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III - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 178 

Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 

Üyesi Ömer Lûltifi Hocaoğlu ile Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, yakınlarıma ve 
kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin te
min edilişinde ve yatırım indiriminden isti
fade ettirilmelerinde Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına aykırı hareket edildiği ve bu fiilin 
T. C Kanununun 240 ncı maddesi kapsa
mına girdiği» iddiasiyle Başlbakan hakkın
da Anayasanın 90 nıcı ve T. ıB. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünüm 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi (9/16) * 179:180 

4. — tstanlbul Milletvekili Eşref De-
rihıçay'm, istanlbul Belediye Meclisinin 
28 . 6 . 1968 talihinde fetanlbul çevre 
yolu güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tas-. 
di)kli ıplâmı ile plânı tadilen onaylanan 
imar ve iskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatbik etmesiyle, 6785 sayılı imar 
Kanununa aykırı hareket ettiği ve istim-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üye
si Fatma Hikmet işmen'in, MİT i kanun
suz eylemlere sevk etmek suretiyle gtöre* 
vini kötüye kullandığı ve bu fiilin T. C. 
Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasiyle Anayasamın 90 ve T. B. 
M. M. Birleşife Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca Başbakan hak
kında \bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi (9/19) 178:179 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Türkiye Büyük Millet Meclis^ Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesinin 
5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair Tüsük teklifini görüşecek İçtüzük G*e-
çipi Karlma Komisyonunldaki açık üyelik
lere seçim (2/332) 179 
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lâkler ile açılacak tazminat dâvaları dola-
yışiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fdalim 
ise T. O. Kanununun 240 mcı maddesine 
uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 nicı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan ve 
Bayındırlık Bakanı hakkında bir Mecliö 
Soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (9/17) 180 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 14 arkadaşının, Mâm 
dinin çeşitli maksatlarla istismar edilme
sine müsamaha ile görevlerini ihmal ve 
suiisıtiaıal ettiği, bu fiilin ise T. 0. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi gereğince Başbakan, 
Devlet Bakanları Retfet Sezgin ile Hüsa
mettin Atabeyli haklarında bâr (Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulacak Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna üye seçimi (9/18) 180 

6. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki 
bâzı bakamlara ait 5 dosya hakkında ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki açık üy elliklere seçim (9/2) 180 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ek-
mel Çetsner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Retfet Sezgin hakkındaki 'Öner
gesini incelemekle görevliı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim (9/3) 180 

8. — Zonguldak eski Milletvekili Ek-
mel Çetiner'in, Başbakan, eski Ticaret Ba
kanları Ahmet Türkel, Macât Zeren ve Sa
dık Tekin Müftüoğlu haklarındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim (9/4) 180 

9. — Aydın eski Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Başbakan hakkındaki önergesimi 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
(9/5) 180 

10. — Adama eski Milletvekili Kemal 
Sanibrahinıoğlu'nun, Ticaret eskâ Bakan-

I Sayfa 
lan Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet 
Türkel haklarındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki açık üyeliklere seçim (9/9) 180 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İçişleri eski Balkanı Faruk Sükan 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli 
Soruşturma Hazırliık Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. (9/10) 180 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun 
Üyeısâ ihsan Tıopaloğlu'nun, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar eski Bakam Refeft Sez
gin hakkındaki önergesini inceletmekle 
görevli Soruşturma Hazırliık Komisyonun
daki açık üyeliklere seçilim. (9/14) 180 

13. — içel Milletvekilli Oalâl Kargılı'-
nım, Başbakan hakkındaki öiuergesini in
celemekle görevli ıSoruşturma Hazırlık 
Komiısyonundaki açık üyeliklere seçim. 
(9/115) 180 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Fatma Hikmet işmıem'im, MİT'i ka
nunsuz eylemlere sevk etmek suretiyle 
görevini kötüye kullandığı ve bu fiilin 
T. C. Kanumınjunı 228 ve 240 ncı madden 
lerime uyduğu iddilasilyle Anayasanın 90 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplamtusı içtü
züğümün 12 nci maddesi uyarınca Başba
kan hakkında (bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelenmek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/19) 180 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 181 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ek
sine! Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya 
Sanayii idare Meclisi Âzalığıma tâyini 
ve ıbilâhara Giımıa idare Meclisi Âzalığıma 
getirilmesinde yapılan işlem ve tutumları 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sanayi 
Bakan» Mehmet Turgut, ©ski Ticaret 
(bakamları Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ah-
meft Türkel haklarımda Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğümün 12 nci maddeleri gereğince 

I Meclis Soruşturması açılmasına dair 'ömıer-
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gîelsii ve 6 numaralı ıSoruşlturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/6) (S. Sayısı : 
65 e 1 nci ©k) 181 

2. — Adana esiri Milletvekili Kemal 
SaruMbralıİJinoğlu'ııun, hileli tarım ilâçla-
riyle mücadele konusunda Anayasa ve 
ıkanun hükümlerini yerime geltirımeıdiği id-
(diasi^Ie Bşfoakam Süleyman Deımdırel ile Ti
caret ve Tanım hakanları haklarında Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
8 numaralı Somşiburma Hazırlık Komis
yonu raporu. (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci 
ek) 181 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ek-
mel Çetiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, it
hal malları fiyat tescil ve tetkik ücretleri, 
tahsis helkesi tasdik harcı ve Ticaret Ba
kanlığında ıbâzı personele ilgili işlemler-

Sayfa 
den dolayı Baişjbaikan ve Ticaret eski Ba
kanı Ahmet Türkel haklarında, Anaya
sanın 90 nci v« T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddele
ri uyarınca Meclis sorutturması açıima-
sına dair önergesi ve 7 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/7) 
(S. (Sayısı : 68) 181:182 

4. — Cumhuriyet Senaıtiasu Tahiî üyesi 
Mehmet özgüneış ve 19 arkadaşının, özel 
yüksek okullar iüe ilgili işlemlerde, memu-
riyelt mıevfoii ve niüfuizunu suüıstiıml ve d!h-
mal (ettiği iddia/siyle Millî Eğitim eski 
Bakanı İlhama Ertetm hakkında Anayasa
nın 90 nci maddesi uyarınca 'bir Meclis 
soruışjturnıjası aıçulmasma dair önergesi ve 
11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu. (9/11) (!S. Sayısı : 69) 182:208 

V - SıUNUKLAB VE TELOItAFLAR 308 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, İs
tanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 tari
hinde Istanbuı! çevre yolu güzergâhı ve Boğaz
içi köprüsü tasdikli plânı ile plânı tadilen onay
lanan İmar ve iskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatbik etmesiyle, 6785 sayılı İmar Ka-
îıumuıa aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile 
açılacak tazminat dâvaları dolayısilyle Devleti 
sarara uğratacak, bu fiilin ise T.C. Kanununun 
'240 nci maddesine uyduğu iddiasiyle Anayasa
nın 90 nci ve T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
ve Bayındırlık Bakanı ve 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş ve 14 arkadaşının, Isı'âm dininin çeşitli 
maksatlarla istismar edilmesine müsamaha ile 
görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin 
ilse T.C. Kanununun 230 ve. 240 nci maddeleri
ne uyduğu iddiasiyle .Anayasanın 90 nci ve 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddesi gereğince Başbakan, Devlet bakar
ları Refet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli hak
larında birer Meclis iSoruşturması açılmasına 
dair önergeleri okundu ve gereğinin yapılacağı 
bildirildi. 

Evvelce kurulmuş o.an, 9/3, 9/4, 9/5, 9/15, 
9/2 (elinde bulunan 1 iş için), 9/9, 9/10 ve 9/14 
esas sayılı ve yeniden kurulacak olan Soruştur
ma Hazırlık komisyonlarının üye sayılarının 
14 e çıkarılması, bu komisyonların noksan üye-
ı'ikleriyle yeni kurulacak Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarının üyelerinin seçimi tarihinden iti
baren 30 ar günlük bir çalışma süresinin veril
mesi hususları kabul olundu. 

2/332 esas sayılı İçtüzük Geçici Karma Ko> 
misyonunun üye .sayısının da 14 e çıkarılması 
kabul edildi. 
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9/1, 9/6, 9/8, 9/7, 9/11 ve 9/2 (4 dosya için) 
esas sayııı Soruşturma Hazırlık komisyonları iş
lerini bitirerek raporlarını vermiş olduklarımdan, 
bu komisyonlar hakkında bir işlem yapılmasına 
gereik olmadığı hususu kabul olundu. 

9/16, 9/17, 9/18 esas, sayılı Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarının 14 üyeden teşkili, üye 
seçimi tarihinden itibaren 30 ar günlük bir ça
lışma süresi verilmesi ve ilgililerin yine üye se
çimi tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı gö
rüşlerini bu komisyonlara bildirmeleri hususları 
kabul olundu. 

Siyasi parti gruplarının, kendilerine düşen 
oranlara göre, adayarmı Başkanlığa bildirme
lerini takibeden ilk birleşimde <komisyon seçim
lerinin yapılacağı açıklandı. 

Eski Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Anayasanın 90 ncı maddesi ve T.B.M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci 
maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı Mehmet 

Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat haklarında Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 1 numaralı Soruşturma Hazır
lık Kjomisyonu raporu görüşüi'meksizm ve, 

' istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kay-
seri'de Türkiye Öğretmenler .Sendikası kongre
sinde vâki tecavüzlerde memuriyet . mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90 
ncı maddesi aıyarmca bir Meclis soruşturması 
açıîmasma dair önergesi ve 12 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporunda yapılan 
görüşmelerden sonra, kabul olundu. 

Birleşime saat 20,03 te son verildi. 
Başkam Kâtip 

Sabit Osman Avcı Ordu 
Me?nduh Eksi 

Kâ'tiip 
Sivas 

Enver Akova 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — T. B. M. Meclisinin 3 ncü Birleşik Toplantısını açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, sayın senatör ve mil
letvekillerinin otomatik cihazları kullanmaları 
suretiyle yapılacaktır. Lütfen oylarınızı otoma
tik cihazlarla kullanınız. 

Oyunu kullanmamış bulunan sayın senatör 

ve milletvekillerinin otomatik cihazlara oyları
nı kullanmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyorum. 

III — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi I dığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 240 net 
Fatma Hikmet İşmen'in, MİT'i kanunsuz eylem- J maddelerine uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 
lere şevk etmek suretiyle görevini kötüye kullan- \ ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
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12 nci maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(9/19) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Özü : Görevini kötüye kullandığından 
ötürü Başbakan Süleyman De-
mirel hakkında Meclis soruştur
ması açılması dileğidir. 

1. Türkiye işçi Partisi Genel Merkezinden 
izmir il örgütüne gönderilen bir mektup zarfı 
tzmir örgütünde açıldığı zaman içinden genel 
merkezden gönderilen yazıdan başka Millî Em
niyet Hizmetleri Başkan Yardımcısı İzzettin 
Cebe'nin imzasını taşıyan bir resmî belge ve eki 
çıkmıştır. Bundan anlaşıldığı üzere zarf Millî 
istihbarat Teşkilâtı tarafından açılmış ve kon
trol edilmiştir. Bunun başlıbaşma Anayasamı
zın 15 ve 17 nci maddelerine aykırı ağır bir suç 
olduğu açıktır. 
- 2. Ancak belgenin muhteviyatı bunun öte
sinde yeni durumlar da ortaya koymakta ve 
Millî istihbarat Teşkilâtının merkezince aynı 
teşkilâtın izmir bölgesine, Başbakan Demirel ve 
ailesini yıpratma amaciyle faaliyette bulunduk
ları iddia edilen kimseler hakkında soruşturma 
görevi verildiği anlaşılmaktadır. 

Gerçekten Türkiye işçi Partisi Genel Sekre
terinde. açıklanan ve fotokopisi basına dağıtılan 
belge ve ekinden öğrenildiğine göre Söke'de bu
lunan Hesap Uzmanı ibrahim Uzun ile Devrim 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü Doğan Avcıoğlu 
arasındaki mektuplaşmalar da kontrol edilmiş, 
(kopyaları) çıkartılmış ve ibrahim Uzun'un Do
ğan Avcıoğlu'na verdiği bilgiler Demirel aile
sini yıpratıcı nitelikte görülerek buna karşı 
faaliyete geçilmiştir. 

3. Belge ve ekinden anlaşıldığı üzere yu
karda Türkiye işçi Partisine karşı işlendiğini 
söylediğimiz anayasal suç ayrıca iki vatandaşa 
karşı da işlenmiştir. 

4. Diğer önemli bir husus da 644 sayılı Teş
kilât Kanununun 1 nci maddesi gereğince Baş
bakanlığa bağlı olan Millî istihbarat Teşkilâtı
nın Anayasayı ve kuruluş kanununu çiğniyerek 
Demirel ve ailesinin şahsi çıkarları yönünde fa

aliyette bulunması, Başbakan bakımından, si
yasi sorumluluktan başka cezai sorumluluk da 
gerektiren bir durum olduğudur. 

Resmî sıfatını ve nüfuzunu ailesinin ve ken
disinin yıpratılmasını önlemek için MtT'i kanun
suz eylemlere sevk etmek suretiyle kullanan 
Başbakan Demirel Türk Ceza Kanununun 228 
ve 240 nci maddelerini ihlâl ederek suç işlemiş 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle kendisi hakkında Anayasamızın 
90 nci maddesi uyarınca Meclis soruşturması 
açılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
4 Ocak 1971 

Fatma Hikmet Işmen 
Kocaeli Senatörü 

BAŞKAN — Kocaeli Senatörü tarafımdan 
Meclis soruşturması açılması isteğini havi öner
ge okunmuştur. Yüksek heyetinizden 3 karar 
istihsâl edilecektir. 

Birincisi; Hazırlık Soruşturma Komisyonu
nun 14 kişiden terekkuTbetınesi hususu, 

ikincisi; seçimler yapıldığı andan itibaren 
çalışma süresinin 30 gün olarak kalbulü hususu, 

Üçüncüsü; seçimler yapıldığı andan itibaren 
15 gün içerisinde ilgilinin yazılı cevap verme 
hususu.. 

Hazırlık Soruşturma Komisyonunun 14 kişi
den müteşekkil olması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Seçim tarihinden itibaren çalışıma süresinin 
30 gtün olması hususunu oylarınıza arz ediyo-
ruım : Kabul edenler... Kabul ettmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ISeçjim anından itibaren ilgilinin yazılı ola
rak 16 giin içinde koıhfeyona cevap vermesi hu
susunu oylarımıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul MilletvekiU Reşit Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nundaki açık üyeliklere seçim (2/332) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine 

— 179 — 



tf. B. M. M. B : 3 13 . 1 . 1071 O : 1 

sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve 
yatırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket 
edildiği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesi kapsamına girdiği iddiasiyle Başba
kan hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B, M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/16) 

4. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
İstanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 tari
hinde İstanbul çevre yolu güzergahı ve Boğaziçi 
köprüsü tasdikli plânı ile plânı tadilen onayla
nan İmar ve İskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatbik etmesiyle, 6785 sayılı İmar Kanu
nuna aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile 
açılacak tazminat dâvaları dolayısiyle Devleti 
zarara uğratacağı, bu fiilin ise T. C. Kanunumun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
ve Bayındırlık Bakam hakkında bir Meclîs So
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/17) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Ozgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm 'dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
filin ise T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Başbakan, Devlet Ba
kanları Refet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli 
haklarında bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/18) 

6. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait 5 dosya hakkında kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üye
liklere seçim (9/2) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini ince
lemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliklere seçim (9/3) 

8. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, Başbakan, eski Ticaret Bakanları Ahmet 
Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğ-
lu haklarındaki önergesini incelemekle görevli 
Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üye
liklere seçim (9/4) 

9. — Aydın eski Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Başbakan hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki açık üyeliklere seçim (9/5) 

10. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski Bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Hazır
lık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim (9/9) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim. 
(9/10) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık-
Komisyonundaki açık üyeliklere seçim. (9/14) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Başbakan hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. (9/15) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in, MİT'i kanunsuz eylem
lere sevk etmek suretiyle görevini kötüye kul
landığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Anaya
sanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/19) 

BAŞKAN — Göindeanimiain teikrarlanıacak 
oylaımalar, seçimlerle ilgili bölümümde, 1 - 2 - 3 
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 sayılı so
ruşturma hazırlık komisyonlarına isiyasi parti 
(gruplarınca tıam olarak 'aday bildirilmemiş ol
duğu cihetle, s©gitm yapılamamaktadır. Genel 
Kurula arz ederim. 

/ 
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IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemimizin {Meclis soruştur-
ıma'sı ve Yüce Divana sevk Me ilgili konulara 
geçiyorum. 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tmer\n, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi Âzalığına tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi Âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
si şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut, eski Ticaret bakanları 
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hak
larında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/6) (S. Sayısı : 65 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — 6 numaralı Soruşturma Ha-
ızırhık Komisyonunun tekabfbül tezkeresini oku
tuyorum efendim. 

(6 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu tekalbibül tezkeresi okundu). 

(BAŞKAN t— Komisyon? Burada. 
Komisyon raporunun sonuç kısmının okun

ması Ihusu'su, gündemimizde mevcult işlerin daha 
süratli sonuçlanmasını teağlaımaktadır. Sonuç 
tasımının okunması hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(Raporun ısonuç kısmı okundu). 
BAŞKAN — Komisyon (raporu üzerinde gö

rüşmek istiyen sayın üye? Yok. 
6 numaralı Soru'slturma Hazırlık Komisyo

nunun raporunu oylannııza arz edeceğim. Bu 
raporu kabul (buyurduğunuz takdirde soruştur
ma laıçılmaısınıa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısınca karar verilmediği hususu 
oylanmış olacaktır. 

(Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Komis
yon raporu kabul edilmiştir. 

2. —• Adana eski Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, hileli tarım İlâçlariyle müca
dele konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini 

(1) 65 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Sü
leyman Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları 
haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması 'açılmasına dair öner
gesi ve 8 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci xek) (1) 

BAŞKAN — & numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun tekalblbül tezkeresini okutu
yorum. 

BAŞKAN — 8 numaralı Soruşiturma Ha
zırlık Komisyonu tarafından tekaıbbül edilen 
(Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun ge
rekçe kısmının okunması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Raporun gerekçe kismı okundu). 
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo

nunun rapor sonucunu Yüksek Genel Kurula 
arz etmiş bulunmaktayım. 

Bu raporu oylarınıza arz edeceğim. Rapor 
Yüksek Heyetinizce kabul buyurulduğu takdir
de adı geçen Başbakan ve bakanlar hakkında 
soruşturma yapılmasına mahal bulunmadığı hu
susu 'Birleşik toplantı Genel Kurulunca karar
laştırılmış olacaktır. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal malları fi
yat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi tas
dik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı perso
nelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve Tica
ret eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında, Ana
yasanın 90 nuı. ve T. B. M. Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/7) (S. Sayısı : 68) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutaca
ğım efendim. 

Komisyon Başkanı Sayın Hilmi Biçer .. Ko
misyon Sözcüsü Sayın Mehmet Varışlı?.. Yok. 
Başkan ve sözcü Genel Kurulda hazır bulunma-

(1) 64 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 
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maktadır. Bu sebeple müzakeresini talik ediyo
rum. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş ve 19 arkadaşının, özel yüksek okul
lar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddiasiyle 
Millî Eğitim eski Bakanı llhami Ertem hakkın
da Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/11) (S. Sayısı : 69) (1) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Fah
ri Uğrasızoğlu .. Komisyon SÖKÜŞÜ Sayın Ah
met Karayigit?.. Buradaüar. 

Sayın senatör ve müHetvekiHerine Hazırlık 
Soruşturma Komisyonu raporu dağıtılmış bu
lunmaktadır. Rapor, heyeti mecmuası itibariyle 
170 sayfadan müteşekkildir. 

Raporun sonuç kısmının okunması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. Sionuc kısmını okutu
yorum. 

(lil numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporunun sonuç kısan ve muhalefet şerhleri 
okundu.) 

BAŞKAN — 11 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporunun sonucu ve muhale
fet eden iki sayın üyenin muhalefet şerhleri 
okunmuştur. Bu hususla sayın takrir sahibi Öz
güneş, görüşecek misiniz efendim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ fftfeiî Üye) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyujaın, elemdim. 
NURÎ KODAMAW£LU (Niğde Milletve

killi) — Söz rica edecepm. 
MEHMET $^JdPSŞ: (Tabii % e ) — Sayın 

Başkan, Türkiye B&yuk üüllet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Konunun özüne geçmeden önce bir noktayı 
tesbitte fayda var kanısındayım. Demokrasiye 
karşı olan insanlar ekseriya şu iddiayı ileriye 
sürerler, derler ki; demokrasi pahalı bir rejim, 
demokrasi ağır işliyen bir rejimdir. Bu iddiala
ra hak verilse dahi demokrasinin başka hiçbir 
rejimde bulunmıyan fazileti vardır İd, o da açık 
denetimdir. Bir demokraside eğer, icra açıkça 

(1) 69 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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denetlenebiliyorsa, herkesin gözünün Önünde 
cereyan eden olaylar ve bunların reddedilmez 
delilleri çoğunluğa dayanarak zümre veya şahıs 
menfaatleri uğruna reddedilmiyor ve Parlâmen
to denetimi işliyorsa, demokrasi üzerine ne ka
dar söz söylenirse söylensin, demokrasinin bu 
faziletli diğer bütün rejimlerin üstündedir. Ve 
demokratik idare, bütün itibarını bu noktadan 
alır. Bu bakımdan Meclislerde denetim yolunu 
tıkamamak; denetimle görevlendirilen arkadaş
larımızın, gerçekleri olduğu gibi buraya getir
melerine birtakım kayırma, gerçekleri tahrif et
me istikametlerine gitmemelerinde Meclislerin 
itibarını korumak bakımından büyük faydalar 
vardır. 

Eski Millî Eğitim Bakanı Saym llhami Er
tem'in görev suiistimali ve görev ihmalleri üze
rinde açılmasını istediğimiz soruşturma için ha
zırlık yapan komisyonun bu kaidelere ne dere
cede riayet ettiğini şimdi konuşmalarımız bo
yunca hep beraber takibedeceğiz. 

Arkadaşlarım komisyon raporunun büyük 
kısmını hiç de gereği yokken, özel okulların lü
zumlu olup olmadığına hasretmiş. Anayasa 
Mahkemesi bu hususta karar vermiştir. Özel 
Okullar Kanununun, özel yüksek okullara im
kân veren maddelerini iptal etmiştir. En büyük 
yargı organının, yasamayı yargıhyan, denetli-
yen organın verdiği bu karara şüphesiz ki, her
kes hürmetkardır. Ben burada bu mevzuu orta
ya koymıyacağım. Yalnız, komisyonun yarat
mak istediği bir intibaı yine Devlet arşMerin-

v den aldığım birtakım belgelerle çürütmeye ça
lışacağım. O da şudur : Türkiye'de bugün her 
tarafta yayılmaya çalışılan şöyle bir kanaat 
vardır; dünyanın her tarafında özel okul var, 
binaenaleyh Türkiye'de de olsa ne çıkar. 

Arkadaşlarım hemen söyliyeyim ki dünya
nın hiçbir memleketinde Türkiye'deki özel okuk 
lara benzer bir özel okul yoktur. 

ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Mardin Milletve
kili) — Dünyanın hiçbir yerinde de Tabiî Sena
törlük yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Özmen müdahale etme
yin. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, bu kürsüye gelme haysiyetini 
gösteren her söze buradan cevap veririm. Ama 
bir söz bu kürsüye çıkıp söylenme haysiyetini 
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kendisinde görmezse benden cevap beklemesin. 
Haysiyetsiz kimselere haysiyet ispatına kalkış
mak benim için bir haysiyetsizliktir. 

Arkadaşlarım, bâzı kimselerin menfaatine 
dokunsa da, bâzılarının kârlarına kesat getirse 
de bir gerçeği açıklamak zorundayım ki, dün
yanın hiçbir yerinde bizdeki özel yüksek okulla 
lara benzer özel okul yoktur. Bunların delilleri 
ni vermek isterim. 

Birinci delil; Başbakanlığa bağlı olan, Hükü
mete bağlı olan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
özel yüksek okullar hakkında yapmış olduğu 
bir araştırmadır. Bu araştırmanın 9 ncu sayfa
sında aynen şöyle denilmektedir : «Yalnız mem
leketimizde uygulanan bir tatbikatla özel öğre
tim kurumlan her gaye ile ticari şirketler tara
fından idare edilmektedir.» Devlet Plânlama 
Teşkilâtı diyor. «Yalnız bize mahsus bir tatbi^ 
kat olarak özel okullar kâr gayesi güden birta
kım şirketler tarafından idare edilmektedir. 
Böyle bir eğitim sisteminde kalite yerine ka
zançlar, maksimize edileceğinden özel yüksek 
okullar yöneticilerinin kaliteden fedakârlık et
meleri kolay olmaktadır. Nitekim eğitimde belli 
başlı kalite ölçülerine göre ve dengi kamu yük
sek okullariyle mukayeseli bir inceleme yapıl
dığında bu okullardaki öğretim kalitesinin çok 
düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.» Bu sözleri 
Devlet Plânlama Teşkilâtı söylüyor. 

Arkadaşlarım, Türkiye'deki teknik özel yük
sek okullar hakkında İstanbul Teknik Üniversi
tesi Senatosu da bir araştırma yapmıştır. Sena
tonun neşrettiği raporun 9 ncu sayfası aynen 
şöyledir : «Senatomuz bu ıslahat tedbirlerini 
incelerken şu kesin kanaâta varmıştır ki, bu 
tedbirlerin tatbikatı sonunda özel teknik okul
ların sosyal bünyemizin müsaade edebileceği 
ödeme imkânları dâhilinde kâr getiren bir tica
ri müessese olarak yaşamaları imkânsızdır. Dün
yada eğitim konularına ciddî olarak eğilmiş hiç
bir memlekette bizdeki tatbikatına raslamak 
kabil değildir.» Üniversite senatosu yaptığı 
araştırmada şu neticeye varmıştır ki, «Yer yü
zünün hiçbir memleketinde kâr gayesi güden 
bizdeki gibi özel okular dünyada yoktur.» An
kara'da bulunan bütün sefaretlere yazı yazıla
rak kendi memleketlerindeki özel yüksek okul
ların ve özel okulların durumu sorulmuştur. Se
firler bu sorulara cevap vermişlerdir. Bilhassa 

A. B. D. nin, Fransa'nın ve Almanya sefirleri
nin verdikleri cevaplar sonjderece enteresandır. 
Her üçü de ittifakla; bizim memleketimizde kâr 
gayesi güden özel okullar hiçbir zaman mevcu-
dolmamıştır, sadece bizdeki özel okullar mas
raflarının çok cüzi bir kısmını öğrenciden, geri
ye kalan masraflarını sanayiden, kiliselerden ve 
zengin, hamiyetli birtakım şahıslardan, vakıa
lardan alır, sureti katiyede bizde bir şahsın kâr 
gayesi ile açılmış özel okulu yoktur, demişler
dir. 

Şu hale göre, dünyanın her tarafında özel 
yüksek okul var, binaenaleyh bizde de olmasın
da bir mahzur yoktur iddiası tamamiyle mesnet
ten mahrumdur. 

Arkadaşlarım, bunu böylece tesbit ettikten 
sonra ikinci konuya gelmek istiyorum. Sayın 
Bakan komisyona verdiği cevapta diyor M; 
«iddialar hissidir.» Komisyon da bu iddiayı ay
nen alıyor. Diyor ki, «iddialar hissidir.» Ama 
hiçbir delil göstermiyor. Atalarımız demişler ki, 
«Dilde söz, elde delil gerek.» Hangi iddiamız his
sidir?. Maalesef komisyon bunu ortaya koyma
mış. Sadece sözde kalmış. 

Arkadaşlarım, iddialarımızı inceliyen, delik 
lerimize dikkat eden herkes görmüştür ki, delil
lerimiz üç ananoktada toplanmaktadır : 

1. Sayın Bakanın emrinde bulunan müfet
tişlerin raporları. Bunlardan bâzılarını burada 
okuyacağım. Bunlar mı acaba hissî davranmış
lar? Müfettişlerin acaba bakana bir husumet
leri mi var ki, ciddî davranarak birtakım rapor
lar vermişler?. 

2. Benim ve diğer parlömanterlerin sorduk
ları yazılı sorulara Sayın Bakanın verdikleri 
cevaplardır. Acaba .Sayın Bakan kendi kendine 
karşı mı hissî davranmış? 

3. Senato araştırma raporundaki delillerdir. 

Arkadaşlarım, bu raporlar üzerinde dur
mak zaruridir. 9 kişiden teşekkül eden bu ko
misyonun 5 üyesi Adalet Partilidir. G-eriye ka
lan 4 tanesi diğer siyasi teşekküllere mensup
tur. Acaba ittifakla çıkan bu raporda 5 tane 
Adalet Partili senatörün mü bakana karşı hissî 
temayülleri var? 

Şu halde arkadaşlarım görülüyor ki bu iddia 
da mesnetten mahrumdur. Meselenin hissî ola-
oa<k hiçbir tarafı yoktur. Mesele tamamiyle 
bir parti meselesi, bir zümre meselesi de de-
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ğildir. Mesele, bir memleket meselesidir. Türk 
çocuklarının gerekli şekilde eğitilmesi meselesi
dir. Birtakım insanların sömürme arzusuna 
uyarak Türk çocuklarını bunların kurumların
da heba etmeme problemidir. 

Arkadaşlarım, komisyon bâzı iddiaları de
ğiştirmek ve bâzı iddiaları da her nedense zik
retmeden geçmek lüzumunu duymuştur. Bun
lardan hiç değilse birkaç tanesini de belirtmek 
zorundayım. 

Biz iddia etmişiz; «625 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine aykırı olarak istanbul'da Vatan 
Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu
na, İstanbul'da BÎLAŞ Mühendislik ve Mimar
lık Özel Yüksek Okuluna, İstanbul'da Gayret
tepe Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek 
Okuluna ders programları değil, müfredat 
programları ve yönetmelikleri kanunun kati em
rine rağmen bakanlıkça tasdik edilmeden açıl
ma izni verilmiştir» demişiz. Nedense sayın 
komisyon, yönetmelik iddiamızı bir kenara at
mış ve raporunun 8 noi sayfasında aynen şöy
le demiştir: «Özel yüksek okulların ders prog
ramları onanmadan öğretime...» Hayır arka
daşlarım, yalnız ders programlan değil, yani 
müfredat programları değil, aynı zamanda yö
netmelikleri de onanmadan öğretime başlıama iz
ni verilmiştir. Neden acaba komisyon bunu 
unutmak lüzumunu hissediyor; şimdi ortaya çı
kacak. Müfredat programları öğretime baş
lama izni verililikten birkaç gün sonra tasdik 
edildiği için onları rahatlıkla zikretmiş, de
miş ki; «4 gün sonra, 6 gün sonra tasdik edil
miş ne kıymeti var.» Bir vatandaştan yatırma
sı lâzımgelen vergiyi 2 gün sonra yatırdı diye 
% 10 ceza alan bir Devlet, bir bakanın, daha 
önceden tatbik edilmek şartı ile ancak öğretime 
başlama izni vermesi lâzımgelen bir müfredat 
programını 6, 7, 10 gün gibi müddetlerden son
ra tasdik etmesini rahatlıkla komisyon mazur 
görebiliyor. Ama sakladığı, hiç belirtmemeye 
çalıştığı noktası, sadece tarihleri zikredip geç
tiği noktası şu; okulun bütün imtihanlarını ve 
yönetimini ilgilendiren yönetmelikler birinde 
4 ay, diğerinde 3 ay, öbüründe 5 ay sonra tas
dik edilmiştir. Halbuki Kanunun 10 ncu mad
desi katı olarak, «yönetmelikleri ve müfredat 
programları tasdik edilmeden hiçbir okulla öğ
retime başlama izni verilemez» diyor. Ama Sa-
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ym tlhami Ertem bunlar olmadan verebilmiş. 
Neden bunu vermiş? Arkadaşlarım vakayı biraz 
tafsil etmekte fayda var. 

Bu, İstanbul'da açılacak 3 okul, daha öğre
time başlama izni almadan talebe kaydetmiş, 
para toplamıştır. Halbuki yine 625 sayılı Ka
nuna göre öğretime başlama izni verilmiyen 
bir okulun para toplaması, öğrenci kaydet
mesi yasaktır. Bu/ olduktan sonra müfredat 
programları ve yönetmelikler Bakanlığa gön
derilmiş, fakat Bakanlıkta bunların tasdiki ge
cikince talebelerin tazyiki başlamıştır. İşte bu 
tazyikten kurtulmak için Ankara'ya kadar ge
len kurucular, Sayın Bakandan, istim arkadan 
gelsin hesabı, ile, öğretime başlama iznini ko
parmışlar ve gitmişlerdir. Şimdi herkes bilir 
İri bir okulun yönetmeliğinin tasdiki, müfre
dat programının tasdiki,, Bakanlığın özel bir 
kuruluna, Talim ve Terbiye Dairesine aittir. 
Bir Bakan, kendi emrindeki bir kurulun tas
dik etmesi lâzımgelen bir yönetmelik ve müf
redat programını daha bu kurul tasdik etme
den öğretime başlama izni verirse, hiç şüphesiz 
ki kuruculara birtakım menfaatler sağlandığı 
gibi aynı zamanda bu kurula karşı Bakanın bir 
baskısı olur. Bakan esasen öğretime başlaması
na müsaade etmiş, bundan sonra tasdik etse de 
o, tasdik etmese de. Şu halde Talim ve Terbi
ye Dairesine kalan tek çare, Bakanın emriva-
kiini karşılamaktan ibarettir. 

Sayın Bakan kanuna karşı açıkça aykırı olan 
bu hareketini acaba sırf bir ihmal yüzünden 
mi yaptı, yoksa iddia ettiğimiz gibi görev suiisti
mali mi var? Hiç şüphesiz ki soruşturma derin
leştirildiği zaman çıkaracağımız, göstereceğimiz 
şahitlerle mesele bütünü ile ortaya çıkacaktır. 
Yeter ki Yüce Parlâmento soruşturmanın de
rinleştirilmesine karar versin. 788 sayılı Ka
nun, Devlet memurlarının ticari kurumlarda 
görev almalarını yasaklamıştır. 657 sayılı Ka
nun da aynı şekilde yasaklayıcı hüküm koy
muştur. Fakat buna rağmen Sayın ilhami Er-
tom birtakım Devlet memurlarının özel yüksek 
oklularda görev almasına müsaade etmiştir. 
Bu hususta o kadar ileri gitmiştir ki kendi 
Bakanlığındaki daire başkanlarını, genel mü* 
dür muavinlerini rahatlıkla özel okullarda öğ
retmenlik yaptırmıştır. 
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Şimdi düşünelim arkadaşlarım, bir Bakanlık 
tasavvur edin ki bu başkanlıkta bir kısım insan
lar bu özel okulları denetliyecekler, buna ait 
yönetmelikler ve saireler o bakanlıkta tasdik 
edilecek, bütün bu işler oradan geçecek, fa
kat bunun karşısında yapılan iş buradaki fiilen 
daire başkanı, genel müdür muavinleri gidip 
o okullarda görev almaktadırlar. Biz iddia et
tik;, dedik ki, Ankara'da Yükseliş Özel Yüksek 
Okulunda ve Zafer Özel Yüksek Okulunda Dev
let Memurları, Kanununa rağmen, görevlendi
rilmiştir. Her nedense yine Komisyon Özel 
Yükseliş Okulunu hasfetmiş, iddiamızı ortadan 
kaldırmış. Acaba bu özel okulun, Sayın Başba
kanın. kardeşi Hacı Ali Demirel'e aidoluşu bir 
tesadüf müdür? Eğer bir tesadüf ise, talihsiz 
bir tesadüftür. Gönül çok isterdi ki, Komisyon, 
Sayın Başbakanın kardeşini himaye edecek 
bir tutuma doğru gitmesin. Açıkça bu iddiamı
zın yansını bölüp, bizim sadece Zafer Özel 
Yükseliş Okulunda Devlet memurlarının görev-

~ lendirildiğini iddia ettiğimiz şekilde bir id
diayı ortaya atmasın, iddiamızı olduğu gibi 
ortaya koysun. Bizde uyanan kanaat şudur ki, 
Sayın Komisyon, Başbakanın kardeşinin adı ka
rışmasın, hadi şu iddiayı ortasından keselim, sa
dece yarısını zikredelim, demiştir. 

SALİH AYGÜN (Amasya Milletvekili) — 
Olur mu öyle şey? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bundan 
sonra arkadaşlanm, Komisyon diyor ki; «evet, 
788 sayılı Kanun yasaklıyor, ama Sayın tlhami 
Ertem bundan haberdar olduğu anda bunla
rı ayırmıştır».. Hayır arkadaşlanm, durum böy
le olmamıştır. Komisyonun bu iddiası yanlış
tır. Gerçeklere aykındır. Bunu müfettiş ra-
porlan ile göstereceğim: 

8 Ocak 1968 tarihli bir müfettiş raporu Za
fer Özel Yüksek Okulunda Devlet memurları
nın çalıştığını ve bunun 788 sayılı Kanunun 
8 nci maddesine aykırı olduğunu açıkça belirt
miştir. Buna rağmen bu Devlet memurlan bu 
rapordan sonra da vazifeye devam etmişlerdir. 

Yine bu müfettiş raporunda, bir takım dı-
şarda meslek sahibi ikimselerin 439 sayılı Kanu
na aykırı olarak bu okulda görev yaptıkları 
belirtilmiş ve bu zevat da bu görevlerine, yine 
bu ikaza rağmen, devam etmişlerdir. Yani Ko

misyonun dediği gibi, bunların görevlerine he
men son verilmiştir. 

Bir müfettiş, Sayın Başbakan'm kardeşi 
Hacı Ali Demirel'in okulunu teftiş etmiş ve 
11 . 4 . 1968 tarihli raporunda uzun uzun bun
ları anlatmıştır. 

Şu hususları müfettiş raporundan okumakta 
fayda vardır: «Ancak bunlar arasında Genel
kurmay Başkanlığında, Odalar Birliğinde, Tür
kiye Cumhuriyeti Karayollarında, Devlet Su 
İşlerinde çalışmakta olan ve asıl görevleri öğ
retmenlikle ilgili bulunmiyan bir de emekli ki
şiler vardır ki, bunlann 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanununun 21 nci maddesiyle bağ
daşmadığı kanısındayız. Bu konunun vuzuha ka
vuşması için sözü edilen kanunun âmir bulun
duğu tüzük ve yönetmeliklerin bir an önce çı
karılıp yürürlüğe konması yerinde olacaktır. 

Okulda bunlardan başka 35 öğretim yardım-
cılan ,11 de yabancı diller gösteren okutman
lar vardır. Bu 35 öğretim yardımcısının 27 si 
Devlet Su İşlerinde, Devlet Demiryollannda, 
Etibankta; Devlet Plânlama Teşkilâtında, Me
teoroloji Genel Müdürlüğünde görevlidirler. 
Ayrıca, öğretim yılının sonu yaklaştığı halde 
23 öğretmenin 10 u, 11 okutmanın yalnız 2 si 
için Bakanlığımız kararnamesi mevcudolup, 35 
öğretim yardımcısından hiçbirinin, Bakanlığı
mızca bu okula atanma kararnamelerine raslan-
mamıştır.» Müfettiş hattâ diyor; 2 yıldan beri 
öğretmenlik yaptığı halde Bakanlığın onayı alın
mamış öğretmenler vardır. 

Arkadaşlarım; daha da acısı vardır; Sayın 
Ilhami Ertem'in Bakanlığı zamanında Ö£sl 
Okullar Genel Müdürlüğündeki memurlar Zafer 
Özel Yükseliş Okuluna öğrenci olarak gitmiş
lerdir. Bir Genel Müdürlük tasavvur edin ki, 
burada onu denetliyecek, bütün evrakın geçti
ği Genel Müdürlükteki memurlar, aynı okulda 
öğrencidir. Bir çok öğretmenlerin, müfettiş ra
porunda söylendiği gibi, öğretmenlikleri tasdik 
edilmemiş ve bu bir Demokles'in kılıcı gibi öğ
retmenlerin üzerinde tutulmuştur. Sayın Orhan 
Oğuz'un bunlardan birisini huzuruna kadar çı
kararak, kaç tane öğretmenin bu şekilde devam 
ettiğini ve okulun nasıl bu yoldan baskı yap
tırdığını uzun uzun anlattırdım. Ve Sayın Orhan 
Oğuz bütün bunlara, sonunda nihayet verdi. 
Komisyon kabul ediyor olduğu gibi, evet diyor, 
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788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı dav-
ranılmıştır. Âdeta Devlet memurları Karayolları, 
Meteoroloji, Devlet Plânlama, Sayın Başbakan'-
m kardeşinin okulunda görev almak için birbir
leriyle yarış etmişlerdir ve bunlardan hiçbirisi
ni Sayın İlhami Ertem geri çevirmemiştir. 

Senato araştırma raporu ile ortaya çıkan hu
suslardan birisi, özel okulların bugün içinde bu
lunduğu durumun, Anayasanın 21 nci ve 625 
sayılı Kanunun 26 nci maddesine aykırılığıdır. 
Komisyon burada hayret edilecek bir çelişkiye 
düşmektedir. Bütün bunları kabul ediyor, diyor 
ki; evet, binaları iyi değil, şunları böyle, şu ol
muş, bu olmuş, ama 3 - 4 aylık, 5 - 6 aylık okul
lar başka türlü nasıl olur. 

Arkadaşlarım, Anayasanın 21 nci maddesi, 
özel yüksek okulların Devlet tarafından hedef 
tutulan seviyede açılmasını emreder, müsavi ol
masını değil. Kurucu Mecliste özel okulların 
Devlet okullarına müsavi olacağı, aşağı olamı-
yacağı teklif edilmiş ve Kurucu Meclis tarafın
dan reddedilmiştir. Özel okullar ancak Devlet 
okullarından çok daha üstün seviyede açılabilir. 
Binaenaleyh, okul daha açılırken Devlet okul
larından üstün seviyede açılması gereklidir. 
Yoksa vatandaşlardan para toplıyarak, onların 
öğrenme arzularını istismar ederek okulu mü
kemmel hale getirmek değildir. Binaenaleyh, 
Komisyon, .bu iddiası ile kendi kendisi ile ve 
Anayasa ile çelişkiye düşmüştür. 

Arkadaşlarım, bir diğer, nokta daha var: 
625 sayılı Kanun diyor ki; bir özel okul açabil
mek işin ya kurucunun binaya sahilbolması ve
ya sözleşme ile intifa hlakkiina malik olması lâ
zım. Sayın ilhami Ertem Komisyona verdiği sa
vunmasında diyor ki; ben, intifa hakkından ne 
anlaşılması lâzımgeJdiğini Senatoda icah ettim. 
Arkadaşlarını, kanunlardan neler anlaşılması 
lâzımgeldiğini bu memlekette bakanlar değil, 
yine kanunların kendisi ortaya koyar. 

Kira mukavelesi nedir, intifa hakkı sözleş
mesi nedir, bunu Sayın Millî Eğitim Bakanı tâ
yin etmez. Burnu kanunlar ortaya koyar. Nite
kim, gerek Borçlar Kanunu, gerekse diğer ka
nunlarımız intifa hakkı nedir, kira sözleşmesi 
nedir, bunları bütün vuzuhu ile tarif etmiştir. 
Acaba şu Mecliste .blâr tek kişi 'çıkar da diyebi
lir mi ki, intifa hakkı ile kira sözleşmesi aynı 
şeyidir? Maalesef bunu Sayın ilhami Ertem di

yor. Kanun diyor ki, intifa hakkı yoksa siz bu
rada bu okulu açtıramazsıinız. Ama Sayın ilha
mi Ertem kira mukavelesi ile bu müsaadeyi ver
miş ve demiştir ki; kira mukavelesi, intitfa hak
kı aynı şey... Olmaz arkadaşlarım, mümkün de
ğil. 

Daha da ileni gidiyor iSayın ilhami Ertem, 
diyor ki; Bakanlığımın görfüşü (budur. Yok ar
kadaşlarım, Müülî Eğitim Bakanlığı bu görüşte 
olamaz. Ben tenzih ederim Millî Eğitim Bakan
lığını bu iddiadan. Millî Eğitim Bakamlığınlda 
intifa hakkı ile 'kira sözleşmesi arasındakiı far
kı bilen kimseler yaridir. 

Sayım ilhami Ertem bir yerde daha kendile
rini savunuyorlar, diyorlar ki; benden evvelki 
bakanlar da böyle yapmış... Arkadaşlarım, ne 
zamandan bert bu memlekette, daha evvel de 
bir suçun işlenmiş olduğu iddia edilerek bir in
san Icemdisimi ibra etmeye çalışnıiaktadır? Bir 
başkası suç işlediyse, bu takdimde ondan sonra 
o suçu işliyeınler cezasız mı kalacak? Kendile
rinden daha evvelki bakanlar bu suçu işlemiş 
olabilirler, ama bu, sureti katiyede Sayın ilha
mi Ertem'in kanunu çiğnemesini, kanuna karşı 
hareketini mazur gösteremez. 

Arkadaşlarım söz sırası gelmişken Komisyo
nun bir iddiasına da dokunmak isterim. Komis
yon diyor M; eğer Sayın ilhami Ertemi suçla
yan kimseler sialmimî olsalardı, hissî hareket et-
memiş olsalardı, daha evvelki bakanları da suç
larlardı.. Bu iddiayı da mantık sınırlarının dı
şında bulduğumu ifade etmek zorundayım. Be
nim elimde Sayın ilhami Eriteni'in kanunu çiğ
nediğine ait deliller var. Ama omdan evvelki 
bakamların da bu kanunları çiğnediğine ait de
lillerim yok. Müfıetltiii} raporlarının bu şekilde 
kendilerini ikaz ettiğine ait dedilleriım yok. Ama 
biran, olduğunu kabul edelim, Sayın ilhami Er
tem'den evvelki bîiır bakan da suçludur diye il
hami Erfoem'i ibra etmeye imkân var mı? Ay
rıca!, Sayın Komisyon diyor ki; ondam evvelki 
5 tane bakan mutlak bu suçları işlemiştir.. Ko
misyonun sayın üyeleri de bu Meclisifli üyeleri
dir, kendileri daima soruşturma önergesi verme 
hakkını haizdirler, madem ki, diğer (bakanların 
da suçlu olduklarını bu kadar rahatlıkla tes-
bit etmişlerdir, yapacakları en talbitî hareket, 
görevlerini yerine getirmek, o bakanlar hakkın
da da soruşturma önergesini vermektir. Eğer 
kendileri bu zahmete girmek istemiyorlarsa, 
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lütfederlerse, bu iddialarının delillerini bana ve
rirlerse ben rahatlıkla bu işi yaparını. Ama sade
ce ortaya çıkıp, «Ondan evvelki bakanlar da bu 
suçu işlemişlerdir, binaenaleyh onlar işledi, on
lara bir şey söylemiyorsunuz da, neden Sayın 
ilhamı Ertem-e söylüyorsunuz?» şeklinde bir 
savuinmayı muteber saymak mümkün değildir. 
Meğer ki, insan, mantık hudutlarının, insaf hu
dutlarının dışına çıkmayı göze almasın. 

Komisyon diyor ki; Türkiye'de özel yüksek 
okullar bir ihtiyacın neticesinde ortaya çıkmış
tır.. Biz, özel yüksek okulların özünü münakaşa 
ötmediğimiz için, lâzım mı, değil mi, bunu mü
nakaşa etmediğimiz için bu konuya dokummıya-
cağım. Fakat bizim iddiamız şu; bu Meclis, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki kanadı, 
özel yüksek okulları disiplin altına almak için 
bir kanun çıkarmıştır. 625 sayılı Kanunla bir
takım tahditler koymuştur, işte bizim iddiamız 
odur ki, Sayın ilhaımli Ertem bu kanun hüküm
lerini alenen çiğnemiştir. Simidi bunların bir 
kaç tanesini daha örnekleri ile verelim. 

625 sayılı Kamunun 8 nci maddesi, özel yük
sek okul olarak kullamlaibileciek binalarda bir
takım şartlar ortaya koymusjtur. Ne yazık ki, 
Sayın ilhami Ertem bâzı okullara, bu şartları 
hiç hesaba katmadan! açılma izni vermiştir, öy
le olmuştur ki arkadaşlarım, bir binanın bir ka
tında berber dükkânı, yamımda bir tane boyacı 
dükkânı, öbür tarafta blir tane özel okul, onun 
üstünde de bir ikametgâh... Bu şartlar altımda 
defalarca müfettiş raporları ve bilhassa Senato 
raporu, bu sakilde okulların yürüyemiyeceğirii, 
hatltâ bir müfettiş raporu aynen şu cümleyi kul
lanarak, ifade etmiştir; «İBöyle bir binada öğre
tim ciddiyetinden balbsedilemez,» demiştir. Al
tında 5 tane Adalet Partili senatörün imzası bu
lunan Senato araştırma raporu, bu şartlar altın
da, Bakanlığın yalnız kanuna değil, eğitim esas
larına da ciddiyetle sarılmadığı kanaatindeyiz, 
hükmünü getirmiştir. 

625 sayılı Kanunun 11 nci maddesi, eğer bir 
özel yüksek okulun sınıfları bilâhara açılacak-
ısa bunları 3 ay evvelden, mutlaka öğretime baş
lamadan 3 ay evvelden gerekli bütün hazırlık
ların yapıîmasımı şarit koşmuştur. Fakat ne ya
zık ki, Sayın ilhami Ertem yine bu hükme de 
aykırı okullar açılmasına müsaade etmiştir. 
Okullalrın isimleri ve bunların delilleri başjtan 
sona kadar iddialarımızda vardır. Ben, şu veya 

bu ticari müessese aleyhinde, burada kohuşma-
(malk için isim zikretmiyorum. 

Yine 625 sayılı Kanunun 21 ncT maddesi, 
esas görevi resmî okullarda olan öğretmenlerin 
ancaJk resmi okulda okuttukları ders saatinin 
yarısı kadar özel okullarda görev alacağını hüik-
ıme bağlamıştır. Maalesef Sayın ilhaımi Ertem 
bir çok öğretmene bunun üstümde ders verdlir-
miişj ve: okutturmuştur. 

625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi, bir özel 
öğretim kurumunun ilân ve reklâmlarında ger
çeğe aykırı hususlar bulunamıyacağımı ve ilân 
ve reklâmlarının bir suretini mutlaka ilgili va
liliğe vereceğini hükme bağlamıştır, istanbul'da 
«Language and Culture'ıs Cantre» yani LCC di
ye bir müessese var; bu müessese direnmiş, is
tanbul Valiliğinin bütün ikazlarına rağmen 
«Vermiyorum, arşiv tutmuyorum» demiştir. 
Bunlar hep, Sayım İlhami Ertemin bir yazılı 
soruma verdiği cevapta vardır. Fakat buna rağ
men bu okula bir şey yapılmamıştır. Bu okul, 
bu kurum, bu özel öğretim kurumu hiçbir mü
saade almadan tiyatro bölümü açmış, hattâ ti
yatrodan, bu bölümden talebe mezun etmiş, 
bunlara diploma vermiştir. Fakalt Sayın illhami 
Ertem bütün bunlara karşı yine bir şey yapma-
mışltır. 

Daha uzun uzun, bütün bunları tafsil ede
rek Yüce Meclisin vaktini almak istemem; mü-
feltltüş raporları ile defalarca sabit olmuştur ka
mun ihlâlleri.. Müfdttişler gitmiştir, raporlar 
tanzim etmiş, Bakanlığa göndermiştir. Fakat Sa
yın ilhami Ertem sadece ika<z etmekle yetinmiş, 
bu kurumu bir türlü kapatmak cesaretimi ken
dinde bulamamıştır. Soruşturma önergesi açıl
dıktan sonra sadece kapama cihetine doğru git
miştir. Şu halde Sayın tlhami Ertem'in kapama 
arzusu samimî değildir. Eğer bir soruşturma 
önergesi venmemffiş olsaydık yine bu ihtarlarla 
devam) edecekti. 

istanbul Valiliği feryat ediyor, diyor ki; 
«4 defa tekit ettiğim halde yazılarıma cevap 
vermiyor» Bütün bunlar var; ama bütüm bun
lara rağmen bu öğretim kurumu nedense bir 
özel himayeye mâruz kalmıştır. 

Arkadaşlar, yine komisyon bir yerde diyor 
ki; «Sayın İlhami Ertem tamimler neşrederek 
hataları gidermeye çalışmıştır.» Hayret edile
cek bir noktadır ki; Sayın İlhami Ertem bütün 

— 187 — 



T. B. M. M. B : 3 13 , 1 . 1971 O : 1 

savunmasına bu tamimleri eklemiş ve tarihleri
ni koymayı da ihmal etmemiştir. Bizim soruş
turma önergemizden sonra bakmış ki Sayın II-
hami Ertem 19 parlömanter kendisi hakkında 
soruşturma istiyor, kurtuluşun tek çaresini, 
bundan sonra kaleme sarılıp birkaç tane tamimi 
neşretmekte bulmuştur. 

Arkadaşlarım; bütün bu tafsilâtı tekrar ede
rek vaktinizi almak istemem, Şurası efkârı umu-
miyece, önergemizdeki ortaya koyduğumuz de
lillerle ve bilhassa 5 tane A. P. li senatörün 
ittifakla yaptıkları araştırma sonunda verdik
leri raporla sabittir ki, özel yüksek okullar 
maalesef Millî Eğitim Bakanlığının ve bu ara-
<da en başta Saym İlbami Ertem'in ihmalleri ve 
görev suiistimalleri ile bugün çığırından çık
mıştır. Açılmaması lâzımgelen binalar da açıl 
mıştır, öğretim görevi yapamıyacak kimseler 
öğretim görevlisi olarak tâyin edilmiştir. Devlet 
memurlarına burada rasgele, kanunlara aykırı 
olarak görev verilmiştir. Burada yapılan bir
çok suiistimaller, ki ben bunları burada saymak 
istemiyorum, maalesef müsamahaya maruz kal
mıştır. 

Arkadaşlarım, bir öğretim kurumunda vaz-
geçilmiyecek üç vasıf, üç husus daima aranma
lıdır. Bunlardan birisi eğitim tesisleridir; bina
ları ,lâboratuvarları olmadan, kütüphanesi ol
madan bir öğretim kurumu tasavvur etmek 
mümkün değildir. Özel öğretim kurumlarının 
hiçbirisinin laboratuvarları, binaları ve kütüp
hanelerinin 625 sayılı Kanuna uygun olmadığı 
Senato araştırması raporu ile sabittir. 

• İkincisi; öğretim üyesidir. Ehliyetli öğretim 
üyesi olmadıkça öğretim mümkün değildir. Bu
na ait bir iki misali vermeden, özel okuldaki öğ
retim görevlilerinin ne durumda olduğunun 
birkaç misalini vermeden geçemiyeceğim. 

Bir kurucu, talebelerin huzuruna çıkmış, de
miştir ki; «Yönetmeliği derhal değiştirdim.» 
Öğrenciler demişlerdir ki, «Nasıl oldu bu ho
cam» Ne kadar çabuk yaptırdın bu işi?» «E. ko
lay değil» demiştir, «îmza başına 500 lira öde
dim.» 

Arkadaşlar, ben Millî Eğitim Bakanlığında
ki Devlet memurlarını bu ithamdan tenzih ede
rim. Ama tasavvur edin k i bir okulun kurucusu 
en körpe zamanında bulunan, memleket sevgisi 
ile kalbi dolu olan öğrencilerin-karşısına çıkıp, 

yönetmeliği değiştirebilmek için, tasdik ettire
bilmek için imza başına 500 lira ödediğini ra
hatlıkla söyliyebilmiştir. 

Ben bunun için soru açtım. Bu zat da bu id
dia sahiplerini mahkemeye verdi; fakat netice 
şu oldu arkadaşlarım : Mahkemeye gelmedi ve 
mahkeme düştü. Çünkü gösterildi ki kendisine, 
öğrenciler tarafından tutulmuş zabıt var. şahit
ler vardır, iyisi mi mahkemede aksi hüküm al-
maktansa bu zat dâvasına gelmedi ve hayret et
tim ki, gazete sütunlarına kadar düştüğü halde 
bu iddia, Millî Eğitim Bakanlığı bu zatı dâva 
etmedi, 

Yine bir müfettiş raporu diyor ki; «Hayret 
ettiğim bir nokta var, o da; bakanlığımız tara
fından yönetmeliklerin sık sık ve kolayca değiş-
tirilebilmesidir.» diyor. Cidden bir okulun yö
netmeliği Bakanlık tarafından iki yılda 5 defa 
değiştirilmiştir. Her zaman canı istedi ise gel
miş o zaman değiştirilmiştir. Dikkat edilecek 
husus, müfettiş raporunda da zikredilen husus 
şudur ki; tam imtihan yapılmış, bakmışlar ki, 
kötü netice alınıyor, derhal imtihana ait yönet-
ımelikler değiştiirilmıiş ve 1 nci, 2 ncl sınıflarda 
sınıfta kalma ortadan kaldırılmıştır. 

