiştir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 7 Ekim 1983 
Esas No. : 1/608 
Karar No. : 160 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre deniz sigortalarında, avaryadan hasar tutarı muafiyet 

haddini aştığı takdirde hasar bedelinin tamamının ödeneceğine amir bulunan «Entegrel Muafiyet» sistemi uy
gulanmaktadır. Uluslararası tatbikatta ise her hasar olayında muafiyet haddi tenzil edildikten sonra bakiyesi
nin ödeneceğine amir bulunan «Tenzilli Muafiyet» sistemi uygulanmaktadır. Deniz sigortalarındaki büyük ge
lişme ve özellikle Uluslararası tatbikata uymak zorunluluğu sebebiyle emredici hüküm vasfının kaldırılma
sını öngören bu Kanun tasarısı hazırlanmış ve Danışma Meclisi Başkanlığınca kabul edilerek Millî Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğine sunulmuştur. Komisyonumuzda yapılan incelemede tasarı genelde uygun mütalâa 
edilmiş, ancak 3 üncü maddenin daha iyi anlaşılması için yeniden düzenlenmesi düşünülerek yüksek onaya 
arz edilmiştir. 

Vy 
Kadri ÖZER 

Kur .Alb. 

Üye 
Halim KÜLÜNK 
Ticaret Bakanlığı 
Sigorta Uzmanı 

Komisyon Başkanı 
Yurdakul GÜN CER 

Tuğamiral 

Üye 
Hikmet Aysan ÖZURAN 

Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu. Alb. 

Üye 
Ali Nihat AD AL 
Ticaret Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 

Millî Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 686) 
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(HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 1404 ve 
1406 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1264 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«1270 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1273, 1275 inci maddelerle 1278 inci maddenin ikinci cümlesi, 1283, 
1284, 1285, 1289 uncu maddelerle 1292 inci maddenin son fıkrası, 1301 inci madde ile 1312 nci maddenin 2 
nci fıkrası, 1315, (Son fıkrası hariç) 1332 nci maddelerle 1345 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1350 inci maddenin 
2 nci fıkrası, 1361, 1362 nci maddelerle 1365 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1366 ncı maddenin 2 nci fıkrası, 
1367, 1368, 1369, 1395, 1396, 1397, 1399, 1400. 1401, 1420-1430 ve 1453 ila 1459 uncu maddeler hükümlerine 
aykırı olan mukavele şartları hükümsüzdür.» 

MADDE 2. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1404 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1404. — Aksine sözleşme yoksa, hususî avaryalar, 1393 üncü maddenin 4 üncü bendindeki zararın 

tespiti masrafları hesaba katılmaksızın sigorta değerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacı bunları ödemez; fa
kat yüzde üçü geçerse yüzde üç indirilmeksizin tam olarak tazmin eder. 

Gemi, müddet üzerine veya birden çok yolculuk için sigorta ettirilmiş ise yüzde üç her bir yolculuk için ay
rıca hesap edilir. Yolculuk mefhumu 1238 inci maddeye göre tayin olunur.» 

MADDE 3. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1406. — Sigortacının mukavelede gösterilen nispette muaf olacağı kabul edilmiş bulunduğu tak

dirde, % 3 yerine bu nispet ikame edilmek suretiyle, 1404 ve 1405 inci maddeler uygulanır.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayın : 686/ 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — iBu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 

5.4.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z, Baykara 

Devlet Bakanı 
S.-. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
L Türkmen 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 686) 



DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayıh Türk Ticaret Kanu
nunun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkran üe 
1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 1264 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«1270 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1273, 1275 inci 
maddelerle 1278 inci maddenin ikinci cümlesi, 1283 
1284, 1285, 1289 uncu maddelerle 1292 nci maddenin 
son fıkrası, 1301 inci madde ile 1312 nci maddenin 2 
nci fıkrası, 1315, (son fıkrası hariç) 1332 nci madde
lerle 1345 imci maddenin 2 nci fıkrası, 1350 nci mad
denin 2 nci fıkrası, 1361, 1362 nci maddelerle 1365 
inci maddenin 2 nci fıkrası, 1366 ncı maddenin 2 nci 
fıkrası, 1367, 1368, 1369, 1395, 1396, 1397, 1399, 1400, 
1401, 1420, 1430 ve 1453 ila 1459 uncu maddeler hü
kümlerine aykırı olan mukavele şartları hükümsüz
dür.» 

MADDE 2. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 1404 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1404. — Aksine sözleşme yoksa, hususî 
avaryalar, 1393 üncü maddenin 4 üncü bendindeki 
zararın tespiti masrafları hesaba katılmaksızın sigor
ta değerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacı bun
ları ödemez; fakat yüzde üçü geçerse yüzde üç indi-
rilmeksizin tam olarak tazmin eder. 

Gemi, müddet üzerine veya birden çok yolculuk 
için sigorta ettirilmiş ise yüzde üç her bir yolculuk 
için ayrıca hesap edilir. Yolculuk mefhumu 1238 inci 
maddeye göre tayin olunur.» 

MADDE 3. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 1406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 1406. — Sigortacımın mukavelede gösteri
len nispette muaf olacağı kabul edilmiş bulunduğu 
takdirde % 3 yerine bu nispet ikame edilmek sure
tiyle, 1404 ve 1405 inci maddeler uygulanır.» 

(M.G.K.) 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 
29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayıh Türk Ticaret Kanu
nunun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 
1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 1264 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«1270 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1273, 1275 inci 
maddelerle 1278 inci maddenin ikinci cümlesi, 1283, 
1284, 1285, 1289 uncu maddelerle 1292 nci madde
nin son fıkrası, 1301 inci madde ile 1312 nci madde
nin 2 nci fıkrası, 1315, (Son fıkrası hariç) 1332 nci 
maddelerle 1345 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1350 nci 
maddenin 2 nci fıkrası, 1361, 1362 nci maddelerle 
1365 inci maddenin 2 nci fıkrası, 1366 ncı madde
nin 2 nci fıkrası, 1367, 1368, 1369, 1395, 1396, 1397, 
1399, 1400, 1401, 1420, 1430 ve 1453 ilâ 1459 uncu 
maddeler hükümlerine aykırı olan mukavele şartları 
hükümsüzdür.» 

MADDE 2. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 1404 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1404. — Aksine sözleşme yoksa, hususi 
avaryalar, 1393 üncü maddenin 4 üncü bendindeki 
zararın tespiti masrafları hesaba katılmaksızın sigor
ta değerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacı bun
ları Ödemez; fakat yüzde üçü geçerse yüzde üç indi-
rilmeksizin tam olarak tazmin eder. 

Gemi, müddet üzerine veya birden çok yolculuk 
için sigorta ettirilmiş ise yüzde üç her bir yolculuk 
için ayrıca hesap edilir. Yolculuk mefhumu 1238 inci 
maddeye göre tayin olunur.» 

MADDE 3. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 1406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tirk 

Madde 1406. — Mukavelede, sigortacının muaf 
tutulacağı nispet yüzdesinin ayrı olarak tespit edil
miş olması halinde, yüzde üç nispet yerine tespit 
edilmiş olan bu nispet esas alınmak suretiyle 1404 ve 
1405 inci maddeler uygulanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 686) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Telklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

• • «•» II 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 686) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 676 

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/567; M. G. Konseyi : 1/585) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 350) 

T.C. 
Danışma Meclîsi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Eylül 1983 
Kanunlar Müdürlüğü 
06-2914 (1/567) 3105 

Konu : Kanun Tasarısı. 

M'̂ LJLÎ GÜVENDİK! KONSEYİ) GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışıma Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1983 tarlllıli 156 ncı Birleşimünde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 26 Kasım 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. : 18/101* 
849103774 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MiUt Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.11.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tasana» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir, 

Gereğini arz ederim^ 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

1. Türk Millî Eğitiminin genel amacı Türk Ulusunun bütün bireylerini : 

a) Atatürk inkılaplarına bağlı, insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan, ulusal, demok
ratik, sosyal, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cum huriyetine karşı görev ve sorumluluklarım bilen ve bun
ları davramş haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

b) Dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, in
san haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, üretici ve verimli kişiler olarak yetiş
tirmek; v 

c) ilgi ve yetenekleri geliştirecek bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak su
retiyle hayata hazırlamak, kendilerini, ailelerini mutlu kılmak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak 
bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece bir yandan bireyin, ailenin ve toplumun mutluluğunu artırırken, öte yandan ulusal birlik ve bera
berlik içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk Ulusunun çağdaş 
uygarlığın, yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktadır. 

2. Değişen okul, öğretmen ve öğrenci durumu : 
a) Demokrasi ile yönetilen toplumlarda, her insan ayrı bir değerdir. Onun kendi yeteneklerini geliştire

bilmesi için, en uygun olanakların sağlanması gerekir. Öğ renciler arasındaki bireysel farklılıklarını bilimsel yön
temlerle tespit edip, uygulamada gereken önlemleri alabilen eğitim, öğretim çalışmaları daha verimli olmak
tadır. 

b) Okul ve sınıf mevcutları hızlı artmakta, bu durum öğretmenlerin öğrenciler arasındaki bireysel fark
lılıkları ve öğrencilerin özel yeteneklerini tanıma olanaklarını kısıtlamaktadır. 

Öğrenciler arasında beden, zihin, duygu ve sosyal yönlerden ayrıcalıkları nedeniyle normal eğitim hizmet
lerinden yeterince yararlanamayan, çocuklar vardır. Bu çocukların tespiti, seçimi, durumlarına uygun düşen 
bir kuruma yerleştirilmeleri, bakımları, bir iş ve meslek sahibi olacak şekilde eğitilmeleri, kendi durumlarına 
ve çevrelerine uyum yapacak mutlu birer vatandaş olmalarını sağlamak, gerekmektedir. 

3. Temel gerekler : 
a) Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuğu, normallerden ayırıp katacağımız başka bir insan grubu 

yoktur. 
b) Bu çocuklar toplumun bir uzantısıdırlar, dışımızda değil, içimizdedirler. Et ve kemik gibi bütünün 

bir parçasıdırlar. 
c) Bütünden ayrılan bir parça nasıl bütün olduğu nu iddia edemezse bütün de bazı parçalarım atarak bü

tün olduğunu iddia edemez. 
ç) Bütün insanlar, aynı temel motivasyon ve duygulara sahiptirler. 
d) Bu çocuklar da normallerin sahip olduğu bütün özelliklere sahiptirler. Onlar da normaller gibi ağ

lar, güler, kızar ve sevinirler. 
e) Ayrılık çeşitte değil, derecededir. 
f) Normaller dünya nimetlerinden nasıl azamî derecede faydalanmayı düşünüyorlarsa, bu çocuklar da 

aynı duygu ve düşünceye sahiptirler. 
g) Bizim birinci görevimiz, ayrılan taraflarımızı değil, birleşen taraflarımızı arayıp bulmaktır. 
ğ) İnsanlık, ayrımı değil, daima birleştiriciliği emreder. 
4. Yasal gerekçeler : 
a) Anayasanın 50 nci maddesinde : «Devlet, özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak ted

birleri alır» denmektedir. 
b) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda : «özel eğitime muhtaç çocuklar için okul ve sınıflar 

açılması...» öngörülmektedir. 
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c) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda: «özel eğitime ve korunmaya muhtaç, çocukları yetiştirmek 
için özel tedbirler alınır» denilmektedir. 