Zaten özel yüksek okullarda dikkati çeken 
bir ,nckta, 1 nci, 2 nci sınıflardaki muvaffaki
yet derecesinia çok yüksek oluşudur, öğrenci he
le gelsin, parayı versin, oraya bağlansın, ondan. 
sonra çıkmak istedi mi askerlik yaîfeassma yapı
şacak, iyisi mi yapılacak şey artık özel yüksek 
okullara devam etmekiı^n ibaretti.. Bunlıpjr ae 
zaman canları isteıdi dıse, dediğim gibi (balklanlıkta 
o zaman değişMrteblilmişler. Hatftâ o kadar ki, 
Ankara'daki biîr özel yüksek okul 8 Temmuzda 
yapılacak imtihan için 7 Temamızda Talim ve 
Terbiye Daiiresmden karar çıkarttırmışlar,' ve 
öüraıte bakın ki arkadaşlariım, Maarif Vıekâletinr 
de bir yazı bir kattan diğer kata 2 günde zor 
çıkarken, 7 Temmuzda Talim ve Terbiyede alı
nan karar 8 Teımımuzda yapılarak imtihan için 
tebliğ edilmiş ve 8 Temımtuzda yapılan 'imtihan 
bu yeni yönetmeliğe göre yapılabilmiştir. 

iSaıyın İlhami Ertem'e gösterdim ben, Senato 
kürsüsıündera de bütün senatörlere gösitısırfdim, Bir 
özel yüksek okulda sorulacak sorular daha ev
velden okulun taksir maikinıaıgında bastırılmış, 
cevapları (île beraber öğrencilere dağıtılmıştır. 
öğrenciler iimtiihana girmişler, k i sorular kendıi-. 
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lerine aynen sorulmuş ve cevaplarını da vermiş
lerdir. 

Arkadaşlanm, bir öğretmen demiştir ki, «ben 
ders senesi içinde çözmediğim hiçbir soruyu im
tihanda sormam. »ı Ve bütün ders senesi içinde 
yallnız 3 tane soru sormuştur. Bu sorduğu 3 so
ru, lisenin 2 nci sınıflarında okuman Turan Tan'-
ın kitabından 3 tane sorudur. Bu sorular aynen 
çılkmış, yani lisensıı 2 noi sınıfında okunan geo
metri sorulan aynen çıkmış ve bütün ders se
nesi i'çer'ısinde yalnız bunu yapmıştır. Ben bunu 
Senatoda iddia ettiğim zaman Sayın îlhami Er
tem bana iki tane müfettiş göndermiştir. Deımir-
tir ki, «söyle bunları», buyurun deımişimdir, fa
kat hiçbir tahkikat yapılmamıştır. 

Arkadaşlarım, yüne eğitim durumunu, öğret
men meselesini anlatmak için bir başka misal 
de vereceğim ve binlerce misal var... Bunları da 
vermek zorundayım. Bdr özel yüksek okulda im
tihandan bdırikaıç gün evvel demişlerdir ki, «saat 
18.30 da toplanın, öğretlmen önemli açıklamalar 
yapacak.» öğrenciler saat 18.30 da toplanmış
lardır ve kendilerine 3 tane soru açıklanmıştır. 

Arkadaşlanm, bu sorulardan birisi, ortaokul 
2 noi sınıfına ait bir sorudur. Arkadaşlarımdan 
ortaokulda ve lisede çocuğu olanlar olur, soru
yu buradan ifaıde edeyim. Bir doğru parçasının, 
verilen bir orama göre, içten ve dıştan bölün
mesi. 

İkincisi, 3 elemanı verilen bir üçgenin çizil
mesi. 

Üçüncüsü, kesik koninin hadımdır. 
Bu 3 soru öğrencilere olduğu gibi verilmiş 

ve birkaç gün sonraki derslerde (aynen çıkmış
tır. 

Arkadaşlarımı, üzerinde imzası bulunan şu 
imtihan sorusu, mühendis yetiştirmek iddiasında 
bulunan bir özel yüksek okulun 3 ncü sınıfın
daki imtihan sorusudur. Yürekler acısıdır arka-
daşlaTüım. Bu soru için ben aynı okulda öğret-
menililk yapan bir yüksek mühendise gittim, de
dim !ki, «yahu Millî Eğitim Bakanlığı o derece 
zayıfladı iki, Yapı Sanat Enstitüsünün 3 mcü sı
nıfımda sorulan soruya bakın, ve bu sorulan 
kendisine Yapı Sanat Enstitüsünde sorulmuş so
ru olarak gösterdim. O inşaat yüksek mühendi
sinin bana söylediği sözü şu oldu : «yahu, hata 
etmişler, bu ikadan basit sora sorulur mu?» De
dim ki, «bu senin öğretmenlik yaptığım okulda 
öğretmen tarafından sorulan sorudur.» 

Arkadaşlanm; sorunun 'binisi şudur: Kaç 
ıtlürlü inîşaat vardır? ıCevabı şudur: Yığma ve 
karkas. Tamam, aldın 10 numarayı. 

Diğer sorular da aynen böyle. Arzu edenler 
olursa, basın da dâhil, fotokopisini vermeye ha
zinin. 

Şu halde arkadaşlanm görüyorsunuz ki, öğ
retim meselesi de, öğretim görevlisi meselesi de 
özel yüksek okullarda bir facia halindedir. Ma
alesef Maarif Vekâleti bu mevzuda gerekli şe
kilde haskas davranmamış, her müracaat edeni 
kabul etmiş, hattâ o kadar ki, birçok kimseler 
suret't katiyede alldırmıyarak 2 sene, 3 sene ra
hatlıkla bakanlığın haberi dahi olmadan, mü
fettişlerin ikazlarına rağmen, öğretime devam 
edebilmişlerdir. 

Üçüncü nokta; arkadaşlarım, bir eğitim mü
essesesinin hiç biır zaman vaZgeçilmiyecek vasfı 
eğitim atmosferidir. Bir okul eğer ticarethane 
ise, öğretmen ve öğrenci biliyorsa ki, burada 
anaihedef mutlaka kârdır; bu takdirde bu okul
da bir eğitim atmosferi teşekkülü mümkün de
ğildir. 

Arkadaşlanm, bunu yine Millî Eğitimi Ba
kanlığının verdiği yazılı cevaJba dayanarak bir 
rakamla belirtmek isterim. Bugün dünya stan-
dartlan, bir mühendisin yetjfmesi için masraf 
25 bin liradır. Eğer yılda 25 bin lira sarf etmez
seniz sureti katiyede mühendis yetiştiremezsiniz. 
Mrıllî Eğitim Bakanı Sayın İlhami Ertemin ba- . 
na kendi imzalsı ile verdiği cevaba göre ODTÜ 
nde bar mimar için yılda sarf edilen cari masraf 
13 bin, mühendis için sarf edilen cari masraf 11 
bin dir. Yani yatırım harcamalan Jıariç; asis
tan, profesör yetiştirmek âçin, binalar için, 
lâbloratuvarlar için sarf edilen masraflar 
hariç, sadece sarf edilen cari masraflar 
13 bim ve 11 bin dir. Bir sanat ensti
tüsü talebesine sarf edilen para 3 700 
civanndaJdır. Halbuki bizim özel yüksek okul
larda bir mimar ve mühendis yetiştirmek için 
öğrenciden sadece yılda 5 500 lira alınmakta, 
bunun 2 500 ü öğrenciye sarf edilmekte, 3 000 i 
kâr diye keseye atılmaktadır. 

Arkadaşlanm, bu şartlar altında öğrenci ye
tiştirmek mümkün değildir. Bu şartlar altında 
eğitim atmosferinin teşekkülü mümkün değildir. 
Bugün bütün dünya mJüttefiktjr ki, eğitimden 
kâr imkân dâhilinde değildir. Nitekim arkadaş-
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larım, her yıl neşredilen ve bizim Meclis Kütüp
hanesine gelen, «Öğretim Dünyası» adlı bütün 
dünyadaki öğretim kurumlarımın ismini açıklı-
yan bir kitapta Türkiye İden bir tek özel yük
sek okulun ismi alınmamıştır. Çünlkfü bunlar 
yüksek öğretim müessesesi olarak kabul edijl-
memiştir. Türkiye^de özel okul olarak yalnız 
Amerikan Robert Koleji buraya geçmiştir ve 
bunun da bir talebe içjin yıllık sarfiyatı 2 490 
ıdolâr. Yani bugünkü rayice göre 35 bin liranın 
üstündedir. 

Senatoda bir arkadaşım dedi ki; «... Eğer 
Devlet bir talebeyi yetiştirmek için 25 bin sarf 
ediyor, eğer özel teşebbüs bunu 5 600 ile idare 
ediyorsa, bu özel teşebbüsün faziletidir.» E, Ro
bert Kolej de özel teşebbüs... O nasıl yılda 35 
Mn lira sarf ediyor? Arkadaşlarım, burada fazi
let yoktur. Burada sadece kâr vardır. 

Arkadaşlarım, deminden beri gösterdim ki, 
Sayın ilhami Ertem müfettişlerin ikazına rağ
men, 5 tanesi A. P. li üye olan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonunun ilkahlarına rağ
men, kanunun 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 15 nci, 21 nci, 
30 ncu maddelerini bile bile ihlâl etmişltir. 

Binaenaleyh mesele gayet açıktır. Soruştur
ma komisyonu kurulmalıdır. Bizim göstereceği
miz şahitler ve vesikaları da incelemeli, eğer 
bundan sonra Sayın ilhami Ertem'in suçsuz ol
duğu ortaya çıkarsa şüphesiz ki, biz bundan 
memnun kalacağız. Ama arkadaşlarım, böyle ol
maz da tıpkı Komisyolnusn yaptığı gibi bâzı ger
çekler gizlenerek, bâzı gerçekler yarıya bölü
nerek parti hissiyatı ile, şu veya bu sebeple Sa
yın ilhami Ertem soruşturmadan uzak tutulma
ya çalışılırsa kanaatim odur ki; Meclisin itibarı 
Ibundan zedelenecektir. 

Hepinizi vicdanlarınızla başböJşa bırakır, hür
metle selâmlarım. (Muhalefet sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kodanıanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletveki

li) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Eski Millî Eğitim Bakanı Sayım ilhami Er

tem hakkında Yüce Meçisin Sayın Üyesi özgü-
neş'in itinam ve iddialarını anahatları ile dinle
miş bulunmaktasınız. 

IBendeniz bu iddianın Yüce Meclise verilişin
den sonra müşterek içtüzüğümüzün 14 ncü mad
desine göre kurulan Meclis Soruşjturma Haızır-

lıik Komisyonu üyelerinden birisiyim. Bu sıfat
la da vazifemi, tamamen siyasi mesuliyeti ara
manın dışında bir adlî vazifenin icaplarına uy
gun olarak, tarafsız, ciıdldî, bir hâkim misillû 
yaipmaya çalıştım. TaMî elimden geldıiği ka
dar. 

Komisyonumuzun raporu okunduğunda ra
porun iddiaları titiz bir şekilde ve ciddiyetle 
ele almadığını ve değerlendirilmediğinii gördüm. 
örneğin : 28 sayfaya varan raporun 18 - 19 say
fası Türkiye'nin eğitim ihtiyaçlarının büyük
lüğünü, imkânların küçüklüğünü anlatmaya 
ayrılmış. Bir kaç sayfada iddialara şöyle bir göz 
sitmakla yetanilmiş, Tabiî ihtiyaç ve imkânları 
aramak meselesi, eğer bir siyasi mesulülyet hesa
bı görülüyor olsaydı, elbette dikkate alınır ve 
üzerinde çalışılırdı. Oysa bizim yapmaya mec
bur olduğumuz iş : Türk Ceza Kanununun zan
nederim 228 ve 230 ncu maddelerinm ihlâli ile 
ilgili bir cezai takibat iddiasının doğru olup 
olmadığını da aramak değil; bunu aramak için 
ciddî sebepler var mildir yok müdür? Bumu tes-
bitlten ibarettir. 

O halde bizim Komisyonumuz Sayın Ertem'-
in mahkûmiyetine, ididia sahiplerinin iddiaları
nın vâridolduğunu tesbit ve tescile matuf bir 
karar mercii değildir. Bizim Komıisyonuımuzun 
L'fi; iddiaları araştırmaya değer mi değmez mi; 
bir komisyon kurarak bu araştırmanın zahmet 
ve külfetine katlanmaya; dleğer mi değmez ma? 
Bunu aramaktan ibarettir. 

O halde bendenizin mâruzâtımı böyle bir va
zifenin icaplarına uygunluk yönünden değer-
lendinmeriizi rica ederim ve mâruzatılmı hiç şüp-
hediz bir adlî vazife gören insana mahsus ciddi
yet ve üslûp içinde yapmaya çalışacağım. 

Aziz 'arkadaşlarım, iddialardan bâzılarını ele 
almadan önce bir küçük idari muamele haikkın-
da bilgi vermek istiyorum, mâruzâtımızın an
laşılması kolay olur. Bir özel okulun açılabilme
si idin talep sahibinin bina yönünden, lâboratu-
var, tesis v.s. yönlerden, kısaca maddî imkânlar 
yönünden bu okulu açmaya hazır olup olmadı
ğının araştırılması lâzımdır ve bu araştırma 
müspeit sonuç verirse o kişiye okul açma izni 
verilir. Bu izni alan ertesi gün; «Okulu aç'tım, 
buyurun öğrenciler» diyemez. Kanuna göre, bu 
elkulun yönetmeliklerini hazırlar; müfredat 
programlarını hazırlar, varsa diğer eksiklikleri-
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ni tamamlar, tekrar ilgili bakanlığa başvurarak 
bu yönlerden ve de öğretim kadrosu yönünden 
hazırlıklı olduğunu; meselâ öğretim elamanları 
için istihdam mukaveleleri, yönetmeliklerin me
tinleri v.s, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir, 
Bakanlık bu defa da ilgili müesseseyi hazır bu
lursa ondan sonra okul açma izni verilir. 18 nci 
maddeye göre bütün bunlar ilân edilir ve artık 
clkul açıîımaya hazırdır, öğrenci kayılt ve kabul
lerine başbyaıbilir. 

Bir şar1!; daha var : Meselâ sene ortasında 
dkul açılmam. Çünkü öğretimin belli bir zaman 
içinlde yapılması mümfkün olabilir. Bu zaman 
daraldığında eğitim, ciddiyetini kaybeder. 

O halde iddialar ve bunların sıhhat derece
si üzerindeki her çeşit konuşmayı şu arz ettiğim 
ölçüler içerisinde dağerlenldirmelislniz. 

Şimdi bu yönden kısa kısa birtakım unsur
ları, tevhitlerimi arz etmek istiyorum. 

İddia sahibi arkadaşlar diyorlar ki; «Sayın 
Ertem özel Okullar Kanununun 10 ncu madde
sinin 3 ncü fıkrasını sarahaten ihlâl etmiştir.» 
Nedir bu 3 ncü fıkra? O da şudur : «Bir mües
seseye öğretime başlama izni - yani son merha
le - verilebilmek için müfredat programlariyle 
yönetmeliklerinin tasdik edilmiş olması şartır.» 
E, bu nasıl ihlâl edilir? Böyle olmazsa kanun 
ihlâl edilmiş demektir. Bu gayet basit, tesbiti 
gayet kolay bir meseledir. Belgelere baktım. 
Hangi belgelere? Sayın Bakanın savunmasına 
eklediği ve yapılan muamelelerin hikâyesini ih
tiva eden kendi tasdik ve tasviplerinden geçmiş 
olan belgeye baktım. Bu belgede gerçekten id
dia sahiplerinin dediği gibi istanbul Vatan Mü
hendis ve Mimarlık Yüksek Okuluna eğretime 
başlama izni verilmiş, 4 ay sonra yönetmeliği 
tasdik edilmiş, 4 gün sonra müfredat programı 
tasdik edilmiş, O halde burada kanım hükümle
rine aykırı hareket - belgenin sıhhatinden de 
şüphe etmek mümkün olmadığına göre - açık
tır. Bilâş Mühendislik ve Mimarlık Okulunda 
3 ay sonra yönetmelik tasdiki, aynı günde de 
müfredat programı tasdiki olmuş. Bunda da yi
ne yönetmelik açısından kanunun icabını ber
taraf etmek vardır. Yönetmelik önemlidir; 
çünkü Yönetmelik okulun genel sevk ve 
idaresini tanzim eden hükümlerin mecmuası 
olduğu için, bırakınız öğretime başlamayı, da
ha öğrenci kayıt kabulünden önce dahi bu elin
de olacak, ne yapacağını bilecek. Gayrettepe 

Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulunda ise 
5 ay sonra Yönetmelik tasdik edilmiş, bir hafta 
sonra da müfredat programı tasdik edilmiş. Ta
rihleri elimde var. Zabıtlara geçtiği için sizin 
zihninizi de karıştırmamak için ayrıca arz et
miyorum. 

O halde fiilî vakıa açık ve kesin. Savunmayı 
dinlemek ihtiyacını duydum, savunmayı oku
dum. Sayın Bakan diyor ki; «Ben bu müessese
lerin yönetmelik ve müfredat programlarını 
benzeri yüksek okullarınkine eş bir tarzda ted
vin etmek istedim. Benzeri yüksek okulların 
bu belgelerini, müfredat programlarını ve yönet
meliklerini sağlamak gecikti, o sebeple bu ka
nuni kusur tahaddüs etti. Yazıştık, yazışmak
la yetinmedim bir Talim Terbiye üyesi eski Müs
teşarı oraya posta olarak gönderdim, alıp ge
linceye kadar a,ylar geçti.» 

Şimdi arkadaşlar, tabiî bu savunmayı soğuk
kanlılıkla değerlendirmeye ihtiyaç var. Millî 
Eğitim Bakanlığına Yıldız Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulu o tarihte bağlı idi. Şim
di adı Akademi oldu. Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı bütün okulların yönetmelikleri ve müfre
dat programları Talim Terbiye Kurulundan ge
çer ve Talim Terbiye Kurulunda bunların dos
yaları muntazaman tutulur. Hattâ Maarif tarih
çileri için söyliyeyim ki; bu minel - kadim var
dır. Derhal dosyası oradan çekilecek, bakıla
cak. Diyelim ki, bu dosya bir anda yok oldu. 
Resmî Gazeteler yayınlar. Diyelim ki, mümkün 
olmadı. Telefon edilir, okuldan bir kâtip bunun 
suretini, dosyasını yüklenir gelir, ertesi sabah 
Saym Bakana arz edebilir. Aylarca bu nevi
den mazeretlerle kanun hükümlerini ihlâl etmek 
mazeret yönünden bendenizi tatmin etmedi. Pe
ki bu ihmal, «Bu ihmal» değil de bu açık ihlâl 
- kelimeleri de düzgün seçmeye zannederim 
mecburuz, çünkü bir adlî vazife görüyoruz - ni
çin? Komisyonumuzun şahit dinleme yetkisi pok. 
Saym Bakanın savunması ile iktifa mecburiyeti 
var. Dosyalardan da bunun nedenini bildirecek 
belgeleri Komisyon aramak lüzumunu duymadı
ğı için, Millî Eğitim Bakanlığından istemedi. 
Bendenizin bu noktadaki mâruzâtımı dahi, «Va
kit çok geçti, biz bunları biliyoruz, uzatmıya-
lım» diyerek, Komisyonumuz pek müsamahalı 
karşılamadı. O sebepten ötürü ben bulamadım. 
O halde, bu açık gerçek karşısında tahkikat 
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komisyonu kurulmalıdır, Hinim sebepleri tes-
bit edilmelidir. Bu ihlâl bir suiistimal netice
si midir, bir ihmal neticesi midir, bir menfaat 
karşılığı mıdır, değil midir; bütün bunlar o 
şamar, ortaya çıkabilecektir, işte bendenizin 
tahkikat komisyonu açılmalıdır fikrine varma
mın nedenlerinden birisi budur. 

İkinci iddiayı ele almak istiyorum. İtham 
eden arkadaşlar diyor İri, Saym Bakan Ertem 
kanunun 8 ve 10 ncu maddelerine aykırı ola
rak açılmış bulunan istanbul Sultan Ahmet ik
tisadi ve Ticari ilimler Akademisinin, menfi tef
tiş raporlarına rağmen, eğretime devamına izin 
vermiştir ve orayı korumuştur. İddialar daha 
da ileri; ama sizi meşgul etmek istemiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bu iddia ne derece va
rittir?.. Bunu da aradım ve başlıca kaynağım 
da Saym Bakanın savunması ve ona ek belge
ler ile Millî Eğitim Bakanlığında benim bulabil
diğim belgelerdir; yani maruzatıma mesnet olan 
belgelerin tamamı, sahih, mesul ellerde mahfuz 
dosyalardaki resmî vesikalardır. 

Şimdi manzara şu. Bu okul, açılışından bir 
yıl sonra teftiş görmüş. Teftiş raporu Mart 1965 
te Bakanlığa verilmiş: «Bu okul 1 yıl için bu ' 
binada duracağım, sonra gereğini yapacağım 
diyor. 1 yıl geçmiştir, yeni sınıflar teşekkül et
miştir, bu binada bu okul olmaz,» diyorlar. De
mek ki, ikinci yılın sonunda okulun bina ve te
sisler yönünden hliyeeek durumda olmadığı Ba
kanlığa bildirilmiş ve derhal bir ay sonra o za
manki Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan Dengiz 
vazifesini yapmış, okulu ikaz etmiş, okula ih
tar vermiş; «Siz bu durumu düzeltiniz, kanuna 
uyunun.» demiş. 

Şimdi ihtarların sayısını ve yılları, durumu 
anlıyabilmek için, lütfen aklımızda tutalım. 1965 
Martında ilk ihtar; 1965 - 1966 yılında ne mü
esseseden, ne Bakanlıktan ses seda çıkmamış; 
1966 - 1967 yılının başında, 1966 Ekiminde tek
rar müfettiş rapora ile bu müessese açılışının 
dördüncü yılında olmasına rağmen ve kendisi
ne 1,5 - 2 yıl evvel ihtar edilmiş olmasma rağ
men kanunun emirlerini yerine getirmediği an
laşılıyor. 1967 Şubatında tekrar Sayın Dengiz 
tarafından ikinci defa kanuna itaate, müessese 
davet ediliyor. Âslmda Saym Dengiz birinci 
ihtarıma uymadılar deyip kapayabilirlerdi; ama 
bir okuldur, çocuklar okuyor, bir şans daha ve
reyim demiş olabilir. Tabiî maksatlarının ne 

olduğunu bilemiyorum; ama ikinci ihtarı yap
mışlar. 1967 - 1968 ders yılının 1 Ocak 1968 ta
rihinde yeniden bu zevatın iki ihtarı hiçe say
dığı, dört senelik zamanı heba ettiği ve kanun
lara itaatsizlikte İsrar ettiği tesbit olunuyor. 
2 Şubat 1968 de tekrar Sayın Ertem tarafından 
üçüncü ihtar veriliyor. Oysa, özel Okullar Ka
nununun 15 nci maddesine göre yıllar geçmiş
tik, ihtarlar kâfi derecede olmuş, bitmiştir. Bu 
okul derhal kapatılabilir idi. ilk ihtardan bu ya
na üç yıl geçmiş, iki ihtar verilmiş, üçüncüsü 
ile ne olacak?.. 

Müessese ile Bakanlık arasındaki ilişkiler şu 
manzarayı gösteriyor. Bakanlık habire ihtar 
yağdırıyor, o da habire boş veriyor ve tabiî her 
yıl yüzlerce çocuğu kayıt - kabul ediyor ve her 
yıl milyona yakm kayıt - kabul ücretleri tahsil 
ediyor. 

Şimdi devam edelim. 1968 - 1969 ders yılı
nın ilk yarısında, 1968 Aralık ayında Senato 
Araştırma Raporu ilân ediliyor, neşrediliyor ve 
bu okulun bulunduğu binada terzihane, avukat 
yazıhanesi, temizlikhane, ikâmetgâh v. s. bulun
duğu uzun uzun anlatılıyor ve bu müessese 
Özel Okullar Kanununun hükümleri dışında olan 
en tipik müesseselerden birisi olarak ilân edili
yor. O tarihte, Saym Ertem tekrar ihtar veri
yor. Zannediyorum 4 ncü ihtar oldu. Halbuki, 
ihtara lüzum yok, çoktan kapanması gerekir O 
ders yılının sonunda müfettişler gidiyor, tekrar 
bu insanın 1968 in 12 nci ayında, yani 6 ay evvel 
verilen raporu hiçe saydığını, ihtarı ciddiye al
madığını tesbit ediyorlar. Saym Ertem tarafın
dan Haziran ayında yeniden ihtar veriliyor. 
Sürekli ihtarlar, yani «Kanun hükümlerini ye
rine getir.» demekle yetiniliyor. Bu defa Hazi
randa önerge sahipleri Saym Ertem hakkında 
vazifeyi suiistimalden tahkikat talebinde bulu
nuyorlar ve bu müesseseyi himaye ettiğini ilân 
ve iddia ediyorlar. Meclise bu konu hakkındaki 
ithamname geldikten 20 gün sonra, 6 nci defa 
Sayın Ertem müesseseye ihtar veriyor; «Kanu
nun gereklerine uyun.» diyor. 13 Ekimde is
tanbul'da muhtelif yetkili elemanlardan kurulu 
tahkik heyeti, «Bu okul derhal kapatılmalıdır.» 
diyor. Onun üzerine himaye ettiği yolundaki 
iddiadan dört ay sonra bu okul kapanıyor. 
Beş - altı sene sonra, beş - altı ihtardan sonra ve 
hakkında ağır ithamlar geldikten sonra. Aca-
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ba bu niçin?.. Bunun niçini tahkikat açılırsa an
laşılacak. Acaba bu bir ihmal rnidir, bir suiisti
mal midir?... Dosyada görünen, hakkındaki it
hamı duyunca, kapamaya mecbur olduğu sek
lindedir. Bunu da kesinlikle iddia edemem, hak
sızlık etmiş olurum; ama bugün bu zannı vere
cek bir görünüş ortada var. Bu zan doğru mu, 
değil mi; bu görünüş ne kadar sıhhatli?... Bunu 
tahkikat açıp anlıyacağız ve kanaatimce lu. 
tahkikat ile temize çıkmalıdır. Çünkü, bunun 
altında Sayın Bakandan yetkili memurlara ka
dar pek çoğu için birtakım iddialar var. 

Aziz arkadaşlarım; diğer iddialara geçiyo
rum. 625 sayılı Özel Okullar Kanununun 8 nci 
maddesi, «Bina ve tesisler yönünden okulun ha
zır olması halinde a,ncak okul açma izni veri
lir.» diyor. Sayın Ertem'in zamanında açılan 
okullarda bu şartların aranmadığı iddia edili
yor. Sayın Ertem savunmasında, «Ben muhak
kikler, müfettişler tarafından müsaittir diye 
rapor verildi, bunların hilafını ihbar olmadan 
bilemezdim, ona uydum ve açtım.» Savunma bu; 
iddia bu... Şimdi acaba gerçekler ne?.. Bunu 
aradım. 

Aziz arkadaşlarım, meselâ bir örnek, izmir'
de açılan Efes Diş Hekimliği Okuluna 1967 yı
lının 12 nci ayının 29 unda - Aslında bu tarih 
okul açmak için çok geçtir, kanunun ruhuna 
aykırı - açma izni verilmiş. Arkasından 9 se
natörün imzalarını taşıyan bir rapor ile bu oku
lun berbat durumda bulunduğu ilân edilmiş. 
Gerekir ki, Sayın Ertem bu raporu alır almaz, 
bu okulu kapsatsın veya kendisine yanlış rapor 
verip bu okulu açtıranlar hakkında tahkikat 
yapsın. Yapmıyor, bilâkis 1968 senesinin 10 ncu 
ayının 21 nci gününde daha ileri merhaleye; 
yani öğretime başlıyabilirsiniz, diyor. Benim 
haberim yoktu, uzmanlar böyle rapor verdi, 
böyle yaptım şeklindeki savunma ile, elindeki 
9 senatörün raporundan sonra daha ileri adım
lar için müsaade verme arasında büyük çelişki 
var. Bu çelişki, araştırma ile gün yüzüne çıka
rılmalı, Niçin?... 

Aziz arkadaşlarım, ben mâruzâtımı uzatmı-
yacağım. Pek çok unsurlarda, bu iddiaların sa
vunmalarla mazur gösterilmiyecek bir ciddiyet 
taşıdığı intibaını edindim. Meselâ, makina yük
sek mühendisliği için Galatasaray'da bir apar-
tımanın 7 nci ve 8 nci katında okul açılır diye 
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rapor gelirse, aklı selim ile bilinir ki, 7 nci ve 
8 nci katta mühendislik okulu açılmaz. O ma-
kinalar zangır zangır çalışmaya başladı mı, bü
tün apartıman perişan olur. Belli ki, bu okul 
makinasız iş görecek. 

Aziz arkadaşlarım, görüyorum vaktinizi çok 
almak doğru olmıyaoak. Bu söylediklerim dahi 
yetiyor. Delillerin hepsini ayrı ayrı arz etmiyo
rum; fakat hepsi ayrı ayrı şu arz ettiklerime 
benzer mantıki ve vicdani tetkiklere dayalıdır. 
Komisyonun Başkanını dinliyeceğim. Mâruzâtı
mı nasıl karşılıyacak. Hilâfında beyanda bulu
nurlarsa, tekrar söz alıp söyliyemediklerimi de 
huzurunuzda yeniden arz edecek, muhalefet şer
himin ciddiyet ve haklılığını Yüce Meclise sun
maya çalışacağım, 

Komisyon raporu diyor ki; «Bütün bunları 
8 aylık Bakana yüklemek doğru değildir.» Bu 
gayriciddî bir hükümdür. Senato Komisyonu 
tahkikata karar verdiği zaman, Bakan 8 aylık 
idi; ama tahkikat yapıldı, neşredildi, sonra ken
disi ta seçimlerin sonuna kadar Bakanlıkta kal
dı. '2 yıl 7 ay Bakanlık yaptılar. 2 yıl 7 ayda 
Sayın ilhami Ertem 14 tane yüksek okul açmış. 
Buna karşılık kendinden evvelki 5 Bakan 5 se
nede 12 okul açmış. 5 Bakan 5 senede 12 okul; 
1 Bakan 2,5 senede 14 okul... Sayın Ertem sa
dece izmir'de altı ay içinde 9 tane yüksek okul 
açmış. 

Efendim, «Okulların seviyelerinin yükseltil
mesi için tedbirler aldım.» buyuruyorlar ve bâ
zı tamimlerden bahsediyorlar. Arkadaşlar, ta
mimlerin tamamı araştırma raporu neşredildik
ten sonra olmuş. Tamimlerden iki tanesi rutin 
muameleyi anlatıyor, diğerinde de birtakım 
tedbirler söyleniyor. Halbuki, Sayın Bakan 
araştırma raporu neşredilmeden önce bu okul
ların durumlarım bildiğini iddia ediyor. Senato
da bu rapor görüşülürken Sayın Bakan diyor 
ki, «Araştırma raporunda tesbit olunan eksikler 
Bakanlığımızın daha önce yaptırdığı teftiş ra-
porlarmdakinin aynıdır.» Cumhuriyet Senatosu 
Tutanak Dergisinde gördüm, atıf yaptıkları için 
onu da okudum; bir haksızlık olmasın, savun
malarını, ciddiyetle ve teferruatla öğreneyim 
diye, 

Bir başka cümle : «Bakanlık olarak biz bu 
müesseselerin toptan veya teker teker problem-
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lerini, eksik veya noksanlarını bildiğimiz kadar 
kazandıklarım da-biliyoruz.» diyor. 

Şimdi, demek oluyor ki, Sayın Bakanm Se
nato beyanında, eğer bir siyasi geçiştirme soza 
olarak söylenmediyse, Senato araştırma rapor
larından önce bu eksikler müfettiş raporlariyle 
malûmdur ve bilinmektedir. Şimdi o zaman şu 
soru çıkıyor karşımıza: Hiçin Senato araştırma 
raporu neşredilinceye kadar bu müesseselerin 
ciddî hale gelmesi için o tamimler yapılmamış
tır da Senato raporundan sonra birtakım tamim
lere tevessül olunmuştur? Bu- sorunun cevabı
nı bulamadım. Feki siz bunları biliyordunuz da 
niçin kısa zamanda bu kadar yüksek sayıda 
okul açılmasına izin verdiniz? Bu sorunun da 
cevabını bulamadım. Tabiî ciddî bir yargı hük
mü söylemek için de şu tereddütleri giderecek 
bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu bil
diğim için, «Sayın Bakan bu noktalarda yüz ile 
yüz suçludur» da diyemiyorum, ama Sayın Ba
kanın bu konularda kanuni sorumluluklarının 
bulunduğunu zannettirecek, hattâ inandır a sak 
birtakım deliller ortada görünüyor. Bunları 
bis aramak lâzımdır. 

Bakan bu duruma göz yummuş mudur, yumma
mış mıdır, muttali imiydi, değil miydi, bu ko
nudaki samimi kanaati ne idi... bunları aramak 
gerekiyordu, aradım. 

Sayın Dengiz Mart 1967 de bu yasağı koy
muş 've tamimini yapmış. Aralık 1967 de Senato 
araştırmaya karar vermiş, çünkü ortalık özel 
lokullar suiistimali üzerinde haklı haksız bir 
sürü iddialarla çalkantı halindedir, heyecan 
içindedir. ISenato Araştırma Kurulu kurulmuş, 
incelenme başlamış, Balkanliktan, «Bana dosya
ları gönder» demiş. Bakanlıktan gelen 'dosyada 
'öğretmen listeleri var. öğretmen listeleri ince-
kmiyor ki, bunun birçoğu memur. Şimdi, bu 
belgeleri Senato Komisyonuna veren Bakanlık, 
dosyalar 'Bakanlıkta, yasağı koyan Bakanlık, 
bile bile uygulanıryan Bakanlık... 

iöayın Ertem savunmalarında; «Ben bunu 
teftiş raporları boyunca izledim, bu yasak var
dı zattan» diyorlar. Şimdi izah etmek güç. Ken-
ıdliarinden 17 gün önce tamim olmuş, 17 gün 
sonra Sayın Ertem Bakanlık makamına tasrif 
etmişler. Demek ki, bu tamimi tazelemeye lü-
sum yok, yeni bir tamim. Zaten hükümetler ve 
lîiisöuliyatler, yetkiler (süreklidir. O faalde bu ta-
ımim kendilerimin de sayılır. 12 nci ayda bu
nun hilâfına hareket edildiği dosyalarda sabit 
-olunca derhal vaziyet etmesi beklenirken, et
memişler. 

Şimdi, burada özel bir bilgim var. Bu bil
gimi muhalefet şerhine koymadım. Çok düşün
düm, acaba bu bilgimi kullanmak hakkına sa
hip miyim, değil miyim? Ama ben burada bu 
yönden de bir kanuni ihlâl olduğu hükmüne 
vardım. 'Bu kanaata varışımda bu bilgimin de 
bir ölçüde etkisi oldu. Bu bilgimin sıhhat dere
celini bilemem, yanlış da olabilir, Sayın Ba
lkandan bu noktayı dinlemesini rica ediyorum 
ve yeni Savunmasında birtakım sözler söyler
se ikna olmaya da hazırım. 

Bu bilgim şudur: Halen çıkarılamıyan bu 
yönetmelik Sayın Ertem'in teşrifinden bir müd
det sonra Talim - Terbiye Kurulundan çıkarılı
yor, Sayın Ertem-e sunuluyor; Sayın Ertem, 
«Talim - Terbiyenin dışında 'yeni bir kurulda 
incelenisin» diyor. Bu yeni kurul, Başmüsteşar, 
Teknflk öğretim Müsteşarı» Teftiş Heyeti Reisi, 
Talim - Terbiye Kurulu Başkanı, özel Okullar 
'Genel Müdürü.. Bu arada özel okullar genel 

Aziz arkadaşlarım, va'dimde duracağım; bü
tün deliller için bu araştırmaları yaptım, çok 
kısa bir iki şey daha arz edip sözlerimi bitirece
ğim. 

Devlet memurlarının bu «okullarda öğret
menlik yapmaları hususunun kanunlarımıza ay
kırı (olduğunu Sayın Dengiz teisbit ettirmişler 
ve tamimle de emretmişler; «yapmayın bunu 
yasaktır, kanunlarımıza aykırıdır» demişler. 
Ondan sonra müesseseler bu tamimi hiçe sa
yarak, iddia sahibi arkadaşımızın uzun uzun 
anlattığı gibi bir yığın memuru okullara doldur
muşlar. Şimdi tabiî, «Bu zevat öğretim yönün
den vazife almaya ehil miydi, değil miydi?», 
bunu aramıyorum, ama bu da aranmaya değer. 
Çünkü bu bir kanun hükmüdür, «Resmî okul
larda öğretmenlik yapacak seviye ve hüviyette 
olmayanlar özel okullarda çalışamaz» diyor ka
nun. iddialar arasımda yer almadığı için ben de 
kendi kendime müddeiumumi ölüp bu iddiayı 
öne ısürfüp aramadım. Gerçekten bana verilen 
vazifemin sınırları içinde olmaya dikkat ettim. 

Şimdi ortaya şu nokta çıkıyor arkadaşlar: 
Bir Balkan tamim yapıyor, okullar bunu hiçe 
(sayıyor, devamı ediyorlar. Ondan sonra, yeni 
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müdürünün birisi, Sayın Ertemce, «Efendim, 
ben artık bu vazifede çalışamıyacağım, yorgu
num, beni affedin» diyor vs başka bir vazifeye, 
Talim - Terbiyeye naklediliyor. Bu vazifeye 

- yeni 'bir genel müdür geliyor, bu genel müdü
rün kişiliği hakkında bilgilerim var , fakat 
kullanmaya hakkım yok, çünkü bu araştırma
nın sınırlan dışındadır. 

Bu yeni genel müdür Komisyonda bulunu
yor, eski genel müdür Talim Terbiye Kurulu 
Üyesi sıfaıtı ile de bu Komisyonda bilgisine mü-
racaait edilmek üzere bulunuyor va mesele in-
c£İenm!öye başlıyor. Hiç şüphesiz Sayın Dengiz 
zamanında Hukuk Müşavirinin mutabakat! ile 
konulan men kararı yönetmelik hükmü olarak 
'tesbit ediliyor. Bu okunduğunda Sayın Ertem; 
«Naisıl olur, böyle iş mi olur, • siz özel okuldan 
yana muiniz, karşı mısınız?» diyor. Çünkü o 
zalman da özel okullara ideolojik açıdan bakılı
yor ve ideolojik tarltışımalara konu ediliyor. Me-
Iselede hakikatler bir yana bırakılmiiş, doktriner 
çaıtlşımaların ışığımda, «Madem 'ki ben sosyalist 
değilim, her seviyesizlikte özel okula tarafta-
rim» gibi bir garip atmosfer veya, «Madem ki, 
ben sosyalistim, özel okul kanunların tarif et
tiği, ıtâyin ettiği en kâmil halde dahi bulunsa, 
karşıyım» gibi bir kör döğüşü var. Bu atmos
ferin tesiri ile olduğunu sanırım, gerçek sebe
bini bilemiyorum, Sayın Ertem karşı çıkıyor bu 
maddeye ve bu madde üzerindeki tartışmalar, 
&M Genel Müdürü aharlamalar dolayısiyle de 
bu yönetmelik bir hayli gecikiyor. 

Sonra, «Okulların öğretim dili ne olmalı
dır?» konusunda aynı Genel Müdür, yeni Talim 
Terbiye Kurulu üyesi, muhalefet 'ettiği için 
Talim Terbiye Kurulundan alınıp öğretmenliğe 
rj?klediliyor, aslî mahiyetine rûeu ediyor. Bu 
bilgimi Tahkikat Komisyonu belki kurulur diye 
arz eltitim, kurulurca bu zevat dinlenir tabiî, 
dinlenince doğru mu yanlış mı ortaya çıkar; 
doğru ise ona göre değerlendirilir, yanlış ise 
(bana bu bilgiyi verenler beni aldattıkları için 
kötü 'hüküm giyerler, ben de üzülürüm ve o 
zaman özür dilerim, ama sıhhatli olursa, tabiî 
gereği ona göre yapılır. 

ıSayın arkadaşımız bu konularla ilgili genel 
savunmasında; «Ben zaten ehliyetsizliğinden 
ötürü Genel Müdürü 'attolm, azlettim» diyorlar. 
Şimdi bu. ehliyetsiz buldukları Genel Müdürü 

I îâyin eden de kendileri. Olabilir, ben becerikli 
ve ehliyetli bir insan zannettim sonra olmadığı 

ı orlv-vya çıktı.. Gerçi bu «olabilir» lerle Türk ida
resi bu hallere düştü ya. Siyasi değerlendirme 
yapmadığımız için bunu bir köşeye bırakalım, 

i ama bilebildiğim kadar bu sayın genel müdür 
Enfaktüs oldu, aylarca rapor aldı Sonunda sıh
hi mazereti yüzünden af diledi ve ayrıldı. Bu sa
vunmanın sıhhati nedir? Bilmiyorum. Bu da 
araştırma Komisyonu kurulursa açıklığa çıka
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, va'dime sadık olarak 
ıson cümlelerimi Söylüyorum: 

Muhalefet şerhi verdiğim raporun başında, 
ciddî olmadığı iddiasını öne sürmüştüm. Yine 
iuiîhaîef etimi Komisyona tevcih ederek bir de-

j 111 ile mâruzâtımı bağlayacağım. Komisyon ra
porunda dikkatinizi çekmiştir, aynen deniyor 
ki: «Daha önceki bakanlar tarafından iyileş
tirilmesi hususunda hiçbir tedbir alınmadığı 
aşikârdır». 

öbür hükmü de arz edersem daha güzel 
anlaşılacak: «1962 ve 1967 'tarihleri arasında 
(yani Ertsım'den öncesini kasdediyorlar) açılan 
•özel yüksek okullardan bina, ders, araç ve ge
reçleri, lâboratuvarlan ve ders programları ba
kımından dengi resmî okullara kıyasla tedbirli 
'bulunulmadığı ve gerekli hassasiyetin gösteril-
ıı.sdiği dosyada mevcut evraktan kolayca an-
3 salmaktadır» diyor Komisyon mensubu arka
daşlar. Tabiî o bakanlardan bir tanesi kendi 
partilerinden, diğerleri Halk Partisinden. Za
ten- bu muamelâtta partiler düşünülmediği için 
bu unsuru bir tarafa bırakıyorum, fakat bunu 
Komisyon diyor. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu beş zatın bir 
kısmı özel Okullar Kanunundan önce bakan
lık eîiti ve 'benim yapında olan Mekâtibi Umu
miye Nizamnamesine tevfikan icrayı amel etti
ler. Bir kısım özel Okullar Kanununun hemen 
çıktığı devrede iş gördüler ve bu beş arkadaşı
mızın hiçbirisinin savunması yok, kendilerinin 
birtakım iyi niyetli iğler gördüklerine dair ve
recekleri delillerin toplanmasına ihtiyaç yok, 
ama Komisyon bu beş arkadaşımızı rahatça ih
mal ile kayıtsızlıkla suçlıyabiliyor. Ben bu ra
porun altına imza koyamam arkadaşlar, bu ba
riz bir haksızlıktır, bu bariz bir hissîliktir, bu-

I sn Komisyon birada düzeltirse, benim ölçüle-
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rime göre fazilet göstermiş olurlar; düzelıtımez-
lerse kendilerinin bu' bakımdan yer yer haklı 
olsalar bile tümüyle halklı olmadıklarını ve eski 
'bakanları itham etmekte yensiz bir infial gös-
terdilkbrıini iddia ediyorum, ilân ediyorum ve 
ibunun vebalini kendilerine tevcih eîdılyorum, 

Bendeniz bu devrin bir parçasında vazife 
aldım, hiç olmazsa o talihte neler yapıldığını 
(biliyorum, ama bunları arz eimeik bu Komisyo
nun işi değil. Aslımda o devrin bir parçası bir 
gensoru ile burada hesıaibım da verdi, hem de 
asmli'Ma olunduğu halde hesabını verdi, fakat 
bunları bir yana bırakarak, Komisyonun üyesi 
olarak bunları imzalıyan arkadaşlarıma, bu 
Ti'svi vazifelerde hisleriimizin dışında davran
maya mecbur olduğumuzu, insaflı ve hakkani
yete riayet zorumda bulunduğumuzu hatırlat-
ımıak istiyorum. 

Ben, Sayın Ertem için tahkikat açılmasını 
idiler iken, şu selbıep ve delillere dayan
maya çalıştım. Bunlar teeyyüdetmezse, So
ruşturma Komisyonu kurulduğunda veya kan
ttı 'kinlerine çok daiha yeni argümanlar çıkar 
da mesele beraaıtleriyle neticelenirse yürekten 
sevinirim ve bu devreye mahsus olmak üzere 
birtakım tıereddutleri taşıdığım için de, haklı 
'sebeplere de dayansa, üzüleceğimi ifade ederim, 
E'ma her halde bütün bunlar olmadan ve şu 
arz ettiğim delil ve unsurlar ortada iken ka
naatlerimi muhafaza etmeye mecbur olduğumu 
kamu menfaati yönünden takdir ediyorum; Si-
s,in de beni müsamaha ile karşılryacağınıza kaa-
niim. Çünkü bugün içinde yıaişadığıımız bunalı-
ıraın başlıca kaynağı, kanunların uygulanmasın-
d? gösterdiğimiz kayıtsızlık ve oidddyetsklik-
tir. Onun için bu yönde gerekli hassasiyeti 
Yiüca Meclisinizin göstereceği inanciyle ve ben
denizi bir müddet sabırla dinlemek lûtfunda 
ıLuiuıiduğunıısi&an ötürü de size şükran borçlu 
olduğumu ar.?, e'dereik mâruzâtımı bitiriyorum. 

'Teşekkür öderim, saygılar sunarım. (C.H.P. 
'sıralarından alkışlar. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun 
'efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Şayet Sayın özgiines Komisyona hücum et
memiş oysaydı, burada konuşmak ihtiyacını 
hksetnıiyecek ve Komisyon Başkanına konuşma 
imkânı verileceği için, ben konusımyacaktım. 

Sayın özgüneş Komisyonu hedef almıştır. 
Ben, Sayın Hocamız Kodamanoğlu'nun tutmuş 
olduğu yoldan hareket etmek üzere, Komisyonun 
objektif ölçülere göre neden bu neticeye vardı
ğını; en sonunda da, maalesef, benimle beraber 
Sayın istanbul Senatörü Osman Gümüşoğlu'nun 
- ki onun imzası altına bir açıklama yapılmış; 
benim, de böyle bir açıklamaya imza koymama 
rağmen, her nasılsa yanlış basılmıştır - bunu da 
izah etmek suretiyle, niçin bu neticeye vardığı-
ğımızı izah etmek mecburiyetinde kaldım. 

Hukukî yönden, evet, 625 sayılı Kanuna gö
re bir açılma izni alınır. Açılma izni öğretime 
başlamak demek değildir. Doğru... öğretime 
başlamak için de gerekli program ve kanunun 
öngördüğü evrakı müsbite hazırlanır - bilhassa 
arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum - ba
kanın onayına sunulur. Açılma izninin evrakını 
hazniıyanlarla; eğitim ve öğretim izninin evra
kını hazır!:?yan bakan mıdır; yoksa bakanın em
linde bulunan yetkili umum müdürlük müdür?.. 
Bakana evrak tomarla gelir; bakan, «evrak ta
mamadır» der; imzayı atar... Burada Bakanda 
mesuliyet aramak, bizim, kanaatimize göre iyi 
niyetle bağdaşamaz... 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Her imza mesuliyet taşır; okurlar, imza ederler... 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, bakan 
imza edecek,.. Zâtiâliniz de bakanlık yapmışsa, 
bilmiyorum, yapmışsa, evrakı önünüze getirir, 
dosyayı önünüze koyar: «Evrak tamamdır.» Ve 
imzayı basarsınız. Ne olur? Burada mühim 
olan mesele... 

HÜSEYİN ÖZTÜHK (Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi) — Hukukî sorumluluk var... 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Bizim üzerin
de durduğumuz mesele, hukukî sorumluluk me
selesi; bu soruşturmanın açılıp açılmamasında 
Bakanın iyi niyetinin olup olmaması meselesidir. 
Bizim görüşümüz bu. Kabul edilmiyebilir; o ay
rı bir konu. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Sayın özgüneş bir noktaya temas ettiler, de

diler ki: «Paralar öğlenciden okul açılmadan 
toplandı...» 

Bu bir özel hukuk münasebetidir, öğrenciyle 
müessese arasında bir bağdır. Açarsa okulu, 
mesele yok; açamazsa parasını geri alır. Bir 
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şahsî münasebetle; bir özel hukuk münasebetiy
le Sayın Bakanın ne alâkası vardır. 

Bir noktaya temas etmede fayda mülâhaza 
ediyorum: özel Yüksek okullarda, gayet açık
tır, öğretmenlik yapmak iki şeyle tahdidedil-
miştir: 

1. Ehliyet. 
2. öğretim saati. 
Ehliyet var ise, kanunun koyduğu öğretim 

saati dışında da ders vermiyor ise, her memur; 
dairesinin muvafakatini almak kayıt ve şartiyle 
öğretmenlik vazifesine devam edebilir. Bu bir 
istisna teşkil eder mevzuatımızda. 

Açık bir misâl veriyorum, yerini tesbit ede
ceğim : Bir askerî birlikte çalışan bir subay, la
tasının, komutanının müsaade ve muvafakatiy
le ingilizce ders okutabilir, matematik dersi oku
tabilir. O halde, bir dairede memur olan bir ar
kadaş, dairesinin muvafakatini almak kayıt ve 
şartiyle bir yüksek okulda öğretmenlik yapabi
lir. Buna kanunen hiçbir engel yoktur. Ehliyet 
meselesidir, muayyen ders saati ile tahdidedil-
miştir. 

ikinci bir noktaya daha temas etmekte fay
da mülâhaza ediyorum. 

Kararnameye temas edildi. Sayın Kodaman-
oğlu hocamız çok iyi bile/ler ki, kararname vazi
feye bağlanıldıktan sonra da inhaya konmak su
retiyle hüküm ifacte eder.. İsterseniz kararname 
geldikten sonra da vazifeye başlatabilirsiniz. Bu 
tamamen o öğretmeni çalıştıran müessesenin 
yetkisi dâhilinde olan hukukî bir durumdur. 
Onay verilmezse, ki onay verme veya verme
me işi doğrudan doğruya Bakanlığa aittir, me
sele kalmaz. Bu bakımdan, konuyu bu şekilde 
ele almak gerekir. 

Çok değerli arkadaşlarım. 
(Memurların bu müesseselere devam 'ettikleri 

hususunda bâzı şikâyetleri burada dile getiren 
arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum: Bu 
memur arkadaşlar gece mi devam etmişler, gün
düz mü devam etmişler? Raporda, dikkat ettik 
biz, ben şahsan atlamış olabilirim, bir sara
hat yok. Demek ki, ben memur olacağım, ki 
bugün misalleri vardır; birçok subay ve astsu
baylar, birçok Devlet memurları gece öğretimi 
yapan üniversite ve yüksek okulların pek ço
ğuna devam etmektedirler; bu, Türkiye'miz 

için bir iftihar vesilesidir. Bu bakımdan, tetki-
kat yapılırken, vazifeli memur yüksejk okula de
vam etmişmiş de bundan dolayı bâzı suiistimal
ler varmış... Bunda Bakanın veya buna imza 
koyan Sayın îlhami Ertenı'in her halde bir ku
suru olmaması gerekir. 

Bir noktaya daha dikkatinizi çejkerim. Bil
hassa Sayın Özgüneş'ten soruyorum: Hangi mü
fettiş raporunda, Millî Eğitim Bakanlığına; 
«Bu okulu kapatmak zorundasınız, 625 sayılı 
Kanuna muhaliftir» diye bir şerh vardır? Arka-
laşlar, bugün teftiş müessesesinin esasına 
göre, müesseseleri kapatmak son hal çaresidir. 
Verilen raporlar, bu müesseselerin ıslahını; 
hangi noiktaların ikmal edilmesi gerektiği husu
sunu ihtiva eder. Şayet bu noksanlar ikmal 
edilmezse, yine kanun hükümlerine göre gerek
li işlemi kanun tâyin etmiştir. İlhami Ertem bu 
müessseleri kesin olarak kapatamazdı. Eğer 
kanunî yetjkisi varsa kapatır. Müfettiş raporu
nun koyduğu esaslara veya onlardan elde ©di
len bilgiye göre; «Ben bu müesseseyi kapat
tım..,» diye nasıl diyebilirdi? Yarın bunun mad
di ve mânevi mesuliyetinin altından nasıl kal
kacaktı? Çok merak ediyorum... 

Çok muhterem arkadaşlarım, para meselesi
ne geliyorum. 

Türkiye'de, bulunan bu müesseseleri; «Para 
alarak diploma sattı», «Para alarak evrak tan
zim etti» diye küçük düşürmeye, bu kürsüden, 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Bilhassa bunu Sa
yın Özgüneş'e hatırlatmak istiyorum. Eğer 
böyle bir hal varsa, bu bir ihbar mahiyetinde
dir, o arkadaş hakkında gerekli tahkikatın 
yapılması ve suçlandırılması icabeder. Ne rüş
vet alanı ne de vereni tesbit etme imkânımız 
yoktur. Bunlar bir dedikodudan ibarettir. Ben 
size bir kara sürmelk istersem, «Beden falan 
adam şu kadar lira rüşvet aldı» diyecek olur
sam, acaba siz bunu hakikate alır da, benim 
aleyhimde bir muameleye geçebilir misiniz? 
Ben, Sayın Özgüneş'e, hakikaten bu şekildeki 
bir konuyu burada dile getirmesini şahsan çok 
gördüm. 

Çok muh'terem arkadaşlarım, sözlerimin 
sor», kısmına geliyorum. 

Eğitim ve öğretimde öğretmenlik, ilk kade
meden son kademeye kadar bir vicdan mese-
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leşidir; bir memleket sevgisi meselesidir; bir 
düşünüş meselesidir; bir anlayış meselesidir. 
.Sınıfa girip de sınıfın kapısını kapıyana öğ
retmen vicdaniyle başbaşadır. Siz, orada hikâ
ye söylediğini; siz, orada vazife yapmadığını 
nasıl bileceksiniz? Eğer o öğretmen imtihan 
yaparken «İki kere iki dört mü eder?» diye bir 
sual sormuşsa, bunun vebalini Maarif Vekiline 
veya yetkililerÖ yüklemeye hiç kimsenin hak
kı yoktur. O arkadaş bu memleketin nimetle
rinden faydalanan ve «bu memleket benim
dir» diyebilecek tiynette milliyetçi, vatansever 
bir arkadaş değilmiş demektir. Bunun mesuli
yeti sahibine racidir. Vekille hiçbir ilgili yok
tum. 

Ben sözlerimi bağlıyorum. 
625 sayılı Kanunun tatbikatında hata ve ak

saklıklar görülmüştür. Ancak, bütün bunlarda 
bir ihmal vazifeyi kötüye jku'llanma şeklinde 
tavsife müsait kast unsuru bulunmadığından 
böyle bir soruşturma açılmasına imkân ve ih
timal görmedik ve vicdanımızın sesine uyarak, 
burada yemin etmiş bir milletvekili olarak, ye
minimizin teminatı altında bu raporun altına 
imza koyduk. Bu bakımdan, ]kürsüye gelerek 
Komisyon üyelerini bu şekilde itham altına ala
cak arkadaşlarımızın; bizim gibi, daha objek
tif, daha insanî, daha vicdanî; vatanını mil
letini herkes gibi seven; bizim de onun kadar 
bu memleketi, bu vatanı seven bir milletvekili 
olduğumuzu bilmesini bilhassa istirham eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu, 
Komisyon Başkanı olarak. 

II NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU BAŞKANI FAHRİ UĞRASIZ
OĞLU (Uşak Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, delerîi arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu Saym Üyesi, değerli 
arkadaşımız Mehmet Özgüneş ve arkadaşları
nın eski Millî Eğitim bakanlarımızdan ilhami 
Ertem hakkında vermiş oMuJkları Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu üzerinde, bu 
Komisyonun Başkanı olarak görüşlerimi ifade 
edeceğim; aynı zamanda önemli, gördüğüm 

• hususlarda saym önerge sahibi arkadaşımıza 
da gerekli cevapları vermeye çalışacağım. 
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Evvelemirde şunu arz etmek isterim ki, Ko
misyonu teşkil eden arkadaşlarımız, iktidar
dan veya muhalefetten olsun, büyük bir titiz
likle bu mevzu üzerine eğilmişler, günlerce 
tetkiklerde bulunmuşlar ve Sayın İlhami Er
temin özel okullar açma yetkisi muvacehesin
de görevini kötüye kullanma veya görevini 
ihmal etme gibi hususları bulunup bulunmadı
ğı konusunda hassasiyetle durmuşlardır. 

Biz raporumuzu tanzim ederken,, ne öner
ge sahiplerinin her hangi bir şekilde tesiri al
tında kalmayı, ne her hangi bir şekilde Sayın 
Bakanı korumayı, müdafaa etmeyi zerre ka
dar aklımızdan geçirmiş insanlarız. Bir komis
yonun üzerinde bulunması gereken nitelikleri 
tamamen müdrik olarak, vicdani sorumluluk 
açısı altında, gayet objektif ve belgelerin ge
çerlik derecesine önem vermek suretiyle neti
ceye ulaşmaya çalıştık. 

Saym Özgüneş kürsüden izahatta bulunur
ken, Komisyonun hissî birtakım davranışlar 
içine girdiği noktasında ifadelerde bulundu
lar ki, bunların yersiz ve mesnetsiz olduğunu 
kendilerine buradan ifade etmek istiyorum; 
çünkü birazdan izah edeceğim gibi, önergele
rinde temas ettikleri iddialar, bilâkis bâzı nok
talarda objektif olmaktan, tarafsız olmaktan 
uzaktır. Biz:, bu düşüncelerle, bu kanaatimizle 
Sayın ilhami Ertem'in fiil ve işlemlerinde her 
hangi bir kusur bulunup bulunmadığını ve bir 
soruşturma açılmasına ihtiyacolup olmadığını 
bilhassa dikkatle inceledik. 

Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ııeı mad
delerine göre bir Sayın Bakanın suçlu sayıla-
bilmesi için, çok açık delillerle vazifesini kö
tüye kullanması vs bu kötüye kullanmada bil
hassa kasıt unsurunun bulunması ve vazifesini 
ihmal ettiğine dair birtakım müspet, elle tutu
lur delillerin bulunması iktiza eder. 

Saym arkadaşımız bâzı noktalara temas 
ederek, bunların elle tutulur şekilde olduğunu 
ve değerlendirilmediğini ifade etmiş bulunmak
tadırlar; tabiî bu değerlendirme kendi anla
yışlarına göredir, ancak, dışarıdan meseleyi 
objektif bir şekilde tetkik eden Komisyon üye
leri olarak biz kendileriyle aynı fikirde ol
madık. Olmadığımız için de, herhalde, Komis
yon üyelerini şu veya bu şekilde itham altın
da bulundurmaya haklı değillerdir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelâ, özel okulların Türkiye'de gelişi

mini çok kısa hatlariyle, meselenin daha iyi 
anlaşılması bakımından izah etmeye mecbu
rum. Geçen oturuımlarda da konuştuk; uzun 
uzadıya özel okullar meselesine temas ettik, 
Sayın Kargıh'nın bir gensorusu vesilesiyle. 

Türkiye'de özel okulların mazisi bir asrı geç
mektedir, ilk ve ortaokullar olarak. Yalnız yük
sek dereceli özel okullar 1961 tarihli Anayasa
mızın kabulünden sonra ilk defa 1962 yılında 
açılmış, öğretime başlamış. O zamanın Millî 
Eğitim bakanları elbette akıllarını, mantıkla
rını kullanarak, birtakım ölçüler içerisinde, 
Anayasanın bu okulları açmaya imkân verip 
vermediğini incelemişlerdir ki bunda bir mah
zur olmadığı kanaatiyle bu okulların öğreti
me başlamasına izin vermişlerdir. 

1961 tarihli Anayasamız, özel okulların Dev
let denetim ve gözetimi altında çalışmasını ön
görmüştür ve burada ne ilkokuldan, ne orta 
dereceli okuldan, ne de yüksek okuldan söz edil
mektedir. Özel okullar Diletin denetim ve göze
timi altında serbesttir,, hükmü vardır. Ayrıca 
bir fıkrasında da, «özel okullarda erişilmesi is
tenen seviye, Devlet okullarında erişilmek iste
nen seviyeye uygun şekilde kanunla düzenle
nir» demiştir. 

Bilâhara, 625 sayılı özel Okullar Kanunu 
çıkmadan, o zamanın iktidarında vazife almış 
olan Millî Eğitim bakanları, hiçbir kanun hük
mü mevcut değilken, yalnız Mekâtilbi Hususiye 
Talimatnamesine istinaden 12 tane daha özel 
yüksek okulun açılmasına izin vermişlerdir. 

Muhteremi arkadaşlar; 
Resmî okullarımızın ve üniversitelerimizin 

açılması için dahi bina, ders, araç, gereç ve te
sisler bakımından her hangi bir şart ve kayıt 
mevcut değildir. Yalnız, kanun vazıı özel okul
ların ihmal edilmemesi ve kötüye kullanılma
ması bakımından bâzı şartlar koymuştur. Bu
na rağmen, resmî lokullar açılırken, ilkten üni
versiteye kadar bu müesseseyi açan kurumlar
da, yetkili şahıslarda hâkim olan düşünce, ken
di akıl ve mantığıyla, yetkili elemanları vası
tasıyla birtakım şartları yerine getirtir, bunla
rın uygunluğunu tasdik ettikten sonra okulla
rın açılmasına izin verir. Mesele budur. 

Şimdi, arkadaşımız konuşmasının muhtelif 
yerlerinde, «Avrupa'da veya Batı'nın hiç bir 

| memleketinde bizdeki gibi ozeî okullar yok* 
| tur» demektedir. Belki şekil /ve şartlar bakı-* 
ı mmdan özel okullar birbirine benzemiyebilir, 

fakat demokratik batılı memleketlerin tama
mında özel yüksek okullar - hem de her derece
den - bulunmaktadır. 

Geçen bir konuşmamızda özel yüksek okul
ların diğer batılı memleketlerde nasıl olduğu
nu ve bu memleketlerin anayasalarının özel 
okul açmak hususunda ne kadar geniş imkân
lar sağladığını dokumanlar ve mehazlar gös
termek suretiyle arz etmiştim. Sayın özgüneş'e 
tekrar ifade edeyim ki, Meclisimiz kütüphane
sinde bulunan, Fransız hukukçusu Maurice Du-
verger'nin «Constitutionset documents poliıtiqu-
es» isimli eserini lütfen tetkik buyursunlar. Bu
rada, batılı her memlekette özel yüksek okul 
açmak için devletin, bu müesseseleri açmak is-
tiyenlere ne gibi imkânlar sağladığı pek aşikâr 
görülecektir. Hattâ, şunu ifade edeyim; Fran
sa, Amerika, Almanya gibi memleketlerde, Bel
çika, Hollanda gibi yerlerde özel okulların sü
ratle gelişmesi ve iyi randıman alınması için 
Devlet bu okullara geniş şekilde yardım yap
maktadır. 

«Bizim özel okullarımız, bu okullara ben
zemez» buyuruyorlar. Tabu benzemez; bizim 
özel okullarımız Devletten en küçük bir yar
dım görme imkânına sahip değildir, mevcut 
mevzuatımız bakımından; ama diğer batılı 
devletlerde özel okullar fevkalâde sübvansiyo-
ne bir vaziyettedir ve yine burada bahsettik, 
4 ve 5 nci -cumhuriyet zamanlarında özel okuk 
lar lehine fevkalâde güzel reformlar yapılmış 
Fransa'da, özel okullarda okuyan öğrencilere 
Devlet, hem de şahıs başına yardımda bulun-

I makta, bunlara burslar, krediter temin etmek-
I tedir; hocalarını ve onların maaşlarını temin 
I etmektedir. Millî Eğitim konularına ilgi du-
I yan sayın arkadaşımın bu hususlarda bilgi sa-
I hibi olması gerekir. 

I Devletten alman bu yardımlara rağmen 
I acaba demokratik batılı memleketlerde öğren-
I çiler ücret vermiyor mu? Elbet veriyorlar. On-
I lar da okulun masraflarına bir ölçüde iştirak 
I etmektedirler, öğrenci velileri bu hususta fev-
I kalâde güzel örgütlenmişlerdir. Okulun im-
I kânlarını, şartlarını geliştirmek, daha iyi bir 
1 ortam hazırlamak, daha iyi eğitim imkânları 
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sağlamak için gayet geniş talebe teşekkülleri, 
vakıflar kurulmuştur ve bu özel okulları, Dev
let okulları yanında beslemeyi ıçok güzel bil
mektedirler. Bizdeki gibi, bir talihsizlik eseri 
olarak özel okullar bu derece husumete hedef 
olmamıştır ve olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet bünyesi içerisinde özel okulları iti-

baridan düşürme gayretleri, maalesef Türkiye'
de yıllardan beri devam etmiştir. Bilhassa, 
1965 ten bu yana bu gayret ziyadesiyle artmış 
bulunmaktadır. Bunu esef ve üzüntü ile karşı
lamak lâzımdır. Bununla ilgili bâzı meselelere 
temas edeceğiz. 

Türkiye'de özel okullar 1962 yılmda başla
mış olmasına rağmen özel Okullar Kanunu 
1965 Haziranında çıkmıştır. Anayasamız, özel 
okullar kanununun çıkmasını şart koşmuş, aşa
ğı - yukarı beş yıl sonra özel okullar kanunu 
çıkanlabilmiştir. Bumdan sonra özel okullar 
kanununun aradığı şartlara istinaden Devlet, 
Hükümet bâzı özel okulların açılmasına izin 
vermiştir. Bunların sayısı 44 e varıncaya ka
dar devam etmiştir. Geçenlerde de saymıştık, 
Bobert Koleji dâhil bu okulların sayısı 40 tır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1967 nin Nisan başında iSaym Millî Eğitim 

Bakanı görev alıyor ve soruşturma önergesi ve
rildiği zaman henüz 7 aylık bir bakamdı. Bu ta
rihte 13 tane özel yüksek okul hiçbir şart aran
maksızın öğretime açılmıştır, faaliyet halinde
dir ve 1962 yılından 1965 yılına kadar, yani 
kanunun çıktığı tarihe kadar bu okul
ların hiçbirisinde ne Devlet tarafından 
yapılmış bir teftiş, ne de bir kontrol mevcut 
değildir. Yalnız, aklın, mantığın icabı olarak 
bu müesseselerin müdür veya yetkilileri kendi 
vicdanî sorumlulukları altında bu okulları be
ğendirme gayreti içerisinde kendileri birtakım 
şekil ve şartlar bulmuşlardır. İşte bu şekilde 
uygulama yapılmıştır. Sayın Millî Eğitim Ba
kanı vazifeye başladıktan sonra bir önerge ge
liyor. Okulların açılması devam ediyor. Bu 
önergede, «özel yüksek okullarda araştırma 
yapacağız» deniyor. O zaman mevcudolan 44 
özel yüksek okuldan 20 tanesinde arkadaşları
mız araştırma yapıyorlar. Bu 20 okulu hangi 
ölçülere göre seçtiler, bunu bilmiyorum. Bu 
bir örnekleme usulü müdür, yoksa kendi mü-

şahadeîerine göre bilerek bâzı okulları seçmek 
durumunda mı kalmışlardır, rasgele mi seçmiş
lerdir? Bunu, bilmiyorum. 

20 okulda araştırma yapmışlardır ve bu N 

araştırma da 5 ay sürmüştür, aşağı yukarı 5 ay 
sürmüştür. Şimdi, muhterem arkadaşlar, bir 
araştırma Komisyonu 5 ayda 20 okulu gezebi
liyor. Bir Millî Eğitim Bakanı kalksa 44 oku
lun durumunu şöyle bir görmeye çalışsa, ayak
üstü görmeye çalışsa, bu fevkalâde güç, mese
leleri tesbit bakımından fevkalâde zor bir du
rum arz eder. Kaldı ki, Millî Eğitim Bakanı 
hiçbir zaman şahsan kendisini bir müfettiş ye
rine koyarak bu okulların eksik ve noksan ta
raflarını tesbit etme durumunda değildir. Mai
yetinde bulunan müfettişler vasıtasiyle bu 
işi yapar ve yaptırır. Millî Eğitim Bakanı o za
man gayrisıhhi şartlar altında »eğitime müsai-
dolmıyan bir vasat içerisinde bulunan 13 oku
lun durumunu ıslah etmek vazifesiyle de kar-
şıkarşıyadır. Çünkü tatbik etmekle yükümlü, 
özel Okullar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şim
di şu vazife ortaya çıkmıştır; Mevcut okulların 
yeni şartlara uydurularak ıslah edilmesi, yeni 
okulların bu şartlara göre açılması, ve saire... 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir binanın tami
ri, yeni şartlara uydurulması ve tesislerinin 
yaptırılması ne kadar zaman ister, bir basit ev 
yaptıran, tamir ettiren arkadaşlarımız bunu 
çok iyi takdir ederler. Binaenaleyh, 7 ;aylık bir 
zaman içerisinde Bakana «şu, şu, şu okulları, 
şartları yerine getirmeden okul açtırdı» demek 
kolaydır, ama bu işi gerçekleştirme zannettik
leri kadar kolay değildir. Kaldı M, eğitim mü
esseselerinin binaları alelade binalar gibi kısa 
zamanda hazır hale getirilecek müesseseler de
ğildir. Bunların kütüphaneleri, lâboratuvarla-
rı, spor salonları, dershaneleri, eğitim tesisleri, 
ders malzemesi hazırlanması ve saire... Bunla
rın hazırlanması oldukça güç zaman ister. O 
günün şartlarına da bir göz atalım. 

1985 Ekim ayında Adalet Partisi millî ba
kiye sistemine rağmen, yalnız başına iktidara 
gelmiş. Muhalefet buna şaşırmış, iktidarı âde
ta benimsememe tutumu içerisinde her türlü 
müşkülâtı yaratıyor. O tarihlerde büyük ser
vet düşmanlığı var. Özel okullara karşı büyük 
düşmanlık var. Bütün çocuklar tahrik edili
yor, sokaklara dökülüyor, okullardan mahrum 
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ediliyorlar. 0 zaman 25 bin civarında lise me
zunu var, eski yıllarda mezun olanlarla bir
likte 1965 - 1966 yıllarında bunların yekûnu 
50 nin üstündedir. 50 bin çocuk üniversiteye 
girmek için imkân arıyor, fakat üniversite o 
tarihlerde ancak 12 bin talebe alabiliyor. Eski 
öğrencileri saymasak, geriye kalan 15 bin öğ
renci yüksek tahsilden mahrum bırakılıyor. 
Bunlar, tahsil görecek bir yer arama zoru, sı
kıntısı içerisinde sokaklarda mitingler düzenli
yor, yürüyüşler yapıyor, işte böyle bir ortam 
karşısında Adalet Partisi iktidarı, Anayasanın 
verdiği imkânlardan faydalanarak bu çocukla
rımızı en kısa zamanda okula kavuşturmanın 
gayreti içine giriyor. Ben, bu bakımdan diyo
rum ki, raporumuzda da temas ettik, o günün 
kötü şartları içerisinde bu kadar çocuğu so
kakta bırakmamanın gayreti içerisinde, mesul 
olan Millî Eğitim Bakanı, fevkalâde güzel bir 
anlayışla en kısa bir zamanda, bir kısım okul
ları hazırlatmak, binalarını tamamlatmak, nok
sanlarını tamamlatmak suretiyle bu çocukları
mızı yerleştirmenin yolunu bulmaya çalışmış
tır. Bundan daha güzel bir vatanperverlik ola
maz, arkadaşlar. Siz, bütün bunları kötü ni
yetlere bağlıyorsunuz, «Millî Eğitim Bakanı 
kanunu çiğnedi, kanun hükümlerine uymadı» 
diyorsunuz. 

Arkadaşlar, eğer Sayın özgüneş bir nebze 
okul idareciliği, bir nebze öğretmenlik yapmış 
olsaydı, bir okulu eğitime hazırlamanın ne ka
dar güç olduğunu çok iyi takdir eder ve bu 
ifadeleri burada kolayca söyliyemezdi. Arkada
şımızın eğitimle ilgisi olduğunu biliyorum ve 
takdir ediyorum. Ama meselelerin teferruatı
na inemediği, meselelerin inceliklerini iyi kav-
rıyamadığı* anlaşılıyor. Bu bakımdandır M, 
karşısındaki bir bakanı kolaylıkla suçlıyaıbili-
yor. Bu, doğru değildir, arkadaşlar. Çalışan 
insanlara, iyi niyet sahibi insanlara, vatanper
ver duygularla memleket çocuklarını biran ev
vel okula kavuşturma arzusu içinde tutuşan, 
yanan insanlara yardımcı olanak lâzımdır. Vic
danın emri budur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın özgüneş'in id
dialarını birkaç noktada toplayıp, özetlemek 
mümkündür. 

Şimdi, iddialarında «Özel okullar, resmî okul
larda erişilmek istenilen seviyeye ulaşamamış

tır» diyor ve bundan Millî Eğitim Bakanını so
rumlu tutuyor. Bakanlığının 7 nci ayında bir 
insanı bir ders yılı bile geçmemiş, «Özel okullar
da yetişen çocuklar, resmî Devlet okullarında 
yetişen çocukların seviyesinde yetiştirmemiş-
tir» diye sorumlu tutuyor. Bu, fevkalâde bir 
anlayışsızlıktır, kanaatindeyim. Çünkü, kendi
leri bilirler, bilmeleri iktiza eder, eğitim ve öğ
retimin neticesi, hemen 7 ay içerisinde, bir ders 
yık içerisinde, iki ders yılı içerisinde ölçülecek 
bir şey değildir. Bunun objektif ölçüleri, kıs
tasları mevcut değildir. 

Kaldı ki, özel okulların pek çoğu yeni açıl
mış, henüz 1 nci sınıfı var, 2 nci sınıfı var, bir 
kısmının 3 ncü sınıfı var, fakat henüz mezun 
vermemiş. Mezunlarının ilmî seviyeleri belli 
ölçüler ve testlerle tesbit edilmiş değildir. Aynı 
zamanda Devlet okullarının ki de henüz belli 
değil. Devlet okullarında seviyenin ne olduğu, 
- fikri seviye bakımından söylüyorum - Devlet 
okullarında, yüksek okullarda ve üniversiteler
de fikri seviyenin ne olduğu, o da belli değil. 
Şimdi «bu seviyede değildir» diye, yeni açılmış 
bir okuldan dolayı Millî Eğitim Bakanını so
rumlu tutmak, haksızlıktır, yani bir esasa da
yanmamaktadır. Kaldı ki. raporumuzda da te
mas edilmiştir. 

Resmî okullarda durum nedir? Kısaca bir
kaç noktasını arz edeceğim. 

Geçen defaki konuşmalarımızda, Sayın Celâl 
Kargılı'nm önergesi vesilesiyle arz ettim; Cum
huriyet Senatosunun üniversitelerimizde yap
tığı araştırma raporunu lütfen tetkik buyur
sunlar. 1964, 1965 ve 1966 yıllarında üniversi
telerimiz fevkalâde güç şartlar içerisindedir, 
üniversitelerin rektörleri, fakültelerin dekanla
rı, öğretim üyelerinin hepsi şikâyetçidir. Bir 
sınıfta 200 kişinin, hattâ bâzı ahvalde 2 bin ki
şinin ders gördüğünden bahsedilmektedir, Lâ-
boratuvarlara girilmediğinden, kütüphaneler
den istifade edilmediğinden bahsedilmektedir. 
Bu araştırma raporunu sayın arkadaşımın bil
mesi lâzım. 

Geçen konuşmamda burada bâzı pasajlar 
okudum. Şimdi onu bir tarafa bırakarak, bu 
raporun düzenlendiği tarihte, resmî okullardaki 
eğitim seviyesi üzerinde birkaç kelime ile te
mas edelim. 

Millî eğitim ile ilgili resmî rakamlar ve Dev
let Plânlama Teşkilâtının tesbit ettiği hususlar 
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tetkik edildiğinde görülür ki, ilkokuldan üni
versiteye kadar Devlet okullarındaki durum ve 
randıman hiç de memnuniyet verici bir seviye
ye ulaşmamıştır. 

«Devlet okullarında öğretmen sayısının ye
tersizliği, meslekten olmıyan elemanlarla kıs
men giderilmesi işi, eğitim niteliğini bozmakta
dır. Öğretmenlerden en fasla yararlanmayı sağ-
lıyacak metotlar getirilememiştir. Öğretmenle
rin yurt içi dağılımı dengesizdir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
1970 Programı, sayfa 160.» 

«Kabiliyetli öğrencilerin eğitimin en üst ka
demelerine kadar yükselmelerini sağlayıcı bir 
sistem yaratılamamıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
1970 programı, sayfa 159.» 

«Kız Teknik Öğretim, fonksiyonel eğitim ve
ren bir nitelik kazanamamıştır. Mezunlarının 
yüzde % 30 mesleklerle ilgili olmıyan işlerde 
çalışmakta, yüzde 41 i meslekî iş yapmamakta
dır. 

Erkek Teknik Öğretim, bu bölümden mezun 
olanlar iş hayatına uymuyorlar. Mezun öğren
cilerden işverenler de memnun değillerdir. Plân 
hedeflerine uygun olarak ortaokul ve liselerde 
meslekî teknik okullarda ihtiyaca göre öğrenci 
dengesi sağlanamamıştır. Halen liselerde 820 
bin öğrenci devanı ettiği halde, meslekî teknik 
okullara sadece 70 bin öğrenci devam etmekte
dir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı» 

ilkokullarda birleştirilmiş sınuflar yüzde 80 
in üstündedir. Bir öğretmen iki veya daha 
faızla sınıfı birden okutmakbdır. 20 binden 
fazla ilkokul öğretmeni, halen mıuvakkat öğret-
nuen, ya vekil öğretmen, ya da ©gitmen veya 
yedek subay öğretmendir. Bu duruma göre 900 
bin civarında ilkokul öğrencisi ehil olmıyan 
ibir öğretmenin elimde bulanmaktadır. 

4 000 den fazla ilkokul ısıMıi ve pedagojik 
şartları haliz olmıyan binalarda öğretini yap
maktadır. 

Ortaokullarda halen 9 000 den fazla öğret
men açığı vardır, öğretmen, bina, ders araç 
vıe gereçleri, öğretini programlarındaki kusur 
ve noksanlıklardan dolayı son sınıflardaki öğ
rencilerin ancak % 50 si mezun olabilmektedir. 

Şu anda liselerde 1 500 e yakın öğretmen 
açığı vardır. Derslerin yansı elhil olmıyan1 öğ
retmenler tarafından okutulmaktadır. Verini 
nisbeiti son yıllarda % 50 ye kadar düşmüştür. 

ükinci Beş Yıllık Plânda 1968 - 1970 yılları 
arasında her yıl en az, 300 000 kişiye oku
ma - yazma öğretileceği hedef alınmışsa da bu 
rakam yılda 100 000 i geıçenıemıelktedir. 

Yüksek öğretim kurumlarınla öğretim üye
si yetiştirmek amaclyle, doktora için yurt dışı
na öğrenci gönderme programı başarısızlıkla 
iöomtçlanmıştır. 1963 - 1967 dönenimde 3 000 
kişi gönderilmesi hedef alınmış iken, bu sayı 
500 ü geçmemiştir. 

G-enel yüksek öğretimde 1960 da 50 olan 
öğrenci - öğretmen oranı, 1963 te 90 a çıkmış
tır. Bu duranı genel yüksek öğretimde önemli 
bir nitelik sorunu ortaya çıkarmıştır. 

«Davleit Plânlama Teşkilâtı 1970 programı, 
saiyfa 162» 

Üniversitelerimizde büyük bir öğretim ve 
bina sıkıntısı çeiMlmıektledir. öğrenci problem
leri halledilmemiştir. Sınıf geçime, mezuni
yet oranları düşüktür.» 

Bunlar devam ediyor. 
Muhterem 'arkadaşlarım; bunları takdir et

menizi istirham ederim. Bunlar, Türkiye'nin 
asırlarca birikmiş eğitim sorunları, eğitim 
ihtiyaçlarıdır. Bunları bir yılda, İM yılda, 
üç yılda gidermenin imkân ve İhtimali yoktur 
ve hiçbir iktidar, bunları Ibür sihirli değnekle:, 
fböyle kısa zamanda telâfi edeceğini iddia ede
mez. Buna rağmen, geçenki konuşmalarımız
da arz ettim, eğitimde 1965 ten 1970 e kadar 
fevkalâde güzel gelişmeler, îevkalâde memnu
niyet verici artmalar, iyileşmeler, kalite yük
selmesi v. s. tesbit edilmiş bulunmaktadır. Ya
ni, halka eğitimi daha çok ıgötürme imkânları 
(bakımından fevkalâde değerli hizmetler var
dır. E, bunları da arkadaşlaraimızın göz önü
ne alması lâzımdır. 7 aylık (bir süre için bir 
(bakana; «Sen sorumlusun» deyip işin içinden 
ıçıkmak, elbette insana bâzı düşünceler gettir-
nıektedir. 

(Onun için rap'oranıuzda dedik Sayın özgü-
neş, raporumuzda öyle temas eitıtik, «Hissi ola
bileceği kanaatini uyandırmaktadır» dedik. 
yalnız «Hissidir» demedik, «Hissî olabileceği 
kanaatini uyandırmaktadır» dedik. Çünkü, Sa
yın Ertem'e gelinceye kadar, okulların ne du-
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rumda oldukları, daha evvelki yıllarda hangi 
şartlar içinde açıldıkları besbelli, ortadadır. 

Keza iddialarının önemli bir kısmı, saym 
arkadaşımız Kodamanoğlu da temas etti ve kıs
men Aygün arkadaşım cevap verdiler: Ders 
programları ve yönetmelikler, kanunun öngör
düğü tarihlerde hazırlanmamış. 

Evet, kanun o şartı koymuş. Bir okulun açı
labilmesi için binanın ve" tesislerin hazır olması 
lâzımdır. Öğretime başlanabilmesi için ders prog
ramlarının ve yönetmeliklerinin hazır olması 
lâzımdır. Bu şartlar yerine getirildikten sonra 
öğretime başlanır. Bunu niçin kanun koyucu bu 
şekilde düşünmüş? Çünkü, yeni açılan müesse
selerdir', kendi bildiğine, herkes bir türlü bir 
tutum içerisinde, bir davranış içerisinde olma
sın, bunlar bir birlik, bir bütünlük içerisinde, 
birbirine denk iyi bir anlayış içerisinde olsun 
ve Türk Millî Eğitiminde böylece, hedeflere 
ulaşma bakımından birlik ve bütünlük temin 
edilsin diye düşünülmüş. Ama o tarihe kadar, 
öğretim açılmış olan ve tatbik edilmekte olan 
«gayri resmî» demiyelim ama, kanuna uymıyan 
yani, 625 sayılı Kanuna uymıyan bâzı yönetme
likler uygulanmaktadır. Bâzı da ders program
ları dengi okullarda uygulanmaktadır. Onun 
için, Sayın Ertem zamanında öğretime başlan
mış olan bu okullarda, «ders programının mev-

"cudolmaması» diye bir şey söz konusu değildir, 
«Yönetmeliğin mevcudolmaması» diye bir şey-
söz konusu değildir. Çünkü, yakınındaki bir 
okulda, aynı tip okullar kendilerine göre ha
zırlanmış ve Millî Eğitim Bakanlığının tasdi
kinden geçmiş, birtakım yönetmelikleri ve ders 
programlarını uygulamaktadırlar. 

Onun için, bir taraftan Sayın Bakan okul
ların açılmasına imkân hazırlarken, bir taraftan 
da bu okulları teftiş etmek suretiyle bu okul
ların eksiklerini gidermek suretiyle tedbirlerini 
almış görünüyor. Bunlar gayet açık, tarih ve 
numarası yazılı bir şekilde dosyada belirtilmiş 
durumdadır. Ve bunları hiçbir zaman biz «Millî 
Eğitim Bakanını koruma tutumu içerisine gire
ceğiz» diye inkâr edemeyiz ki, 

Yine o zaman Sayın Millî Eğitim Bakanı ga
yet güzel bir tutum içerisine girmiş, bütün bu 
özel okullarda uygulanmakta olan yönetmelikle
ri, biribirine benzer hale getirmenin gayreti içi
ne girmiş, ders programlarını denk hale getir

menin gayreti içine girmiş, bunları birleştirmiş 
ünifikasyon sağlama cihetine gitmiş, bu gayet 
güzel, takdire şayan bir konudur, eğitimci olan 
arkadaşlarımız bunu takdir ederler. Sayın Öz-
güneş, bilmiyorum her halde bunun ya farkın
da değiller veyahut da illâ Saym Bakanı suçlu 
göstermek için «Sen niçin geciktin» diyor. Biz 
temas etmişiz Saym Özgüneş, gayet açık bir şe
kilde, yönetmeliğe de temas etmişiz, ders prog
ramına da temas etmişiz, burada açıktır. Yal
nız birinci prografta ders programı var, yönet
melik kelimesi yazılmamış, lütfen dikkat buyu
runuz mütaakıp fıkralarda; hem programdan, 
hem de yönetmelikten bahsedilmektedir. Bina
enaleyh, iddianız asla varit görülmemektedir. 

Onun için, özel okullarımızda ders program
larının birleştirilmesi çok güzel bir gayrettir, 
yönetmeliklerin birleştirilmesi çok güzel bir 
gayrettir, böyle olması lâzımdır. Ama, «sen bu
nu dört gün geçirdin» diye, «bir hafta bunun 
müddetini geçirdin» diye bir Bakanı nasıl suçlu 
görüyorsunuz? Haksızlık olur. Ve bilhassa en 
güzel niyet var iken ,bu güzel niyeti, bir kötü 
niyet gibi gösterme gayreti, hiçbir zaman tasvi-
bedilecek bir hareket değildir, kanaatindeyiz, 

625 sayılı Kanunun 8 nci maddesine uyul
madığı noktasında duruyor saym arkadaşımız, 
yani «Binaların öğretime uygunluğu sağlanma
dan açılmıştır» diyor. E, Sayın Bakan bunları 
teker teker - sözümün başında da arz ettim - gi
dip göremez. Bir uzmanlar heyeti var, emrinde 
çalışıyor. Bu uzmanlar heyetinde Talim - Ter
biye Kurulundan bir üye var. Özel yüksek okul
lara denk, resmî Devlet okullarından alınmış 
uzman var. Üniversitelerden vazifelendirilmiş 
aynı cins okulların dersini okutan fakültelerden 
görevlendirilmiş öğretim üyeleri var. Bunlar
dan kurulu bir uzmanlar heyeti gidiyor, rapor 
veriyor; ufak tefek eksikleri, noksanları olması
na rağmen «bu okul şu şu şartlarla öğretime 
başhyabilir» diyor ve Sayın Bakan da bunu ka
bul ediyor, «öğretime başlasın» diyor. 

Sonra, bir hususu daha değerli arkadaşımız 
unutmuş görünüyor. Özel okullar idare bakımın
dan yalnız Milî Eğitim Bakanının gözetim ve 
denetimi altında değildir. Özel okullar, valilik
lerin ve onun yanında çalışan eğitimci uzman 
arkadaşlarımızın da denetim, gözetim ve sorum
luluğu altındadır. Her hangi bir okulda bir ek-
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sik veya noksan bulunduğu zaman, ilgili müfet
tiş, Millî Eğitim Bakanlığına, bakana bildirir. 
Bakan, böyle bir durum olduğunu valiliğe ya
zar; «bunları gidersin, böyle bir noksanlık var
mış» der. Valilik bunu Millî Eğitim Müdürlüğü 
vasıtasiyle, yahut başka bir elemanı vasıtasiyle 
okula tebligat yapar. Ve oradan tekrar bakan
lığa gelir iş, olmuştur veya olmamıştır veya şu 
şartlar lâzımdır gibi. Yani, böyle bir zincirleme, 
bir yazışıma, bir bürokratik muamele vardır ki, 
bunun ifa edilmesi gerekir. 

Tasavvur buyurunuz, özel yüksek okulların 
en çok bulunduğu istanbul gibi bir şehirde, ay
nı tip, aynı meseli© için bir aded yazışma yapıl
ması ve karşılıklı bunun cevaplandırılması bu
günün şartları içerisinde sizi temin ederim, en 
az bir ay sürer arkadaşlarım. Tecrübe sahibi 
'olan arkadaşlar çok iyi bilirler, takdir ederler; 
bir yazışma yazarsınız, tetkik edilir, size cevabı 
gelir ve bu, bir ay sürer. Sizi tatmin etmezse 
bir daha yazmak mecburiyetindesiniz, 

Dosyayı tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz 
ki, Milî Eğitim Bakanı mütaaddit defa yazılar 
yajzmış ama, hiçbir zaman bir okulu hemen en 
küçük bir «kusur gördüm» diye kapatma cihe
tine gitmemiş, doğru olan da budur. Bir eğitim 
müessesesini kapatmak, arkadaşımızın zannetti
ği kadar kolay olan bir şey değildir. Bir eğitim 
müessesesini kapatırken çok düşünmek lâzım
dır. Bir defa, binlerce lira sarf edilmiş, yatırım 
yapılmış, pek çok hazırlıklara girişilmiş, bakan
lığın elemanları gitmiş gelmiş, bu kadar çocuk 
orada öğretime başlamış, kendisine eğitim - öğ
retim sağlıyan bir kapı bulmuş, bir yuva bul
muş, burada öğrenime devam ediyor. Siz bu ço
cuklara «bu şartlar yerine getirilmedi, buyurun 
dışarı» diyeceksiniz, özel okulun kapısına trak 
bir kilit vuracaksınız, bunu yapamazsınız. Bir 
eğitimci, en iyi şartlarla, en anlayışlı bir tutum 
ve davranış içerisinde bu okulların noksanlarını 
en kısa bir zamanda giderir ve bu okulun öğre
time devamım sağlar. İyi bir eğitimcinin yapa
cağa iyi bir idarecinin yapacağı iş, bence budur. 

Arkadaşımız LCC okulu hakkında ısrarla 
duruyor. Bunun İstanbul'da bir lisan okulu ol
duğunu tahmin ediyorum. Gayesi dışında birta
kım branşlar açmış, bunun bu durumu tesbit 
edilmiş, muhtelif yazılarla kendisini düzeltmesi 
istenmiş. Fakat buna rağmen mesele halledile-
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memiş. Yazışmalar devam etmiş. Neticede oku
lu kapatmak mecburiyetinde kalmışlar. Cumhu
riyet savcılığına verilmiş, hakkında takibat ya
pılmış. O Danış taya müracaat etmiş, birtakım 
meseleler olmuş. E, Millî Eğitim Bakanı,. «sen 
bunu yapmadın, etmedin, onun için senin hak
kında soruşturma açıyorum» diyebilirsek, eğer 
bu kadar basitse Sayın Özgüneş, hep beraber di
yelim, ben de sizinle beraber olayım. 

Önemli noktalardan bir tanesi, 788 sayılı 
Kanuna rağmen, yani Devlet memurları başka 
müesseselerde ikinci bir görev yapamaz, özel 
okullarda ders yapamaz ile ilgili bir hüküm var
ken - hakikaten Sayın Özgüneş'in iddiası doğ
rudur - bâzı yanlış uygulamalar yapılmış, daha 
eskiden de yapılmış. 

Size çok garip bir noktayı arz edeyim, İçi
mizde bulunan çok değerli bir arkadaşımız, ba
kanlığın en üst kademesinde, mesul mevkide bu
lunan bir arkadaşımız, kendisi bu okullarda 
ders okutmuştur, ne buyurursunuz, ne buyurur
sunuz?. Ve bu, Adalet Partisi iktidarı zamanın
da olmamıştır. E, bu arkadaşlarımız 788 sayılı 
Kanundan habersizmi idi? Hayır. Biliyordu, 
ama bir de çok zorlayan bir ihtiyaç var, zorla
yan bir ihtiyaç var, iyi bir niyet var. Vatanse
verlik duygusuyla ilim, irfan bekliyen memle
ket çocuklarına biran evvel öğretim üyesi bul^ 
mak ihtiyacı var, zorunluğu var, iten bir kuv
vet var. işte bu baskı altında bâzı yanlış, - diye
lim ki, kanun menettiğine göre böyle bir işleme 
«yanftış» demek lâzım - böyle şeyler yapılmıştır. 
Fakat bilâhara, bunların düzeltildiği anlaşılı
yor. 

Arkadaşlar, yani bir memur yetkisi olmadığı 
halde, bir özel okulda ders verdi diye veyahut, 
bir resmî okulda ders verdi di\ye bunu mahkûm 
edeninsiniz, etmemek gerekir. Şayet, bunda bir 
mesuliyet varsa, bakanlığın en üst kademelerine 
kadar gelmiş (Sorumlu bir arkadaşın bunu her
kesten evvel 'takdir etmesi gerekir. Bunu dahi 
yapmamışlar. Bunlar bilâhare düzeltilmiş. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın özgümeş, kanu
na uymıyan hareketler dolayısüyle, öğrencilerin 
okula devam ettiğin'i, öğretim gördüğünü ileri 
sürmek suretiyle «bâzı zümrelere ve şahıslara 
menfaat sağlandığını» ildıdia ediyor. 

Bir çocuk parasımı yatırmış, elbette ders gör
mek ister. Okul §u şartlar altında ona öğretmen 
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(bulmuş, ders gördürüyor. Bundan Millî Eğitim 
(Bakanı hamgi şahsa menfaat sağlamış olur, han'g'i 
zümreye menfaat sağlamış olur? Kendilinin çı
kan medir? Yani, buna akıllıca bir cevap bulmak 
mümkün olmuyor. 

Biz mütaaddüt defalar tıekrar ettik, 625 sayılı 
Kanunun bir hayli eksik, noksan, ihtiyaca cevap 
vermlyem tarafları mevcuttur. Boş olan tarafları 
mevcuttur. Anayasada da mevcuttur. Demin arz 
eitıtiğiım gibi, Amaiyasanrn ilgi! maddesi, «Devle
tlin demetim ve gözetimi altında özel oikul açmak 
serbeslttir»! demiş, ama bunun derecesini tesbit 
etmiemiş. Bu da bir boşluktur. Omun için 8 - 9 
yıldan beri özel okul açılmasına devam edilmiş. 
Deseydi ki Anayasa, ilk ve orta dereceli orta
okullar açmak serbesttir. O zamıam işte Millî 
Eğitim bakanları (Bakanı demiyorum) böyle 
okullar açıflimasıma izin verdiği takdirde elbette 
suçjlu sayılırdı. Ben de sizinle beraber olurdum 
ve hakkımda soruşturma .açılmalıma taraftar bu
lunurdum, ama bunu koymamış. Boşluk var. 

Sonra memleketlimizin şartlarına da uygun 
olan bir kanun değil. O günün şartlan içeririnde, 
Anayasanın emrine uyularak, alelacele çıkarılmış 
bir kanun, pek çak eksik ve noksan tarafları 
var, dihtiiyaoa cevap vermiyor. İhtiyaca cevap 
vermiyor, kamunda hüküm yok, boşluklar var, 
diye okul açmıyaılım mı? Bu çocukların sokak
lara dclkülmes'jne göz mü yumalım? Olmaz tabiî. 
Onun için Millî Eğitim Bakanı aklını, vicdanını, 
aklıselim.'m'i ve vatanseverlik duygularını kulla
narak, eskiden yapılmış bir amamaye ve gelenek
lerle uymak suretiyle yalnız okul'ann açılmıasma 
izin vermeye devam etmiş. Sonra bu kanun bu 
Millî Eğitim Bakanının zamaımnda, onun sorum
luluğu altında çıkmış olan, bir kanun da değil. 

Muhterem arkadaşlar, Senato Araştırma ra
porundan silk sık bahsedilir. Senato Araştırma 
raporunu bendemiz çok dikkatli, başından sonu
na kaldar kelime kelime okumuş bir arkadaşınız 
olanak, çeşitli vazifelerim dolayiisiyle okumuş bir 
arkadaşımız olarak itiraf edeyim ki, Senato Araş
tırıma raporu müşamadelere dayaman bir rapor
dur. tlmî hüviyeti yoktur, objektif tarafı yok
tur. Sübjektif birtakım görüşler, müşahadeler 
'ifade etmektedir. Karşılıklı konuşmalardan, di-
yaOiaglardaTn alınmış notlar vardır, beyanlar var
dır, öğrencilerin beyamlan vardır, dekanların be-
yanlan vardır, arkadaşlarımızın soruları vardır, 

onlara alman cevaplar vardır. Bunları ne ile 
ölçeceğiz? Bunlarım, ilmî tarafımı, objektif ta
rafını ne ile ölçeceğiz Bana göre böyle, zatıâli-
nıize göre şöyle... Onun için siz, hiçbir şekilde, 
İSenato Araştırma raporumu «ilmî bir rapordur, 
objektif bir rapordur», diye bir kriter olarak ka
bul edemazsimiz. Buna imkân yciklur. Millet Mec
lisli olarak da bir araştırma yapılır. Ondam da 
başka bir rapor çıkar. 

Sefirler cevap vermiş. Sayın arkadaşlarımız 
sefirlere sormuşlar, «bizde biç kâr gayesiyle özel 
okul açılmaz»ı demişler. 

Muhterem arkadaşlar', bizim Anayasamızda, 
İbiğim özel kanunlanmmda «Türkiye'de özel okul
lar kâr gayesiyle açüır»ı diye bir kayıt var mı? 
Şu kadar kâr «vereceksiniz» diye ne Millî Eği
tim Bakanlığı, ne vilâyet il idare kurulu bir hü
küm koymuş mu? Koymamış. Böyle bir şey 
yok, ama özel okulu açan bir şahıs, özel okulu 
açan bir kurum elbette bir taraftan memlekete 
faydalı hikmetler gorürkem, bir taraftan da ken
di kurumunu geliştirmek ve imkânlarının elver
diği nisibette geçimini sağlamayı düşümmek mec
buriyetindedir. 

Siz, parasız gelir burada oturur musunuz? 
Hizmet gören vatandaş, çocuk okutan vatandaş, 
okul. açm vatandaş el'beititıe bunjdan nemalana-
caktır. Bunun kadar normal bir şey yoktur. Bu 
gaiyritafciî değildir. Saym Özgüımeş'e arz etmek 
isterim, bumu böyle mütalâa etmeleri lâzım. Bi
zim kanunlarımızda yoktur. 

Şimdi bize sorsun bir yabancı devlete men
sup bir eğitimdi, «siz kâr gayesiyle okul açıyor 
musmuz»! desin, Biz diyebilirmiyiz ki, Türkiye'
de kâr gayesiyle okul açıyoruz... Açmıyoruz. 

îS'ize misal olarak arz ediyorum, istanbul'da 
yanılmıyorsam Işık Mühendislik Okulu vakıf 
'halime getirilmiştir. Yetkili bir şahsı ile konuş-
ıtum : «peki siz bumu vakıf halime geltirdimiz. 
Şimdi çocuklardan ücret laılmıyor muşumuz», de
dim. «Hayır» dedi, «alıyoruz, aymı ücreti alıyo
ruz. Aynı ücretle şimdilik hizmetimize devam 
ediyoruz, almaya devam edeceğiz. Bumu alma
dan neyle geçiriniz? Devletin bize bir yardımı 
yok, bir sübvansiyon yak»( dedi. Haklıdır. 

Bugün özel okulları vakıf haline getirscmiz 
daihi mutlak sureitte yani öğretim gören, çocuk
lardan, velilerimden bir miktar öğretim hissesü 
payı almak meoburiyetliindıeısiniz. 
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Şunu kabul etmeniz lâzımdır ki, Türkiye'deki 
eğitim, öğretim dünyada, bilhassa Batı memle
ketlerinde mevcudolan eğitim, öğretim sistemle-
ri içerisinde en ucuz olanıdır. Resmî Devlet okul
larını .söylüyorum, özel Okulları değil, resmî Dev
let okullarını söylüyorum, en uouz olanıdır. Biz 
hâla bu kadar öğretmen açığı altında bir sınıfa 
50 - 00 - 100 çocuk doldurmuşuz. Koskoca salon
larda 2 bin çocuğa hoparlörle ders verir durum
da bulunmaktayız. Eğitimimiz bu vaziyette. El
bette kalitesi de böyle olur, eğitim ücretleri 
de buna göre olur. 

Türkiye'de eğitim çok ucuzdur arkadaşlar, 
fevkalâde ucuzdur ve geçen konuşmamda da te-
ımas ettim, tekrar arz ediyorum; Analyasa yalnız 
ilköğretimi mecburi ve Devlet okullarında pa
rasız kılmıştır. Bunun dışında orta dereceli 
okullarda, yüksek dereceli okullarda, üniversi
telerde, «çocuklar parasız okuyacaktır» diye 
bir hüküm var mıdır? Yok. Avrupalı memleket
lerde, Batılı memleketlerde öğretim payı, öğ
rencilerin verdiği öğretim payı bizimkilerin ver
diklerinden kat kat ileridedir. Onun için öğre
tim müesseselerinin gelişmesinle imkân sağlar. 

Hatırlarsınız, bizim Devlet Plânlama Teşki
lâtımız velilerim maddî imlkânları nisbet'inde öğ
retime katılmalarını şart koşmuştur, ama Tür
kiye'nin şartları müsait değil. A. P. iktidarı oır-
ta dereceli okullarda, yüksek dereceli okullar
da, üniversitelerde öğretimi «şu nisbette paralı 
yaptım» dese kıyameti koparırsınız. 

'Muhterem arkadaşlar, sayılı önerge sahibi 
değeırli arkadaşımız, raporda bâzı noktaları be
lirttiğimizden, bâzılarını kapalı geçtiğimizden 
bahsetmektedir. Katiyen böyle bir şey yoktur. 
Yalnız meseleler, iddialar önem derecesinde mü
talâa edilımiiştir. Bunların içerisinde önem ver
diğimiz hususlar vardır, ona göre tetkik etmi
şizdir, değer vermişizdir, ona göre raporda yer 
Vermişizdir. Çok önemsiz, hiçbir mesnedi okm-
yan, hattâ hissi olan birtakım ifadeler vardır 
ki, bunların üzerinde de durmamışızdır. Siz bun
ların üzerinde «durmaydınız» diye bir komisyo
nu böyle, bu şekilde kusurlu görmeniz sizin tak
dirinize kalmıştır. Biz bu şekilde bir ifadeyi uy
gun görmeyiz. 

(Muhterem arkadaşlar, Sayın özgüneş arka
daşımız Ali Demirel'in okuluna da temas etti
ler. iki satırla cevap yerineye medburum. Geçen
de de arz et'tiım, bir vesileyle Ankara'da mev

cut bulunan okullasın bir kısmını gördüm, bu 
arada Ali Demirerin okulunu da gördüm. Tek
rar ediyorum, vicdan huzuru duyarak tekrar 
ediyorum; fevkalâde güzel kurulmuş, fevkalâde 
geliştirilmiş eğitim, öğretim şartlarına uygun 
ve hemen hemen Devlet okullarında dahî em
sali bulunmıyan, tertemiz, çiçek gibi güzel bir 
clkul. Böyle bir okulu kurduğu için bu müesse
senin kurucularına ancak teşekkür etmek düşer. 
Ben bu kanaatteyim. Arkadaşım nasıl takdir 
ederse etsin. 

ıSaym arkadaşımız mademki eski bakanlar 
hakkında da birtakım noktalara temasla, yani 
eıki balkanlar hakkında da önerge verebilirler
di. Onları vermediklerine göre, hissî bir tutum 
içerisindedir» diyorlar komisyon için. 

Söyle bir durum yoktur. Komisyon diğer 
balkanlar hakkında önerge vermeyi, üye olarak, 
hiçbir zaman düşünmez ve bu şekilde memleke
te hiztoet etmiş olanları, ben komisyonun bir 
üyesi olarak ancak takdirle anmak mecburiye
tindeyim. 

Değerli arkadaşımız bir eğitim müessesesi
nin en iyi bir şekildle çalışması için eğitim •tesis
leri, öğretim üyesi meselelerinin ve eğitim at
mosferinin en iyi bir şekilde tanzim edilmesi ge
rektiği noktası üzerinde duruyor. 

Her halde eğitim atmosferinden kasıtları, 
bilmiyorum, belki programlar, yönetmelikler, 
bununla ilgili diğer tüzükler falan bunun içine 
giriyor. Böyleyse eğer benim bir diyeceğim 
yok, ama bir eğitim müessesesinin tesisleri, öğ-
retrVn kadrosu bakımından, eğitim atmosferi ba
kımından, -tekrar ediyorum ve açık bir şekilde, 
hiçbir sıkıntıya kapılmaksızm rahatlıkla ifade 
ediyorum ki, birçok özel okullarımızda, hele ilk 
ve orta dereceli özel okullarımızda fevkalâde 
güzeldir. Devlet okullarından çok daha üstün
dür. Özel okullardan çıkan çocuklarımızın Dev
let yüksek okullarına ve üniversitelerine giriş
lerinde fevkalâde başarı sağladıklarını muhale
fete mensu/bolan arkadaşlarımız burada ifade 
ettiler. Bundan ancak memnunluk duymak lâ
zımıdır. Onun için arkadaşımızun iddiasını bu 
noktadan da yerinde görmüyorum. 

Yönetmelikler sık sık değiştirilmiştir, dedi
ler. 

Değiştirilebilir arkadaşlar. Yönetmeliklerin 
sık sık değiştirilmesini biır kusur olarak telâkki 
etmeye imkân yoktur. Yönetmeliklerde ancak 
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birlik ve beraberlik sağlandıktan sonra belli bir 
süre içerisinde ancak vazifemin gelişme imkân
larına göre, hizmetin gelişme imkânlarına göre 
bunları mütalâa ederek değiştirmekte fayda var
dır. Onun için bu bir kusur sayılmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız önergey
le hiç ilgisiı olmıyan, yani verdikleri soruşturma 
önergesinde mevcut bulunmııyan birtakım şey
leri de burada ifade buyurdular. Meselâ dediler 
ki, soruları cevaplandırılmış, öğrencilere dağıtıl
mış, yani bir özel okulda sorular tertilbedilımiş, 
cevapları da yazılmış, öğrencilere dağıtılmış, bir 
nevi kopya tatbik edilmiş... 

Şayet, böyle bir şey varsa elbette bu, bir ku
surdur, bunu kimse taisvilbetmez, ama bu kaJbîl 
hareketler yalnız özel okullarda değil, bütün 
Devlet okullarında da olmaktadır. Devlet lise 
bitirme imtihanlarında soruların sık sık çalın
dığı ve en yakın tarihte şurada Orta - Doğu Üniı-
versitesinde giriş imtihanları sorularınım çalın
dığı, öğrencilere dağıtıldığı bir vakıa değil mi
dir? Hepsini unutarak ve onları görmiyerek bir 
özel okula bunları teksif edip, bir suç gibi gös
termek doğru olmaz. Objektiflikten ve tarafsız
lıktan ayrılma şeklinde mütalâa edilmesi gere
kir. Onun için mesnedi yoktur ve Türkiye'de za
ten böyle bir şey yoktur; verdikleri soruşturma 
önergesinde de böyle bir şey yoktur. 

Bir öğretmen; «Çözdüğüm problemlerden so
rarım.» demi*}. Şimdi böyle bir şey soruşturma 
önergelerinde yok. Yani, birtakım problemleri 
çözmüş ve ondan sonra öğrencilere demiş ki; 
«Ben bu çözdüğüm problemlerden size sorarım.» 
demiş. 

Şimdi bunu bir mesele olarak buraya getiri
yor ve soruşturma önergesinin tamamen dışında 
olan bir konudan bahsediyor. Böyle bir şeye 
Komisyon olarak rastlamadık. Ortaokul seviye
sinde bir soru sorulmuş. Tamamen yeni bir mev
zu, önergesinde mevcut değildir, burada ifade 
buyuruyorlar. 

Mühendis yetiştiren bir okulda imtihan so
rusu, Yapı Sanat Enstitüsü sorusu seviyesinde 
bir soruymuş, ve saire, gene burada bahsediyor
lar. 

Arkadaşınıız, «Özel yüksek okullarda 5 500 
lira alınıyor, bunun 3 000 lirası kârdır.» buyu
ruyor. Yok arkadaşım, o kadar kolay bir şey 
değil ve ücretlerin tesbitinde Millî Eğitim Ba
kanının hiçbir müdahalesi mevcut değü, yetkisi 

mevcut değil. Özel okulların, hangi çeşit olursa 
olsun, dershanelerin veya kursların ücretlerini 
vilâyet tesbit eder, Millî Eğitim Bakanının bun
da katiyen alâkası mevcut değildir. Onun için 
kendisine aidolmıyan bir suçtan, bir kabahatten 
dolayı da, «Sen kabahatlisin» demek, hakikate 

. uygun değil. 
Muhterem arkadaşlarım, biz, raporumuzu ga

yet hassasiyetle, dikkat sarf ederek, hiçbir dü-
şüncenftn tesiri altında kalmaksızın tanzim ettik. 
Muhalefete mensup arkadaşlarımız, muhalefet 
şerhi koydular. Değerli arkadaşım burada ken
di görüşünü tekrar ifade etti, Sayın Özgüneş'ijn 

I bâzı ifadelerini muhalefet şerhindeki görüşlerini 
I tekrar beyan ettiler. Onun için bunlara Komis

yon olarak cevap vermek lüzumunu hissetmiyo
rum, önemli addetmiyorum. Çünkü genel hatla-
riyle bunları cevaplandırdık. 

Binaenaleyh, sözümü bağlıyorum, o günkü 
gördüğü hizmetlerde iyi anlayış içerisinde bu
lunduğu için, iyi niyet sahibi bulunduğu için 
ancak Sayın Bakanı takdir etmek gerekir. Türk 
Ceza Kanunulnun 230 ve 240 ncı maddelerini ih
lâl etmesinde yani vazifesini kötüye kullanma
sında veya ihmal etmesinde hiçbir kasıt unsuru 
mevcut değildir. Arkadaşlarımızın ileri sürdük
leri delillerin bir kısmında, kanuna tıpatıp uy
maması bakımından bâzı gerçekler vardır, bu
nu kabul ediyoruz ama, bujnlar bir bakamı, so
rumlu tutacak kadar, hakkında koğuşturma aça
cak kadar önemli, mesnede dayanan objektif 
şeyler değildir. Bu bakımdan, Komisyon olarak 

I Sayın Millî Eğitim Bakanı hakkında herhangi 
j bir soruşturma açılmasına lüzum ve mahal gör

medik. Takdir Yükislek Heyetinizindir. 

Saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, siz de 
söz istemiş durumdasınız. Bir hususu rica edece
ğim; ne kadar sürer acaba Biliyorsunuz 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısını kapatacak ve 
Millet Meclisi birleşimini açacağız; o baklandan 
soruyorum. Acaba oh dakika ile iktifa eder mi-
siniz? Çünkü aksi halde birleşik toplantıyı de
vam eitltirîmiyeceğim, böyle bir konunun oylan
masını da bu durumda yapmıyacağım. Sayın 
Bakana gelecek birleşimde imkân sağlryaeağız, 
son söz kendilerinindir. O bakımdan daha geniş 

İ bir topluluğumuzda oylamyı düşünüyorum. Sizi 
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bu arada görüştürmek imkânına sahibolabilir-
sem memnun olurum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (0. Senatosu SiVas üye
si) — Sayın Başkanıfm, en az yarım saat sürer. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

1. — Kurucu Meclis Üyesi Bemziye Batur-
baygil'in, Kurucu Meclisin 10 ncu yıldönümü 
dolayısiyle telgrafı : 

Elt. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ANKARA 
27 Mayıs ihtilâlinin gerçekleştirdiği Anaya

sayı hazırlayıp Türk Ulusuna armağun eden 

(Gelecek birleşim Sayın Öztürk'ün ve son 
olarak da Saym Bakanın söz hakları vardır. 
Nornıal mesaimiz zaten bitmek üzeredir. Bu se
beple T. B. M. M. ̂ Birleşik toplantısını kapatı
yorum. 