ç) 6660 sayılı Kanunda : Güzel sanatlarda üstün yetenek gösteren çocukların Devlet tarafından yetişti
rilmeleri hakkında hükümler vardır. 

d) 5798 sayılı Kanunda : Kör ve sağırlara mahsus bazı alet ve cihazların, gümrük resimleri ile diğer ver
gi ve resimlerinden muaf tutulması belirtilmiştir. 

e) Belediye kanunlarında : Alil, işten aciz olup da bakacak kimsesi olmayanlara bakılması hükümleri bu
lunmaktadır. 

f) 2089 sayılı Kanunda : Özürlüler için seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz olmak, hükmü getiril
miştir. 

g) Anayasamıza dayanılarak çıkarılan bütün bu yasalarda, konunun önemi ve ihmal edilmezliği açıkça 
görülmektedir. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun gene Birleşmiş Milletler Anayasasına ve tnsan Hakları Be
yannamesine dayanarak bedensel, ruhsal ve sosyal yönden özürlü olan insanları korumak için, 16 Aralık 1976 
tarihinde almış olduğu 1981 yılını, Sakatlar Yılı olarak ilan eden karar da konunun insanlık açısından vazge
çilmezliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

«1981 Sakatlar Yılı» dolayısıyla, gene Birleşmiş Milletlerce kabul edilen Sağır ve Körlerin Hakları konu
sundaki 9 maddelik Beyannamede de devletlerin, hükümetlerin, otoritelerin ve bütün insanlığın dikkati 
özürlüler üzerine çekilmekte ve Birleşmiş Milletlere üye olan her ülkeden normallere tanınan hakların özür
lülere de tanınması, işe intibak edebilmeleri için gereken okulların, rehabilitasyon merkezlerinin açılması ve 
bunların da iş sahibi yapılmaları istenmektedir. 

Bu suretle sadece özürlülerin ızdırapları değil, bunlara bakmak zorunda olan ailelerin de, sorunlarının 
çözümlenmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Ancak bu kadar çok ama yetersiz ve dağınık yasa hükümleri ile hizmetin yapılması büyük güçlük ve ak
saklıklar yaratmaktadır. Bu ve benzeri hükümlerin bir arada toplanarak hizmetin daha iyi yapılması düşünce
siyle de bu Kanunun çıkmasına gerek görülmüştür. 

5. Sayısal durum : 
a) Ülkemizde özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocuklar olarak 0 - 1 8 yaşında : 

(0 - 6) (7 - 18) 

Görme özürlü 
İşitme özürlü 
Ortopedik özürlü 
Üstün zekalı 
Eğit. geri zekalı 
öğret, geri zekalı 
Uyumsuz 

TOPLAM 

% 

% 02 
% 06 
% 1,4 
% 2 

• % 2 
% 03 
% ı . 

% 9,5 

Yaş 

16.425 
49.275 

114.975 
164.250 
164.250 
24.637 
82.125 

615t937 

Yaş 

27.059 
81.297 

189.693 
270.990 
270.990 
40.629 

135.495 

1,016.193 

Genel sayı 

43.524 
130.572 
304.668 
435.240 
435.240 
65.266 

217.620 

1.632.130 

Eğitilebilen 

626 
2.798 

176 
— 

7.912 
51 
72 

11.465 
Çocuk bulunmaktadır, 

b) Bu tabloda sayıları belirtilen özürlü çocuklar için normal okullarda yardımcı derslik, normal okul
larda özel sınıflar, gündüzlü ve yatılı özel eğitim okulları; rehabilitasyon merkezleri ile korumalı işyerleri açı
larak bakım ve eğitimlerinin sağlanması gerekmektedir. 

Yukarıdaki tabloda belirtilenlerin dışında 761.670 konuşma özürlünün, 217.620 süreğen hastalıklının normal 
okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik yoluyla eğitim ve tedavileri düşünülmektedir , 
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ÖZEL EĞlTÎME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasanın 50 nci maddesinde «özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak» bi
çimde korumak ve eğitmekle Devleti görevlendirmiş olduğundan, bu görevleri yapabilecek yasal düzenleme
yi yerine getirmek üzere Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; özel eğitim ve korunmaya muh< 
taç çocukların başkalarının sırtına yük olmadan, kendi onurlarını zedelemeden bakılması ve meslek eğitim
lerinin verilmesi gereğini belirtmektedir. 

Madde 2. — Kanunun bu maddesi «4 - 18» yaş grubundaki özel eğitime muhtaç çocukların bakım ve eği
timleri için izlenecek temel amaç ve ilkeleri; Devletin bu alandaki görevlerini; bu görevleri yerine getirmek 
için kurulacak kurumları ve bu kurumların işleyişlerini kapsadığını belirtmektedir. 

Madde 3. — Bu madde yasa içinde geçen «Bakanlık, bakan, kurum, özel eğitime muhtaç çocuklar» kav
ram ve terimlerinin tanımlarını yapmaktadır. 

Madde 4. — özel eğitimin, genel eğitimin bir bölümü ve ayrılmaz bir parçası olması; her özel eğitime 
muhtaç çocuğun özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılması; özel eğitim hizmetlerinin çocuğun yakınına 
götürülmesi; özel eğitime muhtaç çocuklarm normal okullarda, normal akranlarıyla eğitilmesi; özel eğitimin 
sürekli olması; özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerine okul öncesinden başlanması; özel eğitime muh
taç çocukların her kademede Millî Eğitim Bakanlığınca planlanıp eğitilmesi gereğini açıklamaktadır. 

Madde 5. — özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocukları mülkî amirlere bildirmede hangi görevlilerin 
ve kuruluşların yükümlü olduğunu belirtmektedir. Bu madde ile bilinmeyen ve ailesi tarafından gizlenen sa
kat çocukların ortaya çıkarılması ve tespiti amaçlanmaktadır. 

Madde 6. — Mülkî amirliğe bildirilen özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocukların durumlarına uygun 
bir eğitim kurumuna yerleştirilmeleri için çocukların sağlık, sosyal, ekonomik, aile ve uyum durumlarının 
bir uzmanlık kuruluşu olan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince inceleneceğini belirtmektedir. 

Madde 7. — Bu madde yatılı özel eğitim okullarına devam eden çocuk velilerinden katılma payı alına
cağını ve bunun ti özel Eğitim Kurulunca tespit edileceğini açıklamaktadır. 

Madde 8. — özel eğitime muhtaç çocukların seçimi, yerleştirilmesi, bakımı, eğitimi ve işe uyumlarının 
sağlanması ile görevli, sorumlu kurumları göstermektedir. 

Madde 9. — özel eğitim kurumlarının etkinliklerinin izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi; bu ku
rum ve kuruluşlara her türlü psikolojik hizmetin götürülmesi, eğitsel ve meslekî rehberliğin yapılması gibi 
teknik ve uzmanlık gerektiren işlerin yürütülmesi için her ilde bu görevleri yeterince yürütebilecek personel, 
araç, gereç ve yetki ile donatılmış bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığının kurulmasını yetki ba
kımından Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanının Millî Eğitim Müdür Yardımcısı statüsünde olmasını 
belirtmekte, büyük illerde gerektiğinde bu merkezlere bağlı şubelerin açılabileceğini, öngörmektedir. 

Madde 10. — Bu maddede : 
a) özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, durumlarına uygun bir kuruma yerleştirilmesi; 
b) Bu konuda eğitim araştırmaları yapılması; ülke koşullarına ve kültürüne uygun eğitim ve ölçme araç

larının geliştirilmesi bu araçların standardize edilmesi, 
c) Gerektiğinde ruhsal, duygusal ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocukların durumlarını düzelt

mek amacıyla açılacak terapi merkezlerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yönetileceğini belirlemek
tedir. 

Madde 11. — Bu madde resmî ve normal okullarda çeşitli özür gruplarından çocuk bulunduğunda okul 
bünyesinde yardımcı derslik açılacağını, dağımk yerleşim merkezlerinde özürlü çocuklar için gezici öğretmen
lik kurulacağını; aynı özür ve özellik grubuna giren yeteri kadar çocuk bulunduğunda normal okullarda 
özel sınıflar açılacağını ayrıca üztün zekalı ve özel yetenekli çocuklar için okul ve sınıflar açılacağını ön
görmektedir. 

Madde 12. — Bu maddede dağınık yerleşik merkezlerinde bulunan özel eğitime muhtaç çocuklar için özür 
ve özelliklerine uygun yatılı okullar açılmasını öngörmektedir. 
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Madde 13. — Bu maddede özel eğitime muhtaç çocuklar için gündüzlü okullar açılmasını öngörmektedir. 
Madde 14. — Bu maddede herhangi bir nedenle hastanede yatmak zorunda kalan öğrencilerin eğitim

den yoksun bırakılmamdan ve sınıfta kalmamaları için bulunduğu hastanelerde özel sınıflar açılması öngörül
mektedir. 

Madde 15. — Bu maddede, çeşitli nedenlerden özürlü olup da öğrenimini sürdüremeyen çocukların çev
relerine, hayata bir ve birkaç işe uyumlarım sağlayabilmeleri için rehabilitasyon merkezleri açılması ön
görülmektedir. 

Madde 16. — Bu madde normal işyerlerinde çalışamayacak kadar özürlü ve 18 yaşına kadar olan ço
cuklar için ön planda ekonomik verimliliği düşünülmeden korumalı işyerleri açılmasını öngörmektedir. 

Madde 17. — Bu madde de, özel eğitime muhtaç çocukların durumlarını incelemek, yerleştirilecekleri ku
rumları kararlaştırmak için her ilde bir İl özel Eğitim Kurulu kurulmasım bu kurulun işleyişinin, görev ve 
yetkilerinin yönetmelikte belirtileceği öngörülmektedir. 

Madde 18. — Bu Yasamn sekizinci maddesinde belirtilen «hastane sınıflan» dışında kalan ve 4 - 18 yaş 
grubuna giren özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşların Millî Eğitim Bakanlığınca açılaca
ğım, bunların kuruluş ve işleyişlerinin yönetmeliklerin de gösterileceğini belirtmektedir. 

Madde 19. — Kuruma yerleştirilen çocukların izlenmesini ve uygun kuruma yerleştirilmedikleri anlaşı
lırsa uygun kuruma yerleştirilmeleri işlemini açıklamaktadır. 