Kapanma Saati r 18,50 

Kurucu Meclisin 10 ncu yıldönümünü Başkan
lığınız imaneviyatmda Yüce Meclis üyelerine 
kutlarım. 

Kurucu Meclis üyesi ve 
Erenköy Kız Lisesi 

Tarih öğretmemi 
Remziyö Baturbaygil 

V - SUNUKLAR ve TELGRAFLAR 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
3 NÖÜ [BİRLEŞİM 

13 . 1' . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 

Fatma Hikmet İşımen'in, MİTU kanunsuz eylem
lere ısevk etmek suretiyle görevini kötüye kul
landığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerime uyduğu Mdiasiyle Anaya
sanın 90 ve T. B. M. M. Birleşilk 'Toplantısı İçtÜ-
: züğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan hak
kında bir Mecilis 'Soruşturması açılmasına dair 
önergesi/ (9/19) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. _ SEÇİMLER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nundaki açık üyeliklere ıseçim (2/3'32) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
özer ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine 
sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve 
yatırım indirimiinden istifade ettirilmelerinde 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket 
edildiği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesi kapsamına girdiği iddiasiyle Başba
kan hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 n«i 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/16) 

3. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, 
İstanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 tari
hinde İstanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi 
'köprüsü tasdikli plânı ile plânı tadilen onayla
nan İmar ve İskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatlbik etmesiyle, 6785 sayılı İmar Ka
nununa aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile 
açılacak tazminat dâvaları dlolayısiyle Devleti* 
aarara uğratacağı, bu fiilin ise T. C. Kanununun 

240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Anayasa
nın 90 n'cı ve T. B. M. M. Birleşik toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci madidesi uyarınca Başbakan 
ve Bayındırlık Bakanı hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesini iıncelemıek 
üzere kurullacak .Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye iseçimi. (9/17) 

4. — Cumhuriyet ıSenatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 'arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi 'gereğince Başjbakan, Devlet Ba
kanları Refet ;Sez)gin ile Hüsamettin Atabeyli 
haklarında bir Meclis 'soruşturlması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Kjomlisyoınuna üye seçimi 
09/18) 

5. —• 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait 5 dosya hakkında kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üye
liklere seçim (9/2) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet (Sezgin hakkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık: Ko
misyonundaki açık üyeliklere seçim (9/3) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Başbakan, eski Ticaret Bakanları 
Ahmet Türkel, Macit Zenen ve Sadık Teklin 
Müftüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim (9/4) 

8. — Aydın eski Milletvekili! Reşat Özarda'-
nm, Başbakan hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliklere seçim (9/5) 



9. — Adana öski Milletvekili Kemal Sanîb-
rahimoğlu'riun, Ticaret eski- Bakanları Sadik 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
(9/9) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri ©siki Balkanı Faruk Sülkân hakkımdaki 
(önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim. 
ı(9/IO) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Tiopalöğlu'nuri, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Befet Sezgin hakkındaki ö*ner-
ıgesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliklere ıseçiım. (9/14) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
'Öaşbaıkan Mkkinidaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık Üyeliklere seçlim. (9/15) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in, MİT'i kanunsuz eylem
lere sevfketmek suretiyle görevini kötüye kul
landığı ve bil fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Anaya
sanın 90 ve T. & M. M. Birleşik Toplantısı Iç-
'tüzüğünün 12 nei maddesi Uyarınca Başbakan 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak so-
rügturmâ Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
C9/İ9) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCİ MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARİSİ VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVÂNA SEVK İLE İLGİLİ KONULA^ 
1. — Zonguldak esfei Milletvekili Ekmd 

Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi Âzalığma tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi Âzalığma getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları Türk Ceza Kanununun 240 îıcl madde
si şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut, eski Ticaret bakanlari 
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hak

larında Anayasanın 90 ncı ve T.B.M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma Hazırlık 

. Komisyonu raporu (9/6) (S. Sayısı : 65 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

2. — Adana ©siki Milletvekilli Kemal Sar ı -
ibrahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle müca
dele konusunda. Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Sü
leyman Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları 
haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasına dair Öner
gesi ve 8 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . İ970) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Eıkmel 
Çetiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve Ti
caret eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında, 
Anayasanın 90 ncı ve T.B.M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/7) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 5 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, Özel yük
sek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddi
asiyle Millî Eğitim eski Bakanı İlhami Ertem 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu.(9/11) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 . 1970) 

5. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki İ>âzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan fonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi 
S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

6. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur-

• mailin yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan» 



(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihimden, evvelki 
bâzı bakanlar hakkında evvelce yapılan soruş
turmanın yürütülmesi hakkında Başbakanlık 
tan iade olunan dosyalardan sonuçlandırıla-
mıyan (5) dosya için kurulan Soruşturma Ha

zırlık Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Mec
lisi S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 30.5.1970) 

8. — 27 Mayıs 1960 tarihimden evveM bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 





Tpıftmtı : 8 T. B. M. M. S. Sayısı : 64 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçla-
rîyle mücadele konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine ge
tirmediği iddiasiyle Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Ticaret ve 
Tarım bakanları haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

raporu (9 /64) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki hnsııslar hakkında başta Ticaret ve Tarım Bakanları olmak üzere Başbakan Sayın 
Süleyman 'Demirel hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması açılması 
için gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 7 . 1968 

Adana Milletvekili 
K. Sanibraikimoğlu 

Zftrai mücadele liılâçlarınm umumiyetle bozuk efsaflı ve hileli olduğu memleketçe bilinmekte 
olan bir gerçektir. Bu m'evzuda tarafımdan verilmiş bulunan kanun teklifinin gerekçesinde ve so
ru önergelerinin Mîllet Meclisi müzakerelerimde ve İkinci Bıeş Yılllık Plân görüşmelerinde gerekli 
bilgiler verilmiş bulunmaktadır. 

1964 'döneminde yaptığım gündem dışı konuşma üzerine Tarum Bakanlığmea açılan tahkikat 
neticesinde bâzı ilâç firmalarına ait ilâçların ruhsatlarının iptal edildiği bakanlık dosyalarıında res
men tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gerçekleri dile getirerek, İkinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesinde vâki teklifim üzerine, 
Meclisçe, tarımsal ilâçların kontrollerinin müessir hükümlere bağlanması için Hükümetçe gerekli 
kanun hükümlerinin getirilmıesiı kabul edilmişti. 

Bugüne dek bu hükümler sevk edilmediği gibi, mevcut bozuk düzenin gerekleri dahi yerine 
getd'rilmemisjtlır. İ3<âç firmaları güçlü ortaklarının ve dayandılklan sermaye çevrelerimin desteğiyle 
millî ekonomiye her yıl yüzmilyonlar ve hattâ milyarlar zarar ettirmektedirler. 

'Hileli vie bozuk ilâçlar yükünden Çukurova'da en acı ve en utandırıcı örneklerini vermektedir. 
Cumhuriyet Gazetesinin 19-20-21 Temmuz 1968 tarihli nüshalarında, «İlâç skandali» nıın yüz kı
zartıcı ve her vatansever Türk evlâdını üzüntüye sevk edecek örnekleri verilmektedir. 

Anayasamızın 52 nci maddesi tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak artırılmasını 
ve tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşanların emeğinim değerlendirilmesi için gereken tedbirlerin 
alınmasını emretmektedir. 

Söylendiği gibi, İkinci Beş Yılllılk Plân tasarısında dıa hileli tarım ilâçlarıyla mücadele gereğine 
dair önengem 'kabul edilerek Hükümette, Yüce Meolise gereken emir verilmiştir. 

Son örnekleriyle bir kere daha sabit olan bu ihmalin Anayasanın 52 nci maddesiyle plân tasa-
rısındıaiki hükmü ihlâl eylediği kesin bir gerçektir. 
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Anayasa ve kanun hükümlerimi yerine getirmemek suretiyle suç işliyen ve millî servetin heba 
•olmasına sobebolain 'başta Tiçarîeit ve Taırım Bakamları olmak üzere Başbakan Sayın Süleyman De : 

mineli hakkında Anayasanın 88 nıci maddesi ıgeır eğince Meclis soruşturması .açılması gerekmektedir-. 
Yüce Meclisin sayım üyelerimin bu millî felâket karşısında partizan duyguları bir tarafa iterek 
suçluların cezasını bulması isteğinde birleşeceklerine ve önergemi kabul edeceklerine güveniyo
rum. \- .••,.,• . 

T. G. 
Ticaret Bakanlığı 25 . 11 . 1968 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Şube remzi ve No. : 11/01744 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

ilgi : 14 . 11 . 1968 tarih ve 9/64-7199/45688 sayılı yazıları. 
Adana Milletvekili Kelmal Sarıibrahimoğlu'nun tarımsal mücadelede hileli ilâç kullanılmasına im

kân vermek suretiyle Anayasa ve kanun hükümlerini ihlâl ettikleri iddiasiyle Başbakan Süleyman 
Demine!, Tarım Ve "Ticaret bakanları hakkımda (soruşturma açılmasının gerekli olup olmadığına 
dair inceleme yapmakla görevli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, Komisyonun 
9 . 10 . 1968 tarihli ve 191 sayılı ıkararı göz önünde 'tutularak hazırlanan yazılı görüş : 

Tarımı ilâçlarından : 
1. — Liberasyon listesinden 
2. — Tahsisli İthal mallar listesinden 
ithalleri yapılmakta olanlar Tarımı Bakanlığı emrindedir. 
Bütün nebatların ithâl, ihraç ve memleket dâhilinde (nakilleri, hastalık ve zararlılardan korun-

mmları, zirai mücıadele âlet ve ilâçlarının ithal, ihraç, imal, ihzar, satış ve kullanılmaları 24 Ma
yıs 1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun hükümlerine tabidir. 

Bu Kanunun 38 nci maddesi gereğince, de, mücadele alet ve ilâçtlaırmm : 
a) Yurda sokulmuaısı, 
b) Yund piyasasına arzı ve satışı, 
c) Yurt içimde imali, istihsal ve ihzarı, 4 

d) İhracı, 
Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontrıoluna ve koyacağı şartlara tabidir. 
Bu hükümler muvacehesinde tarım ilâçları ile ilgili işlemler Tarım Bakanlığının sorumluluk 

ve yetkisine bırakılmıştır. 
Keyfiyeti bilgilerime arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
ı A. Türkel 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 27 . 11 . 1968 
Sayı : 1037 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 9/64 sözlü 14 . 11 . 1968 tarih 7199/45688 sa
yılı yazıya : 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun zirai mücadele ilâçlarının kontrolünün 
müessir hükümlere bağlanması için Hükümetçe gerekli kanun hükümlerinin getirilmesiyle ilgili 

T. B. M. M, (S. Sayısı : 64) 
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olarak Başbakan, Ticaret ve Tarım Bakanları hakkında Mecils soruşturması açılmasına dair 
önergesinde ileri sürülen hususlar tetkik edilmiş ve bu hususta memleketimizde mevcut mevzuat 
ve tatbikatı ile alman tedbirler aşağıda açıklanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın kimya sanayi bölümünde alınması gerekli tedbirler meyanmda «Ta
rımsal mücadele ilâçlarının kaliteleri kontrol edilecek, bozuk ve hileli ilâç ithal, imal, dağıtımı 
ve satışını önlemek üzere gerekli hukukî ve idari tedbirler alınacaktıır» hükmü bulunmaktadır. Mev-
zuufbabis bu hukukî idari tedbirler 1957 yılımdan beri yürürlükte bulunan ve kifayetli hükümleri ihtiva 
eden 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve buna ilişkin Zirai Mücadele ilâç 
ve aletleri hakkındaki Nizamname ile esasen düzenlenmiş olup, bu kanun ve nizamnamenin hü
kümlerine göre yürütülmektedir. 

Bu kanunun 38 ve 39 ncu maddeleri : 
«Mücadele âlet ve ilâçlarının yurda sokulması, yurt piyasasına arzı ve satışı, yurt içinde imal, 

istihsal ve ihzarı, ihracı Tarım Bakanlığının ruhsat ve kontroluna ve koyacağı şartlara tabidir. 
Memleket içinde mücadele ilâçlarının imal istihzar veya istihsalleri ancak salâhiyet ve kifa

yetleri Tarım Bakanlığınca tanınmış olan ve işin hususiyetinin gerektirdiği şartlara uygun olarak 
teçhiz edilmiş ilmî ve fennî tesisata ve personele sahip bulunan hakiki hükmî şahıslarca yapılabi
lir» hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Memleketimizde özel sektör tarafından yürütülmekte olan memleket ihtiyacının takriben 
% 90 nmdan fazlasını karşılıyan Zirai Mücadele ilâç Formülâsyon Sanayii kontrolsuz olmayıp 
gerek kuruluşu ve gerekse işleyişi esnasında yukarıda bahsedilen kanunun âmir hükümleri dâhi
linde daimî olarak Bakanlığımızın kontroluna tabi bulunmaktadır. 

Şöyle ki ; zirai mücadele ilâçlarının imâl edileceği tesislerin kuruluşu yukarıda zikredilen ni
zamnamenin ilgili hükümlerine göre memleket ihtiyacı da göz önünde tutulmak suretiyle tetkik 
edilerek, fabrika veya imalâthanenin kurulmasının uygun olacağına kanaat getirilmesi halinde kur
ma izni verilmekte ve bu kurma iznine esas olan şart ve vasıfların yerine getirilmesi halinde de 
işletme izni verilmektedir. 

İşletme izni verilen bu fabrika ve imalâthanelerde imal edilecek ilâçların, satışa arz edilip kul
lanılabilmesi için, önceden numune imalât yaptırılıp, bu ınümuneler fiziki v>e kimyevi tahlile ve biyolojik 
müesseriyet ve toksikolojik bakımından da deneme ve tetkike tabi tutularak. Bakanlıkça tavsibe-
dilen spesifikasyonlarına uygunlukları kontrol edilmektedir. Bu kontrollar neticesinde ancak tahlil 
ve denemeler müspet netice verdiği takdirde o ilâç için Bakanlığımızca imal ve kullanma ruhsat
namesi verilmektedir. 

Memlekette imal edimeyip de ithal edilmesi gereken ilâçların da kullanılmak üzere satışa arz 
edilebilmesi için, aynı şekilde numuneleri tahlil ve denemeye tabi tutulmakta ve uygun bulunma
ları halinde ruhsatlandırılmaları cihetine gedilmektedir. 

İlâçların iyi evsafta imal edilmesi için, ruhsatlandırılırken evsaflarına uygun olup olmadıkları 
yönünden gerekli tetkik, deneme ve tahlile tabi tutuldukları gibi ruhsatlandırıldıktan sonra da ima
lât ve satışları esnasında fabrika veya piyasada sık sık kontrolları yapılmaktadır. 

Bu kontrollar için Bakanlığımızca uygulunan usûller şu şekilde özetlenebilir. 

1. Zirai mücadele ilâçlarının en fazla satıldığı bölgelerde mücadele mevsimlerinde, gayri mu
ayyen zamanlarda heyetler teşkil edilerek bölgede en çok kullanılan büyük tonajlı ilâçlar birinci 
derecede göz önünde bulundurularak bizzat piyasadan numuneler alınmakta. 

2. Yine gayri muayyen zamanlarda, zirai mücadele ilâçları fabrikalarına heyetler gönderile
rek fabrikadan imal edilmiş ve piyasaya sevk edilmeye hazır ilâçlardan numuneler alınarak tah
lile tabi tutulmakta, aynı ilâçların daha önce Bakanlığımızca tespit edilen ruhsata esas spesifikas-
yondaki vasıflarına uygun imal edilip edilmediği kontrol edilmektedir. 

3. Bıu arada muhtelif bölgelerden müstahsil tarafından şikâyet olduğu takdirde de mümkün 
olan en kısa zamanda neticelenecek şekilde şikâyet mevzuu ilâçlarla ilgili tetkikler yapılmakta
dır. 

T. B. M. M, (S. Sayısı : 64) 
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Bakanlığımızca 1968 yılı dâhil 1963 yılından beri gerek piyasa ve fabrika kontrolü maksadiy-

le ve gerekse müstahsıldan gelen şikâyetler üzerine numuneleri alman ve tahlil ve tetkik edile
rek neticeye bağlanan ilâçlar, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 yılları itibariyle firmaları da be
lirtilerek aşağıda verilmiştir. 

(Piyasa kontrolü için alman numune adedleri 
Yıllar 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Firmalar 

Agre - Merck 
Bayer 
Hektaş 
Kimyagerler 
Koruma 
Midiltipi 
fiihell 
Sandoz 
Maden kimya 

Toplam 

6 
— • 

2 
1 

10 
3 

— 
— 
— 

22 

15 
1 

10 
6 

15 
7 
4 

— • 

— • 

58 

11 
4 

10 
11 
29 

•5 

10 
— 
— • 

80 

Listenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Bakanlığımızca müstahsilin istifadesine iyi evsafta 
ilâç arz edöbilmek içiin üzerinde ehemmiyetle durulan bu konuda imkânların gelişmesine paralel 
olarak her yıl alman numune adedleri artırılmakta ve kontrolları sıklaştırılmaktadır. 

Ancak, halen memleketimizde kullanılmakta bulunan yıllık 40 000 ton civarındaki ilâçların 
bütün imalât partilerinin Devlet tarafından kontrol güçlüğü nazarı itibara alınırsa (ortalama be
her imalât paletlisinin 2 ton olacağı dikkate alınarak 20 000 numunenin bütün kimyevi ve fizikî 
vasıfları itibariyle tahlile tabi tutulması halinde lüzumlu teknik eleman, alet ve lâboratuvar ihti
yacının çok büyük. rakamlara baliğ olması sebebiyle) bütün partilerin 'Devlet tarafından tahlil
lerinin yapılarak piyasaya arz ettirilmesi imkânsız olduğundan, kontrollar, diğer bütün memleket
lerde olduğu gibi, piyasadan ve fabrikadan alman numuneler üzerinde yapılmaktadır. Bunun 
yanısıra yerli imalâtta, her imalâtçının imâl ettiği ilâçları kontrol etmesi de zorunlu bulunmakta 
ve bu hususta Bakanlığımızca zaman zaman fabrikalardaki tasdikli imalât kontrol defterleri de 
tetkik edilmek suretiyle takibedilmektedir. 

6968 sayılı Kanunda, izni verilmiş mücadele ilâçlarının Tarım Bakanlığınca kabul ve tasdik 
edilmiş evsaf belgesindeki vasıflara uygun olarak satışa arz edilmeleri ve bunların isim, şekil, 
vasıf, tertip ve terkiplerindeki her hangi bir değişiklikten Tarım Bakanlığının haberdar edilmesi 
ve yeniden ruhsat alma mecburiyeti öngörüldüğünden bakanlığımızca piyasa ve fabrikalardan 
alınmış ve tahlil ve tetkike tabi tutulmuş bulunan ilâçların tetkiki neticesinde önemli (uygunsuz
lukları tesbit edilen ilâçların satılması men ve nuhsatları iptal edilmektedir. 

1968 yılında pamuklarda yanıklık yapan % 50 DDT bileşimli ilâç (Koruma Tarım İlâçları 
A. §. ne ait) hakkında Bakanlığımızca yapılan işlemler ise aşağıdaki gibidir. 

1968 yılında Adana ve Ege bölgeleri pamuklarında yaniklık yapan % 50 DDT bileşimli ilâçtan, 
Bakanlığımızca Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Maraş ve Muğla'da 558 çiftçiye ait 
31 419 dekar arazide zarar tesbit edilmiştir. 

İlâçtan mütevellit yanıklığın teşkilâtımızca görülmesi üzerine öntedbir olarak bölgede ilâ
cın satışı derhal durdurulmuş, ilâç numuneleri alınarak tahlile ve biyolojik denemeye tabi tu
tulmuştur. Deneme sonranda yanıklığın ilâçtan ileri geldiğinin tesbiti üzerine 6968 sayılı Zirai Mü
cadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ncı maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilâcın bütün mem-

T. B. M. M, (S. Sayısı : 64) 
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lekette satışı durdurulmuştur. Yapılan teknik tetkikler sonucunda bahis konusu ilâcın muayyen 
şarjlarına fabrikada bir yaibancı ot ilâcının karışmış olduğunun tesbiti üzerine Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina 'Kanununun 40 ncı maddesi gereğince ruhsatı iptal edilmiş ve yine aynı kanunun 
61 ve 62 nci maddeleri uyarınca gereğine tevessül edilmiştir. 

Diğer taraftan; bu ilâçtan zarar gören 558 çiftçiden 549 unun yani % 98,4 ünün zararı, ilâ
cın imâldi firması Korama Tarım İlâçları A. Ş. tarafından 4 019 087 Tl. ödenmek suretiyle tama
men karşılanmıştır. Firma ile anlaşmaya varamıyan 9 çiftçimin talebi 603 824 Tl. ve firmanın 
ödemeyi uygun gördüğü miktar ise 312 500 Tl. dır. 

Netice olarak, Sayın Kemal Sarıibrahiınoğlu'mun esaslı bir inceleme yapmaksızın bir gazete 
haberine dayanarak özel sektör faaliyetlerini kötüleyip koyu devletçiliğin bir nevi müdafaasını 
yapmasının, Türkiye çapındaki zirai mücadele hizmetlerini büyük bir başarı ile yürüten ve bü
yük emeklerle meydana getirilen bir teknik gücü itham etmesini bir türlü anlıyamamaktayım. 

1968 de 712 000 hektar olan pamuk sahasının yüzde yarımından daha az bir sahada zuhur 
eden zanarın hemen hemen tamamının ilgili firmasınca vatanperver ve örnek bir davranışla ve sü
ratle ödendiği bir vakıadan dolayı özel sektör ve devletin önemli bir teknik gücünü hiçbir vatan
perverlikle kabili telif olmıyan bir ölçü içerisinde ele alarak ve 1957 yılından beri ciddiyetle uy
gulanan tedbirlerin varolduğunu bilmemezlikten 'gelerek bir polemik mevzuu yaratıp Yüce Meclisi 
işgal gayesinden başka bir gaye gütmediği kanaatinde olduğumu (ilâç firmalarının her yıl millî 
ekonomiye yüzmilyonlar ve hattâ milyarlar zarar ettirdiği) iddiası hakkında da kendilerinin de
lilleriyle birlikte ispata davet edilmesinin uygun olacağını mütalâaten arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

Esas No. : 9/64 16 . 12 . 1968 
Karar No. : 2 

İlişiği : 33 Numaralı Dosya 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına rapor 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun hileli tarım ilâçlariyle mücadele konusunda 
Anayasa ve kanun hükümlerini yerine getirmediklerinden dolayı Başbakan Süleyman Demirel 
ile Ticaret ve Tarım bakanları hakkında Meclis soruşturmasının açılmasına dair önerge, Ziraat 
ve Ticaret bakanlarının müdafaa zımnmdaki yazıları ve önerge sahibinin sonradan komisyonumu
za tevdi ettiği mufassal iddianamesi ve bu iddianamede gösterilen deliller, zabıtlar ve gazeteler 
incelenerek aşağıda arz ettiğimiz netice ve kanaate varılmıştır : 

1. — T. B. M. M. Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi, meclis soruşturmasının 
açılması için verilecek önergenin şeklini ve unsurlarını tâyin etmiş bulunmaktadır. Söz konusu 
maddeye göre önergenin nazarı itibara alınabilmesi için, önergede mutlaka hangi fiillerin han
gi" kanun ve nizama aykırı olduğunu maddesini de zikretmek ve gerekçede göstermek suretiyle 
belirtmesini emretmiştir. 

Önerge sahibi bu konuda hiçbir beyanda bulunmamıştır. Hangi fiillerin hangi kanun ve niza
ma aykırı olduğunu ve maddesini ve gerekçesini göstermediği için işbu önerge T. B. M. M. Bir
leşik toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesine aykırı olduğundan şekil bakımından reddine, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 64) 
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2. — Önerge sahibi Hükümeti ve ilgili bakanları Anayasamızın 52 nci maddesindeki hüküm
leri yerine getirmemekle suçlamaktadır. 

Anayasamızın 52 nci maddesi ' aynen şöyledir: (Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, Ta
rımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını 
önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken tedbir
leri alır.) 

Önerge sahibi Anayasanın bu hükmünü ve bilhassa gereken tedbirleri alır kısmını ele alarak 
Hükümeti tarımsal ilâçları zirai mücadele ilâçlarının kontrollarını sağlıyacak hileli ve zararlı 
olmalarını önliyecek mahiyette bir kanun tasarısını bugüne kadar meclise sevk etmediği için 
Başbakanı ve diğer ilgili bakanları en az ihmallerinden dolayı suçlu bulmaktadır. 

Anayasamızda Hükümet zirai mücadele ile ilgili ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun anladığı mânada 
bir kanun tasarısı şu müddet içerisinde Meclise sevk edecektir mealinde bir hükme rastlamak 
mümjkün değildir. Binaenaleyh Hükümeti önerge sahibinin arzu ettiği bir kanunu Meclise sevk et
medin diye suçlu göstermek Ceza Hukuku ve Umumi Hukuk prensiplerine göre mümkün değildir. 

Hükümeti tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken tedbir
leri almamakla suçlamanın mümkün olup olmadığını Komisyonumjuz araştırmıştır. 

Önergeye konu olan zirai mücadele ilâçlarının durumunu ve çiftçiye zarar vermiş olan % 50 
DDT birleşimdi ilâçların kullanma olaylarını ve Hüküm/etin bu olay karşısındaki tutum ve davranı
şı tetkik edilmiştir. 

Zirai mücadele ilâçları konusunda yürürlükte olan kanun ve nizamname mevcuttur. Bu kanun 
bugün zirai mücadele ve ziraat ilâçlarının faydalı hale gelme ihtiyacını karşılamaktadır. Bu ka
nunun 38 ve 39 ncu maddelerine göre (Mücadele alet ve ilâçlarının yurda sokulması, yurt piyasa
sına arzı ve satışı, yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı ihracı Tarım Bakanlığının ruhsat ve kontro-
luna ve koyacağı şartlara tâbidir. Memleket içinde mücadele ilâçlarının imal, istihzar veya istihsalleri 
ancak salâhiyet ve kifayetleri Tarım Bakanlığınca tanınmış olan ve işin hususiyetinin gerektirdiği 
şartlara uygun olarak teçhiz edilmiş ilmî ve fennî tesisata ve personele sahip bulunan hakiki ve 
hükmî şahıslarca yapılabilir, 

Şu hale göre önerge sahibinin iddia ettiği gibi bu konuda bir kanun yoktur, yok olan bu kanu
nu Hükümet Meclise getirmemiştir şeklindeki iddiaları mesnedsizdir. Çünkü bu konuda yukarda 
arz edildiği gibi şümullü ve ihtiyaca cevap verecek şekilde 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile buna ilişkin zirai mücadele ilâç ve aletleri hakkındaki Nizamname yürürlük
tedir. 

Önergede adı geçen bakanlar ve Başbakan acaba bu kanunun tatbikatını engellemişler mi
dir. Bu kanunu tatbikle mükellef vazifelileri vazifeden alıkoymak için her hangi bir davranış
ta mı bulunmuşlardır. Ne önerge sahibi önergesinde böyle bir iddiada bulunmuştur ve ne de gerçek
te böyle bir hâdise mevcuttur. 

Önerge sahibi önergesinde 6968 sayılı Kanunun ve nizamnamelerin kifayetsizliğinden de 
bahsetmemektedir. O bu konuda hiç bir kanunun mevcudolmadığını farz ederek yeni bir kanun 
istemektedir ve bu isteğini Hükümet yerine getirmediğinden dolayı şikâyet etmektedir. 

Hileli ilâçlar konusunda yukarda zikredilen kanun ve nizamname mevcudolduğu ve tatbika
tından da Hükümetin hiçbir kusuru tesbit edilemediği cihetle önerge sahibinin bu konudaki id
diaları yersizdir. 

3. Önergede bir olaydan bahsedilmektedir. 1968 yılında pamuklara serpilen % 50 DDT 
ilâçları Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Maraş ve Muğlada 558 çiftçiye zarar vermiştir. 
Bu olay doğrudur. Ancak bu olaydan sonra Ziraat Bakanlığı derhal harekete geçerek 6968 sayılı 
Kanunun 40 nci maddesi tatbik edilerek bu ilâcın satışı durdurulmuş ve ruhsatı da iptal edil-

T. B . M . M , (S. Sayısı : 64) 



mistir. Hükümet zarara uğrıyan vatandaşların zararının telâfisi için her türlü tedbirleri zama
nında ve yerinde almıştır. 

(Binaenaleyh bu olayda da önergede adı geçen bakanları ve- Başbakanı ihmallerinden do
layı suçlu bulmak mümkün değildir. Çünkü Hükümet üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. 

Yukarda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı önerge sahibinin talebinin reddine ve öner
gede adı geçen Başbakan ve ilgili bakanlar hakkında her hangi bir soruşturmanın açılmasına 
lüzum olmadığına 10 . 12 . 1968 tarihinde karar verilerek işbu rapor tarafımızdan tanzim edil
miştir. 

ıGenel Kurula arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adıyaman Senatörü 

8. Turanlı 

SÖzcü 
Hatay Milletvekili 

T. Köseoğlu 
Çankırı C. S. Ü. 

G. Titrek 
Maraş C. S. Ü. 
A. Karaküçük 

Sakarya M. V. 
§. Paker 

Ankara C. S. Ü. 
/. Yetiş 

İzmir C. S. Ü. 
M. Bozoklar 

Aydın M. V. 
K. Z. Öztürk 

Gümüşhane M. V. 
A. 1. Çelikkan 

Niğde M. V. 
i/". Özalp 

»m<i 
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T. B. M. M, S. Sayısı : 64 e I nci ek 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Hileli tarım ilâçla-
riyle mücadele konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine 
getirmediği iddiasiyle Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Ticaret 
ve Tarım bakanları haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

raporu ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun ikinci önergesi (9 /64 ) 
4.12 . 1968 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

(27 . 11 . 1968 tarih ve 9/64-48662 sayılı yazınız karşılığıdır.) 
Bahsi-geçen öne,rgemidelki -hileli ilâcılara mütedair- iidldialarm ilgililerce inkâr edilebileceğini 

zannetmiyorum. Zira, Tblütün milletin gözü önünde cıereyan etmiştir.' Etmekteidir. Hileli ilâç 
dramı... 

Tesibit eldelbilldiğime Igöre; Koruma firmasına ait Gezoral-50 (% 50 D.D.T.) adınldaki ilâçla bu 
yaz (ilaçlanan pamuklar yanmış ive malhsul vermemiştir. Hâdise tariihinde tarafımdan, onahallinlde 
ve tarlalarda yapılan tıeitkilklleırlle tezat müşahede edilmiş lollduğu gibi, Ibüirkişi raporları ile tevsik 
ve tesibit eletilerek iş mahkemeye -de - ilıgülilence - intikal ettirilmiştir. 

Aldı geçen firma gerek "Harım ve Ticaret Bakanlıklarına verdiği cevaplarda ve 'gerekse mah-
kemeler'de hileli ve lboz.uk ilâç yfüzünVJem miüstaihsıia zarar veridiğinü ikrar 've ka'bul etımefc zoırunda 
kalmıştır. Hattâ müstahsilin zararını ıda mahkeme kararını 'beklemeden Ödetme yoluna giırtoıjiş ve 
bir kuşunun da Ödemiş bulunmaktaidır. 

Komisyonunuzca ilgili 'bakanlıklara ve Adana Zirai Mübaldele Müdürlüğüne sioırulduğunida res
mî ve ideltaylı îbilgiyi verecekler ve Idldialarımızı resmî belgeler ve rakamlarla tevsik eyliyeeek-
lerdlir. Bu !belgelere 'dayanarak ibahsi 'geıçen ilâcın Tarım Bakanlığımca 'ruhsatının liptal edilerek 
kullanılmasının yasak edilmesi ide ilddialarıimızın kafbulü mânasını taşımaktadır. 

Durum Ibu derece vazıh ve keısin sekilide meydan'da olduğu için şıalhsan (delil ilbrazuıı lüzumsuz 
saydım. Yüksek Komisyonunuz nasııl olsa maıhallinıdle tetkikler yapacağına veya yapabileceğine 
göre, tarafımdan 'delil ibrazına da lüzum olmamak ıgereMr. 

İBıı ilâçm tahrfilbettiği ve ilgili (dairelerce tesibit edilebilen pamuk tarlasının yekûnu 33 279 <db-
karı 'bulmuştur. 

Adananda 3'36, Antalya'da T5, Gaziantep'te 2. Hataylda !81, tçel*de 14, Maraş'ta '36 çiftçi ailesi
nin pamuk tarlalarındaki malhstulü tahrib eylemiş tir. 

'Milyonlarca liralık mil î servet he,ba olmuştur. Neden?... 
1. Mevzuat kifayetsizJdiir. Hilelli ilâç firmasının o ilâca ait ruhsatı iptal edildi ve /ban lira para 

cezası verildi mi imeısiele kapanılmış oluyor. 
2. Kontrol ve kontrolü yapacak teşkilât gerek adet ve gerekse yetenekleri itibariyle kâfi de

recede yeterli değil'dir. Takviyesi ve ciddî bir kontrolün yapılması için Tarım ve Ticaret Ba
kanlığınca gerekli gayret sarf edBmemektddAr. 

3. İkinci, Beş Yıllık Kalkınma tasarısının müzakereleri sırasında, 'Mücadele ilâçlarının hi-
Keli ve hatalı evsafları idolayısiyle müstahsıla ve mıillî servete iras ettiği ızarar tarafımdan dâle 
getirilmiş ve ıgerekli kanuni tedbirlerin süratle getirilerek etkili Ibir kontrol ımakanizimasmın ku
rulması teklif eldalmiş ve 'bu teklif ittif akla kabul edilmiş idi. 

http://lboz.uk
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Meclisin bu kararı iktidara ve ilgili Bakanlıklara verilmiş ve uyulması ımeelburi bir emirdir. 
Bu güme kadar gerekli kontrol makanizimasınaın kurulmasına ve eildeki müeyyidelerin yeterli 

hale getirilmesine dair Hüküimetiçe bıcır <hıangi bir tasarı getirilmemiştir. 
Hükümet bu noktadan kusurlu ve sorumludur. 
Hükümelt ve adı geçen Bakanlar zamanında gerekli hükümleri Meclis önüne ıgetirseiler ve fca-

nunlaştıırsalardı -Meclis zaten ön (direktifi vermiş iolllduğuna göre Meclisin iböylle bir tasarıyı 
reddetmesi mümkün görüleimez - ceman 484 ailenin 'milyonlarca lira zarara uğraması ve döviz 
kaynağı millî .servetin heba oilması imkânı ortadan kalkmış olurdu. 

İktidar ve Hükümet Anayasanın '52 nci maddeısii gereğince, bu tedbirleri zamanında almak zo
runda ve durumundadır. Plân tasarısının görüşülmesi sırasında Meclisin (bu 'bapta alkiığı karar 
da Anayasanın 52 nci maididelsinin gereklerinin yerine ıgetirÜlmesini öngören bir emir, bir teşriî 
tasarruftur. 

Ayrıca 'herkes bilmektfedjir ki, bileli ve bozuk tarım ilâçlarınım verdiği zarar ısaJdeıce Gez(orol-50 
nin saklanması mümkün olmryacak derecede acık ve «şümullü zararından İbaret değildir. 

Hasara öldürücü maddelerin dozu az verilimek veya hiç verilmemek suretiyle, müeıslsür madde 
azlığı veya yokluğu yüzünden müstâhsilin uğradığı zararı bugünkü müeyyideler ve yetersiz 
kontrol makanizması yüzünden teısfbit mümkün olamamaktadır. Daha evvel vaki ımüdahalellertömiz 
neticesi yapılan kontroller ve anjüstalhsıüın ihbarları ile bozuk evsaflı ilâçların ruhsatlarının iptal 
edilmiş olması vakıası bu iddiamın ve yaygın ve 'haklı suçlaımanan dioğruluğunun kesin 'delille
ridir. (19'64 - 1965 yılları Meclis zabıtlarına Bk.) 

Denebilir ki, kanun teklif bakkı sadece Hükümetin değildir. Milletvekilleri de bu hakka sa
hip ve bu ödevile yükümlüdürler. Doğru bür savunma. Ne variki Türkiye'mizde maalesef devam 
edegelen ve son yıllarda -bilhassa son iki yıldır - boğucu bir ihâl alan tatbikata 'g'öre, Hükümet 
tasarıları dışında şahsli teikliflerin kanunlaşması şöyle dursun, 'Hükümetçe benimsenmeldiikçe, 
Meclis kürsülerine gelmeisi dalhi mümkün olalmamakta ve Komisyonlarda uykuya yatırılmakta
dır. Örneğin, bir düzüne kanun teklifim - hepsi İde ıson derece önemli konuları kapsiadığı halde -
kdmisyonlarm gündemine dahi alınmamaktadır. 

Hattâ, konumuzla ilgili ve 1Ö6 arkadaşımın da (imzasını ıtaşıyan «Zirai alet Ve vaisitalarla zirai 
ilâç ve 'gübrelerin ithal, istihsal ve satışının Devlet eliyle yapılmasına» Idalir kanun telklifim meisıe-
leyi kökünden halledecek radikal tedbirleri gelirmekte olduğu - müeyyideler de dâhil - halde, il
gili Bakanlar ve Hükümetçe (iltifat eldilmiyerek,komisyonlarda istirahata - tabir ealfese - (sevk 
edilmiştir. 

Dem'ek ki, böyle bir savunma da tutarsız kalmaktadır. 
Şu halde; 
İktidarın başı ve yetersiz Bakanları tâyin yetkisine birinci derecede sahip kimse sıfatüyle Sa

yın Başbakan Süleyman Demirci, ilâç ithal istihsal ve satışı ve kontrolü ile ilgili 'Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel ve Tarım Bakanı Balhri Dağdaş müstahsıla ve mlillî servete zarar vermiş, kanun ve 
Anayasa gereğinli yerine getirmemiş bulunmaktadırlar. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 90 nci maddesi gereğince Yüce Divana şevklerine' karar verilme
sini arz ve talebddıerim. Saygılarımla. 

4 . 12 . 1968 
C. H. P. Adana Milletvekili 

K. Sarıibrdhimoğlu 

• • • 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 64 e 1 nci elk) 



Toplantı : 9 
T. B. M. M. S. Sayısı : 64 e 2 nci ek 

Adana eski Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'mın, hileli tarım ilâç-
lariyle mücadele konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine 
getirmediği iddiasiyle Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Ticaret 

ve Tarım bakanları haklarında Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 8 numaralı 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/8) 

8 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

8 Numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu 13 . 4 . 1970 

Esas No. : 9/8 
Kar&r No. : 2 

T.B.M,M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

3 Aralık 1969 tarihli ve 2 nci Birleşim 217 numaralı Kararla kurulan 21.1.1970 tarihindeki se
çimle işe başlıyan ve komisyon mesaisini ikmal için 18.3.1970 tarihinden itibaren 30 gün mehil 
verilen T.B.M.M. 8 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz, 24.3.1970 tarihinde vazife tak
simini yaparak Adana eski Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle müca
dele konusunda Anayasa ve kanun hükümlerini yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Süleyman 
Demirel ile eski Ticaret ve Tarım bakanları hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince' Mec
lis soruşturması yapmakla görevli Komisyonumuz, 2 nci Devre S. Sayısı 64 ile neşredilen ve evvelce 
teşekkül edip konuyu tetkik ederek karara bağlamış bulunan 9/64 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun 16.12.1968 tarihli Esas 9/64 ve Karar 2 sayılı raporu Komisyonumuzca da aynen ve 
mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Birleşik Toplantı Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T.B.M.M. 
8 Numaralı Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu (Başkanı Sözcü 
Manisa C. S. Üyesi Yozgat Milletvekili Ordu Milletvekili 

Orhan Süersan Turgut Nizamoğlu Ata Bodur 

Bursa C, S. Üyesi . Gaziantep C.S. Üyesi 
Cahit Ortaç ibrahim Tevfik Kutlar 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki hususlar hakkında başta Ticaret ve Tarım bakanları olmak üzere Başbakan Sayın 
Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması açılması 
için gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 7 . 1968 

Adana Milletvekili 
K. Sarıibrahimoğlu 
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Zirai mücadele ilâçlarının umumiyetle bozuk evsaflı ve hileli olduğu memleketçe bilinmekte 

olan bir gerçektir. Bu mevzuda tarafımdan verilmiş bulunan kanun teklifinin gerekçesinde ve soru 
önergelerinin Millet Meclisi müzakerelrinde ve ikinci Beş Yıllık Plân görüşmelerinde gerekli 
bilgiler verilmiş bulunmaktadır. 

1964 döneminde yaptığım gündem dışı konuşma üzerine Tarım Bakanığmca açılan tahkikat 
neticesinde bâzı ilâç firmalarına ait ilâçların ruhsatlarının iptal edildiği bakanlık dosyalarında 
resmen tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gerçekleri dile getirerek, İkinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesinde vâki teklifim üzerine, 
Meclisçe, tarımsal ilâçların kontrollarmın müessir hükümlere bağlanması için Hükümetçe gereki 
kanun hükümlerinin getirilmesi kabul edilmişti. 

Bugüne dek bu hükümler sevk edilmediği gibi, mevcut bozuk düzenin gerekleri dahi yerine 
getirilmemiştir, ilâç firmaları güçlü ortaklarının ve dayandıkları sermaye çevrelerinin desteğiyle 
millî ekonomiye her yıl yüz milyonlar ve hattâ milyarlar zarar ettirmektedirler. 

Hileli ve bozuk ilâçlar yüzünden Çukurova'da en acı ve en utandırıcı örneklerini vermektedir. 
Cumhuriyet Gazetesinin 19 - 20 - 21 Temmuz 1968 tarihli nüshalarında. «İlâç skandali» nm yüz kı
zartıcı ve her vatansever Türk evlâdını üzüntüye sevk edecek örnekleri verilmektedir. 

Anayasamızın 52 nci maddesi tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak artırılmasını 
ve tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşanların emeğinin değerlendirilmesi için gereken tedbirlerin 
alınmasını emretmektedir. 

Söylendiği gibi, İkinci Beş Yıllık Plân tasarısında da hileli tarım ilâçlariyle mücadele gereğine 
dair önergem kabul edilerek Hükümete, Yüce Meclise gereken emir verilmiştir. 

Son örnekleriyle bir kere daha sabit olan bu ihmalin Anayasanın 52 nci maddesiyle plân tasa
rısındaki hükmü ihlâl eylediği kesin bir gerçektir. 

Anayasa ve kanun hükümlerini yerine getirmemek suretiyle suç işliyen ve millî servetin heba 
olmasına sebebolan başta Ticaret ve Tarım bakanları olmak üzere Başbakan Sayın Süleyman De-
mirel hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması açılması gerekmektedir. 
Yüce Meclisin sayın üyelerinin bu millî felâket karşısında partizan duyguları bir tarafa 
iterek suçluların cezasını bulması isteğinde birleşeceklerine ve önergemi kabul edeceklerine gü
veniyorum. 

4 . 12 . 1968 

Türkiyıe Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

(27 . 11 . 1968 itıarüh ve 9/64-48662 sayılı yazınız karşılığıdır.) 
Bahsi geçen önergeimideki - hileli ilâçlara ımütedair - 'iddiaların ilgililerce inikâr edilebileceğini 

zannetmiyorum. Zira, bütün milletlin gözü önünde cereyan etmiştir. Bitmektedir. Hileli ilâç 
drjaimı... 

Tesbit eldelbilidiğiıme göre; Koruma firmasına ait Gezıo>rail-50 (>% D.D.T.) aldınldalki ilâçla bu 
yaız ilaçlanan pamuklar yarılmış ve (mahsul vertaeımıiştir. Hâdise tarihinde tarafımdan, mahallinde 
ve tarlalarda yapılan teıtlklklerle bizzat müşahede 'edilmiş 'olduğu gibi, bilirkişi raporları ile tevsiik 
ve tıeısbit edilerek iş malhikeımteye ide - ilgililerce - intikal .ettirilmiştir. 

Adı geçen firma gerek Tamm ve Ticaret Bakanlıklarına vıerdiği cevaplarda ve gerekse miah-
kemelerde hileli ve bozuk ilâç yüzünden ımüstahsıla zarar verdiğini ikrar ve kabul etmek zorunda 
kalmıştır. Hattâ müstahsilin zararını da mıahbeme kararını beklemeden ödeme yoluna >girımıiış ve 
bir kısımmı ida ödetmiş bulunmaktadır. 

Komisıyonunıuızıca ilgili bakanlıklara ve Adana Zirai Mücadele Müdürlüğüne sorulduğunda res
mî ve detaylı bilgiyi verecekler ve iddialarımızı resmî belgeler ve rakamlarla tevsik eyliyecek-

T. B. M. M. İS. Sayısı : 64 e 2 nci ek) 
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1 erdir. Bu belgelere dayanarak bahsi (geçen (ilâcın Tarüm Bakamlığınıca ruhsatının aptal edilecek 
kullanılmasının yasak edilmesi de iddialarımızın kabulü mânasını 'taşınmaktadır. 

Durum ıbu derece vazıh ve kesin şekilde (meydanda olduğu için şahsan delil ibrazım lüzumsuz 
saydım. Yülksek Komisyonunuz ;nasıl olsa mahallinfde tetkikler yapacağınla veya yapabileceğine 
göre, tarafımdan delil ibrazına da lüzum olmamak gerekir. 

Bu ilâcın tahribettiği ve ilgili dairelerce tesbit edilebilen pamuk tarlasının yekûnu 33 279 de
kan bulmuştur. 

Adananda 336, Antalya^da, 15 Gaziantep'te 2, Hatay'da 81, îçiel^de 14, Manaş'ta 36 çiftçi :ailesi-
ııin pamuk tarlalarındaki mahsulü tahrib eylemiş tir. 

Milyonlarca liralık millî servet heba olmuştur. Nedeni . 
1. Mevzuat kifayetsizdir. Hileli ilâç firması ram 'o ilâca ait ruhsatı iptal edildi ve bin lira para 

cezası verildi imi mesele kapanmış oluyor. 
2. Kontrol v,e kontrolü yapacak teşkilât gerek aded ve gerekse yetenekleri itibariyle kâfi de

recede yeterli değildir. Takviyesi ve ciddî bir kontrolün yapılması için Tarım ve Ticaret Ba
kanlığınca gerekli gayret sarf edilmeimekteidir. 

3. İkinci Baş Yıllık Kalkınma tasarısının müzakereleri sırasında, Mücadele ilâçlarının hi
leli ve ihatlalı evsafları doiayısiyle müıstaihsıla ve millî servete iras :ettiği zıarar tarafımdan dile 
getirilmiş ve gerekli kanuni tedbirlerin süratle getirilerek etkili bir kontrol mekanizmasının ku
rulması teiklif ^edilmişi ve bu tleklif ittifakla kaibul edilmiş idi. 

Meclisin bu kararı iktidara ve ilgili Bakanlıklara verilmiş ve uyulması mecburi bir emirdir. 
Bugüne kadar gerekli kontrol makenizmasunm kurulmasına ve eldeki müeyyidelerin yeterli 

hale getirilmesine dair Hükümetçe her hangi bir tasarı getirilmemiştir. 
Hükümet bu noktadan kusurlu ve sorumludur. 
Hükümet ve adı geçen Bakanlar zamanında gerekli hükümleri Meclis önüne getirseler ve ka-

nunlaştırsalardı - Meclis zaten ön direktifi vermiş olduğuna göre Meclisin böyle bir tasarıyı 
reddetmesi mümkün görülemez - ceman 484 ailenin milyonlarca lira zarara uğraması ve döviz 
kaynağı millî servetin heba olması imkânı ortadan kalkmış olurdu. 

İktidar ve Hükümet Anayasanın 52 nci maddesi gereğince, bu tedbirleri zamanında almak zo
runda ve durumundadır. OPlân tasarısının görüşülmesi sırasında Meclisin bu bapta aldığı karar 
da Anayasanın 52 nci maddesinin gereklerinin yerine getirilmesini öngören bir elmir, bir teşriî 
tasarruftur. 

Ayrıca herkes bilmektedir ki, hileli ve bozuk tarım ilâçlarının verdiği zarar sadece Grezorol-50 
nin saklanması mümkün olmıyacak derecede açık ve şümullü zararından ibaret değildir. 

Hasara öldürücü maddelerin dozu az verilmek veya hiç verilmemek suretiyle, müessir madde 
azlığı veya yokluğu yüzünden müstahsilin uğradığı zararı bugünkü müeyyideler ve yetersiz 
kontrol makenizması yüzünden tesbit mümkün olamamaktadır. Daha evvel vâki müdahalelerimiz 
neticesi yapılan kontrollar ve müstahsilin ihbarları ile bozuk evsaflı ilâçların ruhsatlarının iptal 
edilmiş olması vakıası bu iddiamın ve yaygın ve haklı suçlamanın doğruluğunun kesin delille
ridir. (1964 - 1965 yılları Meclis zabıtlarına Bk.) 

Denebilir ki kanun teklif hakkı sadece Hükümetin değildir. Milletvekilleri de bu hakka sa
hip ve bu ödevle yükümlüdürler. Doğru bir savunma. Ne varki Türkiye'mizde maalesef devam 
ede gelen ve son yıllarda - bilhassa son iki yıldır - boğucu bir hal alan tatbikata göre, Hükümet 
tasarıları dışında şahsi tekliflerin kanunlaşması şöyle dursun, Hükümetçe benimsenmedikçe 
Meclis kürsülerine gelmesi dahi mümkün olamamakta ve Komisyonlarda uykuya yatırılmakta
dır. Örneğin, bir düzine kanun teklifim - hepsi de son derece Önemli konuları kapsadığı halde -
komisyonların gündemine dahi alınmamaktadır. 

Hattâ, konumuzla ilgili ve 106 arkadaşımın da imzasını taşıyan «Zirai alet ve vasıtalarla zirai 
ilâç ve gübrelerin ithal, istihsal ve satışınım Devlet eliyle yapılmasına» dair kanun teklifim mese-
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leyi kökünden halledecek radikal tedbirleri getirmekte olduğu - müeyyideler de dâhil - halde, il
gili Bakanlar ve Hükümetçe iltifat edilmiyerek, konnâsyıonlarlda istirahata - tâbir caizse - sevk 
edilmiştir. 

Demek ki, böyle bir savunma da tutarsız kalmaktadır. 
Şu halde; 
İktidarın başı ve yetersiz Bakanları tâyin yetkisine birinci derecede sahip kimse sifatiyle Sa

yın Başbakan Süleyman Demirel, ilâç ithal istihsal ve satış ve kontrolü ile ilgili Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş müstahsıla ve millî servete zarar vermiş, kanun ve 
Anayasa gereğini yerine getirmemiş bulunmaktadırlar. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Yüce Divana şevklerine karar verilme
sini arz ve talebederim. Saygılarımla. 

4 . 12 . 1968 
O.H.P. Adana Milletvekili 

K. Sanİbrahimoğlu 

T. G. 
Ticaret Bakanlığı 25 . 11 .1968 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Şube remzi ve No. : 11/01744 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : 14 . 11 . 1968 tarih ve 9/64-7199/45688 sayılı yazıları. 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun tarımsal mücadelede hileli ilâç kullanılmasına 

imkân vermek suretiyle Anayasa ve kanun hükümlerini ihlâl ettikleri iddiasiyle Başbakan Süley
man Demirel, Tarım ve Ticaret bakanları hakkında soruşturma açılmasının gerekli olup olmadığı
na dair inceleme yapmakla görevli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, Komisyonun 
9 . 10 . 1968 tarihli ve 191 sayılı kararı göz önünde tutularak hazırlanan yazılı görüş : 

Tarım ilâçlarından : 
1. — Liberasyon listesinden 
2. — Tahsisli ithal mallar listesinden 

İthalleri yapılmakta olanlar Tarım Bakanlığı emrindedir. 
Bütün nebatların ithal, ihraç ve memleket dâhilinde nakilleri, hastalık ve zararlılardan korun

maları, zirai mücadele alet ve ilâçlarının ithal, ihraç, imal, izhar, satış ve kullanılmaları 24 Ma
yıs 1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun hükümlerine tabidir. 

Bu Kanunun 38 nci maddesi gereğince, de, mücadele alet ve ilâçlarının : 
a) Yurda sokulması, 
b) Yurt piyasasına arzı ve satışı, 
c) Yurt içinde, imal, istihsal ve ihzarı, 
d) İhracı, 

Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontroluna ve koyacağı şartlara tabidir. 
Bu hükümler muvacehesinde tarım ilâçları ile ilgili işlemler Tarım Bakanlığının sorumluluk 

ve yetkisine bırakılmıştır. 
Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 27 . İl. . 1968 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1037 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel (Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 9/64 sözlü 14 . 11 . 1968 tarih 7199/45688 sa
yılı yazıya : 

Adana Milletvekili Sayım Kemal Sarıibrahimoğlu'nun zirai mücadele ilâçlarının kontrolünün 
müessir hükümlere bağlanması için Hükümetçe gerekli kanun hükümlerinin getirilmesiyle ilgili 
olarak Başbakan, Ticaret ve Tarım Bakanları hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesinde ileri sürülen hususlar tetkiik edilmiş ve bu hususta memleketimizde ınuevcut mevzuat 
v/e tatbikatı ile alman tedbirler aşağıda açıklanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın kimya sanayii bölümünde alınması gerekli tedbirler ımeyanında «Ta
rımsal mücadele ilâçlarının kaliteleri kontrol edilecek, bozuk ve hileli ilâç ithal,, imal, dağıtımı 
ve satışını önlemek üzere gerekli hukukî ve idari tedbirler alınacaktır» hükmü bulunmaktadır. Mev-
zuubahis bu hukulkî idari tedbirler 1957, yılından beni yürürlükte bulunan ve kifayetli1 hükümleri ihti
va eden 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve buna ilişkin Zirai Mücadele İlâç 
ve aletleri hakkımdaki Nizamname ile esasen düz enlenmiş olup, bu kanun ve nizamnamenin hü
kümlerine göre yürütülmektedir. 

Bu kanununun 38 ve 39 ncu maddeleri : 
«Mücadele alet ve ilâçlarının! yurda sokulması, yurt piyasasına arzı ve satışı, yurt içinde imal, 

istihsal ve ihzarı, ihracı, Tarım Bakanlığının ruhsat ve Ikontroluna ve koyacağı şartlara tabidir. 
Memleket içimde mücadele ilâçlarının imal istihzar veya istihsalleri ancak salahiyet vie kifa

yetleri Tarım Bakanlığınca tanınmış olan ve işin hususiyetinin gerektirdiği şartlaıra uygun olarak 
teçhiz edilmiş ilmî ve fennî tesisata vte personele sahip bulunan hakiki hükmi şahıslarca yapılabi
lir» hükümlerimi ihtiva 'etmektedir. 

Memleketlimizde özel sektör tardından yürütülmekte olan memleket ihtiyacının takriben •% 90 
nmdan fazlasını fkarşılıyan Zürai Mücadele İlâç Fortmülâsyon Sanayii kontrolsuz olmayıp gerek 
kuruluşu ve gerekse işleyişi esnasında yukarıda bahsedilen kanunun âmir hükümleri dâhilinde 
daimî olarak Bakanlığımızın kontroluna tabi bulunmaktadır. 

Şöyle ki ; zirai mücadele ulaçlarının imal edileceği tesislerin kuruluşu yukarıda zikredilen ni-
zamnemenin ilgili hükümlerine göre memleket ihtiyacı da göz önünde tutulmak suretiyle tetiklik 
edilecek, fabrika veya imalâthanenin kurulmasının uygun olacağına kanaat getirmesi hallinde kur
ma izni verilmekte ve bu kurma iznine esas olan şart ve vasıfların yerine getirilmesi hallimde de 
işletme izni verilmektedir. 

İşletme izni verilen bu fabrika ve imalâthanelerde imal edilecek ilâçların, satışa arz .edilip kul
lanılabilmesi için, önceden numune imalât yaptırılıp, bu numuneler fizi/kî ve kimyevi tahlile ve biyo
lojik müesseriyet ve toksikolojilk bakımımdan da deneme ve tetkike tabi tutularak, Bakanlıkça 
tasvibedilen spesifikasyonlarına uyugunlukları kontrol edilmektediir. Bu Ikontrollar neticesinde an
cak tahlil ve denemeler müspet netice verdiği takdirde o ilâç için Bakanlığımızca imal ve kullanma 
ruhsatnamesi verilmelktedir. 

Memlekette imal edilmeyip de ithal edilmesi gereken ilâçların da kullanılmak üzere satışa arz 
edilebilmesi için, aynı şekilde numuneleri tahlil ve denemeye tabi tutulmakta ve uygun bulunma
ları halinde ıııhsatlandırılmaları cihetine gidilmektedir. 

İlâçların iyi evsafta imal edilmesi izin, ruhsat landırılırken avsaflarma uygun olup olmadılklrı 
yönünden gerekli tetkik, denemle ve tahlile tabi tutuldukları gibi ruhsatlandırılıdıktan sonra da ima
lât ve satışları esnasında fabrika veya piyasada sık sık Ikontrolları yapılmaktadır. 

Bu kontrollar için Bakanlığımızca uyugulanan usuller şu şekilde özetlenebilir. 
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1. Zirai muücadele ilâçlarının en fazla satıldığı blögelerde mücadele mevsimlerinde, gayrimu-

ayyen zamanlarda heyetler teşkil edilerek bölgede en çolk kullanılan büyük tonajlı ilâçlar birindi 
derecede göz önünde bulundurularak bizzat piyasadan numuneler alınmakta. 

2. Yıine gayrimuayyen zamanlarda, ziirai mücadele ilâçları fabrikalarına heyetler gönderile
rek fabrikadan imal edilmliş ve piyasaya sevk edilmeye hazır ilâçlardan numuneler alınarak tah
lile tabi tutulmakla, aynı ilâçların daha önce Bakanlığımızca teshit edilen ruhsata esas spesifâkas-
yonidaki vasıflarına uygun imal edilip edilmediği kontrol «dilmektedir. 

3. Bu arada muhtelif bölgelerden müstahsil tarafından şikâyet olduğu takdirde de mümkün 
olan -en Ikısa zaımanda neticelenecek şekilde şikâyet mevzuu ilâçlarla lügulıi tetkikler yapılmakta
dır. 

Bakanlığımızca 1968 yılı dâhil 1963 yılından beri gerek piyasa ve fabrika (kontrolü maksadiy-
le ve gereksıe müstahsıldan gelen şikâyetler üzerine -numuneleri alman ve tahlil ve tetkik edilerek 
neticeye bağlanan ilâçlar, 1963, 1964, 1965, 1966, 19-67, 1968 yılları itibariyle firmaları da belir
tilerek aşağıda verilmiştir. 

Piyasa kontrolü için alınan numune adedleri 

Firmalar 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Aıgre - 'Merdk 
Bayer 
Hektaş 
Kimyagerler 
Koruma 
Midiltipi 
Shell 
Sandoz 
Maden Kimya 

Toplam 

6 

2 
1 

10 
3 

22 

15 
1 

10 
<6 

115 
7 
4 

58 

11 
4 

110 
11 
29 
5 

10 

80 

22 
12 
33 
13 
31 

9 
20 

140 

3 
112 
15 
S 

17 
4 
6 

65 

11 
32 
(24 
17 
25 
11 
14 

7 
1 

148 

Listenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Bakanlığımızca ımüstaJhsılın istifadesine iyi evsafta 
ilâç arz edebilmek için üzerinde elhemmiyetle durulan bu konuda imkânların gelişmesine paralel 
olarak her yıl alınan numune adedleri artılmakta ve kontrolları sıklaştırılmaktadır. 

Ancalk, /halen memleketimizde kullanılmakta bulunan yıllık 40 000 ton civarındaki ilâçların 
bütün imalât partilerindin Devlet tarafından kontrol güçlüğü nazarı itibara alınırsa ('ortalama be
her imalât partisinin 2 ton olacağı di'klkate alınarak 20 000 numunenin bütün kimyevi ve fizikî 
vasıfları itibariyle tahlile tabi ıtu'tulımaisı halinde lüzumlu teknik eleman, alet ve lâJboratuvar ihti
yacının çok büyük rakamlaıra baliğ olması sebebiyle) bütün partilerin Devlet tarafından tahlil
lerinin yapılarak piyasaya arz ettirilmesi imkânsız olduğundan, kontrollar, diğer bütün memlelket-
lerde olduğu gibi, piyasadan ve fabrikadan alman numuneler üzerinde yapılmaktadır. Bunun 
yanısıra yerli imalâtta, her imalâtçının imal ettiği ilâçları kontrol etmesi de zottiunlu bulunmakta 
ve bu hususta Bakanlığımızca zaman zaman fabrikalardaki tasdikli imalât kontrol defterleri de 
tetkik edilmek suretiyle takilbedilrmektedir. 

6968 sayılı Kanunda, izni verilmiş mücadele ilaçlarının Tarım Bakanlığınca kabul ve tasdik 
edilmiş evsaf belgesindeki vasıf lana uygun olarak (satışa arz edilmeleri ve bunların isim, şekil, 
vasıf, tertip ve terfoiplerindeki her hangi bir değişiklikten Tarım Bakanlığımın halberdar edilmesi 
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ve yeniden nu'hsat alrma mecburiyeti öngörüldüğiiaıden bakanılığımızca piyasa ve fabrikalardan 
alınmış ve tahlil ve tetkike tabi tutulmuş bulunan ilâçların tetkiki neticesinde önemli uygunsuz
lukları tesibit edilen ilaçlanın satılması men ve ruhsatları iptal edilmektedir. 

1968 yılında pamuklarda yanıklık yapan % 50 DDT bileşimli ilâç (Koruma Tarım İlâçları 
A. Ş. ne ait) hafklkıında Bakanlığımızca yapılan işlemler ise aşağıdaki gibidir. 

1968 yılında Adanla ve Ege bölgeleri pamuklarında yanıklık yapan'% 50 DDT bileşimli ilâçtan, 
Bakanlığımızca Adama, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Maraş ve Muğla'da 558 çiftçiye ait 
31 419 dekar arazide zarar tesibit ekülmiştir. 

İlâçtan mütevellit yanıklığın teşkilâtımızca görülmesi üzerine öntedlbir olanalk bölgede ilâcın 
satışı derthal durdurulmuş, ilâç numuneleri alınarak tahlile ve biyolojik denemeye tabi tutul
muştur.D eniem'e sonunda yanıklığın ilâçtan ileri geldiğinin tesbiti üzerine 6968 sayılı Zirai Mü
cadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ncı maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilâcın bütün mem
lekette satışı durdurulmuştur. Yapılan teknik tetkikler sonucunda bahis konusu ilâcın muayyen 
şarjlarına farbikada bir yabancı ot ilâcının karışmış olduğunun tesbiti üzerine Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanununun 40 ncı maddesi gereğince ruhsatı iptal edilmiş ve yine aynı kanunun 
61 ve 62 nci 'maddeleri uyarınca gereğine tevessül edilmiştir. 

Diğer taraftan; bu ilâçtan 'zarar gören 558 çiftçiden 549 unun yani % 98,4 ünün zararı, ilâ
cın imalci firması Koruma Tarım îlâçliarı A. Ş. tarafından 4 019 087 Tl. ödenmek suretiyle tama
men 'karşılanmıştır. Firnıa ile anlaşmaya varamıyan 9 çiftçinin talebi 603 824 Tl. ve firmanın 
ödemeyi uygun gördüğü miktar ise 312 500 Tl.dır. 

Netice olarak, Sayın Kemal Sarıibrahirnoğlu'nun esaslı bir inceleme yapmaksızın bir gazete 
haberine dayanarak özel sektör faaliyetlerini kötüleyip koyu devletçiliğin bir nevi müdafaasını 
yapmasının, Türkiye çapındaki zirai mücadele hizmetlerini büyük bir başarı ile yürüten ve bü
yük emeklerle meydana getirilen bir teknik gücü itham etmesini bir türlü anlıyalmaımaiktayım. 

1968 de 712 000 hektar olan pamuk sahasının yüzde yarımından daha az bir sahada zuhur 
eden zararın hemen hemen tamamının ilgili firmasınca vatanperver ve örnek bir davranışla ve sü
ratle ödendiği bir vakıadan dolayı özel sektör ve Devletin önemli bir teknik gücünü hiçbir vatan
perverlikle kabili telif olmıyan 'bir ölçü içerisinde ele alarak ve 1957 yılından beni ciddiyetle uy
gulanan tedbirlerin var olduğunu bilmemezlikten gelerek bir polemik mevzuu yaratıp Yüce Meclisi 
işgal 'gayesinden başka bir gaye gütmediği kanaatlinde olduğunu (ilâç firmalarının her yıl millî 
ekonomiye yüz milyonlar ve hattâ Milyarlar zarar ettirdiği) iddiası hakkında da kendilerinin de
lilleriyle birlikte ispata davet edilmesinin uygun olacağını mütalâaten arz ederim. 

Bahri Dağda§ 
Tarım Bakanı 
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SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu 16 .12 .1968 

Esas No: 9/64 
Karar No: 2 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'ıran hileli tarım ilâçllariyle mücadele konusunda 
Anayasa ve kanan hükümlerini yerine getirmediklerinden dolayı Başbakan Süleyman Demire! ile 
Ticaret ve Tarım bakanları hakkında Meclis soruşturmasının açılmasına dair önerge, Ziraat ve Ti
caret bakanlarının müdafaa zımnındaki yazıları ve önerge sahibinin sonradan komisyonumuza tev
di ettiği 'mufassal iddianamesi ve bu iddianamede gösterilen deliller, zabıtlar ve gazeteler ince
lenerek aşağıda arz ettiğimiz netlice ve kanaate varılmıştır : 

1. — T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi, Meclis soruşturmasının açıl
ması için verilecek önergenin şeklini ve unsurlarını tâyin etmiş bulunmaktadır. Söz konusu mad
deye göre önergenin nazarı itibara alınabilmesi için, önergede mutlaka hangi fiillerin hangi kanun 
ve nizama aykırı olduğunu maddesini de zikretmek ve gerekçede göstermek suretiyle belirtmesi
ni emretmiştir. 

Önerge sahibi bu 'konuda hiçbir beyanda bulunmamıştır. Hangi fiillerin hangi kanun ve nizama 
aykırı olduğunu ve maddesini ve gerekçesini göstermediği için işbu önerge T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesine aykırı olduğundan şekil bakımından reddine, 

2. •— önerge sahibi Hükümeti ve ilgili bakanları Anayasamızın 52 nci maddesindeki hüküm
leri yerine getirmemekle suçlamalktadır. 

Anayasamızın 52 nci malddesi aynen şöyledir: (Devlet, halkın gereği gibi bestentaıesini, Ta
rımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın 'kaybolmasını 
önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla 'Uğraşanların emeğimi değerlendirmek için gereken tedbir
leri alır.) , 

önerge sahibi Anayasanın ıbıu hükmünü ve bilhassa gereken tddlbdrleri alur ikısmmı 'ele alarak 
Hükümetli 'tarımsal ilâçları zirai mücadele ilâçlarının kontrollarını sağlıyacak hileli ve zararlı 
olmalarını önliyecek mahiyette bir kanun tasarısını (bugüne kadar Meclise sevk etmediği için 
Başbakanı ve diğer ilgili (bakanları en az ihmallerinlden dolayı suçlu bulmaktadır. 

Anayasamızda Hükümet zirai ımlücadele ile ilgili ve Kemal Sarıibrahimıoğlu'nun anladığı mâ
nada bir kanun tasarısı şu müddet içerisinde Meclise sevk edecektir mealinde bir hükme rastlamak 
ımüm'kün değildir. Binaenaleyh Hükümeti önerge sahibinin arzu ettiği Mr kanunu Meclise sevlk et
medin diye suçlu göstermek Ceza Hukuku ve Umulmi Hukuk prensiplerinle göre ımümikün değildir. 

Hükümeti itıarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri almamakla suçlamanın mümkün olup olmadığını Komisyonumuz araştırmıştır. 

önergeye konin olan zirai mücadele ilâçlarının durumumu ve çiftçiye zarar vermiş lolan % 50 
DDT birleşimdi ilâçların kullanma 'olaylarını ve Hükümetin hu olay karşısındaki tutum ve davra
nışı tetkik edilmiştir. 

Zirai mücadele ilâçları (konıusünda yürürlükte olan kanun ve nizamname mevcuttur. Bu kanun 
bugün zirai mücaidele ve ziraat ilâçlarının faydalı hale gelme ihtiyacını karşolamaktadır. Bu ka
nunun 38 ve 39 ncu maddelerine göre (Mücadele alet ve ilâçlarının yurda sokulması, yurt piyasa
sına arzı ve satışı, yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı ihracı Tarım Bakanlığının ruhsat ve kıont-
rokına ve koyacağı şartlara tabidir. ÎMemleket içinde mücadele ilâçlarının imal, istihzar veya 
istihsalleri ancak salâhiyet ve kifayetleri Tarım Bakanlığınca tanınmış olan ve işin hususiyetinin 
gerektirdiği şartlara uygun olarak 'teçhiz edilmiş ilmî ve fennî tesisata ve personele sahip bulunan-
hakiki ve hükmi şahıslarca yapılabilir. 
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Şu hale Ig'öre önerge sahibinin iddia ettiği gibi bu konuda bir kanun yoktur, yok olan bu kanu
nu Hükümtet ıM'eclisıe getirıme'miştir şeklindeki iddlialan mesnetsizidir. Çünkü bu konuda yukarda 
arz eldildiği gibi şümullü ve ihtiyaca cevap verecek şekilde 0968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile buna ilişlkin ızinai mücadele ilâç ve aletleri hakkımdaki Nizamname yürür
lüktedir. 

önergede adı geçen bakanlar ve Başbakan acaba bu kanunun, tatbikatını enge'lleımişıler ani
dir. Bu kanunu tatbikle mükellef vazifelileri vazifeden alıkoymak için her hangi bir davranış
ta mı bulunmuşlardır. Ne önerge sahibi önergesinde böyle bir iddiada bulunmuştur ve ne de ger
çekte böyle bir hâdise mevcuttur. 

önerge sahibi önergesinde 6968 sayılı Kanuninin ve nizamnamelerin kifayetsizliğinden de bah-
sötimemektedir. O bu konuda hiçbir kanunun mevcudolmadığını farzederek yeni bir kanun 
istemektedir ve bu isteğini Hükümet yerine getirmediğinden dolayı şikâyet etımektödir. 

Hileli ilâçlar konusunda yukarda zikredilen kanun ve nizamname mevcudolduğu ve tatbika
tından da Hükümetin hiçjhir (kusuru tesbit edilemediği cihetle önerge sahibinin bu (konudaki 
iddiaları yersizdir. 

3. önergede bir olaydan halledilmektedir. 1968 yılında pamuklara serpilen ,% 50 DDT 
ilâçları Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Maraş ve Muğla'da 558 çiftçiye zarar vermiştir. 
Bu oday doğrudur. Ancak bu olaydan sonra Ziraat Bakanlığı derhal harekete geçenek 6968 sayılı 
Kanunun 40 ncı maddesi tatbik edilerek bu ilâcın satışı durdurulmuş ve ruhsatı da iptal edil
miştir. Hükümet zarara uğrıyan vatandaşların zararının telâfisi için her türlü tedbirleri zamanın
da ve yerinde almıştır. 

Binaenaleyh bu olayda da önergede adı geçen bakanları ve Başbakanı ihmallerinden dolayı 
suçlu bulmak mümkün değildir. Çünkü Hükümet üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. 

Yukarda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı önerge sahibinin talebinin reddine ve öner
gede adı geçen Başbakan ve ilgili bakanlar hakkında her hangi bir soruşturmanın açılmasına 
lüzum olmadığına 10 . 12 . 1968 tarihinde karar verilerek işbu rapor tarafımızdan tanzim edil
miştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı »Sözcü 
Adıyaman Senatörü Hatay M. V. Çankırı C. S. Ü. Maraş C. S. Ü. 

S. Turanlı T. Köseoğhı O. Titrek A. Karaküçük 

Sakarya M. V. Ankara C. S. Ü. İzmir C. S. Ü. Aydın M. V. 
Ş. Poker 1. Yetiş M. Bozoklar K. Z. Öztürk 

Gümüşane M. V. Niğde M. V. 
A. 1. Çelikkan H. Özalp 

• I « • » • • 
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Toplantı : 8 
T. B. M. M. S. Sayısı % 

Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in bir şahsın, Tarsus Boya 
Sanayii İdare Meclisi Âzalığına tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi Âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve tutumları Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesi şümulüne girdiği iddiasiyle, Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu 
ve Ticaret Bakam Ahmet Türkel hakkında Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis soruş» 
turması açılmasına dair önergesi ve Soruşturma Hazırlık Komisyo

nu raporu. (9 /62) 

12 . 6 . 1968 

Türkiyo Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

özü : Mustafa Diken adındaki şahsin Tarsus Boya Sa
nayiine Sümeırbanlk temsilcisi oilarak idare mee-
iliısi azatlığına tâyini ve bilâhara G'imıa idare mec
lisi âzalığına getirilişi ile alâkalı işlemlerden ve 
tutumlarından 'dolayı Sanayi Bakanı Sayın Meh
met Turgut, Eski Ticaret Bakanı Sayın !Sadık 
Tekin Müftüoğlu Ve Ticaret Bakanı Aihimet Türfc-
el haklarında Anayasanın 90. ve T. B. M. M. iç
tüzüğünün 12 nci maddelerine tevfikan Meclis so-
raşturınalsa (tahkikatı) açılması istemi. 

1. Mustafa ©ilken adındaki şahsın Tarsus Boya Sanayiine Sümer'i »anık temsilcisi olarak tâyin 
edilmesi : 

Mustafa Dilken, ilkokul mezunudur ve Zonguldak'ta ikamet eder. Bütün Zonguldak halkınca 
bil'kmre'kte olduğu üz<e:re, kendisinin mesleki teirzilik 'olup, terziliği de 15 yıl evvel tamamen bı
rakmıştır. 15 yıldan bu tarafa da Ibelirli ihiçbir isle iştigal etmemiş ve asıl imeşguldyetini siyasi 
partiler içindeki faaliyetler teşkil edegelmiştir. 15 seneden beri îşayet kalmış 'ise; yaptığı tkaisalba 
terziliğinden edindiği derecede terzilikten başlka hiçbir tfışte ve salhada iktısas ve tecrübe salhibi 
değildJi' ve hiçbir müktesebatı yoktur. Zonguldak'ta yapılacak basit bir tetkikat ile, 15 iseneden 
beri geçimini nasııl sağladığı ve nelerle meşgul olduğu ve haiz olduğu vasıflar ,tesbit edilelbilir. 

Kendisi Zonguldak Adalet Partisli îl İdare Kurulu üyesidir. 
İşte l)iı şahıs, Tarsus Boya Sanayiine 'hariçten ayda 1 500 lira ücretle Sümerbadk telmsilcM 

olaralk tâyin edilmiştir. Tarsus Boya Sanayii, 440 saydı Kanuna tabi iktisadi devlet teşekkülle
rinden olan Süni'erbanlkın ve Türkiye Halk Bankasının iştiraklerimden olup,; Sümerbıankın hissesi 
% 40 tır. 

Halbuki; iktisadi devlet teşekkülleri ile müesseseleri ve dştiraMeri hakkındaki 440 isıatyıllı Ka
nunun 32. (maddesinin 4. bendi ve bu kanunun sureti tatbiki hakkındaki tüzüğün 118. nuaddesi 
«... İştirakin bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli meımuru bulunmazsa, bir (başka yerdeki ki
fayetli memura iştirakin idare meclisi üyeliği, murakıplığı ve tasfiye memurluğu veırlileibilir» 
şartını koymuşlardır ki. bu isuretle kanuni mevzuat, teşekkülün kendi memurları için dahi (ki
fayet) esası üzerinde (durmuştur. 
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Böyle olunca açıktan tok temsilci tâyin edilirken de, 440 sayılı Kanunun 32. ve nizamnanıesöı-
nin 118. maddesinde tasrih edilmiş bu (liyakat) esasına sâdık ikalımması ve hiç loflinıaızsa kendi 
pereoneliııdeki kadar vasıflar aranması gerektiği aşikârdır. ' 

Tahsil derecesi ve vasıfları açıklanan Mustafa Dilken'in ise; bu bakımdan teşekkülün en 'kifa
yetsiz memuru ile dahi mukayese 'eldilemiyeeeği açıktır. 

Aynı Ikanunun 27. ve nizamnamesinin 71. maddeleri «teşekkül .payının % 15 den fazla ol
duğu iştiraklerinin yönetim (kurulunda teşekkülün Ibiir teşekkül tetm,riiliclisi bulundurabileceğini!» 
açjıklamıştır. Mustafa Dilken'in temsilci tâyin edildiği tarihte Tarsus Boya Sanayii iştirakinde 
Sümerbankın esasen iki teimsilöisi ımevcut Mi. Ada geçen şahıs üçüncü temsilci 'olarak tâyin' edil
miştir. 

Hiçbir sahada ve branşta hukukî, ilktisaldi, ticari, mialî, ilmî ve teknik hiçibiir ihtisas ve tecrü
besi bulunmayan ve ilkokul mezunu olan bir şahsın; yüksek tahsilli bİır memurun anloak 15 - 20 
senede veya teknik bir elemanın özel ihtisasa dayaman bilgisi kargılığı alabileceği ayda 1 500 
lira ücretle, kamu kuruluşlarının iştiraklerinden olan Tarsus Boya Sanayiine ıSümerbank gibi bir 
müessesenin, hem de üçüncü temsilcisi 'lollaraık jyönetim kurulu üyeliğine tâyininin; o hizmietün gö
rülmesi ve lâyıkinin tâyini düşüncesi ile değil, daha (başka imaJksat ve seibeplerle yapıldığı ^meydan
dadır. 

Bir parti veya hükümetin, kendi mensuplarından 'olanları veya itimadedeceğd kimseleri bâ
zı gförelvileıre tâyinde takdir ve terc'ih halkkma sabilbıülması ntoırmal ve mâkul kabul edilebiilse dahî, 
bu takdir ve tercihin lâyık olanlar iarasında yapılması ve hiç ölmalzsa kendi (mensupları aDasmdan 
lâyık olanlarını göreve getirmesi de hizmet ve sorumluluk anlayışa bakımından o derece zaıruri ve 
mechuridii'. 

Bu tâyindeki sebep ve gay enlin ise, adı 'geçenin Zonguldak Ad atlet Partisi il kurulu üyesi 'ol
masa ve bâzı şahısların politik çıkarlarıdır. 

Anayasanın 119. maddesi ise «memurlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetüm ve denetim 
işlerinde çalışanlar... Siyasi partilere üye olamazlar» hükmünü koymuştur. 

Siyasi Partiler kanunun 8. maddesi İde r«...Kaımu iktisadi teşebbüslerinin ve özel kanunla veya 
özîeil kanunun verdiği 'yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların ye teşekküllerin yönetim ve de
netim 'isterinde çalışanlar ile .aylıklı ve yevmiye(M memunlaırı... Siyasi partilere üye olamazlar» 
esasını vaiz 'etmiştir. 

Bu kanunlardan mülhem olarak Adalet Partisi Tüzüğünün 3. maddesinin (A) bendinin (f) fık
rasına «kamu 'iktisadi teşekküllerinin ve özel kanunla veya öızel kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin (yönetıılrn ve denetim işlerinde (çalışanlar ile aylıklı ve
ya yevmiyeli memurları... Adalet Bartis'ime girem'e|zll'eır.,» hükmü 'konuJİmuştur. 

Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununa me'zkûr hükümlerin konulmasındaki maksat ve gayenin; 
bu gibi teşekküllerin politikacılar tarafından siyasi amaçlarına vasıta kılınmasının ve gayrilâyık 
kimselerin bâzı politik hesaplar ve çıkarlar için menfaatlendirilmelerinlin önlenmıesine matuf olduğu 
herkesçe kolayca anlaşılabilecek bir keyfiyettir. Kanunların, maksat ve gayesini teşkil eden her du
rumu ve yasağı metinlerinde saymaları mümkün değildir. Onun içindir ki, kanunlar, bahusus Ana
yasa lâfzı kadar ruhu ve koyduğu veya koymak istediği açıkça anlaşılan prensipleri ile tatbik edi
lir ve edilmesi gerekir. Adalet Partisi üyesi, hemde Zonguldak 11 İdare Kurulu Üyesi olan adı geçen 
Mustafa Dilken, bir kamu kuruluşu olan Sümerbankın temsilcisi tâyin 'edilmiştir ki, bu durum 
Anayasanın 119 ve Siyasi Partiler Kanununun 8nci maddelerimin hiç değilse konuluşları maksadı
na, gayesine ve hedefine belirli şekilde aykırıdır. Hususiyle; ilim, tecrübe, ihtisas sahibi ve kendi
sinden istifade edileceği hiç olmazsa aklı eren, bitaraf şahıslarca teslim edilecek ve hizmetin görü
lebilmesi içlin tâyini zaruri olan bir şahsın değil de; Sümerhank teşkilâtında en küçük derecede 
veya en liyakatsiz olduğu kabul edilebilecek bir elemandan daha az vasıflı ve hem de partili bir 
şahsın tâyin edilmesi, bu aykırılığı ve tâyindeki asıl maksadın kayırma ve siyasi menfaat olduğu
nu daha açık göstermektedir. Bunlara ilâveten; Aşağıda ifade edildiği üzere bu tâyinin yapılma-
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sı için Zonguldak Milletvekili olan bir Bakamtı tavassut etmesi, dolayısı ile baskı yapmış olması 
da bunları teyideder. 

Sanayii Bakanı Sayın Mehmet Turgut bu tâyinin yapılması için Sümerbanka şifahen emir ver
miştir. Bunun o tarihteki Sümerbanık Genel Müdüründen ve idari Genel Müdür Mmnrâninden de öğ
renilmesi mümkündür. Bir tesadüf eseri o'larak o tarihte Genel' Müdür olan Şevket Davaslıgîl'in 
Sayın Mehmet Turgut ile yaptığı bi)r telefon konuşmasına muttali oîmaJk suretiyle bu emrift veril
diğine, Mustafa Diken'in durumunu öğrenince Genel Müdürün telefonda Sayın Mehmet Turgut'a 
izhar eylediği üzüntüsüne şahit lolımuş ve aynı Genel Müdür ite İdari Genel Müdür Muavini arasında 
geçen muhavereyi bizzat işitmekle bu emrin verildiğini öğrenmişimdir. Adı geçen Mustafa Diken'i 
Sümerbamk Genel Müdürü, yardımcıları Ve Yönetim Kurulu üyeleri tanımamakta İdiler. Esasen 
yukarda belirtilen şahsiyeti ve vasıfları itibariyle tanınmasının bahis mevzuu olamıyacağı malûm 
bir keyfiyettir. Nitekim; Sümerbank idarecilerine e durumun anlaşıdm'ası ve Adalet Partisi Meclis 
Grup Başkanlığı vasıtasiyle bu mevzuda verilmiş 25 . 3 . 19'67 tarihli yazılı soru önergesi üzerine, 
1 . 1 . 1967 tarihinde vazifeye başlamış olan Mustafa Diken 30 . 3 . 1967 tarihinde - zannediyorum 
güya istifa ettirilmek suretliyle - bu görevinden uzaklaştırılmıştır. 

Yukarda söz konusu edilmiş kanun hükümlerine ilâve etmekte zaruret vardır ki, 440 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin 1 nci bendi ve Niz'amnamesinin 116 ncı maddesi de «teşekkül ve müesse
selerin, barem dâhili veya barem harici kadrolar dan aylık veya ücret ailan personeli ile gündelik 
alan teknik personelin, ücretsiz de olsa sürekli veya geçici başka hiçbir iş ve hizımet kabul edemiye-
ceğinıi» âmirdir. Bunun tamimi de mevcuttur. Mustafa Diken ise parti kademesinde hizmet kabul 
etmiştir. 

Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut'un, Mustafa Dikenin temsilci olarak tâyini için Sümerban
ka emir vermeye veya Bakanlık nüfuzunu kullanarak tesir ötmeye kanunen yetkisi yok
tur. Bilâkis 440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi «teşekkülün ilgili olduğu Bakanlığın; teşekkül 
çalışmalarının kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesinÜ gözetlemekle görevli oldu
ğunu, bu maksatla gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini teftişe, icabında tahkike 
ta'bi tutmaya yetkili olduğunu» tasrih eylemiştir. 

O tarihte Ticaret Bakanı olan Zonguldak Milletvekili Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu da, aynı 
Genel Müdüre telefonlar etmek suretiyle bu tâyinin yapılması için Bakanlık nüfuzunu kullanmış
tır. 

Bu sebeplerle Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut'un fiili T. C. K. nun 240 ve eski Ticaret Ba
kanı Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu'nun fiili T. C. K. nun 228 ve mütaakıp maddelerine temas et
mektedir. 

2. Adı geçen Mustafa Dİken'ih (G1MA) İdare Meclisli Âzalığma getirilmesi : 
Yukarıda açıklandığı üzere ilkokul mezunu olan ve hiçbir ihtisası ve tecrübesi ve müktese'batı 

bulunmıyan Mustafa Diken, Sümerbank temsilciliğinden uzaklaştırılmasından hemen sonra ve yine 
1 500 lira aylık ücretle bu defa da GİMA İdare Meclisi Âzalığma getirilmiş ve halen bu görevde bu
lunmaktadır. 

GlMA'da 'kamu sektörleri olan Sümerbankm % 12,5, T. C. Ziraat Bankasının % 24,8, Et ve 
Balık Kurumunun % 6,3, Toprak Mahsulleri Ofisinin % 5,2 ve Şeker Fabrikaları, Devlet Üretme 
Çiftlikleri, Denizcilik Bankası, Halk Bankasının cem'an % 1,3 olarak % 50,1 hisseleri ve âmme 
müesseselerin (Belediyeler) % 3,1 hisseleri vardır. Hususi bankalar ve diğer ö'zel sektörlerin hisse
si % 46,8 dir. 

Görüldüğü üzere kamu sektörü kuruluşları ile âmime müesseseleri yarıdan fazla hisseye sahip 
bulunmaktadırlar. Bunların da Hükümetin nüfuzn altında oldukları malûmdur. 

Yüksek Murakabe Heyetince, GİMA'nm İktisadi Devlet Teşekkülü durumunda olduğu kabul 
edilmiştir. Bu itibarla İdare MeclMâzalarının 4i0 sayılı Kanun ve Nizamnamesindeki vasıfları 
haiz olması gerekir. 

Bakanlıkça söylendiğine göre adı geçen Mustafa Diken idare meclisi âzalığma güya (tasfi
ye halindeki İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri (Birliğini) temsilen 
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aday gösterilmiş ve genel kurulda teklif önergesi (T. C. Ziraat Bankası, "Sümerbank, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, Fisko birlik, Çukobirlik, Antibirlik) temsilcileri tara
fından imzalanmıştır. 

Bir defa, Mustafa Diken'in, İstanbul Yaş Meyva ve ıSebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
ile hiç alâka ve münasebeti yoktur ve bu Birlik idarecilerinin veya tasfiye heyetinin kendisini 
tanımış olması da bahis mevzuu olamıyaeağı aşikârdır. 

Saniyen; önergeyi imza eden yani teklifte bulunan ortaklardan T. C. Ziraat Bankası, Sü
merbank, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, sermayeleri tamamen Devlete ait Ka
mu Kuruluşları olup bunların genel müdürleri, genel müdür muavinleri, yönetim kurulu üye
leri ilgili bakanlarca tâyin veya inha edilirler. Bu teşekküllerin de Mustafa Diken'in şahsiyeti 
ve vasıfları itibariyle kendisini tanıdıklarına ve bilerek, faydalı olacağına inanarak, istiyerek 
kendiliklerinden böyle bir teklifte bulunmuş olduklarına kabule mantıken imkân yoktur. 

Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik), Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik), Antalya Pamuk, Narenciye ve Muz Satış Kooperatif
leri Birliği (Antibirlik) ve İstanbul Yaş Meyve ve 'Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği; 
2834 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ticaret Bakanlığının murakabesine tabi olup, bunların 
genel müdürlerinin tâyinleri ve genel kurullarının kararlarının tasdiki Ticaret Bakanlığına ait 
bulunduğu gibi, bakanlık icabında bunların genel kurul başkan ve üyelerinin vazifelerine de 
son verebilir. Görülmektedir ki, bu birlikler de Ticaret Bakanına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu 
birliklerin ve temsilcilerinin de; vasıfları ve şahsiyeti belirtilen Mustafa Diken adındaki şahsı 
tanımış olduklarını ve bilerek, faydalı olacağına inanarak kendiliklerinden böyle bir teklifte 
bulunduklarını keza benimsemek ve buna inanmak aklen mümkün değildir. 

Ticaret Bakanlığı yapmış ve halen Devlet Bakanı bulunan ıSaym ıSadık Tekin Müftüoğlu 
da Zonguldak Milletvekilidir. 

Yukarda 1 nci maddede arz edilmiş (440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 4 ncü bendi ve 
tüğüzünün 118 nci maddesi), (Anayasanın 119 ncu maddesi), ('Siyasi Partiler Kanununun 8 nci 
maddesi) ve (keza 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 1 nci bendi ve Nizamnamesinin 116 
ncı maddesi) ile alâkalı görüşler ve izahat burada da vâridolup yazının uzamaması için tekrar 
edilmemiştir. 

Görülmekte ve anlaşılmaktadır ki, adı geçen Mustafa Diken'in GİMA İdare Meclisi âzalığı-
na getirilme şekli ve idare meclisi âzası olması ilgili kanunlara ve bunların esas prensiplerine 
ve ruhlarına aykıdır. 

440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi de «İlgili bakanların, teşekkül çalışmalarının kanun ve 
tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevli ve gerekli hallerde teşekkül
lerin hesaplarını, işlemlerini teftişe, icabında tahkika tabi tutmaya yetkili olduklarını»' tasrih 
etmiştir. 

Bütün bu hususlar hakkında Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkanlığı vasıtasiyle Ti
caret Bakanlığına verilmiş 22 . 5 . 1967 ve 24 . 6 . 1967 tarihli soru önergeleri de vardır. 

Bu gayrikanuni ve usuli işlemler ve davranışlar eski Ticaret Bakanı Sayın ıSadık Tekin 
Müftüoğlu ile Ticaret Bakanı 'Sayın Ahmet Türkel'in bakanlıkları devrelerinde cereyan etmiş 
ve kısım kısım kendilerini alâkalandırmakta olduğundan bu davranışları ve kanuni icaplarını 
yapmamış olmaları T. C. Kanununun 240 ncı maddesi şümulüne girmektedir. 

Netice : 
Yukarda arz edilen hususlardan ve sebeplerden dolayı Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Tur

gut, eski Ticaret Bakanlarından Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Sayın Ah
met Türkel haklarında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddelerine tevfikan Meclis soruşturması (tahkikatı) açılmasını arz ve teklif ederim. 

12 . 6 . 1968 
Zonguldak Mileltvekili 

Ekmel Çetiner 

T. B. M. M. (S. Sayısı : ©5) 
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Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T.BMM, 
Soru§turma Hazırlık Komisyonu 13 . 3 . 1969 

Esas No. : 9/62 
Karar No. : 6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşjiik Toplantısı Başkanlığına 

12.6.1968 tarihinde Zonguldak Milletvekili Ekımel Çetiner tarafından verilen (Mustafa Diken 
adındaki şahsın Tarsus Boya Sanayiine Sümerbank temsilcisi olarak idare meclisi üyeliğine tâyini 
ve bilâhare GÎMA İdare Meclisi üyeliğine getirilmesi ile alâkalı işlemlerden ve tutumlarından 
dolayı Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 
12 nci maddelerine tevfikan Meclis Soruşturması açılması istemi üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisimin 19.6.1968 tarihli 10 ncu Birleşiminde Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliklerine se
çilen senatör ve milletvekillerinin iştirakiyle yapılan Soruşturma Hazırlık Komisyonu toplantıla
rında önerge sahibi Zonguldak Milletvekili Ekmıel Çetiner'in bilgilerine ve kendilerinde mıevcut ve
sika ve hâdiseyi aydınlatıcı diğer delil ve iddiaların ne olduğu, varsa Komisyona ibrazı talebedil-
miş, kendilerinin Komisyonda verdiği şifahi izahat arasında başkaca ibraz edilecek delil, vesika ge
tiremediğini ilcabıeiderse şahit dinlenmesi müdafaasında bulunmuş, Komisyonun şahit dinlemeye yet
kisi olmadığı hatırlatıldıktan sonra izahlarına devam etmiş sonunda bâzı vesikaların daha ilgili 
dairelerden celbi ile tetkiki isteğinde bulunmuş ::•. ' 

Dosyanın Komisyonumuza tevdi tarihinden itibaren bu konu ile ilgili bütün delillerin toplan
masına itina olunmuş, bilhassa iddia edilen hususatm tamamen incelenebilmesi için sözü geçen 
mıüesşıeselerin hukukî teşekkülleri birer birer incelenmiş, statüleri celbedilmiş, konuya müsnedolan 
bütün vesaikin getirilmesi temin edilerek bakanların müdafaalariyle birlikte dosyaya konmuştur. 

Yazılan yazılara gelen cevapların özeti aşağıya dercedilmiştir : 
1. 13.1.1969 tarih ve 5-017/2 sayı ile GÎMA Genel Müdürlüğünden alınan cevapta : 
31.12.1968 tarihi itibariyle sermaye müfredatını gösterir tabloda kamu sektörünün % 50 ve 

özel sektörün % 50 nisbetinde bir hisseye sahip bulundukları, Mustafa Diken'in 28.4.1967 günü.ya
pılan Umumi Heyet toplantısında 36 725 oy alarak seçildiği, GİMA Türk Anonim Şirketini Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulduğu ve halen 468 sayılı Kanuna göre Yüksek Denetleme 
Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun denetimine 
tabi tutulmadığı, Mustafa Diken'in seçildiği umumi heyet toplantı zaptının biir suretinin gönde
rildiği, 

2. GÎMA Müessesesinden alman 4 2.1969 tarih ve 1608-371/464 sayılı ikinci cevabi yazıda 
28.4.1967 tarihinde akdedilen Umumi Heyet toplantısında İstanbul Yaş Sebze ve Meyva Birliğini 
temsilen iştirak eden Mustafa Diken olmayıp şirket tasfiye memurları Fahri Sözleri, Mehmet Dirin 
ve Salâhattin Tüzün olduğu, Mustafa Diken'i mezkûr toplantıda Yönetim Kurulu üyeliğine teklif 
eden teklifçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi Sümerbank, 
Fisko Birlik, M.S.B., Çiko Birlik, Ant Birlik temsilcileri olduğu, tasfiye halindeki M.S.B. Koopera
tifinin tasfiye heyetine ait 1 . 10 . 1968 tarih ve 1294 yayılı yazıları örneğinin üişikte gönderildiği, 
M.S.B. Kooperatifinin 1 . 1 . 1968 tarih ve 1294 savdı yazılarına atfen Gima Hukuk Müşavirliğinin 
mütalâasının bir örneğinin ekli oılaralk gönderil'İliği yine M.S.B. nin 1 . 10 . 1968 tarihli yazısı 
üzerine idare meclisinde İkinci başkan tarafından bir önerge verilmiş olup keyfiyetin bu açıdan 
da hukukî incelemeye tabi bulundurulduğu, Gima Limited Şirketinin 16 . 7 . 1958 tarihinde Giima 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65) 
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Türk Anonim Şirketinin Ziraat Bankası ve Eti bank Kurumlunun %ti|rakiyle kurulduğu ve 
5 . 3 . 1965 tarihinde tasfiye edildiği, tasfiye halinde bulunan bir şirketin hükmü ve hukukî varlı
ğı devam ettiğinden bu şirketin ortaklık mevcut olduğundan hariçten temsilci olarak bir 'kimse
nin aday gösterilebileceği kanaatinde bulunulduğu, 

3. Tarsus Mensucat Boyadan Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden alınan 1 . 2 . 1969: 
tarih ve VIII/458 sayılı cevabi yazıda: 

Musttafa Diken''in Sümerbanık Genel Müdürlü günün §G|rikete muhatap 20 . 12 . 1966 taırih iştirak-
ler 958/44570 sayılı .teklif yazılana istinaden ve Sümerbank tlemsıilclisi olaralk İdare m e ç l e r i n i n 
5 . 1 . 1967 toplantısında Türk Ticaret Kanununun 315 nci maddesi gereğince ülk toplanacak şir
ket ortakllanr uamumdheyetinin (tasvibine aırz edilmek üzere 1 . 1 . 1967 tarihinden itibaren idare 
tmecliısleri * üyeliğine seçildiği karatr 5 . I1. 1967 tarih ve 1 sayı ile tasvibediiHdiği ve 30 Mart 1967 ta
rihinde toplanan ş i rketumumi heyetince Mustafa Diken'in İdare Meclisi Üyefiğine1 intihabdlun-
maması sebebiyle 1 . 4 . 1967 taırihinden itibaren üyelikten ayrıldığı, umumi heyet toplantısında 
Mustafâ Diken'in Türk Ticaıret Kanununun 315 nci maddesindeki lâzffime ve tasvip dışanda şahsı 
ile ilgili her hangi bir husus dermeyan edilmediği 

4. Yüksek Denetlemıe Kurulu Başkanlığından cevaben allanan 3 . 2 . 1969 tajilih ve 123 sayılı yazı 
da gıda ve ihtiyaç maddeleri Türk Anonim Şirketi (Gilma) kaımu hissesi % 50 nün üstünde bu
lunmaması sebebiyle kuruluştan beri şirket statüsü ile idaıre ve murakabe edilirken. 15 . 7 . 1960 
tarih ve 23 sayılı Kanunıla kurulun denetimine tabi tutulduğu ve 21 . 3 . 1964 te yürürlüğe giren 
440 sayılı Kanunun 23 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırılması, ortaklardan Türkiye Vakıflar Ban
kası ülle Gima Limited Şirketinin hisselerinin hususi sektör hissesi addedilmesinden adı geçen ka
nun hükümlerine göre İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğini iktisabedememesinden Yüksek Denet
leme Kurulunun denetimi (dışında bırakıldığı ve 8 . 3 . 1968 tarihinde ımevzuata uygun şekilde 
tesfiye- edikmiş olan Girna Lömited Şirketinin 3 500 aded 3 milyon 500 bin liralık hissesi şirket ge
nel kurulu karariyle Gitmanıın portföyüne intikali neticesinde kaimoı hissesi % 53,3 çe çıktığından 
kurulun denetimine tabi olacağı' yolundaki Ticaret Balkanlığı nezddnde yapılan teşebbüslerden 
bir netice alınmadığı, bu konu kesin hal şeklini buluncaya kadar Gimanıın yönetim ve muraka
besi bakımımdan 440 ve 468 sayılı kanunlarla gösterilen denetim dışında kaldığı, 

Tarsus Mensucat Boyalara Sanayii Anonim Şirketi sertaıaye kompozisyonu bakımından 440 ve 
468 sayılı kanunların kapsaımıı. dışında olduğu, 

5. Sanayi Bakanlığından alman tarihsiz ve 9/640 sayılı yazıda Mensucat Boyaları Sanayii 
Anonim? Şirketi Sümerbank ve Türkiye Halk Bankasının iştiraklerinden bulunduğu-12,5 milyon 
lira sermaye ile kurulan şirkete Sümerbankca taahhüdedilen 5 milyon liranın tamamının; Halk Ban
kasınca :taahhüdedil en 500 bin liranın ve özel ortaklarca taahhüdedilen 7 milyon liranın 5 milyon 
837 : bin: liralık kısmının ödendiği, şirket sermayesinin % 40 ma Sümerbankm, % 4 üne Halk Ban
kasının sahip bulunmakta olduğu, Mensucat Boyaları Sanayii Anonim Şirketi esas mukavelesinden 
bir adedinin gönderildiği, 

6. Sümerbank Genel Müdürlüğünden cevaben gelen 1 . 2 . 1969 tarih 4135/542 sayılı yazıda 
1967 yılı içinde Mustafa Diken'in Sümerbank temsilcisi olarak Tarsus Mensucat Boyaları Sanayii 
Anonim Ortaklığına tâyini sırasında Şevket Davaslıgil'in Genel Müdür ve ibrahim Etçioğlu'nun 
da idare Genel Müdür Muavini bulunduğu bildirilmiştir. 

Sonuç : 
1. Celbedilen vesikalara ve yapılan incelemelere göre Mustafa Diken'in Yönetim Kuruluna se

çildiği müesseselerin 440 sayılı Kanun hükümlerine ve Yüksek Murakabe Kurulunun denetimine 
tabi olmadığı; 

2; Sözü geçen bakanların Mustafa Diken'in Yönetim Kuruluna seçilmesi için baskı yaptıkları 
hususunda her hangi bir delil tesbit olunamadığı; 

T. B. M. M. (S. Sayısı : i65) 



3. Bu sebeplerle Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel haklarında soruşturmayı mucip bir husus bulunmadığına Komis
yonumuzca 11 . 2 . 1969 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

Ankara Senatörü 
M. Vural 

Sözcü 
Aydın Senatörü 

A. C. Coşkun 

Kâtip 
Amasya Milletvekili 

N. Şener 

Üye 
Edime Senatörü 
M. N. Ergeneli 

Üye 
Manisa Senatörü 
O. Karaosmanoğlu 

Üye 
Maraş Senatörü 

A. Karaküçük 

Üye 
Sivas Senatörü 

N. Ertürk 

Üye 
Bingöl Milletvekili 

M. E. Gündoğdü 

Üye 
Urfa Milletvekili 

N. Cevheri 

Üye 
Gaziantep Senatörü 

S. Tanyeri 

Üye 
Kastamonu Milletvekili 

A. Toközlü 

Üye 
Sivas Milletvekili 

N. N. Arslan 

'Kayseri Senatörü 
Söz hakkım baki 

8. Turan 

*>&•*( 

T. B. M. M. (S. Sayısı : «5) 





T. B. M. M. S. Sayısı : 65 e I nd ek 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner' in, bir şahsın Tarsus Boya 
Sanayii İdare Meclisi âzalığına tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve tutumları Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi şümulüne girdiği iddiasiyle, 
eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve eski Ticaret Bakanı Ahmet Türkel haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 6 nu

maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu ( 9 / 6 ) 

6 No. lu {Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
6 No. lu Soruşturma Hazırlık 3 . 4 . 1970 

Komisyonu 
Esas No. 9/6 
Karar No. 2 

T. B. M. M. (Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

3 . 12 . 1969 tarihli ve 2 nci Birleşim 215 numaralı Kararla kurulan, 21 . 1 . 1970 tarihin
deki seçimle işe ıbaşlıyam ve Komisyon mesaisini ikmal için 18 . 3 . 1970 tarihinden itibaren 30 
ıgün mehil verilen T. B. M. M. 6 Nıo. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz, 131 . 3 . 1970 tari
hinde vazife taksimini yaparak, Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in (bir isalısın, Tarsus Bo
ya 'Sanayii İdare Meclisi Azalığııııa tâyini ve bilâhara Gima İdare Mıeelisi âzalığuna getirilişinde 
yapılan işlem ve tutumları Türk Geza Kanununun 240 ncı maddesi şümulüne girdiği iddiasiyle, Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut, Eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis ^Soruşturması açılmasına dair -önergesi üzerine, 2 nci Devre S. Sayısı: 65 ile neşredilen ve 'evvel
ce teşekkül edip konuyu tetkik ederek karara bağlamış bulunan 9/62 numaralı soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun !İ3 . 3 . 1969 tarihli esas 9/62 ve karar 16 sayılı rapor Komisyonumuzca da 
aynen ve >oy (birliği ile kabul edilmiştir. 

Birleşik Toplantı Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

•6. No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Kırklareli Milletvekili Gaziantep iSenatörü İzmir Senatörü 
M. Atagün S. Tanyeri O. Kor 

Kars Milletvekili Tokat Milletvekili Girtesun Müldtrvefaili 
K. Kaya O. ffacıbaloğlu S. Orhon 
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Zaflguldaik Eski Milletvekili Bkmel Çetiner'in önergesi 

12 . 6 , 1968 

TüaMye Büyük Millet Meclisi 'Birleşik Toplantısı Baişkanlığma 

özü : Mustafa 'Dikmen 'adındaki işahsın Tarsus Boya Sa
nayiine 'Sümierlbank temsilcisi olanak idare mec
lisi âzalığıına tâyini ve bilâhara ıGima idare mec
lisi âzalığma ıgetirilişi ile alâkalı işlemlerden ve 
tutumlarından dolayı îSanayi Bakanı (Sayın Meh
met Turgut, Eski Ticaret Bakanı ıSaym Sadık 
Tekitti Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türk-
0İ JhıaM'aramıdıa Amiayiaisıainm 90 ve T. B. M. M. İç
tüzüğünün 12 nıci maddelerinle tevfikan Meclis 
soraşturması (tahkikatı) anılması istemi. 

1. Mustafa Dikmen adındaki şahsın Tarsus Boya Sanayiine ıSümerbank temsilcisi olarak tâyin 
«dikmesi : 

Mustafa Dikmen, ilkokul mezunudur ve Zonguldak'ta ikamet eder. Bütün Zonguldak halkınca 
bilinmekte olduğu üzere, (kendisinin mesleki terzilik olup, terziliği ide 15 yıl evvel tamamen bı
rakmıştır. 15 yıldan bu tarafa da belirli hiçbir işle iştigal etmemiş ve asıl meşguliyetini siyasi 
partiler içindeki faaliyetler teşkil 'edegelmiştir. '115 seneden 'beri şayet kalmış ise; yaptığı kasalba 
terziliğinden »edindiği derecede terzilikten başka hiçbir işte ve sahada ihtisas ve tecrübe sahibi 
değildir ve (hiçbir müktesebatı yoktur. Zonguldak'ta yapılacak 'basit bir tetkikat ile, 15 seneden 
beri geçimini nasıl sağladığı ve nelerle meşigul olduğu ve ihaiz olduğu vasıflar tesbit edilebilir, 

Kendisi Zonguldak Adalet Partisi 11 İdare Kurulu üyesidir. 
İşte bu şahıs, Tarsus Boya Sanayiine hariçten layda 1 500 lira ücretle Sümerlbank temsilcisi 

olarak tâyin edilmiştir. Tarsus Boya Sanayii, 440 sayılı Kanuna tabi İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden olan Sümerbankm ve Türkiye Halk Bankasının iştiraklerinden olup, Sümerbankm his
sesi % 40 tır. 

Halbuki İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesinin 4 ncü bendi ve bu kanunun sureti tatbiki hakkındaki tüzüğün 118 
ııci maddesi «... İştirakin ıbulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli memuru 'bulunmazsa, bir başka 
yerdeki kifayetli memura iştirakin idare meclisi üyeliği, murakıplığı ve tasfiye memurluğu veri
lebilir.» şartını koymuşlardır ki, bu suretle kanuni mevzuat, teşekkülün kendi meımurlaırı için dahi 
(kifayet) esası üzerinde durmuştur. 

Böyle olunca açıktan bir temsilci tâyin edilirken de, 440 sayılı Kanunun 32. ve nizamnamesi
nin 118. maddesinde tasrih edilmiş bu (liyakat) esasına sadık kalınması ve hiç olmazsa kendi per
sonelindeki kadar vasıflar aranması gerektiği aşikârdır. 

Tahsil derecesi ve vasıfları açıklanan Mustafa Diken'in ise; bu bakımdan teşekkülün en kifayet
siz memuru ile dahi mukayese edilemiyeceği açıktır. 

Aynı kanunun 27. ve nizamnamesinin 71. maddeleri «teşekkül payının % 15 den fazla olduğu 
iştiraklerinin yönetim kurulunda teşekkülün bir teşekkül temsilcisi bulundurabileceğini'» açıklamış
tır. Mustafa Diken'in temsilci tâyin edildiği tarihte Tarsus Boya Sanayii1 iştirakinde Sümerbankm 
esasen iki temsilcisi mevcut idi. Adı geçen şahıs üçüncü temsilci olarak tâyin edilmiştir. 

Hiçbir sahada ve branşta hukukî, iktisadi, ticari, malî, ilmî ve teknik hiçbir ihtisas ve tecrübesi 
bulunmıyan ve ilkokul mezunu olan bir şahsın; yüksek tahsilli bir memurun ancak 15 • 20 senede 
veya teknik bir elemanın özel ihtisasa dayanan bilgisi karşılığı alabileceği ayda 1 500 lira üeretle, 
kamu kuruluşlarının iştiraklerinden olan Tarsus Boya Sanayiine Sümerbank gibi bir müessesenin, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : '65 e 1 inci ek) 
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hem de üçüncü temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliğine tâyininin; o hizmetin görülmesi ve lâyı-
kının tâyini düşüncesi ile değil, daha başka maksat ve sebeplerle yapıldığı meydandadır. 

Bir parti veya hükümetin, kendi mensuplarından olanları veya itimadedeceği kimseleri bâzı 
görevlere tâyinde takdir ve tercih hakkına sahibolması normal ve mâkûl kabul edilebilse dahi, bu 
takdir ve tercihin lâyık olanlar arasında yapılması ve hiç olmazsa kendi mensupları arasından lâyık 
olanlarını göreve getirip esi de hizmet ve sorumluluk anlayışı bakımından o derece zaruri ve mecbu
ridir. 

Bu tâyindeki sebep ve gayenin ise, adı geçenin Zonguldak Adalet Partisi il kurulu üyesi olması 
ve bâzı şahısların politik çıkarlarıdır. 

Anayasanın 119. maddesi ise «memurlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve denetim 
işlerinde çalışanlar... Siyasi partilere üye olamazlar» hükmünü koymuştur. 

Siyasi Partiler Kanununun 8. maddesi de «... Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunla ve
ya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve dene
tim işlerinde çalışanlar ile aylıklı ve yevmiyeli memurları... Siyasi partilere üye olamazlar* esasını 
vaz'etmiştir. 

Bu kanunlardan mülhem olarak Adalet Partisi Tüzüğünün 3. maddesinin (A) bendinin (f) fık
rasına «kamu iktisadi teşekküllerinin ve özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ile aylıklı veya 
yevmiyeli memurları... Adalet Partisine giremezler.» hükmü konulmuştur. 

Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununa mezkûr hükümlerin konulmasındaki maksat ve gayenin; 
bu gibi teşekküllerin politikacılar tarafından siyasi amaçlarına vasıta kılınmasının ve gayrilâyık 
kimselerin bâzı politik hesaplar ve çıkarlar için menfaatlendirilmelerinin önlenmesine matuf oldu
ğu herkesçe kolayca anlaşılabilecek bir keyfiyettir. Kanunların, maksat ve gayesini teşkil eden her 
durumu ve yasağı metinlerinde saymaları mümkün değildir. Onun içindir ki, kanunlar, bahusus Ana
yasa lâfzı kadar ruhu ve koyduğu veya koymak istediği açıkça anlaşılan prensipleri ile tatbik edi
lir ve edilmesi gerekir. Adalet Partisi üyesi, hem de Zonguldak İl İdare Kurulu Üyesi olan adı ge
çen Mustafa Diken, bir kamu kuruluşu olan Sümerbankm temsilcisi tâyin edilmiştir ki, bu durum 
Anayasanın 119 ve Siyasi Partiler Kanununun 8 nci maddelerinin hiç değilse konuluşları maksadı
na, gayesine ve hedefine belirli şekilde aykırıdır. Hususiyle; ilim, tecrübe, ihtisas sahibi ve kendi
sinden istifade edileceği1 hiç olmazsa aklı eren, bitaraf şahıslarca teslim edilecek ve hizmetin görü
lebilmesi için tâyini zaruri olan bir şahsın değil de; Sümerbank teşkilâtında en küçük derecede ve
ya en liyakatsiz olduğu kabul edilebilecek bir elemandan daha az vasıflı ve hem de partili bir 
şahsın tâyin edilmesi, bu aykırılığı ve tâyindeki asıl maksadın kayırma ve siyasi menfaat olduğu
nu daha açık göstermektedir. Bunlara ilâveten; Aşağıda ifade edildiği üzere bu tâyinin yapılma
sı için Zonguldak Milletvekili olan bir Balkanın tavassut etmesi, dolayısı ile ba»kı yapmış olmam 
da bunları teyideder. 

Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut bu tâyinin yapılmıasa için Sümerbanıka şifahen emir ver
miştir. Bunun o tarihteki Sümerbank Genel Müdüründen ve idari Gene'l Müdür Muavinimden de öğ
renilmesi müm,kündür. Bir tesadüf eseri olarak o tarihte Geniel Müdür olan Şevket Davaslıgil'in 
Sayın Mehmet Turgut ile yaptığı bir telefon konuşmasına muttali olmak suretiyle bu emrin veril
diğine, Mustafa Dikeıı'ıin durumunu öğrenince Genel Müdürün telefonida Sayın Mehmet Turgut'a 
izhar eylediği üzüntüsüne ışahidolmuş ve aynı Grenci Müdür ile İdari Genel Müdür Muavini arasında 
geçen muhavereyi bizzat işitmekle bu emjriin verildiğini öğrenmişimdir. Adı geçen Mustafa Diken'i 
Sümerbank Genel Müdürü, yardımcıdan ve Yönetim Kurulu üyeleri tanımlamakta idiler. Esasen 
yukarda belirtiileıı ışahsiyeti ve vasıfları itibariyle tanınımasmm bahis mevzuu odamıyacağı malûm 
bir keyfiyettir. Nitekim; Sümerbank idarecilerine e durumun anlaşılması ve Adafet Partisi Meclis 
Grup Başkanlığı vâsıtasiyle bu mevzuda Verilmiş 25 . 3 . 1967 tarihli yazılı soru önergesi üzerine, 
1 . 1 . 1967 tarihinde vazifeye başlamış olan mlustafa Diken 30 .. 3 . 1967 tarihinde - zannediyorum 
güya istifa ettirilin ek suretiyle - bu 'görevinden u zaklaştırılmıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65 e 1 nci ek) 
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Yukarda söz konusu edilmiş kanun hükümlerine dlâve etmekte zaruret vardır ki, 440 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin 1 nci bendi ve Nizamnamesinin 116 ncı maddesi de «teşekkül ve müesse
selerin, barem dâhili veya barem, harici kadrolar dan aylık veya ücret alan personeli ile gündeûilk 
alan teknik personelin, ücretsiz de olsa sürekli ve ya geçici başka hiçbir iş ve hizmet kabul edemeye
ceğini» âmıirdir. Bunun tamimi de mevcuttur. Mustafa Dilken ise parti kademesinde hizmet kabul 
etmiştir. 

Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut'un,, Mustafa Dikenin temsilci olarak tâyini için Sümerban-
ka elmdr verfmeye veya Baikanılık nüfuzunu kullanarak tesir etmeye kanunen yetkiisi yok
tur. Bilâkis 440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi «teşekkülün ilgili olduğu Bakanlığın; teşekkül 
çalışmalarının kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetlemekle görevli oldu
ğunu, bu maksatla gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ye işlemlerini teftişe, âcabmda tahki
ke tabi tutmaya yetkili olduğunu» tasrih eylemiştir. 

O tarihte Ticaret Bakanı olan Zonguldak Milletvekilli Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu da, laynı 
Genel Müdüre tölefonlar etmek suretiyle bu tâyinin yapılması için Bakanlık nüfuzunu (kullanmış
tı?. 

Bu sebeplerle Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut 'un fitili T. C. K. nun 240 ve eski Ticaret Ba
kanı Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu'nuıı fiili T. C. K. nun 228 ve mütaakıp maddelerine temas et
mektedir. 

2, Adı geçien Mustafa Dikenlin (GİMA) İdare Meclisi Âzalığına getirilmesi : 
Yukarıda açıklandığı üzere ilkokul miezunu olan ve hiçbir ihtisası ve tecrübesi ve ımüktesebatı 

bulunmıyan Mustafa Dilken, Sümerbank temsilciliğinden uzaklaştırılmasından hemen sonra ve yine 
1 500 lira ayılık ücretle bu defa da GİMA İdare Meclisi Âzalığına getirilmiş ve halen bu 'görevde bu
lunmaktadır. 

GİMA' da kamu sektörleri olan Sümerbanikm % 12,5, T. C. Ziraat Bankasının % 24,8, Et ve 
Balık Kurumunun '% 6,3,, Toprak Mahsulleri Ofisinin % 5,2 ve Şeker Fabrikaları, Devlet Üretme 
Çiftlikleri, Denizcilik Bankası, Halk Bankasının oem'ıan % 1,3 olarak ı% 50„1 hisseleri ve âmme 
müesseselerin (Belediyeler) % 3,1 hisseleri vardır. Hususi bankalar ve diğe!r özel sektörlerin hisse
si % 46,8 dir. 

Görüldüğü üzere kamu sektörü lcuruluşları ile âmme müesseseleri yarıdan fazıla hisseye sahlip 
bulunmaktadırlar. Bunların da Hükümetin nüfuzu altında oldukları mualûmdur, 

* Yüksek Murakabe Heyetince, GİMA'nm İktisadi Devlet Teşekkülü durumunda olduğu kabul 
edilmiştir. Bu itibarla İdare Mıeclisi âzalarının 440 sayılı Kanun ve Nizamna'mıesindeki vasıfları 
haiz olması gerektir. 

Bakanlıkça söylendiğine göre adı geçen Mustafa Dilken idare metalim âzalığına güya (tasfi
ye halindeki İstanbul Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Binliğini) temsilen 
aday gösterilmiş ve genel kurulda teklif önergesi (T. C. Ziraat Bankası, Sümerbank, Toprak 
M ahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, FiskobMik, Çukobirlik, Antibirlik) temsilcileri tara
lından imzalanmıştır. 

ıBir defa, .Mustafa Dilken'in, İstanbul Yaş Meyva ve SebzB Tarım ıSatış Kooperatifleri Birliği 
ile hiç alâka ve münaiselbeti yoktur ve bu Birlik idarecilerinin veya tasfiye heyetinin kendisini 
tnınmış olması da bahis mevzuu olamayacağı aşikârdır. 

•Saniyen; önergeyi imza eden yani teklifte bulunan ortaklardan T. C. Ziraat Bankası, Sü-
merbank, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, sermayeleri tamamen Devlete ait Ka
mu Kuruluşları olup bunların genel müdürleri, genel müdür muavinleri, yönetim kurulu üyeleri 
iigili bakanlarca tâyin veya inha edilirler. Bu teşekküllerin de Mustafa Diken'in şahsiyeti ve 
vakıfları itibariyle kendisini tanıdıklarına ve bilerek, faydalı olacağına inanarak, istiyerek kendi 
İlklerinden 'böyle bir teklifte bulunmuş olduklarına kabule mantıken imkân yoktur. 

öiresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fisfcobirlik), Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik), Antalya Pamuk, Narenciye ve Muz Satış Kooperatif-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65 e 1 nci ek) 
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leri Birliği (Antibirlik) ve İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği; 
2834 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ticaret Bakanlığının murakabesine tabi olup, bunların 
genel müdürlerinin tâyinleri ve genel kurullarının (kararlarının tasdiki 'Ticaret Bakanlığına ait 
bulunduğu gibi, bakanlık icabında bunların genel kurul başkan ve üyelerinin vazifelerine de son 
verebilir. Görülmektedir ki, hu birlikler de Ticaret (Bakanına sıkı sılkıya /bağlıdırlar. Bu birlikle
rin ve temsilcilerinin de; vasıfları ve şahsiyeti belirtilen Mustafa Diken adındaki şahsı tanımış 
olduklarını ve 'bilerek, faydalı olacağına inanarak 'kendiliklerinden böyle ıbir teklifte bulundukla
rını keza benimsemek ve buna inanmak aklen mümkün değildir. 

Ticaret Bakanlığı yapmış ve halen Devlet Bak?nı bulunan Sayın Sadılk Tekin Müftüoğlu da 
Zonguldak Milletvekilidir. 

Yukarda 1 nci maddede arz edilmiş (440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 4 ncü bendi ve 
tüzüğünün 118 nci maddesi), (Anayasanın 119 ncu maddesi), .(Siyasi Partiler Kanununun 8 nci 
maddesi) ve (keza 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 1 nci bendi ve Nizamnamesinin 116 
ncı maddesi) ile alâkalı görüşler ve izahat burada da vâridolup yazının uzamaması için tekrar 
edilmemiştir. 

Görülmekte ve anlaşılmaktadır ki, adı geçen Mustafa Diken'in GİMA İdare Meclisi âzalığı-
na (getirilme şekli ve idare meclisi âzası olması ilgili kanunlara ve bunların esas prensiplerine 
ve ruhlarına aykırıdır. 

440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi de «İlgili bakanların, teşekkül çalışmalarının kanun ve 
tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevli ve gerekli hallerde teşekkül
lerin hesaplarını, işlemlerini teftişe, icabında tahkika tabi tutmaya yetkili olduklarını» tasrih 
etmiştir. ' 

Bütün bu hususlar hakkında Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkanlığı vasutasiyle Ti-
curet Bakanlığına verilmiş 25 . 5 .. 1967 ve 24 . 6 . 1967 tarihli soru önergeleri de vardır. 

Bu gayrikanuni ve uısuli işlemler ve davranışlar eski Ticaret Bakanı Sayın Sadık Tekin 
Müftüoğlu ile Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel'in 'bakanlıkları devrelerinde cereyan etmiş 
ve. kısım kısım kendilerini alâkalandırmakta oldiığundan bu davranışları ve kanuni icaplarını 
yapmamış almaları T. C. Kanununun 240 ncı maddesi şümulüne girmektedir. 

Netice : 
Yukarda arz edilen hususlardan ve sebeplerden dolayı Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Tur

gut, eski Ticaret Bakanlarından Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu ve 'Ticardt Bakanı Sayın Âh-
me1 Türkel haklarında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddelerine tevfikan Meclis soruşturması (tahkikatı) açılmasını arz ve te'klif ederim. 

12 . 6 . 1968 
Zonguldak Milletvekili 

Ekmel Çeiiner 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65 e 1 nci ek) 
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T , e. . 
Sanalı Bakanlığı 16 . 7 . 19f>$ 

Müst&§arlık Yazı işUri < 
Bürosu 

$<*y% : 9/397 
Eonu : E'sıki Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un cevabı 

T. B. M. M. Birleşik 'Toplantısı Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 25 . 6 .1968 tarih vie 9/02 - 6605 - 42259 sayılı yazılan : 
Zonguldak Milletvekili Elktael Çetiner'in Meclis Soruşturması açılmasına daÜr önergesine ceva-

bımıız ilişik olarak sunulmuştur. 
ISaygılarıımla arz edeıriim. 

Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Sayın Ekfmel Çetiner Meelis Sornştuıimafeı açılmasına dair önergesinde, 

1. Sümerbarik temsilcisi olarak gösterilen Mulsttafa Dilken'in hariçten seçilidliği ve bu muanıe 
lenin 444 «sayılı Kanunun $2 nci maddesine aykırı olduğu, 

'2. 440 ısa'yıılı Kanunun 27 nci ve ilgili tüzüğün 71 nci maicfldesi gereğince Şirkette teşekkülün 
bir tanmlcüi bulundurabileceği, 

'3. iMüstaf a Dikenlin yüksek tahsilli olmaması tsdbebiyle 'böyle hir görevle aday g'ösiterihneisi ve 
1 600 lira ücret verilmesinin SsalbetisSIzlSiğtL, 

4. Anayasanın 119 nen ınad'delsine aykırı hareket edildiği, 
llddia edilmekte ilse ide; aşağıda arız edeceğim ımalûmat mutvaceheisinlde önetfgeüe fileri sürülen 

huSulsl'arın yersffiz .olduğu 'görMecielfotir. * 
a) Mustafa Diken Şirket'e tâyin değil 440 sayılı 'Kanon gereğince Sümerbank Yönetim Ku

rulunun 15 . 12 . 1906 tarih ve 54/1802 sayılı karari'yle tetaıisilci ıortlarak gösterilmjiş vie Şirket ida
re Möclsinin ' 5 . 1 . 1967 tarihli t'oplantılsınJda üye olarak seçilmiştir. 

Seçim keyfiyeti ilk Şirket Umumi Heyet toplantısında tasvip görmüştür. 
b) 440 ısayılı Kanunun 32 nci maddesi «Teşekkül mensuplarının başka hir işle meşlgul ülamt-

yacakları» hususu ile ilgili olup «temsüci üyelik» ûe alâkalı değildir. Tüzüğün 118 nci maddesin
de ide belirtildiği gübi madde hükmü yönetim kurulu ve yönetim komitesli üyeleriyle teşıeikkül ge
nel 'müdür ve müessese müdürlerinin iştirakin fldare ımeclisinide ve mnrakıplığınlda Ibülunımallıar]-
na engel hükmü taşımaktadır. Teşekkül mensuplarının iştiraklerde görev alabilmeleri istfenai 
hailler olarak düşünülmüş ve şartları (kifayet ve Yönetim Komitesi izni) ifade leldillmıiştir, • 

440 sayılı Kanunun teşekkül iştirakleri ile ilgili 27 nci maddesi, teşekkül temsilcisinin mutlaka 
dâhilden seçileceği hükmünü taşımamaktadır. 

Devlet iştirakleri ile ilgili 26 neı madde ise, Maliye Bakanlığına dışardan temsilci tâyin yetki
sini vermigtir. 

Teşekkül iştiraklerinde durum farklı mütalâa edilemiyeceği ve esasen 27 nci madde 26 nci mad
deye paralel hükümler taşıdığından teşekkül temsilcilerinin dışardan aday gösterilmelerine mâni 
bir husus 'bulunmamaktadır. 

Nitekim Ercüment Hikmet Basa ve Veli Bakaran dışardan aday gösterilip şirket idare meclisi 
âzalığına seçilmiş kimselerdir. 

Bundan başka eski yıllarda : 
Muammer Akpmar (Adapazarı Şeker Fabrikası İdare Meclisi Üyesi) Serbest Avukat 1.4.1961 -

25.3.1966 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65 e 1 aıci ek) 
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Cemil Parman (Güven T. A. Sigorta Şirketi Müdürler Kurulu Üyesi) Serbest tktiaatçı 31.3.1061 
Mart 1969 

Şakir Zampaoğlu (içel Selüloz ve Kâğıt Sanayii A. Ş. Tasfiye Memuru) Emekli Hesap Uzmanı 
31.3.1961 - 4.6.1964 

Mehmet Kartal Mannesman (Sümerbank Boru End. T. A. Ş.) (Murakıp) Serbest Avukat 
31.3.1962 - 12.6.1964 

Ayrıca başka teşebbüslerde buna benzer pek çok misal mevcuttur. 
c)i Diğer taraftan mezkûr konunun 27 nci ve ilgili tüzüğün 71 nci maddeleri, teşekkül hisse

sinin % 15 inden fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında teşekkül temsilcisi bir üye bu
lundurulabileceğini vaz'etmektedir. Bu madde, T. Ticaret Kanununun 312 nci maddesinde, hük
mi şahıslar idare meclisi âzası olamazlar, fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar ida
re meclisine âza seçilebilirler hükmü karşısında temsilcilerin üye olduklarının ifadesidir. Üye 
tahdidi mânasını taşımadığı ve iştirakin teşekkül temsilcisi olarak gösterilen üye dışında teşekkül 
personelinden başka bir üye de seçebileceği düşünüldüğünde temsilci sayısı artacğı tabiîdir. 
Kaldı ki madde metninde de «teşekkül temsilcileri» tâbiri kullanılmaktadır. 

Teşekkül Türk Ticaret Kanunun ve şirket esas mukavelesi dâhilinde yeteri kadar temsilci 
bulundurmak (hakikini haiz olmak gerekir. Sülmer'bank % 40 hissesinin en iyi şekilde temsilini 
esas tutmaktadır. 

Şirket esas mnıjkavelenamesinin 8 nci «maddesinde, şirket işleri Ve idaresi umuimi heyet tarafın
dan seçilecek en çok 7 üfyedıen teşkil oDunaeak bir idare meclisi Itiarafuıdan idare otLunaeağı esası 
kabul edilmiştir. 

Şirket idare meclisleri, kuruluş tarihi olan 1957 den 1960 senesine kadar 7, 1961 den 1965 sene
sine kadar 5 er üyeden' müteşeklkil bolunmaktaydı. 1966 senesinde ise 6 fütye seçilmiştir. 1967 den 
beri 7 idare meclisi üyesi tarafından idare edilmekte olup Süimıerbıanik'ın 3 temsilcisi bulunmakta
dır. 

d)1 Mustafa Dilken'in ticari 'hayattaki 15 yıllık tecrübesi ve müktesebatı maları itibara akna-
rak temsilci gösterilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunıunuta, 315 nci maddesi «275 nıci madde hüikümfleri (mahfuz tolmak üzere 
bir â'zalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici 'olarak seçip ilk toplanacak 
umumi heyetin tasvibine arz eder» hükmünü 'âmir bulunmaktadır. Kanuni şartlar ise; 

a) Kullanıma ehliyetine sahibıolmak, 
b)/ Memur olmamak (istisnaları vardır) 
c) Hakiki şahrus olmak (pay sahihi hükmî şahıs ancak temsilci gönderebilir.) 
d)' Pay sahibi olmak (her zaman aranmamakta) diğer bâzı şartlar esas mukavelenamelere d* 

koyabilmektedir. Görüldüğü üzere yüksek tahsil (kanuni bir şart değildir. 
Mustafa Diken kanuni şartları tamamen haiz bir vatandaş oıliarak (bu göreve aday gösterilmiş

tir. Türk Ticaret Kanunu esasları dahilinde seçim yapılmış, umuimi heyetten tasvip görmüştür, 
Türk: Ticaret Kanıunıunida ve şirket esas mukavelenıamesinde tahsil şartı aranmiamialktadar. Ka

nuni şartlan haiz olmıyan bir adayı nie şirket idare ımeelM seçer ve nie de umumi heyet bu Geçi
mi tasvibederdi. 

e) Anayasalının 119 neu maddesinde «memurlar ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yönetim 
ve denetim işlerinde çalışanlar... Siyasi partilere üye olamazlar...» denildiğinle malzaran maddede 
sayılanlar dışında kalanların siyasi partilere üye 'Olarak girmelerime mlâni bir husus yoktur. 

Mensucat Boyaları Sanayii bir anonim şirket olup tamamen hususi hukuk hükümlerinle tabi 
bulunmaktadır. Bu sebeple de Barem Ikanunları uygulanmamakta ve idare meclisi âaalanna 
umumi heyetçe kararlaştırılanı ücret verilmeıktedir. 

Mustafa Diken de idare mleclisine seçilen diğer ortaklar gibi muamele görmügttür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65 e 1 inci ek) 
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Eski Ticaret Balkanı Ahmet TürkeTin cevabı 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 26 . 9 . 1968 

leticaret Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9/62 

ıMillet Meclîsine 

îliği : 2̂ 5 . 6 . 1968 (günlü Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü, 9/02 - « 6 / 4 2 2 5 $ sayılı ya
zınız. • 

Zonguldak: (Milletvekili Sayın 'Efeme! Çetiner'in Meclis soruşturması açılması halkkmdaki önerge
sinin, Mustafa Dİken'in «GtfMA, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 'Türk Anonim .Şirketi»; İdare Meclisi 
âzalığına 'seçilmiş olmasına değinen Bakanlığımla ilgili 2 nci (bölümü incelenmiş ve bu ^konudaki g;ö-
rüşüm aşağıda arz olunmuştur. 

. «Gima Gıda ve 'İhtiyaç Maddeleri Türik Anonim Sirkati, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
kurulmuş !bir anonim şirket olup, iserttmayesine İktisadi Devlet Teşekküllerinin iştiraki bulunması 
dolayıisiyle Yük&efc Muralkalbe Heyetinin denetimime tâbi IbulunimalktaldTr. 

'İktisadi (Devlet 'Teşekküllerinin iştiralki (bulunan adı geçen şirketin idare 'meclisi 'Türfk Ticaret 
Kanunu bükümleri uyarınca (kendi genel kurulu tarafından seçilmektedir. 

iŞi'rîketin 28 . 4 . 19107 tarihinde yapılmış olan 'genel kurul toplantısında, [hissedar tmiüeBis es elerin 
(T. C. Ziraat Bankası, ISümerbanlk, Toprak Mahsûlleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, Fisko - Birlik, 
Çufldo-Biriik ve Aritlbirlik) temisilcileri tarafından müştereken /verilmiş Ibir önergede mezkûr teşek
küllerin adayları ile hirlikte T'alsfiye Halinde îstaribül Yaş Meyva ve (Sefoıze Tanmı ISatış Koopera^ 
tifleri Birliğini temsilen Mustafa Dilken aday olarak 'gösterilmiş ive yapılan oylamıa sonucumda adı 
geçen, Giına'nın İdare Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Bu durum şirlketin 'söz (konusu toplantısına, ait 
tutanakların ineelenmlesi (halinde 'açılkça görülebilir. 

Diğer taraftan önergede Mustafa Dikem'in vasıflarının 440 «ayılı Kanunun i3'2 nci maddesinin 
4 ncü (bendi ve fon kanuna müsteniden, yürürlüğe 'konulan 'Tüzüğün I1T8 nci mıaddelsindeki «... İşti
rakin Ibulunlduğu şehirde teşekkülün (kifayetli memuru (bulunmazsa (bir 'başka yerdeki kifayetli per
soneli yönetim kurullarının muvafakati ile, 'bu teşekküllerin iştiraklerinden yalnız birinin idare 
meclisinde, murakıplığımda veya tasfiye memurluğunda »bulunabilirler» ıhülkmü içerisinde 'yer 'alan 
«kifayetli memura deyimi ile Ibağdaşım.adığı ileri sürülmektedir. 

Balhis konusu 440 isayılı Kanun ve Tüzüğün mezkûr maddeleri, esas itibariyle Iteşelkküller men
suplarının 'başka /bir işle meşgul olamııyacaklarınia 've bunun istisnalarına ait hükümleri ihtiva et
mektedir. O kadar ki, (bu husus madde 'başlığında dahi «haşlka iş ve 'hizmet yasağu» denmek sure-
tiyle laçikça belirtilmiş Ibulunmakt'adır. 

Madde metninde iştiraklerin yönetim ve denetim ıkurulu 'üyelerinde mutlaka yüksek tahsil, ih
tisas ıgîbi vasıfların (bulunacağıma dair hir hükme yer verilmiş değildir. Kanunda «kifayetli» deyi
minin (kullanılmış olmasındaki maksat ve »gaye daha ziyade yönetim ve denetim Ikurulu üyelerinin 
hizmetin gerektirdiği niteliklere uygunluğunu sağlamak içindir. 

Anonim şirketlerde hilslsedar olan (İktisadi Devlet Teşelkkülleri tarafımdan yönetim kuruluna üye 
'olarak gösterilecek -adayların işbilir ve kifayetli şahıslar 'olması şayanı arzudur. Bununla Iberaiber 
(bu durum kamu teşehbüislerinıce ıgiösterilecefk adayların ıgenel kurul tarafından seçilmelerini zorunlu 
kılmaz. Kaldı ki, MıMafa ©iken Kamu (İktisadi Te'şeblbüsü hüviyetimde »otoyan Tasfiye Halinde İs
tanbul Yaş Meyva ve Sehze 'Tarım ISatı'ş Kooperatifleri Biriiğini temsilen- Yönetim Kuruluna aday 
olarak (gösterilmiş ve seçilmiştir. 

Bundan Ibaşka -anonim şiriketlerde hissedar (bulunan hükmi şahısların idare meclisinde kendile
rini hakiki şahıslar marifetiyle temsil ettirmeleri mevzuat ieaJbıdır. Ancak idare anecli'sinde 'görev 

'T. B. M. M. (S. Sayısı ; >65 e 1 inci ek) 
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.alacak bu temsilcilerin, temsil ettikleri müesseseler dışında diğer ortak teşekküller tarafından ta
nınıp (bilinmeleri hususunda kanuni (bir mecburiyet yoktur. 

Diğer taraftan '«Gima, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 'Türk Anonim Şirketi», sermayesinin % 50 si 
kamu sektörünün lelinde 'bulunan ve Başbakanlık Yüksek Denetleme (Kurulunun denetimine tâbi 
olan 'bir kuruluş ise de kendi kuruluş kanunu yürürlüğe girmemiş bulunmaktadır. 

(Bu itibarla adı igeçen şirket Anayasanın 119 ve Siyasi Partiler Kanununun 8 nci maddelerinde 
yazılı teşekküller meyanında mütalâa edilmemektedir. 

Mustafa Diken'in durumu dle ilgili olarak Ekmel Çetiner tarafından daha önce Millet Meclisi 
Adalet Partisi ıG-rupu Başkanlığına verilmiş olan 22 . 6 . 1967 ve 24 . 10 . 1967 tarihli yazılı sora 
önergeleri "20 . '6 . 1967 günlü, 4/124'l'2 sayılı ve '24 . 10 . 1967 günlü, 4/211130 'sayılı yazılarla 
cevaplandırılmıştır. 

Yukarda tafsilen ariz olunan durum karşısında Mustafa Diken'in Gima İdare Meclisi üyeliğine 
seçilmiş olmasında kanunlara aykırı Ibir durum mevcudolmadığı »gibi Bakanlığımca bu konuda mev
zuat dışı bir tasarrufta da .bulunulmamıştır. 

Keyfiyet (bilgilerine anz olunur. 
Ahmet Türkü 
Ticaret Bakanı 

Eski Devlet Bakam S. TeMn Müftiioğhı'nun cevabı 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı iSaym Başkanına sunulmak: 'üzere M. M. On, 'Sekreterliğine 

Konu : Millet Meclisi 'Genel Sekreterliği 9/02, 0605/42209 sayı ve 25 . 6 . İ968 tarihli yazıları 
muhtevası Zonguldak Milletvekili Sayın Ekmel Çetiner'in, bir ışah'sın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclis âzalığına tâyini, bilâhara Gima İdare Meclisi âzalığınia getirilişindeki işlem ve tutumlarla 
ilgili olarak soruşturma önergesi hakkındaki mütalâamız : 

önerge mevzuu iki hususu kapsamaktadır : 
1. İsmi geçen şadısın Sümerbank temsilcisi olarak önce Tarsus Boya Sanayiine tâyini, 
'2. Bilâhara da Gima Yönetim Kuruluna tâyini, 
Bunlardan (birinci hususa ve hu hususta ileri sürülen hukukî iddialara kar*şı (Sanayi Bakanı ar

kadaşım gerekli (bilgiyi vermiş (bulunmaktadır. 
'Gima Yönetim Kuruluna seçilmesiyle ilgili hukukî iddialara ise yine Sayın Ticaret Balkanı ar

kadaşıma gerekli cevapla 'bulunmuştur. 
Haddizatında benim vazife saham dışında bulunan hâdise hakkında fazla bir malûmatımın 'bu

lunmaması tabiîdir. 
Ancak, şahsımla ilgili (birtakım, iddialara da cevap vermeden 'geçemiyeceğim. 
Bu iddiaları önerfgeye göre şjöylece sıralamak mümkündür : 
1. Bunlara ilâveten; aşağıda ifade edildiği üzere ıbu tâyinin yapılması için Zonguldak Millet

vekili olan Ibir bakanın tavassut etmesi, dolayısiyle (baskı yapmış olması da bunları teyideder (say-
!fa 4 ,1 nci paragrafın son satırı) 

2. O tarihte Ticaret Bakanı olan Zonguldak Milletvekili Sayın Sadık Telkin Müftüoğlu da, 
jaynı Genel Müdüre telefonlar etmek suretiyle bu tâyinin yapılması için bakanlık nüfuzunu kullan
mıştır. (Sayfa 5, 3 ncü paragraf) 

Bu (hususlara ait (cevaplarımız : 
1. Bu bölümde 'önerige sahibi benim Zonguldak Milletvekili olduğumu ve Bakan (bulunduğumu 

ve bu sebeple tâyini için tavassut ettiğimi iddia etmekte, hemen sonra da âdeta tavassut iddiasın
dan vazıgeçerek illâ bir şey yakıştırmak için olacak benim baskı yapımış olduğumu ifade ve iddia 
etmektedir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65 e 1 inci ek) 
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Tavassutla baskının aynı mahiyette olmadığı (bir gerçektir. Ancak burada önerge sahibi aynen 
«tavassut •etmesi, doiayi'siyle baskı yapmış olması» Cümlesiyle tavassut ve baskıyı aynı mahiyette' 
Ikabul ettiği anlaşı'lımaktadır. 

[Diğer taraftan bu tavassut veya baskıyı kime, ne zaman, ne şekilde ve nasıl yaptığını muallâkta 
bulunmaktadır. 

IGerçek şudur İki, tarafımdan, iddia edildiği şe|kilde bir harekete hiçbir zaman tevessül olunma^ 
miiştır. 

Aynı şahsın oduna idare Meclisi Âmâlığına getirilmesiyle ilgili iddialar ise : 
i«l. Ticaret Bakanlığı yapmış ve halen Devlet Balkanı bulunan Sayın Sadik Tekin Müftüoğlu,-

da Zonguldak Milletvekilidir. 
, !2. Bu ^ayrükanuni ve usulsüz işlemler ve davranışlar eski Ticaret Bakanı Sayın Sadık Tekin 

Müftüoğlu ile Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türke'Pin bakanlıkları devrelerinde cereyan ettmiş ve 
kıisım kısım kendilerini alâkalandırmaktadır.») 

1. Benim Zonguldak Milletvekili olduğum ve ihalen Devlet Bakanı (bulunduğum bir 'gerçektir. 
Bu 'gençeğe imaen de olsa yapılan yakıştırma veya isnat tamamen hilafa hakikattir. 

Bu ima ve yakıştırmanın biran için kabul ettiğimiz takdirde ise kendimizi Anayasayla taban ta
bana zıt bir davranışın içerisinde görürüz. 

Zira her milletvekilinin bir setçim çevresi mevcuttur. Ve yine her milletvekilinin bakan olması 
melhuzdur. Bu bakan aynı zamanda falan yerin milletvekilidir. O ıçevrede yaşıyan gerek partili 
gerek partisiz vatandaşlar, şu veya Abu şekilde bir vazife deruhde ettikleri takdirde Bakanın sorum
luluğunu aramak bakanların seçim bölgelerinde yaşıyan vatandaşların her halükârda o' seçim 
bölgesinden gelen bakanın sorumlu olmaması için, hiçbirine her hangi (bir iş veya terfi veya bir im
kân verilmemesi .gibi bir neticeye ulaştırır. Bunun ise Anayasa ile bağdaşan tarafını bulup çözmek 
mümkün değildir. 

2. Bu husustaki iddiaya -geline© : 
'31 . 3 . 1%'7 tarihinde Ticaret Bakanlığından ayrılmış bulunmaktayım'. Hatırladığım kadariyle 

Ticaret Bakanlığım zamanında, iddianın aksine bu şahsın Grima Yönetim Kuruluna atanmasiyle 
ilgili hiçbir muamele cereyan etmemiştir. 

Bu şahsın Gima Yiönetim Kuruluna seçilmesi benim Ticaret Bakanlığından ayrılmamdan son
ra vufculbulmuşltur. Ve bu husus resmî vesaikle sabittir. 

Bu sebeplerle Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesinin cezai sorumluluk için aramış 
olduğu hususlardan hiçbirisi mevcut bulunmadığından soruşturma açılmasına lüzum olmadığına 
kaani bulunduğumu ifade etmek isterim. 

Saygılarımla. 
Sad'bk Tekin Müftüoğlu 

Devlet Bakanı 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu 13 . 3 . 1969' 

Esas No. : 9/62 
Karar No. : 6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanhğina 

12 . 6 . 1968 tarihinde Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner tarafından verilen (Mustafa Diken 
adındaki şahsın Tarsus Boya 'Sanayiine Sümerbank temsilcisi olarak idare meclisi üyeliğine tâyini 
ve bilâhara GİMA îdare Meclisi üyeliğine getirilmesi ile alâkalı işlemlerden ve tutumlarından 
dolayı Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65 e 1 nci ek) 
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Bakanı Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
12 nci maddelerine tevfikan Meclis soruşturması açılması istemi üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 19 . 6 . 1968 tarihli 10 ncu Birleşimde Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliklerine se
çilen senatör ve milletvekillerinin iştirakiyle yapılan. Soruşturma Hazırlık Komisyonu toplantıla
rında önerge sahibi Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in bilgilerine ve kendilerinde mevcut ve
sika ve hâdiseyi aydınlatıcı diğer delil ve iddiaların ne olduğu, varsa Komisyona ibraz talebedil-
miş, kendilerinin Komisyonda verdiği şifahi izahat anasında başkaca ibraz edilecek delil, vesika ge
tiremediğini icabederse şahit dinlenmesi müdafaasında bulunmuş, Komisyonun şahit dinlemeye yet
kisi olmadığı hatırlatıldıktan sonra izahlarına devam etmiş sonunda bâzı vesikaların daha ilgili 
dairelerden celbi ile tetkiki isteğinde bulunmuştur. 

Dosyanın Komisyonumuza tevdi tarihinden itibaren bu konu ile ilgili bütün delillerin toplan
masına itina olunmuş, bilhassa iddia edilen hususatm tamamen incelenebilmesi için sözü geçen 
müesseselerin hukukî teşekkülleri birer birer incelenmiş, statüleri celbedilmiş, konuya müsnedolan 
bütün vesaikin getirilmesi temin edilerek bakanların müdafaalariyle birlikte dosyaya konmuştur. 

Yazılan yazılara gelen cevapların özeti aşağıya dercedilmiştir : 
1. 13 . 1 . 1969 tarih ve 5-017/2 sayı ile GİMA Cfenel Müdürlüğünden alman cevapta : 
31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle sermaye müfredatını gösterir tabloda kamu sektörünün % 50 ve 

özel sektörün % 50 nisbetinde bir hisseye sahip bulundukları, Mustafa Diken'in ,28 . 4 . 1967 gü
nü yapılan Umumi Heyet toplantısında 36 725 oy alarak seçildiği, GİMA Türk Anonim Şirketini 
Türk 'Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulduğu ve halen 468 sayılı Kanuna göre Yüksek De
netleme Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun de
netimine tabi tutulmadığı, Mustafa Diken'in seçildiği umumi heyet toplantı zaptının bir suretinin 
gönderildiği, 

2. GİMA Müessesesinden alman 4 . 2 . 1969 tarih ve 1608-371/464 sayılı ikinci cevabi yazıda 
28 . 4 . 1967 tarihinde akdedilen Umumi Heyet toplantısında İstanbul Yaş Sebze ve Meyva Birliğini 
temsilen iştirak eden Mustafa Diken olmayıp şirket tasfiye memurları Fahri Sözleri, Mehmet Di
rin ve Salâhattin Tüzün olduğu, Mustafa Diken'i mezkûr toplantıda Yönetim Kurulu üyeliğine 
teklif eden teklifçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi Sümer-
bank, Fisko Birlik, M.S.B., Çuko Birlik, Ant Birlik temsilcileri olduğu, tasfiye halindeki M.S.B. Ko
operatifinin tasfiye heyetine ait 1 . 10 . 1968 tarih ve 1294 sayılı yazıları örneğinin ilişikte gönde
rildiği, M.ı'S.B. Kooperatifinin 1 . 1 . 1968 tarih ve 1294 sayılı yazılarına atfen Gima Hukuk Müşa
virliğinin mütalâasının bir örneğinin ekli gönderildiği yine M.S.B. nin 1 . 10 . 1968 tarihli yazısı 
üzerine idare meclisinde ikinci başkan tarafından bir önerge verilmiş olup keyfiyetin bu açıdan 
da hukukî incelemeye tabi bulundurulduğu, Gima Limited Şirketinin 16 . 7 . 1958 tarihinde Gima 
Türk Anonim Şirketinin Ziraat Bankası ve Etibank Kurumunun iştirakiyle kurulduğu ve 
5.3.1965 tarihinde tasfiye edildiği, tasfiye halinde bulunan bir şirketin hükmi ve hukukî varlığı 
devam ettiğinden bu şirketin ortaklık mevcudolduğundan hariçten temsilci olarak bir kimsenin 
aday gösterilebileceği kanaatinde bulunulduğu 

3. Tarsus Mensucat Boyaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden 1.2.1969 tarih ve 
VIII/458 sayılı cevabi yazıda : 

Mustafa Diken'in Sümerbank Genel Müdürlüğünün şirkete muhatap 20.12.1966 tarih iştirakler 
958/44570 sayılı teklif yazısına istinaden ve Sümerbank temsilcisi olarak idare meclislerinin 
5.1.1967 toplantısında Türk Ticaret Kanununun 315 nci maddesi gereğince ilk toplanacak şirket 
ortakları umumi heyetinin tasvibine arz edilmek üzere 1.1.1967 tarihinden itibaren idare meclisleri 
üyeliğine seçildiği karar 5.1.1967 tarih ve 1 sayı ile tasvibedikliği ve 30 Mart 1967 tarihinde top
lanan şirket umumi heyetince Mustafa Diken'in İdare Meclisi Üyeliğine intihabolunmaması sebe
biyle 1.4.1967 tarihinden itibaren üyelikten ayrıldığı, umumi heyet toplantısında Mustafa Diken'in 
Türk Ticaret Kanununun 315 nci maddesindeki lâzime ve tasvip dışında şahsı ile ilgili her hangi 
bir husus dermeyan edilmediği, 

4. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından cevaben alman 3.2.1969 tarih ve 123 sayılı yazıda 

T. B. M. M. (iS. Sayısı : 65 e 1 (nci ek) 
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Gıda ve ihtiyaç Maddeleri Türk Anonim Şirketi (Gima) kamu hissesi % 50 nin üstünde bulun
maması sebebiyle kuruluştan beri şirket statüsü ile idare ve murakabe edilirken 15.7.1960 tarih ve 
23 sayılı Kanunla kurulun denetimine tabi tutulduğu ve 21.3.1964 te yürürlüğe giren 440 sayılı 
Kanunun 23 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırması, ortaklardan Türkiye Vakıflar Bankası ile Gima 
Limited Şirketinin hisselerinin hususi sektör hissesi addedilmesinden adı geçen kanun hükümlerine 
göre İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğini iktisab edememesinden Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimi dışında bırakıldığı ve 8.3.1968 tarihinde mevzuata uygun şekilde testiye edilmiş olan 
Gima Limited Şirketinin 3 500 aded 3 milyon 500 bin liralık hissesi şirket genel kurulu karariyle 
Gimanm portföyüne intikali neticesinde kamu hissesi % 53,3 çe çıktığından kurulun denetimine 
tabi olacağı yolundaki Ticaret Bakanlığı nezdinde yapılan teşebbüslerden bir netice alınmadığı, 
bu konu kesin hal şeklini buluncaya kadar Gimanm yönetim ve murakabesi bakımından 440 ve 
468 sayılı kanunlarla gösterilen denetim dışında kaldığı, 

Tarsus Mensucat Boyaları Sanayii Anonim Şirketi sermaye kompozisyonu bakımından 440 ve 
468 sayılı kanunların kapsamı dışında olduğu, 

5. Sanayi Bakanlığından alman tarihsiz ve 9/640 sayılı yazıda Mensucat Bıoyaları Sanayii 
Anonim Şirketi Sümerbank ve Türkiye Halk Bankasının iştiraklerinden bulunduğu 12,5 milyon 
lira sermaye ile kurulan şirkete Sümerbankça taahhüdedilen 5 milyon liranın tamamının, Halk 
Bankasınca taahhüdedilen 500 bin liranın ve özel ortaklarca taahhüdedilen 7 milyon liranın 5 mil
yon 837 bin liralık kısmının ödendiği, şirket sermayesinin % 40 ma Sümerbankm, % 4 üne Halk 
Bankasının sahip bulunmakta olduğu, Mensucat Boyaları Sanayii Anonim Şirketi esas mukavele
sinden bir adedinin gönderildiği, 

6. .Sümerbank Genel Müdürlüğünden cevaben gelen 1.2.1969 tarih 4135/542 sayılı yazıda 1967 
yılı içinde Mustafa Diken'in iSümerbank temsilcisi olarak Tarsus Mensucat Boyaları Sanayii Ano
nim Ortaklığına tâyini sırasında Şevket Davaslıgil'in Genel Müdür ve ibrahim Etçioğlu'mın da 
idare Genel Müdür Muavini bulunduğu bildirilmiştir. 

Sonuç : 
1. Celbedilen vesikalara ve yapılan incelemelere göre Mustafa Diken'in Yönetim Kuruluna 

seçildiği müesseselerin 440 sayılı Kanun hükümlerine ve Yüksek Murakabe Kurulunun denetimine 
tabi olmadığı, 

2. ıSözü geçen bakanların Mustafa Diken'in Yönetim Kuruluna seçilmesi için baskı yaptıkları 
hususunda her hangi bir delil tesbit olunamadığı, 

3. Bu sebeplerle Sanayi Bakam Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel haklarında soruşturmayı mucip bir husus bulunmadığına Komisyo
numuzca 11 . 2 . 1969 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Üye 

Ankara Senatörü Aydın Senatörü Amasya Milletvekili Edirne Senatörü 
M. Vural A. C. Coşkun N. Şener M. N. Ergendi 

Üye Üye Üye Üye 
Manisa Senatörü Maraş1 Senatörü Sivas Senatörü Bingöl Milletvekili 

O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük N. Ertürk M. E. Gündoğdu 
Üye Üye Üye Üye 

Urfa Milletvekili Gaziantep Senatörü Kastamonu Milletvekili Sivas Milletvekili 
İV. Cevheri 8. Tanyeri Â. Toközlü N. N. Arslan 

Üye 
Kayseri Senatörü 
Söz; hakkım baki 

8. Turan 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 6-5 e 1 oıci ek) 



Toplantı : 9 
Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı ; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş ve 19 arka
daşının, özel yüksek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevki . 
ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddiasiyle, eski Millî Eğitim 
Bakanı İlhamı Ertem hakkında Anayasanın 90 nci maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 11 

numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9 /11 ) 

20 . 6 . 1969 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRLEŞİK TOPLANTISI BAŞKANLIĞINA 

ilişikte maddeler halinde belirtilen ve kendilerinin görev başında bulundukları zamanda vuku-
bulan olaylardaki Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci maddelerine uyan sorumlulukları dolayı-
siyle Millî Eğitim Bakanı Sayın ilhami Ertem hakkında Anayasanın 90 nci ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12, 14 - 22 nci maddelerine göre Meclis soruşturması 
açılmasını saygı ile rica ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş Zerin T üzün EmanuUah Çelebi Refet Aksoyoğlu 

Tabiî Üye #Tabiî Üye Tabiî Üye Tabiî Üye 
Ekrem Acunr Mucip Atakh M. Şükran Özkaya Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye Tabiî Üye Tabiî Üye Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız Kâmil Karavelioğlu Suphi Karaman Kadri Kaplan 

Tabiî Üye Tabiî Üye Aydın Milletvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Samu Küçük Selâhattin Özgür Reşat Özarda Âdi Ünlü 

CuımhuTfoaştoanınea S. Ü. Denizli Cumhurbaşkanınca S. Ü. C. S. Kırşehir Üyesi 
Nadir Nadi Hüseyin Atmaca Osma#ı Koksal Halil Özmen 

Millî Eğıitim Bakanı Sayın ilhami Ertem'in, 
A) Anayasanın 21 nci ve 625 sayılı Kanunun 26 nci maddelerine aykırı hareketleri : 
Anayasanın 21 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, özel okulların bağlı olduğu esasların Devlet okulla

rı ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenleneceğini belirtmiş, 625 sayılı Kanu
nun 26 nci madesi, özel okullarda yönetim, öğretim ve eğitimin Devlet okulları ile erişilmek iste
nen seviyeye göre düzenleneceğini hükme bağlamıştır. 

Millî Eğıitim Balkanı Sayın İlhami Ertem bütün özel yüksek okulların bu hükümlere aykırı ola
rak öğretime devam etmelerine göz yumarak görevini ihmal etmiştir. 

Deliller : Ek 1 (Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Raporu) Sayfa: 30, 33. 

B) 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykırı hareketleri : 
Deliller : Ek 1, sayfa : 6, 11, 17, 18, 20 - 22, 31, 32. 
1. '625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi, bir özel öğretim kurumuna öğretime başlama izni veri

lebilmesi için, kurumun yönetmelikleri ile müfredat programının Bakanlıkça onanma şartını hük-
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me bağladığı halde, aşağıdaki özel öğretim kurumlarına bu hükme aykırı olarak yönetmelikleri ve 
müfredat programları Bakanlıkça onanmadan öğretime başlama izni vermiş, bu yoldan kurucula
rına menfaat sağlamakla birlikte, yönetmelik ve müfredat programlarını inceliyen organ ve kişi
ler üzerinde bu emrivaki ile baskı yapmıştır. Böylece görevini kötüye kullanmıştır : 

a) İstanbul'da Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
b) İstanbuTda B.ilâş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
c)1 İstanbul'da .Gayrettepe Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 29 Mart 1969 gün ve özel - 188 sayılı yazısı. 
2. 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi bir özel öğretim kurumuna öğretime başlama izni veri

lebilmesi için, kuruma ait ders araç ve gereçleriyle laboratuvarlarm, kitaplığın ve beden eğitimi 
imkânlarının maksat ve ihtiyaca yeterli olması şartını hükme bağladığı halde, 

a) Aşağıdaki özel öğretim kurumlarına bu hükme aykırı olarak öğretime başlama izni ver
miş, böylece görevini kötüye kullanmıştır : 

1. Ankara'da Başkent Özel Gazetecilik Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2 (Araştırmaya tabi tutulan özel yüksek okullara ait 21 aded okul dosyası), 

okul No. 16, sayfa: 91-94. 
2. Ankara'da Başkent İktdsadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 17, sayfa : 95 - 98. 
3. İstanbul'da Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 18, sayfa : 99 - 100. 
4. İstanbul'da Güneş Makina Mühendisliği Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 19, sayfa : 101 -102. 
b) Bu hükme aykırı olarak açılmış bulunan aşağıdaki özel öğretim kurumlarının bu halinin 

devamına göz yummak suretiyle görevini ihmal etmiştir. 
(Not : Bu okullar 625 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır.) 
1. İstanbul'da Gazetecilik Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 13, sayfa : 72 - 76. 
2. Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 14, sayfa : 76 - 85. 

C) 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı hareketleri : 
Deliller : Ek : 1, sayfa : 10 - 11, 16 - 21, 26, 28, 31 - 32. 
1. 625 sayılı Kanunun 8 ni maddesi, bir özel öğretim kurumuna kurum açma izin belgesinin 

verilebilmesi için, kurumun bina veya binalarının kullanılış maksatlarına her bakımdan uygun ve 
yeterli olması şartını hükme bağladığı halde, 

a) Aşağıdaki özel öğretim kurumlarına,, bu hükme aykırı olarak, kullanılış maksatlarına uy
gun olmıyan, yetersiz binalarda açılma' izni vermiş, bu suretle görevini kötüye kullanmıştır : 

1. Ankara'da Başkent Özel Gazetecilik Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 16, sayfa : 91 - 94. 
2. Ankara'da Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 17, sayfa : 95 - 98. 
3. İstanbul'da Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 18, sayfa : 99 - 100. 
4. İstanbul'da Güneş Makina Mühendisliği Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 19, sayfa : 101 - 102. 
5. Ankara'da Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 15, sayfa : 86 - 90. 
6. İzmir'de Eczacılık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 
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7. izmir'de Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 
8. İzmir'de bir anonim şirket tarafından açılma izni alman Eczacılık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 
9. izmir'de bir anonim şirket tarafından açılma izni alman Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 
b) Bu hükme aykırı olarak açılmış bulunan aşağıdaki özel öğretim kurumlarının bu halinin 

devamına göz yummak suretiyle görevini ihmaletmiştir : 
1. istanbul'da Gazetecilik Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 13, sayfa : 72 - 75. 
2. Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 14, sayfa : 76 - 85. 
3. istanbul iktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu. 
Not : Bu okul üniversite öğretim üyelerinden teşkil edilen bir bilirkişi heyetinin olumsuz rapo

runa rağmen Millî Eğitim Bakanı Sayın Ilhami Ertem'in özel müsamaha ve himayesine mazhar ol
muştur. 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun 8 . 11 . 1966 gün ve Tef. Ku. 294 - 657 sa
yılı yazısı ve ek rapor. 

2. 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, bir özel öğretim kurumuna kurum açma izin belgesinin 
verilebilmesi için, bina veya binalarının tapu ile mâliki veya sözleşme ile intifa hakkına sahibol-
ması şartını hükme bağlamıştır. Bu hükme rağmen Millî Eğitim Bakanı Sayın Ilhami Ertem aşağı
daki özel öğretim kurumlarına, kurucunun sözleşme ile intifa hakkına mâlik olmayıp kira ile tut
tuğu binalarda açılma izni vermiş, bu suretle görevini kötüye kullanmıştır : 

a) Ankara'da Başkent iktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 17, sayfa : 95 - 98. 
b) istanbul'da Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 18, sayfa : 99 - 100. 
c) istanbul'da Güneş Makina Mühendisliği Özel Yüksek Okulu. 
Deliller ; Ek : 2, okul No. 19, sayfa : 101 -102. 
d) izmir'de Eczacılık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 
e) izmir'de Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 
f) izmir'de bir anonim şirket tarafından açılma izni alman Eczacılık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 
g) izmir'de bir anonim şirket tarafından açılma izni alman Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No.lu okullar, sayfa : 106 - 107. 

D) 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine aykırı hareketleri : 
Deliller : Ek : 1, Sayfa : 11, 19, 20, 31. 
625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, özel öğretim kurumlarına ait bina veya binalar içinde 

aynı kurucuya ait farklı mahiyette ve iki ayrı kurucuya ait aynı mahiyette veya farklı 
mahiyetlerde özel1 okul bulunamıyacağmı hükme bağlamış olduğu halde, 

1. Aşağıdaki özel öğretim kurumlarına bu hükme aykırı olarak açılış izni vermek suretiyle 
görevini kötüye kullanmıştır. 

a) Ankara'da Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 15, Sayfa : 86' - 90. 
b) istanbul'da Güneş Makina Mühendisliği Öziel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 19, Sayfa : 101 - 102. 
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c)' Ankara'da Başkent Özel Gazetecilik Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 16, Sayfa : 91 - 94. 
d) Ankara'da Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : E!k : 2, Okul No. 17, Sayfa : 95 - 98. 
Not : Bu okulun 9 ncu maddeye aykırı durumunu tevile çalışan 15 . 9 . 1967 tarihli 

•raporda imzası bulunan Doç. Dr. Turgut ömen'in bu okulda öğretim üyesi oluşu dikkat çe
kicidir. Bakınız : Ek : 2, Sayfa : 97. 

2. Bu hükme aykırı olarak açılmış bulunan aşağıdaki öğretim kurumumun bu halinin de
vamına göz yummak suretiyle görevini ihmal etmiştir : 

Amkara'da • Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 14, Sayfa : 76 - 85. 

E) 625 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı hareketleri : 
Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 13 Mart 1969 güm ve Özel - 133 sayılı yazısı. 
625 sayılı Kanunun 12 mel maddesi, kapatılması gerekli görülen özel okulların, ancak ders 

yılı sonunda kapatılabileceğini ve o yılki imtihanların Bakanlıkça yaptırılacağımı hükme 
bağlamiiştır. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Îlhami Ertem, Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları 
Araştırma Raporumun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda müzakeresi sırasında mâruz kal
dığı ağır ithamları hafifletmek maksadiyle İstanbul'da Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulunu sözü edilen kanun hükmüne aykırı olarak ders yılı içinde kapatmış, 
binden fazla öğrenciyi ve velilerini maddi ve mânevi zararlara sokmuştur. Halbuki ayını 
okulum hiçbir eksiği olmadığı gerekçesi ile ikinci sınıfının açılmasına 8 . 11 . 1968 gün ve 
420.1 - 7669 sayılı emirle müsaade etmiş'ti. Bakan bu olayda da görevini kötüye kullanmıştır. 

6. P) 625 sayılı Kanunun 11 nci maddesine aykırı hareketleri : 
625 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ileri sınıfları veya devreleri zamanla açmak istiyen 

kurucumun 8 ve 10 ncu maddelerde aranan şartları, açilaeak her sınıf veya devre için, öğ
retim yılı başından en az 3 ay önce yerine getirilmesimi hükme bağladığı halde, Millî Eği
tim Bakanı Sayın. Îlhami Ertem, kurucularım direnmeleri sonucunda Aralık ayında dahi yeni 
okul veya yeni sınıf açılmasına müsaade ederek görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 1, Sayfa : 13, Ek : 2, 18 ve 19 No. lu okullar, Sayfa : 99 - 102, 13 No. lu Okul 
Sayfa : 73, Millî Eğitim Bakanlığının 8 . 11 . 1968 gün ve 420. 1 - 7669 sayılı yazısı. 

ıGr) 625 sayılı Kanunun geçici maddesine aykırı hareketleri : 
625 sayılı Kanunun geçici maddesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özeıl öğ

retim kurumlarının bu kanuna intibak şekil, şart ve müddetinin tüzükle belirtileceği hükmünü 
getirmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılması mecburi olan 
tüzük çıkarılmadığından, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan okullarım intibak 
şekli tesbit edilmemiştir. Binanelayeh bu okulların bitirme imtihanları 30 Temmuz 13s38 ta
rihli Mekâtibi Hususiye Talimatnamesinin 31 nci maddesine göre resmî okullarda yapılması ge
rekirken, Millî Eğitim Bakamı Sayın Îlhami Ertem, ödel okullarda yaptırarak görevini kötüye 
kulianmışjtır. 

H) 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesine aykın hareketleri : 
625 sayılı Kanunum 21 nci maddesi, esas görevi resmî okullarda olan öğretini elemanlarının 

özel öğretim kurumlarındaki ders saatlerinim, resmî okullardaki ders saatlerinin yarısını geçemü1-
yeceğini hükme bağlamıştır. Millî Eğitimi Bakamı Sayın îlhami Ertem bu hükme aykırı olarak 
bâzı öğretim elmanlarımın özel okullarda bu sınırın üstünde ders okutmalarına göz1 yumarak 
görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 1, Sayfa : 31, Madde : 6 Ek : 2 Okul No. 14, Sayfa 76 - 85. 
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I) 625 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine aykırı hareketi : 
625 sayılı Kanunini 14 ncü maddesi, öğretime başlama izninin açılış maksadından başka mak

satlarla kullanıldığı teftiş raporu ile sabit olduğu takdirde, öğretime başlama izninin geri alın
masını âmirdir, 

İstanbul'da LÖC adı altında faaliyette bulunan özel öğretim kurumunun açılış maksadın
dan başka maksatlarla kullanıldığı Müfettiş İbrahim Özadak'ın 4 . 12 . 1967 gün ve 420 - 411 
sayılı, 24 . 5 . 1968 gün ve 67704 sayılı raporla riyle sabit olduğu halde, yukarıdaki hükme ay
kırı olarak öğretime başlama iznini geri almış, bu suretle görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 29 . 3 . 1969 gün ve Özel - 190 sayılı yazısı, Müfettiş İb
rahim Özadak'ın 4 . 12 . 1967 gün ve 420 - 411 sayılı, 24 . 5 . 1968 gün ve 67704 sayılı raporları. 

J) 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesine aykırı hareketi : 
625 sayılı Kamunun 15 nci maddesi, kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere ay

kırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim kurumunun,, hareketin 
ağırlık derecesine göre geçici veya sürekli olarak kapatılmasını âmirdir. 

İstanbul'da LÖC adı altında faaliyette bulunan özel öğretim kurumu, kanunlara ve umu
mi emirlere itaatsizliği huy haline getirdiği ve bu durumunu ısrarla yürüttüğü, bu husus ra
porlarla defalarca tesbit edildiği halde, LCC Kurumuna yukarıdaki kanun hükmünü tat
bik ettirmemiş böylece görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 29 . 3 . 1969 gün ve özel - 190 sayılı yazısı. 

K) 625 sayılı Kanunun 18 nci maddesine ay kın hareketleri : 
625 sayılı Kanunun 18 nci maddesi, kapanan veya kapatılan kurumların, bu durumlarının Mil

lî Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğretim kurumu tarafından Bakanlıkça uygun görülecek şekilde 
ilân edilmesini âmirdir. 

Aşağıdaki kapatma kararlarını bu hükme aykırı olarak, ilân ettirmemiş bu suretle görevini 
kötüye kullanmıştır ve ihmal etmiştir. 

a) İstanbul'da Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulunun geçici olacak ka
patılması ile ilgili 6 . 1 . 1968 gün ve 420. 1-257 sayılı karar. 

b) İstanbul'da LCC isimli özel öğretim kurumunun 625 sayılı Kanuna aykırı olarak açılan 
tiyatro, mankenlik, zarafet, resim, dekorasyon ve popüler ımüzik bölümlerinin kapatılması ile il-* 
gili kararlar. 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 29 . 3 . 1969 gün ve özel - 190 sayılı yazısı . 
L) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine aykırı hareketleri : 
a) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi, özel öğretim kurumlarını ilân ve [reklâmlarının birer 

örneğini ilgili valiliğe vermeye mecbur tutmaktadır. 
İstanbul'da faaliyette bulunan LCC isimli özel öğretim kurumu bu hükme itaatsizliği huy ha

line getirdiği, hattâ İstanbul Valiliğinin 16 . 12 . 1968 gün ve 77598 sayılı yazısından öğrenildiği
ne göre, ilân ve reklâmlarının birer suretini isti yen valiliğe,, «arşiv tutmadığını» bildirdiği halele, 
kurum hakkında kanuni işlem yapmamış, bu suretle görevini ihmal etmiştir. 

b) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi, özel öğretim kurumlarının, ilân ve reklâmlarında 
gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamıyacaklarını hükme bağlamıştır. 