Madde 20. — özel eğitim hizmetlerinde çalıştırılacak personelin okullarda yetiştirilmesini öngörmektedir. 
Madde 21. — özel eğitim hizmetlerini yürütecek personelin özelliklerini, görevlendirilecekleri kurumların 

özelliğine göre ve Devlet Memurları Yasasına paralel olarak feörev, yetki ve sorumluluklarının yönetmelik
lerinde belirtileceğini; nöbet hizmetlerinin, yatıh özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde esas 
olduğunu belirtmektedir. 

Madde 22. — Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri süresince kullanacakları araç ve gereçlerin Ba
kanlıkça sağlanmasını öngörmektedir. 

Madde 23. — Özel eğitim kurumlarının masraflarının karşılanacağı kaynakları belirtmektedir. 
Madde 24. — özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocuklara harçlık verileceğini belirtmektedir. 
Madde 25. — Bu maddede özürlü çocuklara her şeyden önce bir sanat ve meslek eğitimi verme amaç

lanmış bulunduğundan, atölye çalışmalarının istenilen düzeyde yürütülebilmesi için her özel eğitim kurumun
da bir döner sermaye işletmesinin kurulması öngörülmektedir. 

Madde 26. — Kanunun yaptırımını ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Sağırlar, Körler, Ortope
dik özürlüler okulları, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin işleyişleriyle ilgili ayrıntılı açıklamaların çıka
rılacak yönetmeliklerde saptanacağım belirtmektedir. 

Madde 27. — Kanunun yürürlüğe giriş tarihini belirtmektedir, 
Madde 28. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini belirtmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 676) 



— 6 — 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC, 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 6 Ekim 1983 
Esas No. : 1/585 
Karar No. : 158 

MİLLÎ GÜVENLİK KQNSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen «Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Ta
sarısı» ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzda incelenerek 
görüşülmüştür. 

Anayasanın 42 nci maddesindeki, «Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma ya
rarlı kılacak tedbirleri alır.», hükmüne dayanılarak hazırlanan tasarı genellikle uygun bulunmuştur. Ancak 
yapılan incelemede; 

1. «Özel eğitim» tanımının tasarının 2 nci maddesine ilave edilmesi, 
2. Diğer kurum ve kuruluşların görev alanına girdiğinden «Hastanede eğitim», «Rehabilitasyon merkez

leri», «Korumalı işyerleri», ile «İl Özel Eğitim Kurulları» nın tasarıdan çıkartılması, bunların yerine «Okul 
rehberlik hizmetleri» ile «iş okulları» ve «iş eğitim merkezleri» nin tasarıya eklenmesi, 

3. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için gerçek ve tüzelkişilerin de özel öğretim kuru
mu açabileceğinin açıklığa kavuşturulması, 

4. Sadece resmî özel eğitim kurumlarında bulunan ve velilerinden bakım masraflarına katılma payı alın
mayan öğrencilere harçlık verilmesi, 

5. Yönetmeliklerle ilgili esasların bir maddede toplanması, 
6. 11.7.1972 tarihli ve 1607 sayılı Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda 

Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanundaki hükümlerin, bu Kanun Tasarısında öngörülen kurumlarda uy
gulanmaması, 

Komisyonumuzca uygun rhütalaa edilmiş ve ilgili maddeler, bu değerlendirme ışığında yeniden düzenlen
miştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Büt. Pln. ve Mly. 
Kom. Uzmanı 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu, Alb, 

Üye 
Hasan KARATEPE 
M E. B. Özel Eğt. 

Daire Başkam 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur. Yb. 

Üye 
Hüseyin Tekin SEVÎL 

S. S. Y. B., Sosyal Hiz. ve 
Ç. E. K. Gn. Md. Yrd. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, özel eğitime muhtaç çocukları Türk Millî Eğitiminin genel ilkeleri 
doğrultusunda eğitmek,, iş ve meslek sahibi yapmak, çevre ve toplumla uyumlarım sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Türk Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğreti
mi yapılan özel eğitime muhtaç çocukları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı 
«Bakan» sözünden Millî Eğitim Bakanı 
«Kurum» sözünden Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile özel eğitim okulları, sınıfları iş ve rehabilitas

yon merkezleri. 
«özel Eğitime Muhtaç Çocuklar» sözünden beden, zihin duygu ve sosyal özelliklerİndeki ve sağlık du-

rumlarındaki olağan dışı ayrılıkları nedeniyle normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 4-18 
yaş grubundaki çocuklar. 

«Kurul» sözünden, İl Özel Eğitim Kurulu anlaşılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esaslar 

Özel eğitimin temel ilkeleri 

MADDE 4. — Özel eğitimin düzenlenmesinde aşağıdaki temel iik*eler göz önünde tutulur; 
a) Bütünlük 
Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 
b) Genellik ve eşitlik 
Her özel eğitime, muhtaç çocuk, özür türü ve derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden ya

rarlandırılır. 
c) Erkenlik 
özel eğitime erken başlamak esastır. 
ç) Hizmetin çocuğa götürülmesi 
Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür Ve özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar çocuğun 

yakınına götürülecek biçimde planlanır. 
d) Kaynaştırma 
Özel eğitime muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurumların

da normal akranları arasımda eğitilmeleri için gerekli önlemler alınır. 
e) Süreklilik 
özel eğitime muhtaç çocukların genel ve meslekî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sürdürül

mesi esastır. 
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f) Hizmet bütünlüğü 
Özel eğitime muhtaç çocuk ve yetişkinlerin, okul öncesi eğitim, temel eğitim, orta eğitim, yüksek eğitim 

ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planlanır, ilgili örgütlerce yürütülür ve denetlenir, 

Bildirme yükümlülüğü 

MADDE 5. — özel eğitime muhtaç çocukların ana, baba, kardeş, akraba v.b. yakınları; köy ve ma
halle muhtarları; belediye zabıta memurları; emniyet görevlileri ve çocuk bürolarındaki görevliler; yataklı 
ve yataksız tedavi kurumlarının sorumlu yöneticileri ile buralarda' görevli doktor ve yardımcı sağlık perso
neli; nüfus dairelerindeki ilgili memurlar; Millî Eğitim kurumlarındaki görevliler, din görevlileri; sayım 
memurları, jandarma karakollarında sabit ve gezici hizmet yapan görevliler; gördükleri, bildikleri ve duy
dukları özel eğitime muhtaç çocukları il ve ilçede bulunan en büyük mülkî amirliğe bildirmekle yükümlü
dürler. 

Yerleştirme 

MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı görevlilerce mülkî amirliğe bildirilen özel eğitime muhtaç çocuk
ların sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruhsal ve uyum durumları çocuğun bulunduğu ildeki Rehberlik ve 
Araştırma Merkezleri ve bu görevi yapmakla yükümlü kuruluşlarca incelenir. 

a) inceleme sonucu, karar verilmek üzere İl özel Eğitim Kuruluna gönderilir. 
b) Kurul kararına göre, özel eğitime muhtaç teşhisi konulan çocuklar, durumlarına uygun bir özel eği

tim kurumuna Bakanlıkça yerleştirilirler. 

Katılma payı 

MADDE 7: — Yatılı özel eğitim okullarına devam eden ve malî durumu müsait olan çocuk velilerinden 
bakım masraflarına katılma payı alınır. 

Katılma payı oranı, çocuk velisinin malî gücü ile Maliye Bakanlığının bir çocuk için belirlediği yıllık 
bakım masrafı göz önüne alınarak İl Özel Eğitim Kurulunca saptanır. 

Kurumlar 

MADDE 8. — özel eğitime muhtaç çocukların ilk seçimleri, teşhisleri, meslekî rehabilitasyonları ba
kım eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlardır. 

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri, 
b) Her derecedeki resmî okullar, 
c) Yatılı özel eğitim okulları, 
ç) Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları, 
d) Hastane sınıfları, 
e) Rehabilitasyon merkezleri, 
f) Korumalı işyerleri, 
g) 11 Özel Eğitim Kurulları. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri 

MADDE 9. — Eğitim alanında araştırmalar yapmak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götürmek 
üzere her îlde bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığı kurulur. Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Başkanı, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı statüsündedir. Gerektiğinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Başkanlığına bağlı şubeler açılabilir. 

MADDE 10. — Özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların ka* 
rarlaştınlması, bu çocuklara gerekli rehberliğin yapılması; gerektiğinde ruhsal, duygusal ve sosyal yönden 
uyum sağlayamayan çocukların durumlarını düzeltmek amacıyla açılacak özel terapi merkezlerinin yönetil
mesi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından gerçekleştirilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 676) 
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Resmî okullarda özel eğitim 
MADDE 11. — Her derecedeki resmî okullar, kendi çevrelerindeki özel eğitime muhtaç çocuklar için 

özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler. 
Resmî okullarda, okulların durumları ve çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli özel 

eğitim hizmetleri düzenlenir. 
Normal bir okulda çeşitli özür ve özellik gruplarında öğrenci bulunduğunda, okul bünyesinde yardımcı 

derslik açılır. 
Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özel eğitime muhtaç çocuk bulunan resmî okullardaki öğ

renciler için, gezici öğretmenlik kurulur. 
Aynı özür ve özellik grubuna giren öğrencilerin bulunduğu normal okullarda özel sınıflar açılır. Üstün 

zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de Özel okul ve sınıflar açılır. 

Yatılı özel eğitim okulları 
MADDE 12. — özel eğitime muhtaç çocuklardan durumları yatılı bir kurumda eğitilmeyi gerektirenler 

için, özür ve özelliklerine uygun yatılı okullar açılır. 

Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları 
MADDE 13. — Durumları ayrı bir okulda eğitilmeyi gerektiren çocuklar için, özür ve özelliklerine 

uygun gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları açılır. 

Hastane sınıfları 
MADDE 14. — Çeşitli nedenlerle hastane ve benzeri kuruluşlarda uzun süre tedavi ve bakımı gerekti

ren çocuklar için, hastane ve benzeri kuruluşlarda özel sınıflar açılır. Bu sınıflarda görev alacak eğitim 
personelinin yetiştirilmesi, atanması ve denetlenmesinden Bakanlık; yönetiminden, araç ve gereçlerin sağ
lanmasından ilgili hastane ya da kuruluşların bağlı oldukları kurumlar sorumludur. 

Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 

MADDE 15. — Çeşitli nedenlerle bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını ve uyumunu 
tamamen ya da kısmen yitirmiş olan, eğitim ve öğretimden yeterince yararlanamayan ve bu nedenle temel 
eğitim okulundan ayrılan özel eğitime muhtaç çocuklara mevcut yeteneklerini en iyi biçimde kullanarak 
bağımsızlık ve uyum kazandırmak üzere meslekî rehabilitasyon merkezleri açılır. 