İstanbul'da bulunan LCC isimli özel öğretim kurumu, 1965 - 1969 öğretim yılları için yayın
lattığı reklâm broşürlerinde, 6 Aralık 1968 tarihli Cumhuriyet, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde 
çıikan LCC başlıklı ilânda, 1 . 9 . 1967 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlatılan ilânda, Yeni Ga
zetenin 1 . 2 . 1969 tarihli nüshasında yayınlatılan «Marat - Sade yine LCC de oynayacak» başlıklı 
ilânda gerçeğe tamamiyle aykırı beyanda bulunduğu halde, bu duruma göz yummuş ve bu suret
le görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 29 . 3 . 1969 gün ve özel - 190 sayılı yazısı, yukarda sözü 
edilen gazete ilânları. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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M) 625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine aykırı hareketleri : 
625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi, izin talebi .Millî Eğitim Bakanlığınca reddedilen yönetici 

ve öğretmenlerin, reddin tebliğ edildiği günden itibaren vazife yapamıyacağmı hükme bağlamış
tır. 

Bu hükme aykırı olarak, 
a) Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulunda dört öğretmenin öğretime 

devaım etmelerine 'göz yummuş, bu öğretim elem anlarının verdiği dersleri ve takdir ettikleri not
ları muteber saymış, bu suretle görevini kötüye kullanmıştır. 

b) İstanbul Gazetecilik özel Yüksek Okulu Müdürünün durumu Bakanlıkça kanuna aykırı bu
lunmuş, bu husus okula tebliğ edildiği halde müdürün işine son verilmemiştir. Millî Eğitim Ba^ 
kanı Sayın İlhaımi Ertem bu emrivâkiye göz yummak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek - 1, sayfa : 31, Ek : 2, okul No. 14, Sayfa : 80„ Ek : 2, okul No. 13 Sayfa : 73. 

N) 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı hareketleri. 
788 sayılı Kanunun 8 nci maddesi Devlet memurlarının özel müesseselerde görev alamıyaca-

ğmı hükme bağlamıştır. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın İlhaımi Ertem bu hükme aykırı olarak bâzı Devlet memurlarının Za-

feır Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu ile Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık özel Yük
sek Okulunda görev almalarına izin vermek suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 1, Sayfa : 12, Ek : 2 Okul No. 14, Sayfa : 78-85, Ek : 2 Okul No. 15, Sayfa : 
87-90. 

O) 439 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı hareketleri. 
439 sayılı Kanunun 8 nci maddesi serbest meslek sahiplerine okullarda haftada 12 saatten faz

la ders verilemiyeoeğini âmirdir. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın İlhamı Ertem, Zafer Mühendislik ve Mimarluk özel Yüksek Oku

lunda bu hükme aykırı davranışlara göz yummak suretiyle görevini 'kötüye kullanmıştır. 
Deliller : Ek : 2 Okul No. 14; Sayfa : 78-85. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Meclis araştırması açılmasına ait önergeye ek : 1 

Cumhuriyet Senatosu özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu 

R A P O R U 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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4 . 10 . 1968 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 23 . 11 . 1967 tarihli 6 ncı Birleşiminde açılmasına karar verilmiş olan 
özel yüksek okullarla ilgili Senato Araştırmasına ait rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygiyle arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 
Özel Yüksek Okulları 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı adına 
Zerin Tuzun 

Eki : 1 — 19 belgeyi ihtiva eden bir dosya. 

2 — Araştırma yapılan okullara ait 21 aded okul dosyası. 

Özel yüksek okullar konusunda araştırma yapmakla görevlendirilmiş bulunan Komisyonu
muz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun öngördüğü süreler içinde görevini tamamlamış olup 
araştırma sonucunda tesbit edilmiş bulunan hususlarla Komisyonun görüş ve temennilerini de 
kapsıyan işbu raporu üyelerin imzaları ile birlikte Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna arz edil
mek üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar. 

Başkan 
Manisa Senatörü 

Refik TJlusoy 

Sözcü 
İzmir Senatörü 
Ö. Lûtfi Bozcah 

Raportör 
C. Bşk. S. Üye 
Zerin Tuzun 

Üye 
istanbul Senatörü 
Cemal Yıldırım 

üye 
Elâzığ Senatörü 

Celâl Ertuğ 
Söz hakkım mahfuzdur 

üye 
Kayseri Senatörü 

Sami Turan 

üye 
Bolu Senatörü 
Rahmi Arıkan 

Üye 
Tabiî üye 

Kâmil Karavelioğ&u 
Söz hakkım mahfuzdur 

üye 
Afyon Senatörü 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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ÖZEL YÜSEK OKULLAR HAKKINDA CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU RAPORU 

Yiijksek Başkanlığa 

Anayasanın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca özel 
Yüksek Okullar hıakkın'da araştırma yapmakla görevlendirilmiş 'bulunan Komisyonumuz 6.12.1967 
tarihinde görevine başlamış, 24 . 4 . 1968 tarihinde araştırmasını tamamlıyarak .aşağıdaki raporu 
hazırlamıştır. 

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

Cumhuriyet Senatosunun 14 . 11 . 1967 tarihli 4 ncü Birleşiminde Kontenjan Üyesi Zerin Tu
zun gündem dışı bir konuşma yaparak, ö-zeıl yüksek okullar hakkında ibasma intikal eden bâzı 
olumsuz tutumların varlığı iddiaları karşısında Parlâmentonun kayıtsız kalamıyaoağını ifade 
etmiş ve böylesine önemli bir eğitim sorununun ele alınarak incelenmesi lüzumunu öne sürmüştür. 
(Konuşmanın tam metni belge 1) 

Aynı birleşimde Artvin Senatörü Fehmi Alparslan ile Konya Sena)t!örü Sedat Çumralı'nın, Gü
ven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu aldına verdikleri ve özel yüksek okullarda Senato araş
tırması istiyen bir önergeleri okunmuştur. (Araştırma önergesi belge 2) 

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

23 . 11 . 1967 tarihli altıncı Birleşimde Güven Partisi adına Konya Senatörü Sedat Çumralı 
vermiş oldukları araştırma önergesi üzerinde konuşmuş bilâhara Hükümet :aldına Devlet Bakanı 
Hüsamettin AtaJbeyli'ye söz verilmiştir. Bıafcanm araştırmanın açılmasına taarftar olduğunu bil
dirdiği konuşmasından sonra önerge oya konmuş ve kabul edilmiştir. (Konuşmaalrın tam metni 
belge 4) 

28 . 11 . 1967 tarihli yedinci Biirleşimde Tabiî Senatör Mehmet Özgüneş'in önergesinin müza
keresine geçilmiş, önerge sahibinin konuşmasından sonra Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem gö
rüşlerini bildirmiştir. Bilâhara oya konan araştırma önergesinin kabıulü üzerine 9 kişilik bir 
Araştırma Komisyonunun her iki Önergeyi birleştirerek araştırma yapması uygun görülmüştür. 
(Konuşmaların tam metni, belge 5) 

5 . 12 . 1967 tarihli dokuzuncu Birleşimde Araştırma Komisyonuna aday lolarak gösterilen üye
lerin adları oya sunulup kabul edilmesi üzerine Komisyon aşağıdaki üyelerden teşekkül etmiştir. 

Rahmi Arıkan (Bloılu Senatörü) 
Ömer Lûtfi Bo'zcalı (İzimir Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Kâzım Karaağaçliıoğlu (Afyon Senatörü) 
Kâmil Karavelioğlu (Tabii Senatör) 
Sami Turan (Kayseri 'Senatörü) 
Zerin Tüzün (Cumlhurbaşkanınea S. Ü.) 
Refik .Ulusoy (Manisa -Senatörü) 
Cemal Yıldırım (İstanbul Senatörü) 
6 . 12 . 1967 günkü Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı yazısı ile göreve başlamış bulunan Ko

misyonumuz aynı gün toplanarak görev taksimi yapmış ve Başkanlığa Manisa Senatörü Refik 
Ulusoy'u, Sözcülüğe İzimir Senatörü Ömer Lûtfi Bozcalı'yı, Raportörlüğe Kontenjan Üyesi Zerin 
Tüzün'ü seçerek durumu 7 . 12 . 1967 tarihli yazıyla Cumhuriyet Senatosu, Başkanlığına bildir
miştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Bunu müteakip Komisyonumuz bir çalışma programı yapmıştır. Bu programa göre ilk ola
rak Millî Eğitim Bakanı ve Bakanlık yetkilileriyle temas edilerek, Bakanlığın 625 sayılı Kanunu 
uygulamasındaki tutumunun tesbiti, mütaakiben resımî ve özel yüksek okullar öğrencileriyle gö
rüşmek suretiyle ortaya atılan iddiaların bu yön den de değerlendirilmesi ve Ankara, İstanbul, 
İzmirdeki bütün özel yüksek okullarla muadili resımî okul ve fakültelerin yerinde görülüp in-< 
celenmesi suretiyle, mevcut durumun objektif bir görüşle tetkik edilerek sonuca varılması karar
laştırılmıştır. 

Bu çalışıma programına 'göre .araştırmaya başlıyan Komisyonumuz ilk olarak 13 . 12 . 1967 
tarihinde Millî Eğitim Bakanlığına giderek Millî Eğitim Bakanı.ve diğer yetkililerle görüşmüş, 
ayrıca, mevcut özel yüksek okulların her birine ait ayrı ayrı birer dosyanın Bakanlıktaki mevcut 
bütün dokümanları kapsar şekilde hazırlanıp, Araştırma Komisyonuna gönderilmesini istemiştir. 

Bu suretle 625 sayılı Kanunun Bakanlığa yüklediği görevlerin zamanında ve gereği gibi 
yapılıp yapılmadığı hususu ile Bakanlığın tutumunun, varlığı iddia edilen aksaklıklarda bir paya 
olup olmadığı 'konusunun tesbitini ye ilgili dairenin özel yüksek okulların yönetiminde gereken 
titizliği gösterip göstermediğini laraştırılması yoJuna gidilmiştir. 

I - BAKANLIKLA İLGİLİ KONULARDA YAPILAN AEAŞTIEMA : 

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

Anayasanın 21 nci maddesinin üçüncü paragrafında özel okulların bağlı olacaikları esasların 
kanunla düzenleneceği ve bu okulların devlet okullarında erişilmek istenen .seviyede olması ge
reği ifade olunmaktadır. Anayasanın bu âmir hükmüne uyularak hazırlanmış bulunan 625 sa
yılı Kanun, özel okullarda erişilmek istenen sevi yeye ulaşılmasını mümkün kılmak için bâzı 
hükümlerin bütün ayrmtılariyle oırtaya konup a eıklanımasını ve kesin tedbirlere bağlanmasını 
da öngörmekte, bu maksatla da özel tüzük ve yönetmelikler çıkarılmasını âmir bulunmaktadır. 
Bu suretle Ikanun, uygulama görevini alacak o-lan Bakanlığa, özel okul kurucularını bâzı müeyyi
delerle sıkıca bağlama imkânını verdiği gibi, bu müeyyidelerin hazırlanması, uygulama ve takibi 
bakımından da önemli bir sorumluluk yüklemiş bulunmaktadır. Bu itibarla Komisyonumuz Ba
kanlıkta yaptığı araştırmalarda ilk olarak, ikan unla belirli bir süre içinde çıkarılması öngörülmüş 
bulunan tüzük ve yönetmeliklerin zamanında hazırlanıp hazırlanmadığı konusu üzerinde durmuş* 
tur. 

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

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

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

Ancak, kanunun yürürlüğe giriş tarihi 18 . 6 . 1965 olduğuna göre, altı ay sonra hazırlan
ması lâzımgelen tüzüğün 18 . 1 . 1966 tarihinde yürürlüğe konulması gerekirken, Bakanlığın bu 
görevi ifada gereği !kadar gayret göstermemiş bulunduğu Komisyonumuzun araştırma için Bakan
lığa gittiği 13 . 12 . 1967 tarihinde dahi, tüzüğünhenüz çıkarılamamış bulunması ve bu gecikme
yi izah edecek tatmin edici bir sebep 'gösterilememiş olmasından .anlaşılmıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Tüzüğün zamanında çıkarılmamış olması saaucunda ise meydana çeşitli sakıncalar (çıkmıştır. 
ki, bunların en önemlilerini ışu şekilde sıralamam mümkündür: 

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

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

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

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

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

b) 625 sayılı Kanunun 4 ncü (maddesi özel öğretim kurumu açacak olanlardan istenecek en az 
ödenmiş sermaye şartının da tüzükle tesbitini öngörmüştür. Hiç şüphe yok ki, bu sermayenin, açı
lacak okulun ıcinsi ve niteliğine ıgöre farklılıklar göstermesi gerekecektir, özellikle büyük lâbo-
ratuvarlarm kurulmasını, bol araç ve gerecin teminini zorunlu kılan makina mühendisliği, inşaat 
mühendisliği, kimya mühendisliği, dişçilik ve benzeri meslek dallarında okul açmak istiyenlerin 
bu işe yatıracaklerı ödenmiş sermaye miktarı, işin gereği gibi yapılmasının ve yürütülmesinin bir 
nevi garantisi olacaktır. Ancak, tüzüğün zamanında çıkmamış bulunması dolayısiyle bu madde 
de gereği gibi işletilememiş, böylece kurucuların az sermaye, dolayısiyle yetersiz tesislerle işe baş
lamalarına imkân yaratılmıştır. 

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

c) Yine '025 sayılı Kanunun 31 nci maddesi öğrencilerden alınacak ücretin hangi esaslara 
göre tâyin edileceği hususunun da tesbitini tüzüğe bırakmıştır. 

Tüzüğün zamanında çıkarılmamış olması, b u Ikonuda esas alınacak (kriterlerin de neler olacağı 
hakkında belli bir fikrin ortaya çıkmasına imkân vermemiştir. Halen Bakanlık ücretlerin takdiri 
işini vilâyetlere bırakmıştır. Ancak, bir kıstasın mevcudolmaması dolayısiyle, vilâyetlerin alınma
sını önjgördükleri ücret miktarları arasında bâzı farklılıklar bulunduğu dikkati çekmiştir. Ayrıca 
kurucular da uygulamada bâzı farklılıklar yaratma yoluna (gitmişlerdir, örneğin İstanbul'daki bir 
iktisadi ilimler okulundaki yıllık ücret S 415 lira iken, yine İstanbul'daki bir diğer İktisadi llim-

T. B. M. M. (S. Sayısı : '69) 
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ler Yüksek Okulunda, kurucu tarafından yapılan gelişigüzel bir indirme ile bu miktar 2 300 
lira olarak tesbit edilmiştir. izmir'de aynı mahiyetteki bir okulda birinci, ikinci sınıf için 
2 700, üçüncü - dördüncü sınıf için 2 950 lira alınmaktadır. Ankara'da ise birinci - ikinci sı
nıflarda 2 300, üçüncü - dördüncü sınıflar için 2 500 lira alan bir okulun yanında, bütün sı
nıfları için 2 500 lira almayı öngörmüş1 bulunan bir okul bulunmaktadır. 

Mühendislik okullarında ise İzmir'deki bir mühendislik okulunda akşam öğrencilerinden 
4 000, gündüz öğrencilerinden 6 50O lira alınmasına mukabil İstanbul'da aynı mahiyetteki okul
larda bu miktarın akşam 3 000, gündüz 6 000 olarak tesbit edildiği, ancak iki kurucunun 
hiçbir resmî mercie duyurmadan bu miktarı 3 000 - 5 000 olarak uygulama yoluna gittikleri, 
İstanbul'daki bir üçüncü okulun ise akşam öğretim ücretini 2 900 lira olarak tesbit etmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 

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

Bunlardan başka bâzı okullar 50 liradan 300 liraya kadar kayıt ücreti diye ilâve bir üc
ret almaktadırlar. Bu konuda Ankara'daki bir okul 100 lira kayıt ücreti alırken, valiliğin 
bu hususta bir tespit yapamıyacağını bildirmesi üzerine kayıt ücretini 300 liraya çıkarmış
tır. Ankara'daki bir diğer bir mühendislik okulu 300 lira kayıt ücreti alırken, İstanbul'da 
bir tanesi 50 lira almakta, bir diğeri hiç almamaktadır. (Belge, 9, 14, 15, 19 No. lu okul dos
yaları)' 

Bu konunun tetkikinde valiliğin kayıt ücreti olarak munzam bir ücreti kabul etmediği, 
okulların yönetmeliklerinde de buna ait açık bir kayıt bulunmadığı, ancak bâzı okulların, 
belirli şartlarda öğrencilere iade edilecek miktarların hesaplanması sırasında - kayıt üc
reti hariç - tâbirini kullanmak suretiyle kendilerine bir açık kapı buldukları anlaşılmak
tadır. Bunlardan başka, bâzı okulların vilâyetten, sadece imtihana girmek için, öğrenci
den yıllık ücretin % 10 - 20 nisbetindeki bir miktar parayı almalarını öngören kararlar çı
kartmak yoluna gittikleri, bu suretle hiçbir masraf yapmadıkları bir öğrenciden imtihana gi
riş ücreti olarak 500 ilâ 1 000 lira gibi bir para almakta oldukları tesbit edilmiştir. (Belge 
5 ve 6 numaralı okul dosyası) 

Yukarda izah edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Bakanlığın yıllık ücretlerin 
hangi kıstaslara göre ve ne şekilde hesaplanıp tesbit edileceğini kesin hükümlere bağlı-
yan ve bunlara uymıyan kuruculara tatbik edilecek müeyyideleri de ortaya koyacak olan 
tüzüğü çıkarmakta gecikmiş olması, bu konudaki mahzurların meydana çıkmasında başlıca 
rolü oynamıştır. 

d)ı 625 sayılı Kanunun 42 nci maddesi kamu yararına çalışan dernekler tarafından kurul
muş bulunan öğretim kurumlarıma yapılacak Devlet yardımı ile ilgilidir. 

Esas itibariyle, Devletin eğitim konusundaki hizmetlerine vatandaşın yardımcı olmasını 
mümkün kılmak gayesine dayanan özel öğretim kurumlarımın bu sahada yapacakları hizmet
lerde, kâr gayesi gütmemeleri meselenin prensibine daha uygun düşmektedir. Bu bakımdan 
da, özel öğretim kurumlarının, kâr gayesi gütmiyen kuruluşlar tarafından açılıp yürütülmesi 
tercih ve teşvik olunacak bir husustur. 625 sayılı Kanundaki bu madde de bu çeşit dernek 
ve kuruluşlara Devlet yardımı yapmak suretiyle, bunların gelişmesini olduğu kadar, yeni
den kurulacak olanların teşvikini de öngörmüş bulunmaktadır. 

Ancak, bu yardımın şekil ve şartlarını belirtecek tüzüğün vaktinde çıkarılamamış olması, 
bu konuda atılacak olumlu adımlara cesaret verici olmamış, bu suretle özel yüksek okulların 
ticaret gayesi ile kurulmuş şirketler, veya aynı gayeyi güden şahıslar tarafından açılmasına 
âdeta zemin ve imkân hazırlanmıştır. 

e)i 025 sayılı Kanunun geçici maddesinde, evvelce açılmış bulunan özel öğretim ku
rumlarının bu kanuna intibak şekil ve şartlarının da tüzükte belirtileceğine işaret edilmiştir. 

Ancak, bu konudaki gecikme, kanunun yayımı tarihinden önce açılmış bulunan okulların, 
tamamen başı boş ve keyfî bir tutum içine girmelerine yol açmıştır. Bu okulların bir kıs-
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mında yeni sınıflar ve yeni şubeler açıldığı halde, kanunun 8, 10, 11 nci maddeleri hükümle
rine uyulmamış, Bakanlıktan gerekli müsaade alınmamıştır. 

Öğretim elemanı görevlendirilmesinde de aynı yolun tutulduğu ve bâzı okullarda, kanunun 
âmir hükmü olan yazılı mukavele yapma şartının dahi yerine getirilmiyerek, mukavelesiz öğret
men kullanma yoluna gidildiği tesbit edilmiştir. Bu durumdaki bâzı okullarda öğrenci kontenjanı 
konusunda da Bakanlıkla bir yazışma yapılmadığı, öğrenci kaydının da okulun istek ve arzusuna 
göre ayarlanmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Netice itibariyle, kanunun çıkarılmasını âmir bulunduğu ve özel okulların gereği gibi kurulup 
işleyişinde önemli bir rolü bulunan tüzüğün çıkarılmasında, iki seneden fazla bir zaman gecikil
miş olması, sıkı bir disiplin altına alınması şart olan özel okul kurucu ve yöneticilerinin, işi 
önemsemiyen ve kâr gayesini birinci plâna alan bir tutum içine girmelerinde önemli rol oynamış
tı*. 

B) Yönetmelikler : 
625 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi açılacak özel okulların yer, bina ve müştemilât bakımın

dan bâzı standartlara bağlanarak bunların ilânını; 21 nci maddesi özel okullarda görev alacak yö
netici ve öğretim elemanlarının niteliğini belirten bir yönetmeliğin çıkarılmasını; 43 ncü madde
si özel okullardaki denetimin hazırlanacak olan özel yönetmeliğine göre yapılmasını öngörmekte
dir. 

Okulların maddi durumu ile öğretim elemanı ve denetim gibi öğretimin üç iesas unsurunu kap-
sıyan bu konuların, gerekli ciddiyetle tesbit ve takibini mümkün kılacak olan bu yönetmeliklerin, 
Bakanlık tarafından önceden hazırlanıp kanunun yürürlüğe girişinden itibaren derhal yürürlüğe 
konulması çok faydalı olurdu görüşündeyiz. 

Ne var ki, kanunun kabulünden ikibuçük yıl sonra Komisyonumuzun Bakanlıkta yaptığı so« 
ruşturmada bu konudaki hazırlıkların tamamlanıp tamamlanmadığı hususundaki sualimize de 
maalesef menfi cevap alınmış ve bu gecikmenin sebebini izah edecek inandırıcı bir sebep de gös
terilememiştir. 

Yönetmeliklerin zamanında çıkarılmamasından doğan sakıncaların en önemlileri ise aşağıda sıra
lanmıştır. 

a) Kanunun 19 ncu maddesi yukarıda da belirtildiği üzere, özel öğretim kurumlarının yer, 
bina, tesis ve müştemilât bakımından belli standartlara bağlanmasını ve bunların ilânını öngör
mektedir. Kanuna göre Sağlık ve Sosyal Yardım ile İmar ve İskân bakanlıklarının da mütalâaları 
alınmak suretiyle tesbit edilecek olan bu standartların vaktinde hazırlanmamış ve ilân edilmemiş 
bulunması sonucunda okul açmak konusunda karar verme durumunda bulunan ve kanunun 8 nci 
maddesine göre teşkil edilen uzmanlar heyetini, ellerinde belli bir kıstas olmadığı için tamamen 
indî hükümler vermek durumu ile karşı karşıya bırakmış, verilen kararları objektif mesnetlere 
dayandırma imkânı bulunamamıştır. Bu suretle açılma izni alan okullarda, okul açılacak yerin, 
okul açmaya elverişli olup olmadığının, binanın yeterli bulunup bulunmadığının, teneffüshane, 
bahçe ve jimnastik tesisleriyle, kitaplık ve lâboratuvarların nitelik ve nicelik yönünden değer
lendirilmesinde hatalara düşülmüş, bunun sonucunda da ortaya birtakım olumsuz durumlar çık
mıştır. 

Meselâ: İstanbul'daki bir özel yüksek okul halen Belediye hudutları dışında ve anayoldan 
uzak bir yerde açılmıştır. Bu okul gece de tedrisat yapmaktadır. Okulun özel vasıtası olma
dığı gibi, burada şehir otobüsü de seyrektir. Okulu anayola bağlıyan yol ham toprak halinde olup, 
yağışlı havalarda geçilmesi çok güç bir durumdadır. Ayrıca, öğrencileri arasında kızların bulun
duğu okulu anayola bağlıyan yol, akşamları ağaçlara pek seyrek olarak asılmış bulunan birkaç 
ampul ile' yetersiz derecede aydınlanmakta, kışın, gecenin geç saatinde, bu karanlık yolda, ça
murlara bata çıka anayola çıkan öğrenciler ayrıca uzun zaman vasıta beklemeye de mecbur ol
maktadırlar. (Belge, 10 numaralı okul dosyası) 

Yine bu konudaki standartların belli olmayışı sonucu, alt katında kolacı, temizleyici gibi 
parlayıcı ve yanıcı maddelerle çalışan ticarethanelerin bulunduğu ve tek merdivenli yüksek 
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binaların üst katlarında okulların açılmasına müsaade edilmiş, aşağıda çıkacak bir yangının 
yukarda yaratacağı panik dahi dikkate alınmamıştır. (Belge, 14 numaralı okul dosyası) 

Bu standartların belli olmaması sonucu, bahçe içinde bulunan bir kaç 'tanesi müstesna, 
özel yüksek okulların hiçbirinde teneffüshane ihtiyacı temin edilmemiştir. Beden 'eğitimi imkân
ları hiç dikkate alınmamıştır. Birçok okullarda kitaplık ve lâboratuvarlar hacım itibariyle 
gayet yetersizdir. Büyük kütlelerin ders gördüğü sınıfların birçoğu saradaki duvarlar kal
dırılmak suretiyle meydana getirildiğinden, ortada kalan sütunlar dolayısiyle öğretmeni 
ve tahtayı görüş imkâna, (bozuk dershanelerde öğretim yapılma yoluna gidilmektedir. 

Bu suretle 19 ncu madde hükümlerinin Bak:anlık tarafından vaktinde yerine getirilme
mesi, kanunun kabulü tarihinden sonra saçılan okulların dahi, yetersiz, ileriıki inlkişafa müsaidol-
mıyanı yapılacak eğitim ve öğretimin niteliği ile bağdaşmıyan binalarda faaliyete geçmesine im
kân vermek suretiyle çok sakıncalı bir dunum yaratmıştır. 

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

Bakanlığın bu konudaki yönetmeliği ' vaktinde hazırlamamış bulunması, özel yüksek okul
larda yönetici ve öğretmen olarak görev alacak olanlarda aranacak vasıfların açık bir şekil
de ortaya çıkmasına imkân vermemiştir. Bunun sonucu olarak da bâzı okulların müdür 
yerine uzun süre sorumsuz bir ımüdür vek iliyle idaresi yoluna gidilebilmiş (Bölge 14 , 
numaralı okul dosyası, 11 numaralı okul dosyası) veya yaş haddini doldurmuş bir kimsenin 
müdürlük yapmasında ısrar edilerek: uzun yazış m azalar sonucu iki sene müddetle keısin bir ka
rar alınamayıp, işin iböyleoe sürdürülmesine imkân hazırlanmıştır. (Belge, 13 numaralı okul 
•cî. syası) 

Bunlardan başka ve dana önemli olarak, özel yüksek okullarda hangi derslerin ne nite
likteki öğretim -elemanı tarafından okutulacağı hususunun karanlıkta kalması sonucu, bâzı okul
lar bir iki tane öğretim üyesine karşılık bütün dersleri öğretim görevlileri ve öğretim yardım
cılarına verme imkânını bulmuşlardır. Bu öğretim elemanlarının seçimlerinde görevlendirme ve 
bir üst kademeye geçirilmelerinde Bakanlığın bütün okulları aynı paralelde toplıyan bir yönet
melik çıkaramamış bulunması sonucu, (bu husus da okulların kendi görüş ve isteklerine göre yü
rütülmüştür. 

Örneğin : İktisadi ve Ticari İlimler özel yüksek okullarının yönetmeliklerinde bir öğretim 
üyesi tarafından okutulması şart olan disiplinler açıklanmış bulunmaktadır. Ancak bâzı 
okulların bu açık hükme rağmen bu disiplinleri öğretim görevlileri tarafından okutturma 
yolunda oldukları yapılan araştırma sonucunda anlaşılmıştır. (Belge, 8 numaralı okul dosyası) 

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

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

Bu itibarla Bakanlığın bu konudaki yönetmeliği zamanında çıkarmamış ve bu yönetmeliğe 
aykm hareket •edeceklere uygulanacak müeyyideleri de belirtmemiş olması, öğretim ve yönetimin 
niteliği balkımından büyük önem taşıyan bir konuda, gerekli ciddiyetle hareket edilmemesi sonu
cunu ortaya çıkarmıştır. 

c) '625 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi özel öğretim kurumlarındaki denetimin özel yönetmeli
ğine göre yapılacağını işaret etmektedir ki, 'bundaki maksadın da yapılacak denetimin okulların 
niteliğine ve özelliğine göre ayarlanması olduğu meydandadır. 
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Nitekim, yüksek dereceli okullardaki öğretimin niteliği yönünden değerlendirilmesi hususu, orta 
dereceli okullardan ayrı olarak birtakım hükümlerin, getirilmesini, dolayısiyle, özel bir yönetmelik 
çıkarılmasını zaruri kılmaktadır. Zirai yüksek bir öğretim kurumundaki öğreltimin niteliği yönün
den değerlendirilmesi, ancak yetkili resmî yüksek öğretim kurumlarının ehil elemanlarından kuru
lacak özel bir kurul tarafından yapılacak denetimlerle mümkündür. Özel yüksek okullardaki yöne
tici ve öğretim elemanlarının seçimlerindeki isabet derecesini, bu üyelerin öğretim ve eğitim açı
sından görevlerini gereği gibi liyakatle yapıp yapmadıklarını ve okulun yeterli bir Öğretim ortamı 
içinde bulunup bulunmadığını tarafsız ve objektif esaslara göre değerlendirmek imkânına sahi-
bolacak bu heyetlerin kurulmasının, ise, ancak hazırlanacak bir özel yönetmelikle mümkün olabi
leceği şüphesizdir. 

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

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

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

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

Komisyonumuzun kansıına göre bir özel yüksek okulun niteliğine göre hangi derslerin hangi 
öğretim elemanları tarafından okutulacağı, yardımcı öğretim elemanına ihtiyaç bulunup bulun
madığı, öğrenci - öğretmen, öğrenci - öğretim yardımcısı oranının ne olması gerektiği belirtilmeli, 
dersane, lâboratuvar, kitaplık gibi bacımlarda bir öğrenciye düşmesi gereken yer, hesaplanmış 
olmalıdır. Aynı şekilde lâboratuvar ve benzeri yerlerde bulundurulması gerekli araç ve gereçler 
belli olmalı, bir aracın bir defada kaç öğrenci tarafından kullanılmasının mümkün olabileceği de 
dersin özelliğine göre açıklanmalıdır. Okulun bir öğrenci için harcanması gereken cari masraf tu
tarının bilinmesinde de yapılacak öğretimin niteliği bakımından önem vardır. Bakanlık ancak bü
tün bu hususları bir esasa bağlayıp özel yönetmeliğinde belirttikten sonradır ki, bu okulların mad
di yönleriyle ve tam olarak denetleme mümkün olabilecektir. 

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

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

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

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

Mütaakıp fıkra ise, bu hususta karar verebilmek için yüksek okul veya üniversitelerden alına
cak elemanlarla takviye edilmiş bir uzmanlar heyeti kurulmasına dair hüküm getirmiş bulunmak
tadır. 
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Okullara ait dosyaların incelenmesinde kanunun kabulü tarihinden sonra açılma izni için mü

racaat eden okullar hakkında karar almak üzere, kanunda öngörülmüş bulunan uzmanlar heyeti
nin Bakanlık tarafından ve gereği gibi kurulması yoluna gidildiği anlaşılmıştır. Ancakv raporu
muzun diğer bölümünde de açıklandığı üzere, lüzumlu tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmamış, 
standartların tesıbit edilmemiş olması dolayısı ile, uzmanlar heyeti tarafından verilen raporların 
çolk- defa yeterli olmadığı, kurucunun gelişigüzel hazırladığı ve teklif ettiği binalarda, yer ve eği
tim tesisleri bakımımdan yapılan incelemede sübjektif, kararlar verilme yoluna gidildiği, bu suret
le de hatalara düşülmüş olduğu teslbit edilmiştir. 

Aynı şle'kiMe öğrenci kontenjanının hesaplanmasında da, okulların niteliğine göre değerlendi
rilmiş blir kıstasın bulunımamaısı seibeîbiyle, öğrenci sayısını hacmin zemin alanına göre teslbit etime 
yoluna gidildiği, böylece bir dershanede 150 - 160 kişiyle teknik dersler okutma gibi olumsuz du
rumların doğmasına yol açıldığı görülmüştür. Ayrıca bâz* uzmanlar tarafından verilen raporların 
bir kısmımda, okulun tiülm olarak kaç öğrenci alabileceği, buna göre bir sınıfa alınacak öğrenci sayı
sının nle olacağı açıklanmış olmasına karşılık, bâzı raporlarda sadece bir sınıf için kontenjan tes-
bit etime yoluna gidiilldiği ve okulun ileriki inkişafının dikkate alınmamış olduğu teslbit edilımiş-
tir. 

Ib) Kanunun 9 neu maddesi özel öğretim kLirııimlarma ait bina Veya binalarda farklı mahiyette 
okulların bulunmasını yasaklamıştır. 

Bir yüksek olkula tahsis eidilleedk bina Veya binalarda aranacak temel şartın ise, binanın müsta
kil olması ve genel olarak bir bütünlük arz etmesi olacağı tabiîdir. Bu itibarla aynı bina veya bi
nalar içinde çeşitli 'mahiyetteki okulların bulunmasını yasalklıyan kanunun, bir özel yüksek okul 
binasında çeşiitli maksatlarla kullanılan idarehane, ticarethane ve benzeri yerlerin bulunmasana ka
tiyen müsaade etımiyeceğii aşikârdır. 

Ancak, bilâhara okullara gildiJdiğinde yerinde ele görülüp t'eisibit edildiğii üzere, kanunun kalbulü 
tarihinden sonra açılma izni almış olan bir kısım okullarda dahi bu hususa dikkat ve riayet eid.il-
meidiği bu konuda verilen raporların incelenmesiyle de anlaşılmıştır. 

Örneğin : Bakanlık tarafından Ticari ve îktisaldi İlimler Özel Yüksek Okulu ile Mühendislik ve 
Mimarlık Okullu gibi, birbirinden mahiyet itibariyle tamamen farklı okulların aynı bina içlinde 
açılıp işletilmesine müsaade edilîmiş oliduğu gibi, bâzı öğretim kurumlarının iskanlarında, kolacı, 
terzi, berber, temizleyici, avukat yazıhanesi, mecmua idarehanesi gibi çeşitli iş yerlerinin arasında 
açılmasına izin verilmiş olduğu teslbit edilmiştir. ((Belge, 2, 8, 4, 14 ve 19 numaralı olkul dosyaları) 

Ancak, okullara açılma izni vermek üzere kurulan bâzı uzman heyetlerinin, bu konu üzerinde 
durdukları ve aynı bina dâhilinde reklâm bürosu, şloför sendikası, avukat yazıhanesi gibi büro
ların bulunduğu ve üst katında da mal sahibinin ikamet etmekte olduğu bir binada okul acımanın 
öğtfetiilm ve eğitimin ciddiyetiyle bağdaşlmıyacağı hususunu raporlarında açıkça ifade ettikleri, 
buna rağmen bu durumun düzeltilmesi için her hangi bir teidlbir alınmadığı gerek dosyalar üzerin
de yaptığıimız incelemeler, gerelklsle okulları ziyaretimiz sırasındaM müşahedelerimizle de sabit ol
muştur. (Belge 6, 4 . 8 . 10 . 1966 tarihli rapor) 

Kanımızca Bakanlık bu tutuimu ile sadece kanunun değil, eğitim anlayışının da dışına çıkmış 
bulunmaktadır. 

c) Kanunun 10 ncu maidfdeısi okullara öğretime başlama iznli verilebilmesi iiçin 8 nci maddede 
öngörülen uzimanlar heyeti gibi bir heyetin, öğretim için lüzumlu araç ve gereçlerle lâ/boratuvar, 
kitanlık, beden eğitfîmi imkânları gibi tesislerin yeterli olup olmadığını araştırarak karara bağla
masını öngörmüş bulunmaktadır. 

Dosyalar üzerinde yapılan tetkikte, Bakanlığın, kanunun kalbulü tarihinden sonra öğretime 
başlama izni vermek içlin gerekli olan uzmanlar heyetini 'kurma yoluna gittiği anlaşılmıştır. 

Aneaik, okulların niteliğine göre kurulacak ->lan lâbloraifruvar ve benzeri eğitim tesislerinin ne
ler olacağı ve buralarda bulunması gerekli araçların ve gereçlerin en az haddinde dahi olsa bur lis
te halinde belirtilmemiş olması, öğretime başlama izninin verilmesinde de, okul açma izinlerinde 
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olduğu gibi belli kıstaslara göre hareket eidilimesine 'imkân vermemiştir. Bu slelbepten almimış olan 
kanarların çjok defa taıtımlin eidici olmadığı, okulları ziyaretimiz sırasınjda da anlaşılmıştır. 

Ayrıca, kurucu veya yönetici tarafından uzmanlar heyetine gösterilen araç ve ıgereçlerin 
okulun malı 'olduğunu tevsik edecek belgeler üzerinde de uzmanlar heyeti tarafından durulmadığ», 
sadece ıgördilüp geçildiği, sonradan okulları ziyaretimiz sırasında yaptığımız incelemelerle meydana 
çıkmıştır. Zira, uzmanlar heyetine belirli öğretim araçları göstermiş »İmalarına rağmen, bâzı okul
larda bu araçların demirbaş defterine işlenmemiş bulunduğu Komisyonumuzca tesbit edilmiş ve 
bu araçların okula satmalınmış bulunduklarına ••") air olan faturaların istenmesi karşısında kurucu 
ve yöneticiler bu faturaları da (Komisyonumuza gösterememişlerdir. (Belge, 14 numaralı okul dos
yası) 

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

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

Bu konuda Bakanlıkta uğranılmak suretiyle evvelce verilmiyen müsaadenin, lokulda hiçbir ilâ
ve yapılmadan alınması yolunda gayret sarf edilmiş olduğu da, ilgili okulun dosyasında bulu
nan (7 numaralı belge) olarak suretleri araştırma dosyasına girmiş olan iki telıgraifm metninden 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yine 10 ncu maddenin ikinci pragrafı kurumun yönetici öğretmen ve hizmetliler bakımından 
kadrosunun uygun görülmesini öğretime başlam a izni verilmesi için ışart koşmuştur. 

özel okullardaki öğretim elemanı sorununun da gereği ıgibi dikkat ve ciddiyetle takibedilme-
mekte olduğu, Komisyonumuza tevdi edilen dosyaların tetkikinden anlaşılmış- bulunmaktadır. 

Şöyle ki : 
Okullara ait ayrı ayrı tanzim edilmiş bulun an dosyaların bir kısmında öğretim elemanlariyle 

yöneticilere ait listelerin dâhi bulunmadığı, bir kısmında ise sonradan vtâkı değişikliklerin bu lis
telere işlenmemiş olduğu dikkati çekmiştir. Ayrıca; bir yüksek okulda okutman olarak görev
lendirilen ve memur olan bâzı kimselere ait onay talebi Bakanlık tarafından durumları 788 ve 657 
sayılı kanunlara aykırı olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. (Belge 8) Ancak 14 . 3 . 1967 tari
hinde okutmanlığı reddedilmiş olan bu kimseler 1967 yılının Aralık ayında Bakanlık tarafından 
Komisyonumuza tevdi edilen listelerde aynı özel okulda okutman olarak gösterilmiş bulunmaktadır
lar. (Belge 9) 14 No. lu okul dosyasındaki öğretmen listesi. 

Aynı şekilde 6215 sayılı Kanunun 21 nci mdd esine göre, resmî okuldaki dersinin ancak yarısını 
özel okulda alması gereken bir öğretmenin, res mî okuldaki ders sayısının 12 /olması sebebiyle özel 
okuldaki fazla dersinin azaltılması hususu Bakanlık tarafından bildirilmiş olmasına rağmen, bu 
öğretmenin aynı durumda devam etmekte olduğu yine Bakanlığın Komisyonumuza tevdi ettiği 
bu okula ait öğretmen listesinin tetkikinden anlaşılmıştır. (Belge 10) 14 No. lu okul dosyasın
daki öğretmen listesi. 

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

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

dır. (Belge 12) 
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Bütün bunların yanı sıra, Bakanlığa onay için gönderilen bâzı tekliflerin bir seneye yakın bir 
zaman zarfında cevaplandırılmadığı da tesbit edilmiştir. 

Yukarda anz edilen hususlar Millî Eğitim Bakanlığının öğretilme başlama izni verirken, kanu
nun 10 ncu maddesinin ikünci paragrafındaki esaslara da gereken ciddiyet ve titizlikle eğiılimemiş 
olduğu kanısını uyandırmıştır. 

10 ncu maddenin üçüncü paragrafı, öğretime başlanma izni verilmesi için kurulma aliıt yönetlme-
lilklerle müfredat programlarının Bakanlıkça incelenip onaylanmasını ömgörmlketedir. 

'Dosyalar üzerinde yapılan tetkiklerde öğretime başlama izni verilirken bu hususa riaytet effilldiği 
anlaşılmıştır. 

Ancak, Bakanlık tarafınidan öğretime başlama iznine esas olarak alman yönetimdik ve prog
ramların sonradan' reikabet veya başka sebeplerle okullar tarafınidan yapılan tekliflere uyularak 
sik sık değiştirilmesi yoluna gidildiği dikkati çekmiştik*. 

Örneğin; bir dkulda esas yönetmelik 24 . 10 . 1964 te kalbul e'dilerefc okula öğretime başlama 
izni verilmliştir. 

Bunu mütaa'kıp 30 . 6 . 1'965 te 24,' 27, 28, 33, 43 ncü maldJdeler değiştirilmiştir. 
9 . 10 . 1965 te 30 ve 46 ncı maddeler değiştirilmiş, bunldan bir sene sıonra 9 . 11 . 1906 da 21, 47, 

48 ve tekrar 46 ncı .setiz ay sonra yani 7 . 7 . 1967 de de 24, 27, 49 ncu matldelerin değiştMl-
meısi yoluna gidilmiştir. (Belge 9 numaralı okul dosyası) 

Bu suretle dengi reisimi okullardan farklı olarak sınıf geçimle yerine ildi sınıfta bir haran geçme 
gibi birtakımı 'kolaylaştırıcı sistemlerle, smıf geçmeye yeterli notlarda da Mrbirinden farklı ve res
mî dengi olkulılardansa büsfbÜtün farklı hükümler kalbul edilmiştir. Meselâ, istanbul *da)ki bir okul-
(da tam not 20 dir, bir dersten geçebilmek için imtihan notunun en az 8, başarı notunun en az 11 
olması lâzımdır. 

Buna mukafbil bâzı okullarda tam notun 10 veya 20 olmasına göre başarı notunun 5 veya 10 ol
ması sınıf geçmek içlin yeter sayılmıştır. 

Böylece Bakanlifhu. okulların niteliklerine güre müşterek bir müfre'dat programı ve müşterek 
bir yönetimdik örneği hazırlıyarak bunları bütün benzer okullarda aynen tatlbik etme yoluna git
memesi sonucu ortaya çıkmış bulunan bu aksaldı ğın da, özel yüksek okullar konuşumda olumsuz 
bâzı tutumlara yol açtığı kanısına varılmıştır. 

d) Kanunun 11 neli mald'desi, ileri sınıfları veya şubeleri açmak istiyen kurucunun öğrtetfrm 
yılı başıddan en az üç ay önce Bakanlığa müracaat etmesini . gerekli kılımaktadıır. Dosyalar üze
rinde bu konular hakkında yapılan incelemeler somıeunfda, kanunun yayımı tıarihin)den önce kurul
muş bulunan okulların, intibaklarını sağlıyacak tüzüğün henüz çılkmafaıış olduğu gerekçesiyle, 625 
sayılı Kanunun bu maiddesine riayet etlmeldikleri, 'kanunun kaibulünden ısıonra açılmış bulunan okul
larda da bu hususa gereği glüb'i dikkat edilmemekte olduğu anlaşılmıştır. 

Özellikle yeni okul açmak isteki erinde bu hususun gereği gibi değerlendirilmediği ve kurucu
ların direnmeleri »sonucunda Aralık ayında dahi okul açıma müsaadelerinin veriMliği, bu gibi okul
ların kaybettikleri zamanı sümestr tatilini kısaltarak ve yaz aylarında öğretimle devam etmek su
retiyle telâfi edeceklerini ifalde etmeleriyle Bakanlığın gerekli müsaadeyi verime yoluna gfittliği an
laşılmıştır. (Belge 18, 19 No. lu okul dosyaları.) 

Öğretimden beklenen ciddiyetle kalbili telif olmadığı gibi, yaz aylarımda yapılacak tedrisatında 
gerek sıcaklar gerekse öğretim elemanlarının imtihan ve sair ymeşiguliyetlleri bakımımdıaın yeterli ka
dar verimli olmıyacağı aşikâr bulunan bu hususlarda Bakanlığın göstermiş bulunduğu bu 'müsa
maha komisyonumuz tarafımdan olulm'lu karşılanmak imkânını bulamamıştır. 

e) Kanunun 43 ncü maddesi özel öğretim kııruimlarınm eğitim, öğretim ve yönetim bakımın
dan Millî Eğitim Bakanlığınca ve özel yönetmelisine gıöre denetlenimeısini âmir bulunmaktadır. 

Yufca.rdakü bölümlerde de açıklandığı ü/ere özel bir denetim yönetmelliĞinin hazırlammaımış ol
ması özel yüksek okulların Öğretimi erindeki - nite1'' fö'n gereği gibi değerlendirilmesine imkân verme-
mliştir. Ancak, Bakanlığın özel yüksek okulların idari teftişi hususumda da gerekli gayreti gös-
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termemiş bulunduğu yine dosyalar üzerimde yapılan tetkiklerden anlaşılmıştır. Şöylıeki : Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih olan 18 -. 6 . 1965 ten öncıe açıllmış olan özel yüksek okullardan 
1902 yılınidia açılmış olan bir tanesi 1906 yılmlda blir teftiş görmüş, 1963 senesinde öğretime başla
mış bulunan yedi okuldan dört tanesi 1966 da> bir tanesii 1967 de denetlenmiş, iki tanesi ise hiç
bir murakabeye tabi olmamıştır. 1965 yılından sonra açılan okullara isıe sadece açılma ve öğretime 
başlama izni verecek uzmanların gönderilmesiyle yetlinilmiş, ancak, Senato araştırimasının başladı
ğı 5 . 12 . 1967 tarihinden sonra Bakanlığın da bu konuda gerekli gayreti gösterme yoluna girerek 
8 . 1 . 1968. tarihi ile 12 . 4 . 1968 tarihleri arasında bütün özel yüksek okulları 'denetlemiş bu
lunlduğu, bu konuda komisyonumuza tevdi edilen dosyanın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Yukarda izah edilen hususlardan anlaşılacağı üzere, Mlillî Eğitim Bakanlığının özel yüksek 
okullar konusun/da tuzluk ve yönetmelikleri zamanında hazırlatmamak suretiyle kanunun kendi
sine verdiği çıolk önemli bir görevi yapmadığı, bu suretle kanunun 15 nci maddesi hükümlerinin 
de işler* bale gelmesine imkân vermiyetrek özel okul kurucularının oluimisuz tutumlarını önliiyeıme-
diği anlaşıilmıştır. Aynca Bakanlığın tetkik edilmek üzere komisyonumuza - gönderdiği okullara 
ait dosyalardan (Teftiş kuruluna aidolan hariç) hiçbirinin tamam olmadığı, bir kısmında açılma 
ve öğretime başlama işlemlerine ait yazışmaların, biır kısmında öğretıim kadrosuna ait listelerin 
mevcudolmadığı tesbit edilmiştir. Kamfeyonumuzun göreve başladığı tarih'lerde İstanbul'da öğ
retime başlama izni verilmiş olan iki okula ait dosyalarsa, sonradan da gönderilmiemiş, bütün 
dksiklerin komisyonumuzca, araştırma sırasında, okulların dosyalarından çıkarılmak suretiyle ta
mamlanması yoluna gidilmiştir. Bu durulm, Bakanlığın kendisinde buiuniması ve her okula ait 
dosyasında usulüne göre ta&nlif edilmiş olması gereken dolkûmanlar, kayıtlar ve işlemler yönün
den de gereken dikkat ve titizliğin içinde bulunmadığı kanısının komisyonumuzda uyanmasına 
sdbelbolmuştur. 
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II - ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA TESBİT EDİ
LEN HUSUSLAR : 

Komisyonumuz .araştırmalım ikinci sayfasında, Ankara ve İstanbul'daki resmî ve özel öğretim 
kurumları, öğrenci temsilcileriyle görüşmüş ve özel yüksek okulların bugünkü durumu ile ilgili 
olarak ileri sürülen fikirleri anahatlariyle aşa ği'daJki şekilde tesbit etmiştir. 

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

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

2. Yüksek öğretim bir zorunluk değildir, bir kabiliyet işidir. Özel okullar bugünkü kayıtsız 
giriş imkânlariyle kabiliyeti olanlara değil, maddi imkân sağlıyanlara kapılarını açmak suretiyle 
Anayasadaki eğitimde eşitlik prensibini de zedelemektedir. 

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

4. Bir üniversite, hocasının ders verme kapasitesi mahduttur. Ayrıca bu öğretmenin bâzı araş
tırmalar yapması kitap yazması da lâzımdır. Bâzı dış ımemlelketlerde bir üniversite hocası sekiz 
saat dersten fazlasını vermez. Bizde ise bazan 42 saat ders verilmesi yoluna gidiliyor ki,, bu 
tamamen olumsuz bir tutumdur ve sakıncalıdır. Bâzı öğretim üyeleri özel okullara gitmek yü
zünden kendi okullarındaki araştırmaları yapaıma maktadırlar. 

5. Bâzı öğretim üyelerinin özel okullarda ders almaları sonucu vakitleri azalmış, bu durum 
resımî okullardaki pratik kur ve seminerlere yeteri kadar vakit ve dikkat ayıramamalarma sebe 
bölmüştür. Bu yüzden resmî okuldaki başarı ovanı da düşmektedir. 

6. özel okulların bir kısmı yeterli öğretim üye^i temin edememekte, dışardan aldığı kimseler
le veya lise öğretmenleriyle öğretim yap m oktadır.' Bu durumun tabiî bir sonucu olarak asistanla
rın dahi derse girdikleri bir vakıadır. Bir sene or.ee okuldan mezun olan bir kimse bir sene son
raki arkadaşlarına öğretmenlik yapmaktaaır. Bu durum da öğretimi yetersiz hale getiren etken
lerden biri olarak dikkate alınmalıda 

7. Yapılan bir araştırma özel okullara gid^ıı öğrencilerin büyük çoğunlukla zenguı çubukla
rı olmadığını meydana çıkarmıştır. Bu okullara girişte iki önemli etken vardır. Birisi orta öğre
timde yeteri kadar yetişmemiş olduğu için bir ıresmî okula 'girememiş olmak, diğeri bir okula 
devam etmeyince askere gitme zorunluğu ile karşılaşıp, bir tecil imkânı aranması.. Bilhassa tecil 
mühimdir, bugün özel yüksek okulların bir kısmı iadeta bir tecil müessesesi haline gelmiş bu
lunmaktadır. 

8. Özel okulların ara sınıflarında başarı yüksek olduğu halde son sınıflaında düşüktür. Bunu 
öğrencinin son sınıfa kadar yeteri kadar murakabe edilmeden gelmesine veya kurucunun öğrenci
yi bir sene daha okutmak suretiyle fazla kâr etmek isteğine bağlamak mümkündür. 

9. Dünyanın hiçbir yerinde yüksek öğretim in kâr gayeli ile yürütüldüğüne dair misal bulmak 
mümkün değildir. Oysa bizde bu iş bir ticaret haline gelmiştir, özel yüksek okullar ya tesisler veya 
vakıflar haline getirilmeli veya büyülk ölçüde kâr .etmelerini önliyecek tedbirlerin alınması yolu
na gidilmelidir ki, o takdirde büyük bir kısmının kendiliğinden kapanacağı muhakkaktır. 

10. Yüksek dereceli okullarda söz sahibi olması gereken kimselerin bilim adamları olması ge
rekirken özel okullarda söz sahibinin patronlar oluşu tasvibedilecek bir husus değildir. 
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11. Devlet öğretmen yetiştirmek için bir yatırım yapmaktadır. Ama özel okullar bu öğ
retmeni kullanmakla, Devleti sömürmektedirler. Devlet kendi örgütlerini genişletme yerine ye
tişmiş olan öğretim elemanı gücünü özel sektöre âdeta hediye etmektedir. 

12. Anayasa üniversite açma yetkisini Devlete vermekle bütün yüksek öğretimin so
rumluluğunu Devlete vermiştir. Yüksek okulları bunun dışında anlıyarak özel yüksek okullar 
açılmasına müsaade etmek hata olmuştur. 

13. Bugün özel yüksek okullarda okuyan talebelerin bulunması dolayısiyle bu okulların 
kapatılması yoluna gidilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan bu okullar ya devletleştirilmen 
veya çjok ciddî bir murakabe ile ıslah edilmelidir. 

14. Mevcut özel öğretim kurumları Kanununda bâzı boşluklar vardır, bu durum: özel 
yüksek okulların ilmî murakabeden yoksun ve aksak bir hale gelmesine sebebolmuştur. 

15. Üzerinde hassasiyetle durulacak bir diğer konu da giriş esasları ve programlanın 
ciddiyetle takibi ve ara imtihanları dâhil bütün imtihanların gerekli şekilde yapılmasının 
teminidir. 

16. Özel yüksek okulların geleceği ile ilgili tedbirlerin alınması konusunda müspet 
ilimler bölümündeki öğrencilerin görüşleriyle sosyal ilimler bölümlerinde okuyanların gö
rüşleri arasında fark vardır. 

Sosyal ilimler bölümündekil'er devletleştirmenin çok güç olduğunu, bu itibarla özel 
yüksek okulların ciddî bir murakabeyle ıslah edilmesi yoluna gidilmesini savunmuşlar; 

Teknik bölümlerde okuyanlarsa, bu sahadaki öğretimin çok pahalı olduğunu, örneğin 
elektrik fakültesindeki bir yüksek gerilim lâboratuvarmm milyonlarca liraya mal olduğu
nu, bu sahalarda yeterli bir öğretim yapılabilmesi için bunun gibi çeşitli ve pahalı lâbora-
tuvarlara ihtiyaç bulunduğunu, bu itibarla da teknik sahada okuyan bir öğrencinin yıllık ma
liyetinin yatırımlarla birlikte en az 18 000 liraya çıktığını ifade ederek, özel yüksek okul
ların öğrencilerden aldıkları yıllık 5 - 6 bin lirayla bu ihtiyaçları gereği gibi temin et
melerinin maddeten mümkün olamıyacağı hususu üzerinde durmuşlar, bu durumda yapı
lacak ıslahatın daima yetersiz kalmaya mahkûm olduğu, bu itibarla da, bütün güçlülü
ğüne ve Devlete pahalıya mal olmasına rağmen yegâne çıkar yolun özel yüksek okulları 
devletleştirme, veya diğer memleketlerde olduğu gibi vakıflar halinde işletme olduğunu ifade 
etmişlerdir. 

17. Son olarak bütün öğrenci temsilcileri, öğretim ve eğitiminin kâr gayesi ile bir 
arada yürütülmesinin mümkün olamıyacağı, eğer bu büyük kârları önlemek imkânı olursa, 
bugünkü okullardan birçoğunun esasen kapanma durumuna gireceği görüşünde olduklarını ifade 
etmişlerdir. 

B) özel okul öğrenci temsilcilerinin görüşleri : 
1. Özel okullara zengin talebenin gittiği görüşü yanlıştır, özellikle akşam öğrenclileriinin 

büyük bir kısmı çalışarak taksıidini ödemeye çalışanlardır, özel okullara girenlerin büyük 
çoğunluğu resmî okullarda imtihan kazanamamış olanlardır. Küçük bir kısmı ise istediği 
branşı kazanamadığı için özel okulu tercih etmiştir. Tecil meselesi özel okula girmede 
önemli bir faktördür. Çünkü bir yüksek okula giremiyenlerin askere gitmeleri bahis konusu
dur ve bu askerlik er olarak yapılacaktır. 