Korumalı işyerleri 

, MADDE 16. — özel eğitime muhtaç çocuklardan 13 yaşını doldurmamış, okula devam edemeyecek ve 
herkese açık bir iş yerinde çalışamayacak durumda olanlar için korumalı işyerleri açılır. 18 yaşından son
ra bu durumda olanlar Çalışma Bakanlığınca açılan korumalı işyerlerine devredilirler. 

// özel eğitim kurulları 

MADDE 17. — Her ilde, özel eğitime muhtaç çocukların durumlarını incelemek, yerleştirilecekleri 
eğitim kurumlarını kararlaştırmak üzere bir özel Eğitim Kurulu kurulur. Bu kurulun kuruluş, işleyiş, görev, 
yetki ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 18. — 8. inci maddede belirtilen «hastane sınıfları» dışındaki diğer kurumlar Millî Eğitim Ba
kanlığınca açıhr. Bunların kuruluş ve işleyişleri yönetmeliklerinde gösterilir. 

İzleme 
Madde 19. — özel eğitim kurumlarına yerleştirilen çocukların durumları ilgili okullarla işbirliği yapılarak 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince izlenir. Yanlış yerleştirildiği anlaşılanlar, durumlarına uygun bir ku
ruma Bakanlıkça gönderilir. 
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Personel yetiştirme 

MADDE 20. — Özel eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek personelin okullarda yetiştirilmesi için Ba
kanlıkça gerekli önlemler alınır. 

Personele ilişkin hükümler 

v MADDE 21. — Özel eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek yönetici, özel eğitim müfettişi, eğitim uz
manı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, uzman, psikolog, psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, sağlık 
personeli usta öğretici ve diğer personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. 

Yatılı özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri ve korumalı işyerlerinde gece, hafta sonu ve diğer 
tatil günlerinde nöbet hizmeti esastır. Nöbetin kimler tarafından ve nasıl tutulacağı yönetmelikte gösterilir. 

Özel eğitim araçları 

MADDE 22. — özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretim süresince kullanacakları özel araç 
ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. 

Gelir kaynakları 

MADDE 23. — Tüm özel eğitim kurumlarının masrafları aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanır. 
a) Her yıl bu Kanun kapsamına giren kurumlar ile bu kurumlarda görevli personelin gerekli masraf

larını karşılayacak miktarda ödenek Genel Bütçeye konur. 
b) özel eğitim kurumlarını geliştirmek için yapılacak her türlü yardım ve bağışlar kurumu koruma ve 

yaşatma derneklerince kabul edilir. 

Çeşitli Hükümler 

Harçlık 

MADDE 24. — özel eğitime muhtaç yatılı çocuklara Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak, Bakanlı
ğın her yıl Bütçe Kanununda belirleyeceği miktarda, aylık harçlık verilir. Bu harçlıktan hiçbir kesinti ya
pılamaz. 

Döner sermaye 

MADDE 25. — Her özel eğitim kurumu kendi özelliğine göre bir döner sermaye işletmesi kurar ve bu
nun için Maliye Bakanlığınca gerekli kuruluş ödeneği ayrılır. 

Özel eğitim kurumlarında kurulmuş bulunan döner sermayelerden elde edilen kâr, Maliye Bakanlığının 
ilgili bütçesine aktarılır. 

Döner sermaye miktarı ve çalışma usulleri, bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetmelik 
MADDE 26. — Bu Kanunda Bakanlığa verilen görevlerin hangi birimlerce, nasıl yerine getirileceği ve 

diğer hususlar yönetmelikte gösterilir. 
Bu Kanunda çıkarılması ön görülen yönetmelikler yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanır. 
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Yürürlük 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme ; 

MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
9.11.1982 

'Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri ıBakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tajım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
t. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C; Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F, İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5., Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 676) 



._ 12 _ ' 

DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; özel eğitime muhtaç çocukları Millî Eğitimin genel ilkeleri doğrul
tusunda eğitmek, iş ve meslek sahibi yapmak, çevre ve toplumla uyumlarını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim yapan okul ve sınıflar ile bu alan
da rehberlik hizmetleri veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerini, Okul Rehberlik Servislerini ve özel Eği
time Mu'htaç Çocukları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı, 
«Ba'kan» sözünden Millî Eğitim 'Bakanı, 
«Kurum» sözünden Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile özel eğitim okulları, sınıfları, iş ve rehabili

tasyon merkezleri, 
«özel Eğitime Muhtaç ÇocüMar» sözünden beden, zihin, duygu ve sosyal özelliklerindeki ve sağlık du-

rumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 4-18 
yaş grubundaki çocuklar, 

«ıKurul» sözlünden, İl özel Eğitim Kurulu, anlaşılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esaslar 

Özel eğitimin temel ilkeleri 

MADDE 4. — özel eğitimin düzenlenmesinde Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda aşağıdaki te
mel ilkeler göz önünde tutulur; 

a) özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 
b) Her özel eğitime mu'htaç çocuk, özür türü ve derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden 

yararlandırılır. 
c) (özel eğitime erken başlamak esastır. 
ç) Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar çocu

ğun yakınına götürülecek biçimde planlanır. 
d) özel eğitilme muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurum

larında normal akranları arasında eğitilmeleri için gerekli tedbirler alınır. 
e) özel eğitime muhtaç çocukların genel ve meslekî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sür

dürülmesi esastır. 
f) özel eğitime muhtaç çocuk ve yetişkinlerin, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğre

tim ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planlanır, ilgili kuruluşlarca yürütülür ve denetlenir. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; özel eğitime muhtaç çocukların, Türk Millî Eğitini sistemini dü
zenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitilmeleri, iş ve meslök sahibi yapılmaları, çevre ve topluma uyum 
sağlamalarıyla ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları (ile özel eğitime muhtaç 
çocukları kapsar. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «özel eğitime muhtaç çocuklar»; beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durumların-

daki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 4 - 18 yaş grubundaki ço
cukları, 

b) «Özel eğitim»; Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve ge
liştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimi, 

c) «Bakan»; Millî Eğitim Bakanını, 
d) «Bakanlık»; Millî Eğitim Bakanlığını, 
İfade eder. 

özel eğitimin temel ilkeleri " 

MADDE 4. — Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel 
ilkeler şunlardır : 

a) özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 
b) (Her özel eğitime muhtaç çocuk, özür türü ve derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden 

yararlandırılır. 
c) özel eğitime erken başlamak esastır. 
d) Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak, mümkün olduğu kadar çocu

ğun yakınına götürülecek biçimde planlanır. 
e) Durumları ve özellikleri uygun olan özel eğitime muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri 

için açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında normal akranları arasında eğitilmeleri için gerekli tedbirler 
alınır. 

f) Özel eğitime muhtaç çocukların genel meslekî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sürdürül
mesi esastır. 

g) özel eğitime muhtaç çocukların okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, meslekî eğitim ve yay-
- gın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planlanır, ilgili kuruluşlarca yürütülür. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Bildirme yükümlülüğü 

MADDE 5. — Özel eğitime muhtaç çocukların ana, baba, kardeş, akraba v.b. yakınları; köy ve mahalle 
muhtarları; belediye zabıta memurları; emniyet görevlileri ve çocuk bürolarındaki görevliler; yataklı 
ve yataksız tedavi kurumlarının sorumlu yöneticileri i le buralarda görevli doktor ve yardımcı sağlık perso
neli; nüfus dairelerindeki ilgili memurlar; Millî Eğitim kurumlarındaki görevliler, din görevlileri; sayım 
memurları, jandarma karakollarında sabit ve gezici hizmet yapan görevliler; gördükleri, bildikleri ve duyduk
ları özel eğitime muhtaç çocukları il ve ilçede bulunan en büyük mülkî amirliğe bildirmekle yükümlüdürler. 

İnceleme ve yerleştirme 

MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı görevlilerce mülkî amirliğe bildirilen özel eğitime muhtaç ço
cukların sağlık, sosyal, eikonomik, aile, ruhsal ve uyum durumları çocuğun bulunduğu ildeki Rehberlik ve 
Araştırma Merkezleri ve bu görevi yapmakla yükümlü kuruluşlarca incelenir. 

İnceleme sonucu, karar verilmek üzere ti Özel Eğitim Kuruluna gönderilir. 
Kurul kararına göre, özel eğitime muhtaç teşhisi konulan çocuklar, durumlarına uygun bir özel eğitim 

kurumuna Bakanlıkça yerleştirilirler. 

Kurumlar 

MADDE 7. — Özel eğitime muhtaç çocukların ilk seçimleri, teşhisleri, meslekî rehabilitasyonları bakım, 
eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlardır : 

a) Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 
b) Her derecedeki resmî okullar, 
c) Yatılı özel eğitim okulları, 
ç) Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları, 
d) Hastanede eğitim. 
e) Rehabilitasyon merkezleri, 
f) Korumalı işyerleri, 
g) il özel eğitim kurulları. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri 

MADDE 8. — Eğitim alanında araştırmalar yapmak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götürmek 
üzere her ilde bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığı kurulur. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanı, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı statüsündedir. Gerektiğinde Reh
berlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığına bağlı şubeler açılabilir. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik servislerinin görevleri 

MADDE 9. — Özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların karar
laştırılması, bu çocuklara gerekli rehberliğin yapılması, gerektiğinde ruhsal, duygusal ve sosyal yönden uyum 
sağlayamayan çocukların durumlarını düzeltmek amacıyla açılacak özel terapi merkezlerinin yönetilmesi ilk-
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurumlar ve Görevleri 

Kurumlar 

MADDE 5. — Özel eğitime muhtaç çocukların seçimleri, teşhisleri, meslekî röhabltasyonları, bakım, 
eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlardır : . 

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri, 
b) Okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler, 
c) Resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları, 
d) Yatılı özel eğitim okulları 
e) Gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları, 
f) İış okulları ve iş eğitim- merkezleri. 
Rehberlik ve araştırma merkezleri, yatılı ve gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları ile iş okulları 

Bakanlıkça açılır. 
Gerçek ve tüzelkişiler özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için, 625 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak, özel okullar veya sınıflar açabilirler. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri ve görevleri 

MADDE 6. — Özel eğitim alanında araştırmalar yapmak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götür
mek üzere her ilde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir rehberlik ve araştırma merkezi kurulur. 

Rehberlik ve araştırma merkezi başkanı, aynı zamanda ildeki özel eğitim ve okul rehberlik hizmetleri
nin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısıdır. Gerektiğinde, ilçelerde 
Bakanlıkça, rehlberlik ve araştırma merkezi başkanlığına bağlı şubeler açılabilir. 

Özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların kararlaştırılması ve bu 
çocuklar için ıgerekli rehberliğin yapılması; ruh, duygu ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocukların du
rumlarını düzeltmek amacıyla yapılacak özel terapi hizmetlerinin yönetilmesi; ilköğretim ile ortaöğretim 
kurumlarındaki rehlberlik hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi; olkullardan gelen vakaların 
incelenmesi rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yapılır. 
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öğretim (ilkokur - ortaokul) okulları He ortaöğretim (lise ve dengi okullar) kurumlarında rehberlik hizmet
lerinin planlanması, koordinasyonu izlenmesi, okullardan gelen vakaların incelenmesi rehberlik ve araştırma 
merkezleri tarafından gerçekleştirilir. 

Her derecedeki resmî okullarda özel eğitim 

MADDE 10. — Her derecedeki resmî okullar, kendi çevrelerindeki özel eğitime muhtaç çocuklar için özel 
eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler. 

Resmî okullarda, okulların durumları ve çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli özel eğitim 
hizmetleri düzenlenir. 

Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özel eğitime muhtaç çocuk bulunan resmî okullardaki öğren
ciler için, gezici öğretmenlik kurulur. 

Normal bir okulda çeşitli özür ve özellik gruplarında öğrenci bulunduğunda, okul bünyesinde yardımcı 
derslik açılır. 

Aynı özür ve özellik grubuna giren öğrencilerin bulunduğu normal okullarda özel sınıflar açılır. 
Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de özel okul ve sınıflar açılır. 

Yatılı özel eğitim okulları 

MADDE 11. — Özel eğitime muhtaç çocuklardan durumları yatılı bir kurumda eğitilmeyi gerektirenler 
için, özür ve özelliklerine uygun yatılı okullar açılır. 

Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları 

MADDE 12. — Durumları ayrı bir okulda eğitilmeyi gerektiren çocuklar için, özür ve özelliklerine uy
gun gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları açılır. 

Hastanede eğitim 

MADDE 13. — Çeşitli sebeplerle hastane ve benzeri kuruluşlarda, uzun süre tedavi ve bakımı gerekti
ren çocukların eğitimi, hastane ve benzeri kuruluşlarla işbirliği çerçevesi içinde yürütülür. 

Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 

MADDE 14. — Çeşitli sebeplerle bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını ve uyumunu tama
men ya da kısmen yitirmiş olan, eğitim ve öğretimden yeterince yararlanamayan ve bu sebeple ilkokulu bitirip 
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Okul rehberlik hizmetleri 

MADDE 7. — Özel eğitime muhtaç çocukların tespitine yardımcı olmak amacıyla, resmî ve özel orta
okullar ile lise ve dengi okullarda okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler kurulur. 

Okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler, öğrencilerin; 
a) Kendilerini, okul içi ve okul dışı eğitim imkânlarını, meslekleri ve toplum değerlerini tanımalarına, 
b) Yeteneklerine uygun bir eğitim programını seçmelerine, 
c)^ Sağlıklı ve topluma yararlı bir kişi olarak yetişmelerine, 
Yardım ederler. 

Resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel eğitim 

MADDE 8. — Resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları, kendi çevrelerindeki özel eğitime muh
taç çocuklar için özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler. 

Resmî ve özel okullarda, okulların durumları ve çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli 
özel eğitim hizmetleri düzenlenir. 

Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özel eğitime muhtaç çocuk bulunan resmî okullardaki öğren
ciler için, gezici öğretmenlik kurulabilir. 

Okullarda çeşitli özür gruplarında öğrenci bulunduğunda, okulların bünyesinde özürlü öğrencilerin özel
liklerine göre yardımcı derslik; aynı Özür ve özellik grubuna giren öğrencilerin bulunduğu normal okul
larda özel sınıflar; üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de özel okul ve sınıflar açılabilir. 

Yatılı özel eğitim okulları 

MADDE 9. — Özel eğitime muhtaç çocuklardan durumları yatılı bir kurumda eğitilmeyi gerektirenler 
için, özür ve özelliklerine uygun yatılı özel eğitim okulları açılabilir^ 

Gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları 

MADDE 10. — Durumları ayrı bir okulda eğitilmeyi gerektiren çocuklar için, özür ve özelliklerine uy
gun gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları açılabilir,, 

İs okulları ve is eğitim merkezleri 

MADDE 11. — Özür ve özellikleri nedeniyle ilkokuldan sonra öğrenimlerine devam edemeyen özel eği
time muhtaç çocuklara iş, hizmet ve üretim alanlarında, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek kazandırmak 
amacıyla çıraklık düzeyinde iş okulları veya iş eğitim merkezleri açılabilir, 
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ortaokula devam edemeyen özel eğitime muhtaç çocuklara mevcut yeteneklerini en iyi biçimde kullanarak 
bağımsızlık ve uyum kazandırmak üzere meslekî reha bilitasyon merkezleri açılır. 

Tıbbî ve meslekî rehabilitasyon işinde Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlıkları ile işbirliği yapılır. 

Korumalı işyerleri 

MADDE 15. — Özel eğitime muhtaç çocuklardan 18 yaşını doldurmamış, okula devam edemeyecek ve 
herkese açık bir işyerinde çalışamayacak durumda olanlar için korumalı işyerleri açılır. 18 yaşından sonra bu 
durumda olanlar Çalışma Bakanlığınca açılan korumalı işyerlerine devredilirler, 

// özel eğitim kurulları 

MADDE 16. — Her ilde vali veya yetkili temsilcisinin başkanlığında belediye başkanı veya yetkili tem
silcisi ile millî eğitim müdür, sağlık müdürü, defterdar veya görevlendireceği bir maliye memurundan oluşan 
özel eğitim kurulu kurulur Bu kurul, özel eğitime muhtaç çocukların durumlarını incelemek ve özel eğitime 
muhtaç çocuklar hakkında karar vermekle ve yerleştirilecekleri eğitim kurumlarını kararlaştırmakla görev-* 
lidir. 

Hastane sınıfları 

MADDE 17. — Yedinci maddede belirtilen «Hastanede eğitimi amaçlayan hastane sınıflan, Millî Eğitim 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken, hastane sınıfları dışındaki kuruluşların çalışma ve işle
yişleri ise Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

İzleme 

MADDE 18. — özel eğitim kurumlarına yerleştirilen çocukların durumları ilgili okullarla işbirliği yapı» 
larak rehberlik ve araştırma merkezlerince izlenir. Yanlış yerleştirildiği anlaşılanlar, durumlarına uygun bir 
kuruma Bakanlıkça gönderilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tespit, Yerleştirme ve İzleme 

Bildirme yükümlülüğü 

MADDE 12. — özel eğitime muhtaç çocukların ailesi ve yakınları, muhtarlar, belediye zabıta memur
ları, kolluk kuvvetleri, sağlık ve sosyal hizmetler kurum larının yöneticileri, nüfus dairelerindeki ilgili memurlar, 
eğitim - öğretim kurumlarındaki görevliler, din görevlileri, sayım memurları, gördükleri, badikleri ve duy
dukları özel eğitime muhtaç çocukları, en yakın il veya ilçedeki mülkî amirliğe bildirmekle yükümlüdürler. 

İnceleme ve yerleştirme 

MADDE 13. — Özel eğitime muhtaç çocukların sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruhsal ve uyum durum
ları, çocuğun bulunduğu ildeki rehberlik ve araştırma merkezi tarafından incelenir, inceleme sonucu, il Eği
tim Kuruluna gönderilir. 

il eğitim kurulu kararına göre, özel eğitime muhtaç çocuklar, durumlarına uygun bir özel eğitim kurumu
na Bakanlıkça yerleştirilirler. Yerleştirme görevi gerektiğinde il eğitim kuruluna devredilebilir. 

tzl eme 
MADDE 14. — özel eğitim kurumlarına yerleştirilen çocukların durumları, ilgili okullarla işbirliği yapı

larak rehberlik ve araştırma merkezlerince izlenir. Yanlış yerleştirildiği anlaşılanlar, durumlarına uygun bir 
kuruma Bakanlıkça gönderilir. 
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Personel ve personel yerleştirme 

MADDE 19. — Özel eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek yönetici, özel eğitim müfettişi, eğitim uzmanı, 
öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, uzman, psikolog, psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, sağlık personeli, 
usta öğretici ve diğer personelin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. 

Özel eğitim hizmetlerinde görevlen dirilecek personelin okullarda yetiştirilmesi için Bakanlıkça gerekli ted
birler alınır. 

Yatılı özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri ve korumalı işyerlerinde gece, hafta sonu ve diğer 
tatil günlerinde nöbet hizmeti esastır. Nöbetin kimler tarafından ve nasıl tutulacağı yönetmelikte gösterilir. 

Çeşitli Hükümler 

Bütçe ve katılma payı 

MADDE 20. — Bu Kanunun gerektirdiği bütün harcamalar genel bütçeden karşılanır. Yatılı özel eği
tim okullarına devam eden ve malî durumu müsait olan çocuk velilerinden bakım masraflarına katılma payı 
alınır. 

Katılma payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cetveli dikkate alınarak il özel eğitim kurullarınca tespit 
edilir. 

Bu miktarlar Genel Bütçeye irat kaydolunur. 

Harçlık 

MADDE 21. — Özel eğitime muhtaç yatılı çocuklara Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak, Bakanlı
ğın her yıl Bütçe Kanununda belirleyeceği miktarda, aylık harçlık verilir. Bu harçlıktan hiçbir kesinti ya
pılamaz. 

Döner sermaye 

MADDE 22. — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununda öngörülen temel ve sürekli görevleri yerine 
getirecek kurumlardan, özel eğitim okulları, işe alıştırma merkezleri ve korumalı işyerlerinde ve bunlara bağlı 
atölyelerde üretim ve hizmet işlemlerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi 
kurmak amacıyla bir milyar lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner Sermaye : Bakanlık Bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye 
faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir. 
Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis olunan sermayeye mahsup edilir. 
Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

ihale Kanununa tabi değildir. 
Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda kurulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım satım iş

lemlerine ilişkin kurallar, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelikte be
lirtilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Görevlendirilecek personel ve nöbet hizmeti 

MADDE 15. — Resmî özel eğitim kurumlarında özel eğitim hizmetlerini yürütmek ve denetlemek üzere 
özel eğitim müfettişi, eğitim uzmanı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikometrist, psikoterapist, 
uzman doktor, sağlık personeli, usta öğretici ve diğer personelden ihtiyaç duyulanlar Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığıyla işbirliği yapılarak Bakanlıkça görevlendirilir. 

Özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için açılacak özel öğretim kurumlarında çalıştırılacak 
olan bu maddenin birinci fıkrasındaki personel, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara 
uygun olarak görevlendirilir. 

Özel eğitim okullarında nöbet hizmeti esastır. Nöbet hizmeti, yatılı özel eğitim okullarında gece, hafta 
sonu ve diğer tatil günlerinde de sürdürülür, 

Bütçe ve katılma payı 

MADDE 16. — Resmî özel eğitim kurumları için bu Kanunun gerektirdiği bütün harcamalar genel büt 
çeden karşılanır. Yatılı özel eğitim <; kullarına devam eden ve malî durumu müsait olan çocukların velile
rinden bakım masraflarına katılma payı alınır. 

Katılma payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cetveli dikkate alınarak il eğitim kurullarınca tespit edilir. 
Bu miktarlar Genel Bütçeye irad kaydolunur. 

Harçlık 

MADDE 17. — Resmî ve yatık özel eğitim kurumlarında bulunan ve velilerinden bakım masraflarına ka
tılma payı alınmayan özel eğitime muhtaç çocuklara, Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak, bakanlığın 
her yıl bütçe kanununda belirleyeceği miktarda, aylık harçlık verilir. Bu harçlıktan hiçbir kesinti yapılmaz. 

Döner sermaye 

MADDE 18. — Bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli görevleri yerine getirecek resmî özel eğitim ku
rumlarından, özel eğitim okulları, iş okulları, iş eğitim merkezleri ve bunlara bağlı atölyelerde üretim ve hiz
met işlemlerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla bir 
milyar lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner sermaye, bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle aynî yardımlar, döner sermaye faa
liyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmaksızın sermaye tutarına eklenir. 
Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis olunan sermayeye mahsup edilir. 
Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. 
Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşın

caya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî yılın 
dördüncü ayı sonuna kadar Genel Bütçeye aktarılmak ve gelir kaydedilmek üzere saymanlığa yatırılır. Sü
resinde bütçeye aktarılmayan kârlar döner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya bu görevleri 
yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur. Maliye 
Bakanlığınca ek süre verilmesi halinde bu süre için gecikme zammı aranmaz. 
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yılın 4 üncü ayı sonuna kadar Genel Bütçeye aktarılmak ve gelir kaydedilmek üzere saymanlığa > yatırılır. 
Süresinde bütçeye aktarılmayan kârlar döner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya bu görev
leri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur. 

Döner sermaye ile yapılan işlemlerden doğan gelir ve giderler için malî yılı izleyen 4 ay içinde düzenle
necek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin onaylı 
birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştırı
lacak personelin her türlü giderîeri döner sermayeden karşılanır. 

Özel eğitim araçları 

MADDE 23. — Özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretim süresince kullanacakları özel araç 
ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Döner sermaye ile ilgili olarak düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Malî 
yılı izleyen dört ay içinde Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre 
içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere ilişfcin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştırıla
cak personelin hertürlü giderleri döner sermayeden karşılanır. 

Döner sermaye saymanı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ile Maliye Baikanlığınca atanır. 

Özel eğitim araçları 

MADDE 19. — Resmî özel eğitim kurumlarında bulunan özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğ
retim süresince ıkullanacalklaırı töze! araç ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. 

Yönetmelik 

MADDE 20. — Resmî ve özel olarak açılacak özel eğitim kurumlarının açılması, görev ve yetkileriyle, iş
leyişleri; bu kurumlarda görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler, nöbet hizmetleri; resmî özel eği
tim kurumlarında döner sermayenin kurulması ve işleyişi ile ilgili usuller ve esaslar, bu kanunun uygulan
masıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir. Döner sermaye ile ilgili yö
netmeliğin hazırlanmasında Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. Yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkartılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Uygulanmayacak kanun hükümleri 

'MADDE 21. — 11.7.1972 tarihli ve 1607 sayılı Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus 
Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanundaki hükümler, bu Kanunda öngörülen özel eğitim 
okulları, iş okulları ve iş eğitim merkezlerinde uygulanmaz, 

GEÇİCİ MADDE — Bu (Kanunda öngörülen döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar, özel 
eğitim okullarının mevcut döner sermaye yönetmeliklerinin, bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygu
lanmasına devam edilir. 

Yürürlük 

MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

»« « • » M 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 675 

S . 1 .1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
ile Bu Kanuna Üç Ek Madde E klenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 

•Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/681; 
M. G. Konseyi : 1/594) 

(D.'Meclisi S. Sayısı : 486) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3764 8 Eylül 1983 

(1/681) 4436 

Konu : Kanun tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Eylül 1983 tarihli 158 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Baza Maddelerinin Kaldırılması ile bu Kanuna Üç Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederini. 

Sadi İRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 2 Mayıs 1983 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1220/04458 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde karar
laştırılan «5.1.1961 Tarih ve 222 Sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz edermiş, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitiminin düzenlenmesine de esas olan genel amaç ve ilkeleriyle 
okul öncesinden, yükseköğretimin sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin bir sistem bütünlüğü içinde yeni
leşme, gelişme ve yayılmasına imkân verecek esasların, bir temel kanunda toplanması zorunluluğundan doğ
muştur. 

Millî Eğitim Temel Kanununda, Türk eğitim sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki anabölüme 
ayrılmıştır. Örgün eğitimin de okul öncesi ve temel eğitim, ortaöğretim ile yükseköğretimden oluşacağı be
lirtilmiştir. 

Sözü edilen kanun Türk Millî Eğitiminin; 
1 v Atatürk inkılaplarına ve Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve 

kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, millî birlik ve bütünlük içinde vatanını ve milletini se
ven ve yücelten; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk milletini çağdaş uygarlı
ğın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmeyi hedef edinen kişiler yetiştiren, 

2. Kişileri, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli şekilde geliştiren ve böylece yapıcı, yaratıcı 
ve verimli olmalarını sağlayan, 

3. Türk vatandaşlarının, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, tavır ve birlikte iş 
görme alışkanlığını kazandırıp, hayata hazırlayan, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkı
da bulunacak bir meslek sahibi olmayı öngören, 

4. Türk toplumunun ve bireylerin eğitim ihtiyaçla nnı dengeli bir şekilde karşılayan, 
Bir sistem bütünlüğü içinde düzenleneceği, çeşitli maddelerinde hükme bağlanmıştır. 
5. Aynı kanunda; 
a) Öğrencilerin yükseköğrenime veya hayata hazırlanmalarını sağlamak maksadıyla, bugünkü ilkokul ve 

ortaokulu içine alacak ve Türk eğitim sisteminin alt kademesini oluşturacak sekiz yıllık temeleğitim okul
larının kurulacağı, 

b) Türk eğitim sisteminin, genel amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenleneceği, eğitim kuru
luşlarının genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak yeniden teşkilatlandırılacağı belirtilmiştir. 

«Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri ve stratejisi» nde de; 
1. «tlkokul programlan ile ortaokul programları arasındaki uyuşmazlığı temelden kaldırmak, eğitimde 

fırsat eşitliğini köylerde yaşayan çocuklara da sağlamak, temeleğitim süresinin sonunda yetenekleri geliştirilmiş, 
meslekî beceriye yöneltilmiş, hızlı kalkınma süresinde toplumun gelişmelerine katkıda bulunacak kişilerin ye
tiştirilmesi açısından, temeleğitimi sağlayacak sekiz yıllık okulların kurulması, 

2. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde temeleğitim ilk beş yılında, okullaşma oranının % 100, 
son üç yılında % 50'ya ulaştırılması, bu kademenin uzun dönemde (1995) yılında) okullaşma oranının 
% 75'e çıkarılması», 

3. Temeleğitimin hedeflerinin gerçekleşmesi için 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununda gerekli de
ğişikliklerin yapılması öngörülmüştür. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında; 
1. Planın «toplumsal gelişmeler ve hedefler» bölümünde; planın son yılı olan 1983 - 1984 öğretim yılında 

temeleğitim 1 inci kademede % 100, ikinci kademede % 60 okullaşma oranlarının hedef alındığı belirtil
mektedir. 

2, Planın, eğitime ilişkin ilkeler ve politikalar kısmında «temeleğitimin her iki kademesinin süreleri, bu 
kademelerin amaçları ve bu amaçlara yönelik olarak program içerikleri yeniden incelenerek .... örgütsel ve 
yapısal değişiklikler için, yasal önlemler getirilecektir» denilmekte, Okulöncesi ve Temeleğitim Kurumları Ka
nununun çıkarılması gereği belirtilmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik yapıl
ması zorunlu görülmüştür. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede, mecburî ilköğretim çağı belirtilmiştir. 
Madde 2. — Bu maddede, temeleğitim okulu ve süresi ile temeleğitim kurumlarında görev alacaklar aşa

ğıdaki şekilde açıklanmıştır. 
• a) Öğretmenler, 

b) Rehberlik uzmanları, 
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve diğer personel. 
Madde 3. — Bu maddede, ilköğretim kurumlan ile ortaokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme 

zamanlarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 
Madde 4. — Bu madde, devamsız öğrencilerle ilgili işlemleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
Madde 5. — Bu maddede, devamsız öğrencilerle ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıdaki sıraya göre 

açıklanmıştır. 
a) Okul idaresi ve ilçe eğitim müdürünün görevleri, 
b) idare kurulunun görevleri, 
c) Verilen cezaların infazı, 
d) Para cezasından sonra yapılacak işlemler, 
e) Eğitim müdürlüklerince hazırlanacak dosyalar ve bu dosyada bulunacak evrak, 
f) Cumhuriyet savcılığınca yapılacak işlemler, 
g) Hükmolunacak para cezası, 
h) Hükmolunacak hapis cezası. 
Madde 6. — Bu maddede, bu Kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkında uygulanacak müeyyidelerde za

man kayıtlarına bakılmayacağı belirtilmiştir. 
Madde 7. — Bu madde, yürürlükten kaldırılan maddeleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
Madde 8. — Bu madde, 222 sayılı îlköğretim ve Eğitim Kanununa bazı ek maddeler getirildiğini belirtmek 

amacıyla düzenlenmiştir. 
Ek Madde 1. — Bu maddede, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunundaki bazı tabir ve unvanların değiş

tirildiği belirtilmiştir. 
Ek Madde 2. — Bu maddede, bu Kanunun yürürlükte kalan maddelerinde belirtilen ilköğretim kurulla

rının görevlerinin hangi kurullar tarafından yürütüleceği açıklanmıştır. 
Ek Madde 3. — Bu maddede, okulların arsa ve arazi, yapım ve donatım, gelir - gider ve planlama işlerin

de ilköğretim kurumları ile ortaokulların da birlikte mütalaa edileceği açıklanmıştır. 
Geçici Madde 1. — Bu maddede, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil 

edilen dernek, kamu kuruluşu, gerçek ve tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış konutlar 
hakkında yapılacak işlemler belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu maddede, zorunlu olan ilköğretim süresinin uzatılmasının Bakanlar Kurulunca 
kararlaşırılacağı belirtilmiştir. 

Madde 9 ve 10. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/594 
Karar No. : 159 

İhtisas Komisyonu Raporu 

6 Ekim 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen «5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek 
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de katıldığı 
Komisyonumuzda incelenerek görüşülmüştür. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla değiştirilen hükümleri 
doğrultusunda düzenlenen Tasarı, genellikle uygun bulunmuştur. Ancak yapılan incelemede; 

1. Mecburî ve isteğe bağlı olan ilköğretim kurumlarının belirlenmesi, 
2. İlköğretim okulları ile ilgili esasların, 222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ilave edilmesi, 
3. İlköğretim kurumlarındaki görevlilerle ilgili olan 222 sayılı Kanunun 14 üncü madesinin yeniden dü

zenlenmesi, ilköğretim müfettişleri konusundaki 23 üncü maddesinin günümüzdeki uygulamaya uygun olarak 
değiştirilmesi ve Tasarıya ilave edilmesi, 

4. Tasarı ile kaldırılan köy ilköğretim kurullarına ait görevlerin, köy ihtiyar heyetine; ilçe ve il ilköğretim 
kurullarına ait görevlilerin mülkî amirliklere verilmesi, 

5. Okula devam etmeyen öğrencilerin veli veya vasi veya aile başkanlarına verilecek para cezalarının sü
ratle kesinleşmesini ve caydırıcı olmasını sağlamak üzere, bu cezaların mülkî amirlerin onayı ile verilmesi, 

6. Anaokulları için yükseköğrenim görmüş öğretmen bulunmaması halinde, 1984 yılından itibaren on yıl 
süreyle kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitim ve Bakımı mezunlarından eleman temin edilebilmesi için, 
Tasarıya geçici hüküm eklenmesi, 

7. Şimdilik ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün mecburî olduğunun Tasarıda yer alması, 
Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve ilgili maddeler bu değerlendirme ışığında yeniden düzen

lenmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yutdakut GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Emin SAĞLAMER 

M.E.B. .Talim ve Ter. D. Bşk. 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu, Alb, 

Üye 
Ramazan Çetin DAĞLİ 
M.E.B. îlköğ. Gn. Md. 

Üye 
Yener ÜNLÜER 

İçişleri Bak. 
Tet. Pln. ve Koor. Kur. Üyesi 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur, Yb. 

Üye 
A* Tuncer SÖNMEZ 

Adalet Bak. Tet. Hâk. 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Mecburî ilköğretim çağı, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yilın eylül ayından başlar, 14 yaşını bi
tirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter, ilkokulun öğrenim süresi en az beş yıldır.» 

MADDE 2. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 14. — ilkokul ve ortaokul sekiz yıllık temeleğitirri okulunu meydana getirir. Temeleğitim ku
rumlarından olan ilkokul ve ortaokulların büyüklüğüne, birlikte ve ayrı oluşlarına, anasınıfları ve özel eği
tim sınıflarının bulunuşuna göre temeleğitim okulunda aşağıdaki görevliler bulunur : 

a) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta 
öğreticiler, 

b) Rehberlik uzmanları, 
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve eğitim etkinliklerinin gerektireceği diğer personel,» 

MADDE 3. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 42. — ilköğretim kurumları ile ortaokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlan 
yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 4. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 55 inci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«e) Öğrenci veli, vasî veya aile başkanları köylerde muhtarlığa, şehirlerde mülkî amirlere hemen bildi
rilir. Muhtarlar ve mülkî amirler en geç üç gün içinde durumu veli, vasî veya aile başkanlarına tebliğ eder
ler. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşru sebepler dışında okula göndermediği takdirde para ce
zası ile cezalandırılacağını, durumun devamı halinde de hapis cezası verileceğini ayrıca bildirirler. 

Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince kabul edilebilecek zorunlu sebeplerle okula ge
lemeyen öğrenciler izinli sayılırlar ve haklarında devamsızlık kovuşturması yapılmaz.» 

MADDE 5. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen çocuğunu okula göndermeyen 
veli, vasî veya aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır; 

a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu ilçe eğitim müdürlüğüne gönderir, ilçe eği
tim müdürü bu evrakı ilçe idare kuruluna, merkez ilçede ise il idare kuruluna sevkeder. 

idare kurulunca, en çok bir hafta içinde devamsız öğrencinin veli, vasî veya aile başkanına, çocuğun oku
la devam etmediği her gün için yüz lira para cezası verilir. 

Para cezasına ilişkin karar, ilçelerde ilçe eğitim müdürlüğünce, merkez ilçelerde ise merkez ilçe eğitim mü
dürlüğü veya millî eğitim müdürlüğünce üç gün içinde öğrencinin veli, vasî veya aile başkanına tebliğ edilir 
ve gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir. Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir. 

b) Yukarıdaki bent uyarınca, verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün 
içinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veli, vasî veya aile başkanlarının isim ve adresleri okul idaresi 
tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim müdürlüğüne bildirilir. 
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(Hükümetin Teklifti) 

İlgili eğitim müdürleri; 
(1) Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri, 
(2) Öğrencinin veli, vasî veya aile başkanına yapılan tebligata ilişkin yazıları, 
(3) idare kurulunca verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğrencinin veli, vasî veya aile başka

nına tebliğine dair belgeleri, 
İçerecek şekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirirler. 
Cumhuriyet savcısı, en geç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar. 
Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli, vasî veya aile başkanı hakkında 20 günden iki aya kadar hafif 

hapis cezasına hükmolunur. 
c) (b) bendi gereğince verilen kararın kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde çocuğu okula gönder-

meyen veya devamını sağlamayan veli, vasî veya aile başkanı hakkında ilgili eğitim müdürlüğünce yapılan 
suç duyurusu üzerine, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca işlem yapılır.» 

MADDE 6. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 sayılı 
Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendinin yer ve aynı Kanunun 
3 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 7. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; 45, ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaiidırıfenıştuv 

MADDE 8. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — 222 sayılı Kanunda geçen ilköğretim müfettişi deyimi «temeleğitim müfettişi», ilk
öğretim kurulu deyimi «eğitim kurulu», ilköğretim müdürü deyimi «ilçe eğitim müdürü», öğretmen evi deyi
mi «öğretmen lojmanı» olarak değiştirilmiştir.» 

«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlükte kalan maddeleri ile; 
a) Köy ve bucak ilköğretim kurullarına verilen görevler, köy ve bucak ihtiyar kurullarınca, 
b) ilçe ilköğretim kurullarına verilen görevler, ilçe eğitim kurullarınca, 
c) il ilköğretim kurullarına verilen görevler, il eğitim kurullarınca, 
Yerine getirilir.» 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun.yedinci bölümünde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», sekizinci 
bölümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğretimin gelir, 
giderleri ve planlama» başlıkları altındaki maddeler, ilköğretim kurumları ile birlikte ortaokulları da kapsar.» 

GEÇlCl MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil edilen dernek, 
kamu kuruluşu, gerçek veya tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış öğretmen konutları ve 
ilköğretim kurumlan ile ortaokullara ait bütün taşınmazların köyde bulunanları köye, kasaba veya şehirde
kiler de özel idarelere bedelsiz devredilir. Kullanma hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere tapu
ya tescil edilir. 3u taşınmaz malların tahsisi, Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Altıncı yaş ile ortaokul çağının mecburî öğrenim çağı kapsamına ne zaman alı-. 
nacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 675) 
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MADDE 9. -

MADDE 10. • 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Hükümetin Teklifi) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

• Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11.4,1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

(Devlet {Bakanı 
Af» özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. ~Bozer 

Devlet Bakanı 
ProU Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr, M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Af, R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

«5.1.1961 Tarih ve 222 Sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi» Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde ve Bir Geçici Madde Ekenmesine Dair 

Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Mecburî ilköğretim çağı, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayından başlar, 14 yaşını bi-
ritip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. İlkokulun öğrenim süresi en az beş yıldır.» 

MADDE 2. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 6. — İlköğretim kurumları şunlardır : 
a) İlkokul, 
b) Ortaokul, 
c) llköğretmen okulu, 
d) Yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar, 
e) Özel eğitim sınıfları ve okulları, 
f) Okul öncesi eğitim kurumları, 
g) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,» 

MADDE 3. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 14. — İlköğretim kurumlan beş yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlkokul 
ve ortaokulların büyüklüğüne, birlikte ve ayrı oluşlarına, anasınıfları ve özeleğitim sınıflarının bulunuşuna 
göre aşağıdaki görevliler bulunur : 

a) Öğretmenler; smıf, branş, okulöncesi eğitim, özeleğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta 
öğreticiler, 

b) Rehberlik uzmanları, 
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve eğitim etkinliklerinin gerektireceği diğer personel,» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 675) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

«5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve [Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 'Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 3 . — Mecburî ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını 
bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.» 

MADDE 2. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 6. — İlköğretim kurumları şunlardır: 
a) Mecburî olanlar : 
(1) İlkokullar (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilkokullar ve gezici okullar), 
(2) Ortaokullar (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı orta okullar ve gezici okullar), 
(3) İlkokul ve ortaokulun birlikte bulunduğu ilköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı), 
(4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,v 

(5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar, 
b) İsteğe bağlı olanlar : 
ı(l) Okul öncesi eğitim kurumları, 
(2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,» 

MADDE 3. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 oncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştik'. 

^Madde 9. — İlköğretim okuları, ıbeş yıllık ilkokullar İle üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlkoku
lun son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması; ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde ortaokul diploması verilir. 

İlkokullar Ve örtakullar bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi imkân ve şartlara göre birlikte de 
kurulabilir. 

Nüfusun az veya dağınık olduğu yerleı'de; köyler gruplaştıınlarak, merkezî durumda olan veya durumu 
uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün 
olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullarda gezici 
öğretmenler görevlendirilir. 

Bu okullarda yetiştirici sınıflar Ve kurslar da açılabilir. 
Şehir ve İKaısabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir.» 

ı 
(MADDE 4. — ,222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 14 ündü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
*Madde 14. <— İlkokul ve ortaokulların birilikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne, ianasınıfları ve özel 

eği'timı sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim kurumlarında aşağıdaki görevttiler bulunur: 
a) Müdür ve müldür yardımcıları, 
b) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta 

öğrenticiler, 
c) Rehberlik uzmanları, ( 

d) İSağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel ile eğitim faaliyetlerin in 
gerektirdiği diğer personel. 

'İlköğretim kurumlarındaki (görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları yönetme
likle tespit ed'İlır.» 

MADDE 5. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 675) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 42. — İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları yönetmelikle 
düzenlenir.» 

MADDE 5. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 55 inci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«e) Öğrencinin veli, vasi veya aile başkanları köylerde muhtarlığa, şehirlerde mülkî amirlere hemen bil
dirilir. Muhtarlar ve mülkî amirler en' geç üç gün içinde durumu veli, vasi veya aile başkanlarına tebliğ eder
ler. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşru sebepler dışında okula göndermediği takdirde para cezası 
ile cezalandırılacağını, durumun devamı halinde de hapis cezası verileceğini ayrıca bildirirler. 

Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi tabiî afetler ve okul idaresince kabul edilebilecek zorunlu sebep
lerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar ve haklarında devamsızlık kovuşturması yapılmaz.» 

MADDE 6. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula göndermeyen 
veli, vasi veya aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır; 

a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu ilçe eğitim müdürlüğüne gönderir, ilçe eği
tim müdürü bu evrakı ilçe idare kuruluna, merkez ilçede ise il idare kuruluna sevkeder. 

idare kurulunca, en çok bir hafta içinde devamsız öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına, çocuğun oku
la devam etmediği her gün için yüz lira para cezası verilir. 

Para cezasına ilişkin karar, ilçelerde ilçe eğitim müdürlüğünce, merkez ilçelerde ise merkez ilçe eğitim mü
dürlüğü veya millî eğitim müdürlüğünce üç gün içinde öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına tebliğ edilir 
ve gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir. Para cezası, özel idarelererce 6183 sayılı Amme Ala< 
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir. 

b) Yukarıdaki bent uyarınca, verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün 
içinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veli, vasi veya aile başkanlarının isim ve adresleri okul idaresi 
tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim müdürlüğüne bildirilir. 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

«•Madde 23. — İlköğretim kurumlarıhın rehberlik, teftiş ve soruşturma hizmetlerini yüriiönıek üzere, ilk
öğretim müfettişleri görevlendirilir. 

İlköğretim müfettişlerinin nitelikleri, yetişme şekli, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esaslariı yönetime-
İMe tespit edilir.» 

MADDE 16. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 42. — İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Millî Eğitim 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 53. — Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim 
müfettişlerince araştırılarak: devama engel olan maddî ve manevî sebeplerin giderilmesine çalışılır. İBu sebep
lerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülkî amirlere bildi
rilir. İBu makamlarca gerekli tedbirler alınır. 

Okul idareleriyle muhtar ve mülkî amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturma
nın her safhasında devam eder.» 

MADDE 8. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 55. — Haftalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula 
gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alı
nacak tedbirlere rağmen; 

a) Çocuğunu okula göndermeyen; 
b) Verilen izin müddetini geçiren; 
c) Geç nakil yaptıran; 
d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren; 
e) Çocuğunun devamsızlık 'durumunu özürsüz olarak zamanında okul İdaresine bildirmeyen; 
öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülkî 

amirliğe hemen bildirilir, Muhtarlar ve mülkî amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile 
başkanlarına tebliğini sağlarlar. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşırû selbepler dışında çocuğun x>kula 
gönderilmemesi halinde para cezası ile cezalandırılacağı para cezasına rağmen okula devamsızlık halinde de 
hapis cezası verileceği ayrıca bildirilir.» 

IMAİDİDE 9. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

IMadde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula göndermeyen, 
veli, veya, vasi, veya, aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır : 

a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu içe eğitim müdürlüğüne gönderir. Merkez 
ilçelerde ise evrak, ilçe eğitim müdürlüğü kanalıyla Millî Eğiltim (Müdürlüğüne gönderilir. 

(İlçelerde eğitim müdürü, merkez ilçelerde ise millî eğitim müdürü ve 'en çok bir hafta içinde, devamsız 
öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanına, çocuğun okula devam letmediği her gün için yüz lira para ceza
sı verilmesini, mahallî mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir, öğrencinin devamsızlık durumunu değer
lendirerek önerilen cezayı aynen veya değiştirerek onaylar veya reddeder. Cezanın onaylanmaması halinde öğ« 
renci izinli sayılır. 

Para cezasına ilişkin kararın ilgililere tebliğ işlemi üç 'gün içinde mülkî amuiiklerce yaptırılır. Kararın 
bir örneği öğrencinin veli, veya, vasi, veya aile başkanına, Ibir örneği ilgili eğitim müdürlüğüne, bir örneği 
de gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir. 
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— 12 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

ilgili eğitim müdürleri; 
1. Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri, 
2. Öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına yapı lan tebligata ilişkin yazıları, 
3. İdare kurulunca verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğrencinin veli vasi veya aile başkanına 

tebliğine dair* belgeleri 
İçerecek şekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirirler. 
Cumhuriyet savcısı engeç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar. 
Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli vasi veya aile başkanı hakkında 20 günden iki aya kadar hafif hapis 

cezasına hükmolunur. 
c) (b) bendi gereğince verilen kararın kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde çocuğu okula gönder-

meyen veya devamını sağlamayan veli vasi veya aile başkanı hakkında ilgili eğitim müdürlüğünce yapılan 
suç duyurusu üzerine Cumhuriyet savcılığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca işlem yapılır.» 

MADDE 7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 sayılı 
Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendinin yer ve aynı kanu
nun 3 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.» 
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(İhtisas Korr&yonunun Teklif Ettiği Metin) 

Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında iKanün hükümlerine 
dayanılarak (tahsil edilir. 

b) Verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarîhiten İtibaren üç gün içinde çocuğunun okula deva
mını «ağlamayan veli veya vasi veya aile başkanlarınmisim ve adresleri okul idaresi tarafından derhal bağlı 
bulunulan <eğitîm müdürlüğüne bildirilir. 

İlgili eğitim müdürlükleri; 
(1) Devamsız öğrencinin a'dı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri, 
!(2) öğrencinin velî, vasi, veya aile başkanına yapılan tebligata ilişkin yazıları, 
(3) Mülkî amirlİklerce verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğrencinin veli, veya, vasi veya 

aile başkanına tebliğine ıdair belgeleri, 
ihtiva edecek işekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirirler. 
Cumhuriyet savcısı, engeç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar. 
Sulh ceza mahkemesince çocuğun velî, veya, vasi, veya aile başkanı hakkında yirmi günden iki aya ka

dar hafif hapis cezasına hükmolunur. 
c) Verilen hapis cezası kararın kesinleşmesin'den itibaren bîr hafta içinde çocuğunu okula gönldermeyen 

veya devamını sağlamayan veli veya vasi veya aile başkanı hakkında, ilgili eğitim müdürlüğünce yeniden 
yapılan suç duyurusu üzerine, cumhuriyet savcılığı rarafıridan yukarıdaki hükümler uyarınca fcoyuşturima 
yapılır.» 

MADDE 10. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 57. — Okul idareleri ve mülkî amirlİklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap ver
mekten kaçınanlar, gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır-
lar\» 

MADDE 11. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanu
nun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kaydına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 12. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 66. — 4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete 
veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin ka
rarı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir 
veya kiraya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir. 

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin 
ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, 
harç ve resim alınmaz.» 

MADDE 13. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 68. — Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygulama bahçesinin 
işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi geli
rinden sağlanır. 

Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarfe
dilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir. 

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar he
yeti tarafından kararlaştırılır.» 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — 222 sayılı Kanunda geçen İlköğretim Kurulu deyimi «Eğitim Kurulu», İlköğretim 
Müdürü deyimi «İlçe Eğitim Müdürü», Öğretmen evi deyimi «Öğretmen Lojmanı» olarak değiştirilmiştir.» 

«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlükte kalan maddeleri ile; 
a) Köy ve bucak ilköğretim kurullarına verilen görevler, köy ihtiyar kurullarınca, 
b) İlçe ilköğretim kurullarına verilen görevler, ilçe eğitim kurullarınca, 
c) İl ilköğretim kurullarına verilen görevler, il eğitim kurullarınca, 
Yerine getirilir.» 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», sekizinci bö
lümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğretimin gelir, 
giderleri ve planlama» başlıkları altındaki maddeler, ilköğretim kurumlarını kapsar.» 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil edilen dernek, 
kamu kuruluşu, gerçek veya tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış öğretmen lojmanları ve 
ilköğretim kurumlarına ait bütün taşınmazların köyde bulunanları köye, kasaba veya şehirdekiler de özel ida
relere bedelsiz devredilir. Kullanma hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere tapuya tescil edilir. 
Bu taşınmaz malların tahsisi, Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«e) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu Kanuna göre verilecek para cezaları,» 

MADDE 15. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakanlık planına paralel olarak, valilikler de üç yıllık plan ve program 
hazırlarlar, bu programlar il genel meclisinde onanır ve il bütçesine bağlanır. Bu planda :» 

MADDE 16. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Bu ödenekler köy ihtiyar heyetinin hazırlayacağı bir plan ve programa göre 78 inci maddenin (b) fık
rasında yazılı işlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara sarf edilir. Bu paralar millî bir banka
da açtırılacak bir hesapta muhafaza edilir ve köy ihtiyar heyetince uygun görülecek iki imza ile çekilir.» 

MADDE 17. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki iki ek madde ve üç geçici madde 
eklenmiştir. ' 

«EK MADDE 1. — 222 sayılı Kanunda geçen; İlköğretim Müdürü deyimi «ilçe Eğitim Müdürü», öğret-
menevi deyimi «öğretmen Lojmanı» olarak değiştirilmiştir.» 

«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», sekizinci 
bölümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğretimin gelir, 
giderleri ve planlama» başlıkları altındaki maddeler, ilkokullar ile birlikte ortaokullar için de uygulanır.» 

«GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve ilk
öğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmazlar, intifa hakkı Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere, bu
lundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilir. 

Devlete, özel idarelere veya köy tüzelkişiliğine ait arsalar üzerinde Devlet veya özel idare bütçesinden 
katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce inşa edilen veya edilmekte olan taşınmazlar için de bu maddenin bi
rinci fıkrası uygulanır. Bu taşınmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili 
mercilerince bedelsiz olarak okula tahsis ve devir olunur. 

Bu maddeye göre, köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilen taşınmaz mallar, Millî 
Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.» 

«GEÇİCİ MADDE 8. — Anaokulları ve anasınıfları için yeterli miktarda yükseköğrenim görmüş öğret
men bulunamaması halinde, kız meslek lisesi çocuk gelişimi eğitimi ve bakımı mezunlarından, Devlet memu
ru olma niteliklerini taşıyan ve Millî Eğitim Bakanlığınca açılacak kurslarda başarı gösterenler, anaokulu veya 
anasınıflarına 1984 yılından itibaren geçici öğretmen olarak atanabilirler. 

1993 yılı sonuna kadar, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yapılarak bunların önlisans düzeyinde yüksek
öğrenim görmeleri sağlanır. Bu süre içinde önlisans düzeyinde yükseköğrenim yapmayanların görevlerine 
son verilir.» ' 

«GEÇİCİ MADDE 9. — Ortaokullar, planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldık
tan sonra kanunla ayrıca belirleninceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümü mecburidir.» 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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