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

2. Yüksek tahsil yapma isteğinde olan öğrencilere bir imkân hazırlamış olması bakı
mından özel yüksek okulların açılmasını memnunlukla karşılamak lâzımdır. Ancak bu okul
ların hemen hemen hepsi buıgün iyi bir öğretim yerine iyi bir ticaret yapmayı öngörmekte
dirler. 

3. Özel okullarda okuyan öğrencilerin resmî okuldakiler kadar iyi yetişmemekte ol
dukları bir vakıadır. Zira resmî okullardaki imkânın özel okulda bulunmasına maddeten imkân 
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yoktur. Lâboratuvarlar yetersizdir, bunlardan faydalanacak öğrenci sayısı çok fazla oldu
ğundan mevcutlarından da yeteri kadar yararlanmak mümkum olmamaktadır. 

4. 625 sayılı Kanun yetersizidir. Örneğin, kurucunun okulu kapaması halinde öğrencinin 
hiçbir teminatı yoktur. Kurucu bu durumu öğrenci aleyhime işlemektedir. 

5. 625 sayılı Kanunla çıkarılması öngörülen tüzük henüz çıkmamıştır. Bu da birçok aksaklık
lara yol açmaktadır. Meselâ özel yüksek okulların ücretleri valilikler tarafından kararlaştırılmak
tadır. Oysa kanun bu yetkiyi Bakanlığa vermiştir. Ancak tüzük çıkmadığı içıin ücretleri valilik 
tâyin etmekte, kurucu da bundan istifade ederek devamlı olarak ücret artırmak yoluna gitmekte
dir. 

6. Kanun özel okulların kendi öğretim üyelerini yetiştirmelerini zorunlu kılmıştır ancak hiç
bir okulda böyle bir gayret yoktur. 

7. Özel okullarda kurucuların, yetkisi yöneticilerin üstündedir. Hattâ çoğu yöneticiler «davul 
bizim boynumuzda ama tokmak onların elinde» şeklinde konuşarak bu durumdan yakınmaktadır
lar. 

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

9. Okullara gelen maarif müfettişleri veya Millî Eğitim yetkilileri öğrencilerin sorunlariyle 
ilgilenmemektedirler. 

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

11. Bâzı okullar işhanlarmda ve yetersiz binalarda açılmıştır. Bu husus hem kanuna aykırıdır, 
hem de, buralarda istenen ölçüde bir öğretim yapılmasına imkân yoktur. 

12. Özel okullara karşı girişilen hareket daha ziyade teknik mahiyetteki okulları hedef tut
maktadır. Bu konuda resmî okul öğrencilerini haklı bulmaktayız. Zira çeşitli lâboratuvarlara ih
tiyaç gösteren okullardaki öğretimin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

13. Bir kısım okullarda Bakanlıktan gelen emirler tatbik edilmemekte programlar ve yönetme
likler ise sık sık değiştirilmektedir. 

14. Öğrencilerin başarı durumları piyasaya göre ayarlanmakta, bazan reklâm olması için bol 
talebeye sınıf geçirilmekte, başka bir sene, para alaibilmek için öğrenciler sınıfta bırakılmaktadır. 

15. Bâzı okullar kanunun kabulünden önce kurulduklarını ileri sürerek belli bir kontenjan ka
bul etmemektedirler. Hattâ lâboratuvar çalışmaları esas olan iki okul bir binanın içinde ve 2 948 
öğrenci ile öğretim yapmaktadır. Bu okulda lâboratuvar kâfi gelmediğinden 72 saatlik ders 32 saa
te indirilmiştir. 

16. Okullardaki kitaplıklar hiçbir bakımdan yeterli değildir. 
17. Kantin ve benzeri yerler ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
18. Bâzı branşlarda memleketin ihtiyacı olandan fazla öğrenci yetişmektedir. Yakında bu ko

nularda bir enflâsyon başlıyacaktır. 
19. Bâzı okulların şehrin dışında açılmış olması dolayısiyle ulaşım imkânı güç bir durumdadır. 

Bu bakımdan bazan hoca derse gelip karşısında öğrenci bulamamakta, bazan öğrenciler geldiği 
halde öğretmen derse gelememektedir. 

20. Bâzı okullarda kaydedilen öğrenciye yetecek miktarda sandalye bulunmadığından öğrenci
ler masalar üzerine oturmakta ancak bu durum özellikle imtihan zamanları büyük sıkıntılara sıehe-
bolmaktadır. 

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

Gece öğrencilerinin lisan derslerine gündüz gelme zorunda bırakılmaları da gündüz çalışanlar 
için ayrı bir problem teşkil etmektedir. 
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22. Bâzı okullarda önemli dersler öğretim görevlileri tarafından okutulmakta, bâzı öğretim 
üyeleri de, kendi branşları dışındaki dersleri okutmaktadırlar. Bu durum randımanın düşmesine 

• sebebolmaktadır. 
23. Bâzı okullarda randımanın çok düşük olması karşısında burada okuyan öğrencileri değil, 

onları bu şartlar içinde bırakanları suçlamak gereklidir. 
24. Dünyanın hiçbir yerinde kâr gayesi ile okul açılmamaktadır. Birçok memleketlerde özel 

okullar vakıf halindedir. 
25. Özel okulların bugünkü öğrenci kapasitesi dle Devlete mal edilmesi mümkün değildir. An

cak maarifin bu okulların ıslahı yolunda ciddî tedbirler alması ve okul kurucularını bugünkü 
başıboş gidişlerinden ayırması, özel okulların yararlı olabilmesi için gerekli şartların başında gel
mektedir. 

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

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

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

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

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

Not : Halen bir kamu görevi yapmakta olan özel yüksek okulları, müspet veya menfi ımâua-
da teşhir eitmeımek amaciyle her «okula ait etraflı bilginin, okullara »birer dosya numarası ve
rilmek suretiyle araştırma dosyasına konulması ve raporda «okul adlarından bahsedilmemesi koımis-
yonumuızca karar altına alınmıştır. 

1. Özel yüksek okulların faunaları yönünden yapılan araştırma : 
Komisyonumuz tarafından tümü ziyaret edilen ve çeşitli branşlarda öğğretim yapan 2,0 özel 

yüksek okul ile henüz açılma izni almış bulunan beş okuldan Ankara'daki bir tanesinin, yapılacak 
öğretimin niteliğine göre özel bir bina inşa ettikten sonra öğretilme başlama izni almış bulun
duğu, İstanbul'da yalbancı dille Öğretim yapan bir okulun bina ve tesisleri bakımından yeterli du
rumda olduğu, İzmir'de de 1968 - 1969 öğretim yılında öğretime (başlamak üzere açılma izni 
almak için müracaat etmiş bir okulun, özel yüksele okul kurucularından beklenen anlayışla, ge
niş bir eğitim sitesi halinde yeniden ve ileriki inkişafı da düşünülerek inşa ettirilmiş bulunduğu 
(Belge 15, 20, 21 dosya numaralı okullar) diğer «okulların büyük çoğunluğu ile kiralı veya ye
tersiz binalarda açıldığı teslbit 'edilmiştir. 

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

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

örneğin bir (binanın yedinci katında bir mıakina mühendisliği okulu açılmıştır ki, burada bir 
sene sonra ihtiyaç duyulacak maıkina lâboratuvarUrmm kurulmasıına maddeten imkân bulunmıya-
euğı aşikârdır. Keza eczacılık okulu olarak açılma 'müsaadesi almış bulunan ıbir okulun da, ha
cım olarak ancak bir sınıf için yeterli olabileceği, 'gelecek seıneki ihtiyaca cevap vereıniyeceği 
tcsbit edilmiştir. (Belge 19 ve 21 numaralı okul dosyaları) 

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

'Ancak, bu suretle daha yeterli binalara kavuşma yolunda olan bu okulların bir kısmımda, mev
cut durumun ıslahından ziyade, yeni öğretim şubeleri açmak ve öğrenci adedini artırmak çabası
na girilmiş bulunduğu dikkati çekmiştir. Bu binaların bir kısmında henüz bodrum ve zemin kat
ları tamamılaınmış olduğu halde, bakanlıktan yeni bı&mşların açılması izni alınarak yeni öğrenci 
kapaısitesi yaratma yoluna gidildiği, bir tarafta inşaat faaliyeti devam ederlken diğer tarafta he
nüz kurumamış, dolayısıiyle, kesif bir rutubet içinde bulunan katlarda tedrisata başlanmış olduğu 
tesbit edilmiştir. (Belge 11 ve 12 numaralı okul dosyaları.) 

Okul yerlerinin de belli bir sisteme göre tesbit edilmemesi sonucu, gelişi güzel ve kurucunun 
bulabildiği yerlerde okullar açılması yoluna gidilmiş olduğu, bu itibarla da, öğretimi aksatacak 
kadar gürültülü anacaddeler üzerinde olduğu gibi, belediye hudutları dışındaki ıssız yerlerde ve 
en mühim ihtiyaçlardan'biri olan sudan dahi mahrum okulların açılmasına müsade 'edilmiş ol
duğu görülmüştür. 

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

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

Bunlardan başka, özel yüksek olkulardan bir 'kısmının, iş hanlarında çeşitli ticarethane, ima
lâthane ve yazıhanelerin arasımda açılmasına müsaade edilmek suretiyle, raporumuzun birinci bö
lümünde de işaret edildiği üzere, 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin büyük bir sorumsuzluk 
içinde ihlâl edilmiş bulunduğu da yerlinde görülmek suretiyle teısbit edilmiştir. (Belge 2, 4, 8, 14, 
13 nıolu okul dosyaları) Ayrıca yine 9 ncu maddej e aykırı olarak bir binada ayrı mahiyette iki 
okulun açılmasına da izin verilmiştir. (Belge 4, 6, 7, 8, 11, 14 nolu okul dosyaları) 

2. Dershaneler, lâboraJtuvarlar, araç, gereç durumu ve diğer eğıitim tesisleri yönünden yapılan 
araşltırma : 

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

suretiyle meydana getirildiği, ancak, arada kalan sütunlar dolaynsiyle bu dershanelerdeıki görüş 
imkânlarınım bozuk olduğu yerinde görülmek suretiyle tesbit edilmiştir. 

Raporumuzun birinci bölümümde de işaret edildiği üzere, öğrenci kontenjanımın tesbdtinde, or
ta dereceli okullarda olduğu gibi sadeec hacmim zemin alanı dikkate alınarak hareket edilmesi 
sonucu, büyük ebatta salonları bulunan okulara daha fazla öğrenci kontenjanı verilmesi yoluna 
gidildiği, okullar tarafından bu miktarın da aşılmasiyle bâzı derslerin çok kalabalık sınıflarda 
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verilmesi zorunluğunun ortaya çıktığı tesbit edilmiştir ki, bu hususun bilhassa teknik mahiyet
teki dersler için çok sakıncalı olduğu meydandadır.. 

Bâzı okulların büyük dershanelerine hoparlör tesisatı koy durmuş oldukları, birkaç okulun da 
kalabalık sınıfları için anfi şeklinde dershaneler yaptırdıkları, bir okulda ise «overheat» projek
siyon ve ses tertibatının büyük çaptaki sınıflara konulmuş olduğu görülmüştür. (Belge 5, 9, 15 
numaralı okul dosyaları). 

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

Bundan ayrı olarak, bir kısım okulların sınıflarda bulunması gereken sandalye adedini de 
kaydettikleri öğrenci sayısına değil, devam :etme'kte olan öğrenci sayısına göre hesabetmek sure
tiyle tasarruf yoluna gitmekte oldukları da anlaşılmıştır. (Belge 2 nolu okul dosyası) 

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

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

tesna, hemen hemen hiçbir/inde kurulması gerekli lâboratuvarlarm tam ve yeterli olarak kurulma
mış bulunduğu tesbit edilmiştir. 

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

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

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

Bâzı mühendislik okullarındaki fizik, kimya lâboratuvarlarımn hacım itibariyle yetersiz, bir 
kısmının ders aracı bakımından lise ayarı bir lâboratuvar mahiyetinde bulunduğu görülmüştür. 

Bir okulda ise, yeni yapılan binada tedrisata başlatılan birinci sınıf öğrencilerinin, aynı binada 
lâboratuvar olmaması sebebiyle tamamen nazari olarak öğretim gördükleri ve birinci sömestrin 
sonuna gelinmiş olduğu halde hiç tatbikat yapmamış oldukları tesbit edilmiştir. Her ne kadar ilgi
liler tatbikatın kilometrelerce ötedeki eski bir binada mevcut bulunan lâboratuvarlarda yaptırıl
makta olduğunu ifade etmişlerse de, Komisyonumuzun bu konuda vâki suallerine öğrencilerin kuru
cu, yönetici ve öğretmenler önünde verdikleri cevaplarla tam aksini iddia etm'elerine karşılık sus-
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muş bulunmaları, Komisyonumuzda, tatbikatın öğrencilerin ifade ettikleri şekilde, yaptırılmamış ol
duğu kanısını uyandırmıştır. (Belge, 12 nolu dosyası) 

Okullardaki bu olumsuz durumun zaman zaman okulda görevli bulunanların dahi şikâyetlerini 
mucibolduğu, kitaplık, dersane, lâboratuvarları gerektiği gibi tesis edilmemiş olan okulun bu 
hali ile, mimar ve mühendis yetiştirmekten uzak, seviyesiz bir hale getirilmiş bulunduğu, yapılmış 
bulunan bir toplantının tutanaklarından özetler almış bulunan müfettiş raporu ile de sabit ol
muştur. (Belge 15, 5 . 2 . 1967 tarihli, 12 numaralı okula ait teftiş raporu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da, bir kısım okullarda kuruluşu sırasında görev almış bulunan müdürün ayrılmasiyle boşalan ye
re yeni tâyin yapılmakta acele edilmeyip bu görevin bir müdür yardımcısı veya genel sekreterle 
yürütülmekte olduğu, bir kısmında, yönetmeliğinde mevcudolmasma rağmen, müdür yardımcısı 
bulunmadığı, bâzılarının kadrosu bulunduğu halde genel sekreter tâyini cihetline gitmedikleri, veya, 
aynı bina içinde bulunan iki ayrı okulun aynı genel sekreter tarafından idare edilmekte olduğu; 
(Belge 6, 7, 11, 14 numaralı okul dosyaları) 
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625 sayılı Kanunun kabulünden evvel açılmış olan bâzı okullarda raporumuzun diğer bölümün
de ifade edildiği üzene, mukavelesiz öğretmen istihdamına İsrarla devam edilmekte olduğu (Belge, 
3 nolu okul dosyası) 

Bir okulda iki yıl evvel Bakanlığa gönderilen mukavelelere cevap gelmemiş olduğu gerekçe
si ile ve tekit gönderilmeden durumun yürütülmekte olduğu (Belge, 4 nolu okul dosyası) 

Bâzı okullarda onay için gönderilen mukavelelerin .Bakanlık tarafından reddedilmesi karşısın
da, kanunun 23 ncü maddesi gereğince hareket edilmeyip, yazışmalarla vakit geçirilmek sure
tiyle öğretmen veya yöneticinin göreve devam ettirildiği (Belge 2, 11 ve 13 numaralı okul dosya
ları. ) 

Bâzı okulların öğretim yardımcıları için mukavele tanzim ettikleri halde bâzılarının etmediği 
görülmüştür. 

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

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

Ancak, bâzı okulların yapılan mukavelenin bir suretini öğretmene vermeyip, dosyalarında 
alıkoydukları, bu nüshaların da dosyalarda görülmesiyle sabit olmuştur. 

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

Bunlardan ayrı olarak, bâzı okulların yönetmeliklerinde öğretim üyeleri tarafından okutula
cak derslerin belli edilmiş olmasına rağmen, bu dersin öğretim görevlileri tarafından okutulmakta 
olduğu, re'sen derse girmeye hakkı olmadığı bütün okulların yönetmeliklerinde belirtilmiş olan 
öğretim yardımcılarının derse girmekte oldukları, okulların öğretmen listelerinin tetkiki sonucu 
anlaşılmıştır. (Belgi, 2, 8, 17, 15 numaralı dosyaları.) 

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

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

Ancak, Komisyonumuz özel yüksek okullarda yaptığı incelemeler sonunda, özellikle üniversite 
öğretim üyelerinin istihdamında 1/2 şartına uyulmamakta olduğunu tesbit etmiştir. Bu konuda 
üniversite yetkilileriyle yaptığımız temaslar sonucunda üniversitelerdeki çalışmaların ders saati 
ile tahditli olamıyacağı, bir öğretim üyesinin az dersi olmasına karşılık birçok saatini araştırmaya 
hasredebileceği, bu bakımdan da görev süresinin kesin olarak bilinmesine iman olmadığı, bu iti
barla, Üniversiteler Kanununun her öğretim üyesine tanımış bulunduğu 10 saatlik serbest mesai 
zamanı içinde kalmak şartiyle özel yüksek okullarda ders vermesinin üniversitelerce uygun görül-
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düğü ve tatbikaâtın da bu şeMlde yürütüldüğü irade olunmuştur. Ancak, bâzı okulların bu esasa 
da uymadıkları öğretmenlere ait ders dağıtım cetvellerinden anlaşılmıştır. 

625 sayılı Kanunun kabulünden önce açılmış bulunan okulların bir kısmında ise 1/2 ora
nının hiçbir surette dikkate alınmadığı ve öğretmenin eski durumunun bir haki mükte-
sebolarak kabul edilip devam ettirilmekte olduğu anlaşılmıştır. ((Belge 9 ve 11 numaralı 
okul dosyaları) 

> Bunun yanı sıra, ıgörev almış olduğu özel yüksek (olkulu resmî görevinden daha çok be
nimsemiş ve üniversitedeki derslerinden arta kalan bütün zamanını öızel lokula tahsis eden öğ
retim üyelerinin bulunduğu da Komisoynumu zun bizzat yaptığı müşahadelerle tesbit olun
muştur. (Belge 6 numaralı okul dosyası) 

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

Ancak, bir üniversite öğretim üyesinin ıge İliştirmek zorunda olduğu dersleri veya yaptır
makla yükümlü bulunduğu araştırmaları üzerinde zihin, yorması gerekliliği karşısında, gece
leri de tamamen boiş ve serbest olduğunu söylemenin mümkün olamıyacağı kanısında olan Ko
misyonumuz bu görüşü paylaşmaya imlkân bulamamıştı?-. 

özel yüksek (okullarda, resmî öğretim kurumları öğretmenlerinden başka, çeşitli kaynak
lardan gelen öğretim elemanlarından da faydalanılmakta olduğu tesbit edilmiştir. Bunla
rın arasında Odalar Birliği, Karayolları, Devle i: Su İşleri, Demiryolları, Devlet Plânlama Teşki
lâtı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve benzeri çeşitli teşekküllerde görevli bulunan kimselerle 
bâzı serbest meslek erbabının glörevlendiriljmij olduğu anlaşılmıştır. Ancak, öızel yüksek okul
lara alınacak elemanlarda aranacak nitelik leri belirtecek olan yönetmeliğin çıkarılmamış 
bulunması sebebiyle Komisyonumuz bu kimselerin seçimlerindeki isabet derecesi ile, ,gerekU 
niteliklere sahibolup lolmadıkları hususunda bir kanıya varma imkânını bulamamıştır. 

Bütün bunların yamsıra, bâzı branşlarda memleket çapında bir öğretim üyesi darlığı 
bulunduğu, eczacılık /okullarının önemli demlerinden olan Farım agonknoızi ve Oalanik dersle
rini okutacak bir tek öğretim üyesinin bulunduğu yetkililer tarafımdan Komisyonumuza 
ifade edilmiştir. Bu durumun, İstanbul'daki özel Eczacılık Yüksek Okulundaki bu ders
lerin (okutulmasında da büyük .güçlükler meydana geldiği keza özel yüksek okul yöneti
cileri tarafından deyidedilmiştir. 

Hal böyle iken, bu defa Bakanlığın İzmir'de üç ayrı eczacılık lokulunun açılmasına müsaade 
etmiş olması karşısında, bu okullardaki öğretim elemanı probleminin nasıl halledileceği (konusu 
da üzerinde durulması gereken bir husus ıolarak tesbit edilmiştir. Komisyonumuz bu durumun, 
özel yüksek okullarda mutlak surette bir öğretim üyesi tarafıdan okutulması gerekli olan derslerin. 
tesbiti ile, bu okullarda görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikleri belirtecek yönetmeliğin 
biran önce çıkarılması aorunluğunu bir dere daha ve bütün açıklığı ile lortaya koyduğu görüşü
ne varmış bulunmaktadır. 

4. Öğretmen yetiştirme durumu : 
625 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 5 nci p ar agrafı, Öızel Okullar Kanununun yürürlüğe ıgiri-

şinden itibaren 5 yıl içinde öğretim kadrolarının en az üçte birinin, bu okullarda bulunan öğret
menlerden kurulmasını âmir bulunmaktadır. 

Memlekette her seviyedeki özel okulların açılmasına imkân sağlamaktaki gayenin, Devletin 
bu konudaki yükünün özel sektör tarafından paylaşılması, yani bir kısıra öğretim kurumlarının 
bütünüyle özel sektör eliyle kurulmasının temini olduğu meydandadır. Ancak, bir özel okul açmak 
sadece bina temin ederek onu teçhiz etmek demek değildir. Bir okulu okul yapan asıl unsurun öğret
men olduğu inkârı kabil olmıyan bir hakikattir. Şu halde. Devletin bu konudaki yükünü paylan
mak amacı ile okul açmaya yönelen özel sektörün, binayı ve teçhizatı olduğu kadar, öğretmeni de 
temin etmesi ıgörevidir. 
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Bugün her dereceli resmî okullarımızın öğretmen sıkıntısı içinde bulunduğu ise bir gerçektir. 
Bu itibarla, özel okul kurucularının kendi öğretim kadrolarını tamamlayıncaya Ikadar kendilerine 
yardımcı olmak gayesi ile verilmiş bulunan fırsatı istismar etme ' yoluna gitmemeleri lâzımdır. 
Kaldı ki, bugün memleketimizde resmî yüksek öğretim alanındaki öğretim üyesi dengesi de bo
zulmuş bir durumdadır. Eesmî yüksek öğretim kurumlarımızdaki öğretim elemanı mahrutunu 
özellikle teknik sahalarda tamamen tersine dönmüş bir halde olduğu ve yakın bir gelecekte 
(mevcut asistanların azlığı dolayısiyle) bir öğretim üyesi krizi ile karşılaşılmışından korkuldu
ğu bir devirde, özel yüksek okulların kuruluşlarındaki «Devletin yükünü paylaşma» gayesine uy
gun olarak, büyük ölçüde ıbir öğretim üyesi yetiştirme kampanyasına girmeleri istenir ve bek
lenirdi. . 

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

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

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

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

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

5. — Program ve yönetmelikler : 
625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin üçüncü fıkrası, bir okula öğretime başlama izni ve

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

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

Esasında tek tip olmıyan programlar, sonradan çeşitli sebeplerle değiştirilmiştir. Meselâ; di
ğer bölümde de işaret edildiği üzere gerekli lâbo ratuvarlarmı hazırlamadan yeni bir bölüm açmak 
istiyen bir okul, öğretime başlama izni alabilmek için eksiklerini tamamlama yerine müfredat 
programını değiştirme yoluna gitmiş, bir diğeri, hesapsız aldığı öğrenciye göre yeterli lâboratu-
var kuramaymca, öğrencilerin lâboratuvar tatbikat saatlerinin miktarını veya sorumlu oldukları 
dersleri değiştirmek suretiyle meseleyi halletme imkânını sağlıyabilmiştir. Yeni programların es
ki usule ıgöre öğretime başlamış bulunan öğrencilere tatbik edilmek istenmesi sonucunda okul
larda birtakım huzursuzlukların doğmasına da sebebolunmuştur. (Belge, 9, 10 No. lu okul dos
yaları) 
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Yönetmeliklerde de aynı şekilde hareket edilmiş, bakanlıkça onaylanmış olan yönetmeliklerin 
(kısa bir süre sonra okula bâzı imkânlar sağlamak amaciyle değiştirilmesi yoluna gidildiği tesbit 
edilmiştir. Meselâ, birinci sınıfını açmış bulunan bir okulda başarı durumunun çok düşük olma
sı sonucu, derhal sınıf geçme yerine dönem geçme usulünün yönetmeliğe konulması suretiyle, 
öğrencilerin sınıfta kakmamaları ve okula devamları sağlanmıştır. Aynı şekiMe sınıf geç
me için y'eterlii olan not sayısında da ihdirniriler yapma yoluna gidilehilrniştir. (Belge 
9, 13, 14 okul dosyaları) Bu cümleden olarak aynı mahtyetteiki i'kı okulun yönet
meliklerinde gösterilen öğretim süreleri ile haftalık ders saatli ve dem sürelerini birbirin
den farklı halde bulunimaları da bakanlığın bu 'konudaki tutumu açısından dikkati çekmiştir, 
(Belge, 13, 16 okul dosyaları) Ciddî bir eğitim, amlayışiyle kaibi'li telif olmıyan bu tutumların 
aynı zaimanda mahiyetleri itibariyle farildi olmıyan okullar arasındaki öğrenci naklini de im
kânsız hale getirmiş oüduğu meydandadır. Oysa okumakta bulunduğu özel okulun kapanması 
halinde, aynı, mahiyetteki diğer bir özel okulageçdbil'me iimkâmmn, bu konuda hiçbir garantisi 
bulunimıvan özel yüksek okul öğrencileri için önönıli bir sorun olduğu aşikârdır. Aynı şekilde 
yapılmakta olan öğretimi yetersiz bulan öğrencinin bir diğer okula geçefelîılmesa de özel okulları 
daha ciddî bir öğretim yapmaya ziorlıyacak bir hulustur. Bütün bunları önleyici mahiyette ted
birler alıp, öğrencileri okul kurucularının bütün davranış!arına karşı boyun eğmeye mahkûm kıl-
maik şüphesiz sadece iyi nliyet sahibi olmıyan kurucuları nıeimnun edecek bir durumdur- Bu iti
barla komisyonumuz Millî Eğitim Bakanlığının bu konularda daha dikkatli ve tedlbirli olmasını 
ve öizel yükselk okulları, içinde 'bulundukları s/nrumsuzluik havasından kurtaracak kararlar alma 
yolunda gecikmemesini bu vesile ile bir kere daha belirtmeyi uygun görmüştür. 

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

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

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

Bu siene tedrisata başladığı için yeteri kadar kayıt yapamamış bulunan bir iki okulun dışın
daki bütün okullarım, Bakanlığın ön gürdü ğü kapasiteyi büyük farklarla aşmış ve okulların eği
tim imkânlarının çok üstünde öğrenci kaydı yapmış olduklara teslbit edilmiştir. (Bu husus, okul
lara ait özel dosyaların tetkiki ile açık olarak anlaşılacak durumdadır.) 

Aşağıdaki liste bu konuda sadece bir fikir verme amaciyle çıkarılmıştır. 
Bir ticari ilimler yüksek okulunda, öğrenci kapasitesi 1 340, mevcut öğrenci 1 975 (Belge 8 

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

(Belge 6 No. lu oikül dosyası.) 
Bir mühendislik özel yükselk okullunda, öğrenci kapasitesi 1 090, mevcut öğrenci sayısı 2 1'5'8 

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

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

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

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

de okutulan bir dersin 1/4 ünde bulunmıyan öğrencinin sınıfta kalacağı belirtilmiş bulunmakta
dır. 
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Ancak, bütün okullarda yaptığımız inceleme sonucumda, bir kolay usul bulduğunu ifade ve 
Komisyonumuza izah eden bir okulla ('.Belge 5 No. lu okul dosyası) yabancı dille öğretim ya
pan bir başka oikıııl (Belge 20 No. lu okul dosyası) 'hariç, hiç birinde 'devamın gereği gibi kont
rol eidilmöd'iği anlaşılmıştır. Bâzı okulların sondaj usulüyle, bâzılarının lâiboratuvar ve tatbikat ders
le linçteki yoklamayı esas alarak, bâzılarında ise o'"an. esasiyle devamını değerlendirilmekte ol
duğu, hir kısmın nisa bu konuda hiçbir gayretin içinde bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

(Bakanlık müfettişleri tarafımdan da bu konuya dikkatin çekildiği ve devamın gereği gibi 
kontrolü için müşterek ve kolay bir usulün bulunmamasında Bakanlığın bâzı tavsiye ve tedbirler 
getıirmesimin istendiği, ancak bugüne kadar bu konu üzerinde gereği gibi dımılımadığı da anlaşıl
mıştır. 

Bu durumun tabiî neticesi olarak, özellikle teknik sahada öğretim yapan okullarda başarılı 
onmanın en önemli şartlarındam biri olan devam durumu, özel yüksek okullarda gereği gibi işle
memektedir. Bâzı okullarda devamı otımiyen öğrenci oranı % 30 civarındadır. Özellikle okula kay-
clolup tecil belgesi aldıktan sonra devam etrmiy enlerin durumu, üzerinde durulmayı gerektirmek
tedir. Zira bâzı okullarda yoklaimaların gereği gibi yapılmaması sonucumda devamsızlığı sabit 
olmıyaın öğrenciler 1 noi sınıfta imtihan olmadığı için otomatik olarak 2 nci sınıfa geçmekte, 
böylece tecilleııi de otomatik olarak devam etmektedir. Bu durum, gündüz öğrencileri için 3, ak
şam öğrencileri için 4 sene müddetle tecilli durumda olmayı mümkün kılmaktadır. 

İBâzı okullarım bu devamsızlığı normal .karşıladıkları, ders an elerindeki sandalye sayısını dahi 
kayıtlı öğrenci sayısına değil, devamı eden öğrenci sayısına göre tamıamlamış olmalarından anla
şılmaktadır. 

iBu suretle bâzı okularda devam etmiyen öğrencilerden sadece taksit alınmak suretiyle kâr 
gayesinin önplâmda tutulduğu, öğrencinin ödediği para ölçüsünde bir istifade sağlaması için 
hiçbir gayret g-övsterilmediği de anlaşılmıştır. 

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

gereken dikkatle yürütüldüğü, kenarı kapalı kâğıtların kullanıldığı, sonuçların cetvellere ve esas 
defterlere geçirildiği, imtihan evrakının muntazam şekilde saklandığı görülmüştür. Ancak, bâzı 
okulların bu konuda g*crekli titizliği göstermediği anlaşılmıştır. Meselâ bir profesörün üniver
sitede sorduğu soruları dört, beş gün sonra aynen ve teksir kâğıdını dahi değiştirmeden, öğretme
ni bulunduğu bir özel okulda sorduğu hakkında yapılan bir ihbar üzerime söz konusu edilen 
oKula komisy omu muzun yaptığı müracaatta, yazılı imtihan soralariyle sınav kâğıtlarının mu
hafaza edilmemekte olduğu tesbit edilmiştir. t>Öylece, Komisyonumuz bu önemli konuyu 
gereği gibi tahkik edip değerlendirme imkânını bulamamış olmakla beraber, bu okulda 
imtihanlara ait evrakın muhafaza edileceği muntazam bir dosyanın tutulmiasına dahi önem 
A (rmıiyecek kadar laubali ve ciddiyetten uzak bir tutumun mevcudolduğunu tesbit etmiş bulun
maktadır. (Belge 11 numaralı okul dosyası) Bu cümleden olarak bâzı okullarımda imtihanlar
da kenarı kapalı kâğıt 'kullanamadıkları da teshit edilmiştir. (Belge 1, 8 nolu okul dosyaları). 

Bunun gibi, Ankara'daki bir okulda 588 kişilik bir sınıfta yapılan sözlü borçlar hukuku im
tihanında, hiç, istisnasız bütün öğrencilerin pekiyi almış okluğu, ikinci sınıftaki aynı dersin not 
cetveline de damga ile vurulmak suretiyle bütün öğrencilere pekiyi verilmiş bulunduğu, bu konu 
da okulu teftiş etmiş bulunan müfetişin raporundan anlaşılmıştır. (Belge 17) 

Komisyonumuzun yaptığı tetkiklerde de, aynı okulda, Haziranda başarı gösteremediği bir der
sin Ekimde yazılı imtihanına girdiği halde, liste! e ide notunun çıkmaması üzerime okula yazılı 
olarak müracaat eden bir öğrenci hakkında, «öğretim üyesinin yazısını okuyamadığı için not ver
mediği ve imtihan kâğıdını da alarak tatile gitmiş olduğunun» anlaşılması üzerine, hiçbir işlem 
yapılmadığı, yazılı imtihan sonuçlarının bir ay içinde okul idarelerine verdirmesi yönetmelik hük
mü iken buna da uyulmadığı, neticede o imtihan kâğıdının hiçbir işlem görmeden dosyaya gir
diği, öğrencimin de Şubat imtihanına alınarak pekiyi ile sınıf geçirildiği anlaşılmıştır. (Belge 8 
rmmıaralı okul dosyası) 
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Yukarda açıklanan bu örnekler, özel yüksek okulların sınıf geçime imtihanlarında yeterli 
ciddiyet ve titizliğin gösterilmediğini Ofrtaya koyacak, bu konuda, eğitim anlayışıyla kaıbiMtelif 
ölmıyan bâzı tutumların varlığını kabul ettirecek ve özel yüksek okullar hakkında kamu oyun
daki olumsuz tepkilerin nedenini de açıkhyaeak nitelikte görülmüştür 

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

oranın bâzı okullarda çok düşük olduğu Komisyonumuzun dikkatini çekmiştir. 
Bu konuda görüştüğümüz özel okul yöneticileri, bu durumun almam Öğrenci kalitesinin fazla 

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

ölçüde etkilediği, böylece okula gelen öğrencinin 1 noi, 2 ııoi sınıflarda da elendiği, buna mukabil 
son sınıflara gelindiğinde başarı oranının yükseldiği, oysa özel okullarda bunun tam tersi bir du
rumun mevcudolduğu, imtihansız olarak, okula giren öğrencilerin 2 nei veya 3 ncü sınıftaki ba
raja kadar takılmadan geldiği, burada bir miktar elendikten sonra son sınıfa kadar tekrar im
tihansız olarak devam ettiği, bu itibarla da, son sınıftaki başarı oranında görülen düşüklüğü baş
ka bir sebebe bağlamadan önce bu açıdan ele almak gerektiğini ifade etmişlerdir. 

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

10. G-eoe öğretiminin durumu : 
Bütün bunlardan ayrı olarak, gece öğretimi yapmakta bulunan özel yüksek okullardaki tedri

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

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

11. özel yüksek okullarla muadili resmî okulların bazı yönlerden mukayesesi: 
Komisyonumuz özel yüksek okullar konusundaki görüşlerini tamamlamadan, resmî ve özel 

okulları birkaç yönden mukayese ederek bu bakımdan da bir sonuca varmayı faydalı görmüş
tür. Bu konuda yapılan araştırmaların sonucu aşağıdadır : 

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

sınıf ve lâboratuvar olarak öğrenci başına 20 m2 yer hesabedilmesi gerektiği yetkililer tarafından 
ifade edilmiştir. Bu miktar takrire daha çok yer veren sosyal ilimler bölümlerinde daha az ola
bilecektir. 

Özel yüksek okullardan bir kısımmda ise durum şöyledir : 
Meselâ : 
İstanbul'daki bir kimya mühendisliği okulunda bir öğrenciye 2 m2, yine İstanbul'daki bir mü

hendislik okulunda ise, bir öğrenciye 2,68 m2 yer düşmektedir. Oldukça geniş bir sahada öğretim 
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yapmakta bulunan İzmir'deki bir mühendislik okulunda ise öğrenci başıma düşen yerin gündüz 
öğrencileri için 9,3 m2, akşam öğrencileri için 6,7 m2 olduğu anlaşılmıştır. 

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

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

11,600 lira civarında olduğu üniversite rektörü tarafından beyan edilmiştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan tetkiklerde örneğin; bir mimarlık bölümü öğrenci

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

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

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

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

Bir başka mühendislik okulunda ise, okulun ilk açıldığı sene olan 1964 te öğrenci başına dü
şen cari masraf miktarı 7 308,5 lira iken 1967 de bu miktarın 2 850 liraya düşmüş olduğu, okulun 
komisyonumuza tevdi ettiği belgelerden anlaşılmıştır. Bu da, öğrenci miktarının artması ile öğ
retim masraflarının aynı ölçüler içerisinde artmadığı ve öğrenci artışının yine öğrencilerin zararı
na bir durum yaratmış olduğunu ortaya koymaktadır. (Belge 5 numaralı okul dosyası) 

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

İstanbul'daki bir kimya mühendisliği okulunda ise bir öğrenciye düşen cari masraf miktarı
nın gündüz öğrencileri için 3 200 akşam öğrencileıi için 2 800 olduğu yöneticiler tarafından ifade 
edilmiştir. (Belge 11 nolu okul dosyası) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üç safhada yapmış olduğumuz .araştırmanın sonuncu olarak, .hazırladığımız raporda geniş ve te
ferruatlı ıbir şekilde açıManmiş olduğu üzere : 

il. özel yüksek okulların birkaç tanesi müstesna, büyük çoğunluğuyla, gerekli eğitim tesis
lerinden mahrum ve yapılacak 'öğretimin niteliği ile bağdaşmıyan yetersiz binalarda açılmış bulun
duğu, Ö25 sayılı Kanunun 19 ncu (maddesinde te&bit ve ilânı gerekli görülmüş bulunan standartla
rın zaımanında haızırlaınmaımış olmasının, bu durumun meydana .gellm esinde büyük ölçüde etkili 
olduğu; 

2. özel okul binalarının kurucunun malı veya sözleşme ile intifa hakkına sahiibolması gerek
tiği hususundaki 8 nci maddeye uyulmıyarak, kiralı dolayrsiyle köklü bir gelişmeye imkân vermi-
yen. binalarda özel yüksek okullar açılmasına, müsaade edildiği; 

3. Kanunun 9 neu maddesinde açıkça ifade edilmiş olmasına rağmen, aynı bina içinde ayrı 
mahiyetteki okulların açılmasına, kanunun yayiımı tarihinden sonra da devam edilmiş olmaktan 
<başka, öğretim ve eğiti'mıin ciddiyetiyle kabili telif olmıyaeak sekilide, çeşitli imalâthane, ticaret
hane ve yazıhanelerin bulunduğu iş banlarında dahi okullar açılmasına müsaade edilmiş olduğu; 

4. Birkaç tanesi müstesna, hemen hemen bütün özel yüksek okulların derisame, lâlboratuvar, 
öğretim araç ve gereci ile kitaplık ve diğer eğitim tesislerinin çok yetersiz durumda bulunduğu, 
025 sayılı Kanunda öngörülmüş bulunan beden eğitimi tesislerine hemen hiçjbir okulda yer veril
memiş olduğu, bu durumun meydana gelmesinde kanunun .geçici maddesi ile çıkarılması öngörül
müş 'bulunan tüzüğün zamanınlda çıkarılamamış olmasının büyük payı bulunduğu; 

5. Kanunun 8 nci maddesine göre öğretime haşlama izni alınmadan hazırlanması .gereken 
program ve yönetmeliklerin, aynı branşta öğretim yapan okullarda dahi bir birlik ve beraberlik 
halinde ve tek tip olarak hazırlanması yoluna gidilmediği, her oku'lun berildi görüşüne göre hazır
ladığı program Ve yönetmeliklerin, daha sonrada, 'kurucu ve yöneticilerin arzularına uyularak sık 
sık değiştirilmesi yoluna ıgildildiği; 

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

i6. Özel okullardaki öğretim kadrosunun bir kısmım üniversite ve yüksek okul öğretmenleri
nin teşkil ettiği, ancak üniversitelerdeki ders saatlerini kesin olarak tesbit etmenin mümkün ola-
•mıyaeağı gerekçesi ile bu görevlendirmelerde kanunun 21 nci maddesi hükmüne uyulmayıp, 115 
sayılı Kanunun öğretim üyelerine serbest çalışma zamanı olarak tanıdığı 10 saatlik müddetin esas 
alındığı, ancak zaman zaman buna da uyulmadığı, öğretim üyeleri dışındaki öğretmenllerin görev
lendirilmelerinde de 21 nci maddenin i/12 hususundaki hükmüne bâzı okullarda çeşitli mazeretler 
gösterilmek suretiyle riayet edilımetmiekte olduğu, 

Üniversite ve yüksek okul öğretımenleri dışındaki ve çeşitli kuruimlarda çalışan kimselerin, özel 
yüksek okullarda öğretimle görev'lendirilm'esd halinde, 21 nci maddede sözü e&ilen yönetmeliğin 
«karılmamış olması dolayısiyle, yeterli nitelikte olup olmadıklarının komisyonutam^ca tesbitine 
imkân görülemediği, ancak, özellikle müspet ilimlerde öğretim yapan okullarda, mutlak surette 
bir öğretim görevlisi tarafından okutulmakta olduğunun teslbit edildiği, 

İBir öğretim üyesi taraflından okutulması zorunlu, olan derslerini yönetm'eliklerande belirtmiş 
olan içtimai ilimler yönünde öğretim yapan bâzı lokııllarda da bu hükme uyulmıyaralk bu disiplin
lerin öğretita .görevlilerine verilmiş bulunduğu, 

Bâzı okullarda bir öğretim üyesinin isminden faydalanılmak suretiyle öğretim kadroisunda gös
terildiği hailde, kendisinin gelmeyip derslere yardımcılarının girmekte olduğu, 

Bâzı okulların 3*2 nci maddeye uymıyarak mukavelesin öğretmen kullanmakta oldukları, bâzı 
okullarda ise, 23 ncü maddeye aykırı olarak, Bakanlıktan onay emri ahnamıyan öğretmen ve yö-
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neticelerin görevlerine derhal son verilmeyip yazışmalarla vakit kazanma yoluna gidildiği; 
7. G25 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde öngörülen ve 5 yıl zarfında öğretim kadrosunun en 

az y 3 nün kendi öğretmenlerinden teşekkül etmesini öngören madde hükümlerine göre yapılması ge
reken öğretmen yetiştirme işine hiçbir okulda başlanmamış olduğu, bu konuda çeşitli mazeretler ile
riye sürüldüğü, ancak, özel okul kurucularının, bu konuda, daha. güç ve gayret sarfını gerektiren yol
lar yerine, Devletin yetiştirdiği elemanı kendi bünyesine almak gibi daha kolay bir yolu tercih etme 
eğiliminde oldukları, bu durumun, özel sektörün Devletin eğitim konusundaki yükünü paylaşma il
kesi ile de çelişmekte bulunduğu ; 

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

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

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

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

11. Kanunun çıkarılmasını öngördüğü tüzüğün çıkarılmamış olması sebebiyle, öğrencilerin 
ödiyecckleri yıllık ücretler konusunun da bir disipline'alınamadığı, ücretler arasında farklılıklar 
olduğu gibi, bâzı okulların., vilâyetlerden öğrencileri sadece imtihana almak için yüksek ücretler 
ödemeye mecbur kılan kararlar alabildikleri; 

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

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

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

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

İT). Özel okulların, muadili resmî okullarla bâzı yönlerden yapılan mukayeselerinde de,.özel okul
ların gerek bir öğrenci için hesap edilmesi gereken yer bakımından, gerek bir öğrenciye düşen yıllık 
cari. masraf yönünden, gerekse öğretmen öğrenci oranı bakımından muadili resmî okullardan düşük 
bir durumda olduğu; 

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

17. Millî Eğitim Bakanlığının hazırlaması gereken tüzük ve yönetmelikleri, zamanında hazırla
mamış olmasının ve özel yüksek okullar konusundaki tutumunun bu olumsuz durumları meydana 
gelmesindeki önemli âmillerden biri olduğu anlaşılmıştır. 
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13u suretle üe safhada yapılan geniş araştırmaların ve mukayeselerin sonueunda komisyonumuz, 
özel yüksek okulların bugünkü fiilî durumları ile, gerek yönetim gerekse öğretim ve eğitim aeısmdan 
muadili Devlet okullarının seviyesine dahi erişememiş oldukları; 

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

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

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

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

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

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

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

(>. Özel yüksek öğretim kurumlarının açılış ve işleyişlerini düzene kayacak olan tüzük ve 
yönetmelikler derhal çıkarılmak suretiyle, küçük sermayelerle, yetersiz binalarda, gerekli eğitim 
tesis ve araçlarını tamamlamadan kurum açma ve öğretime başlama izni verilmesi yolundaki tutu
ma, derhal son. verilmelidir. 

Bu cümleden, olarak, özel. yüksek okullardaki dersane, lâboratuvar, atelye, kitaplık ve benzeri 
yerlerle, öğrenci lokali, teneffüshane, spor tesisleri gibi tesislerin, belli bir standarda bağlanma
sını. âmir bulunan kanun hükmü derhal yerine getirilmeli, okulların, yapacakları öğretimin nite
liğine göre, sahibolmaları gereken öğretim araç ve gereçleri ile bu araçlardan bir defada kaç öğ
rencinin faydalanabileceğini belirten listeler hazırlanarak, kurum açma ve öğretime başlama izni 
verecek heyetlerin objektif kıstaslara göre hareket etmelerine imkân sağlanmalıdır. 

Buna ilâveten, bir özel yüksek okulun açılma ve öğretime başlama izni alabilmesi için sadece 
bir senelik değil bütün öğretim süresince gerekli olan bina, tesis ve lâboratuvarlarının tamamlan
ması öngörülmeli, birakım vaitler ve ileride yapılması tasavvur edilen projelere dayanılarak 
okullar açılmasına müsaade etme yolu kesinlikle kapatılmalıdır. 

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

9. Okullara alınacak öğrenci miktarını belli ölçülere göre tesbit edecek uzmanlar heyetinin 
vereceği miktarların, her ne suretle olursa olsun aşılmamasını temin maksadiyle, bu hususa ria
yet etmiyenler hakkında uygulanacak müeyyideler de tesbit edilmeli ve bununla ilgili mevzuat 
d erhal hazı rlanm al ıdı r. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Özel Yüksek okulların bütün ara sınıfla ında bitirme imtihanlarmdaki usule benzer bir 
sistem uygulamak suretiyle, öğretimin gerekli ciddiyet içinde yürütülmesini temin edecek mev
zuat süratle getirilmeli, tercihan bütün imtihanların resmî muadili okullar tarafından yapılması 
yoluna gidilmelidir. 

20. Özel yüksek okulların açılma ve öğretime başlama izni ile yeni sınıf veya şube açma 
isteklerini vaktinde yapmaları üzerinde ciddiyetle durulmalı, gerekli müsadeyi alamıyanlann, 
okullarını sınıf veya şubelerini öğretim yılı başından sonra açmalarına sureti katiyede müsaade 
edilmemelidir. 

T. B. M. M. (S. ?-ayıS! : 69) 



— 42 — 

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

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

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

24. Özel okul öğrenci temsilcilerinin üniversitelerdeki duruma paralel olarak okul yönetim 
kurulunda temsilci bulundurmalarını mümkün kılacak tedbirler alınmalıdır. -
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Mehmet özgüneş ve 19 arkadaşı tarafından Millî Eğitim Bakanı Sayın ilhamı Ertem hakkında 

Meclis soruşturması açılmasına ait önerg-eye Ek : 2 

Araştırmaya tabi tutulan özel yüksek okullara ait 21 aded okul 

DOSYASI 
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Sayı : 17 12 . 10 . 1968 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Özel yüksek okullara art araştırına raporuna ek olarak 'hasırlanmış bulunan 21 aded okul 
dosyası ekte taikdim edilmiştir. . 

Sadece Parlâmento iiyeleraıin tetMMne sunulmak üzere gereğimi arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
özel Yüksek Okulları Araştırma 

Komisyonu Başkanı adına 
Z. T üzün 

1 NOLU OKUL 

Okulun adı : Özel İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu 
Okulun yen : İstanbul Şişli Halaskar Gazi Cad. No. 236 
Açılış tarihi : 1962 
Okulun durumu : Okul, kiralı bir binada olup beş katlı bir işhanmda açılmıştır. Kapı girişin

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

Okulda gündüz ve akşam olmak üzere iki devrede tedrisat yapılmaktadır. Okulun bahçesi ve 
t enef f üshanesd yoktur. Teneffüs koridorlarda ve öğrenci lokalinde yapılmaktadır. Bodrum kat
ta, oldukça iyi durumda olan bir öğrenci lokali ile yatılı öğrencilerin yemekhanesi vardır. Okulda 
iıiçbir beden eğitimi tesisi mevcut değildir. Beş katlı olan binada mevcut tek merdivenden baş-
.Ra bir yangın merdiveni mevcudolmadiğı gibi yangına karşı ciddî tedbirler de alınmış durumda 
değildir. Binanın en üst katındaki kitaplık istenen ve beklenen ölçüde değilse de çok kötü du
rumda da değildir. Desiımal sisteme göre tasnif edilmiştir. 

Okul, gürültülü bir anacaddenin üzerinde bulunduğundan bâzı demhanelerde özellikle pencere 
açıimasını gerekli kılan mevsimlerde ders dinlenmesi' gürleşmektedir. Büyük denshianeler ara 
duvarlar kaldırılmak suretiyle meydana getirildiği;iden mevcut sütünler dolayısiyle çok elverişli 
durumda değildir. 

OfeuMa ders malzemesi olarak bir projeksiyon maıkinası, lisan dersleri için teyp ve üç dilde 
bandılar vardır. Ancak, okulda bulunması gerekli olan mal bilgisi ve teknoloji lâboratuvarınm 
yeterli bir şekilde kurulması yoluna gidilmemiş tir-. Okul müdürü, bu konunun bugüne kadar 
fabrikalara ve çeşitli işyerlerine yapılan ziyaretlerle halledilmekte olduğunu ifade etmişse de bu 
t( elbimn yeterli bir çözüm yolu olamıyacağı mey.1 andadır. Buna karşılık okulun büyük dersane-
1 erinde mikrofon ve oparlör tesisatının bulunması olumlu karşılaınmıştır. Okulda ayrıca baskı ve 
(iİt miakinaları da mevcudolup öğrenci kitapları ile ders notlarının burada basılması yoluna gidil
mektedir. Bu münasebetle okulda bir yayın saUş büro»u da açılmıştır. 

Okulda profesör bir okul müdürü ve bir genel sekreter vardır. Ancak, yönetmelikte zikre
ci, i İmiş olmasına rağmen müdür yardımcısı yoktur. 

Okulla verilen öğrenci kapasitesine göre tüm öğrenci adedinin 1 000 (bin) olması geı-ekirken 
gündüz öğrenci adedi 1 337 akşam öğrenci adedi 745 tir. Birinci sınıf m öğrenci kontenjanı da 
400 olmasına rağmen 455 kayıt yapılmıştır. Böylece birinci sınıflar çok -kalabalık bir hale gel-
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mistir. Aıuealk, öğrencilerin devamsızlikları dolayısiyle mevcut sınıflara sığmaları mümkün ola-
ibilm'dktedir, Okul yonetaıteliğine göre öğrencilerin okula devamları mecburi ise de bu husus ge
reği gibi kontrol edilıneme'kte, do'layıisiyle fazla öğrenci kaydedip kıt imlkârilar içinde okutulma
ları m'üımlkün hale gelmektedir. Okul müdürü, devam mecburiyetimin büsbütün kaldırılmasmm 
faydalı olacağını da savunmaktadır. 

O'kulda öğretim üyesi adedi 16 profesör, 4 doçent, 3 öğretim (görevlisi, bir ulaman, 7 okutman 
olmak üzere cem'an 3ÜJ dir. Okulda asistan yoktur. Lüzumlu olduğu ve buna ait »bir yönetmeliğin 
hazırlanm'alkta 'bulunduğu ilgililer tarafından ifade olunmuşla da dkutlun açılışından bu yana ge
çen altı yıl zarfında bu hususun neden halledilememiş olduğu izah edilmemiştir. 

.Oikulda ders almış bulunan öğretmenlerin ders saati 6'25 sayılı Kanundaki 1/2 esasına uymadığı 
•gibi öğretim üyelerinin durumu da faikültelerin 1,1'5 .sayılı Kanuna göre müsaade ettikleri on saat
lik zamana göre ayarlanmamıştır. Okul müdürü, bu durumun tüzüğün çılklmamaSı sonucu meyda
na geldiğini, okulun 625 sayılı Kanunun kalburun den evtvel açılmış olması dolayısiyle kanuna inti
baklarının ancak tüzüğün çıkmasından sonra söz 'konusu olabileceğini ifade etmiştir. (O'kuklalki 
öğretim elemanları ile bu elemanların resmî okullarla bu okuldaki ders saatlerini ve aldıkları üc
retleri gösteren listeler ilişiktir.) 

•Okulda mevcut t'ülıı öğrenci sayısı 1 3137 + '745 = .2 (B2 dir. Bu duruma göre (bir öğretmene 
düşen öğrenci sayısı 2 082 -i- 311 = 6*7 dir. 

öğrenci başına isabet eden cari masraf, okul yetkililerinin verdiği bilgiye göre 1$65 - 19Ö6 yı
lında 2 1197 Tl. dır. Daha sonraki senelerim cari masraf miktarı bilinmemektedir. 

'Okulun yıllık öğretim ücreti 2 415 Tl. dır. Ayrıca 50 Tl. kayıt ücreti alınmaktadır. 
Okul iki defa teiftiş görimüştür. Birinci teftiş 7 . 5 . 1-966 da yapılmıştır. Bu teftişin sonucunda 

teknoloji ve mal bilgisi lâtooratuıvarının bulunmaması, gerekli numunelerin yok denecek kadar az 
olması üzerinde durulmuş olmasına rağmen Komisyonumuzun 19(68 yılı başında yaptığı inceleme 
sırasında da bu konuda bir ilerleme •kaydedilmemiş olması dikkati çekmiştir. Ayrıca, devamın iyi 
kontrol edilmediği de teftiş raporunda »belirtilmiş ve Bakanlığın: bu konuda pratik bir usul bul
ması tavsiye edilmiş olmasına rağmen Bakanlığın da bu hususta gerekli tedbirleri almamış olduğu 
durumun aynen devaım etmekte bulunması ile anlaşılmıştır. Okul ikinci defa 2 . 2 . '1968 tarihin
de denetlenmiştir. Bu denetleme sonucunda öğrenci mevcudunun bir evveDki rapora göre, bini geç
memesi tavsiye edilmesine rağmen gündüz öğrencilerinin 1 387 olması üzerinde durulmuştur. Ay
rıca bâzı 'bitirme imtihanllan kâğıtlarının, Bakanlığın Ibu konudaki genelgesine rağmen, müştere
ken okunup değerlendirilmesi yo'luna gidilmediği, imtihan heyetinin kâğıtları aralarında bölüşüp 
okuyarak not yerdikleri ve bu notların cetvele g'eçirildikten sonra müştereken imzalandığı da açik-
]aramıştır. Bu durum imtihanların gerekli ciddiyet içinde yapıldığı .hususunda şüphe uyandıracak 

. mahiyette görülmüştür. -Bumdan başka okulun imtihanlarda kenarı kapalı imtihan kâğıdı kullan
madığı da anlaşılmıştı i'. 

Okuldaki öğrenci defterleri ile imtihanlara ait kayıtlar munta'zamdır. Buna göre 1W6 - 19*07 
öğretim yılındaki haşarı oranı yaz dönemi imtihanlarında % .15, güz dönemi imtihan] arında % 31 
olarak te'sbit edilmiştir. . 

Okulda 6215 saydı Kanunun öngördüğü 1/3 oranında öğretmen yetiştirilmesi konusunda hiçbir 
gayret yoktur. Okul müdürlü, Ibâzı mezunların dış memleketlere gönderilip doktora yapmalarının 
sağlanmaısınm düşünüldüğünü, ancak bütün bunların tüzüğün çıkmasından sonra ele alınacak hu
suslar olduğunu ifade etmiştir. 

Okulun kurucusu olan iki ortağın ^en1 öğretim yılındaki kâr nispetinin beşyüz bin lira civa
rında olduğu da okula ait hesapların incelenmeliyle anlaşılmıştır. 

Eki : 3 sayfa öğretmen listesi 
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IV - Öğretim kadrosu 

Prof. Gıyasettin Akdeniz 
Prof. Dr. Abdullah -Tdirkoğlu 
Prof. Oevat Yüee&oy 
Prof. Dr. Bülent Köprülü 
Prof. Dr. Süleyman Barda 
Prof. Dr. Suat Kesikinoğlu 
Prof. Orhan Dikmen 
Prof. Dr. Rahmi Çolbanoğlu 
Prof. Dr. Feridun özîg*ür 
Prof. Dr. Haluk CiMov 
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ 
Prof. Dr. Sahir Erman 
Prof. Oslman Fikret Arkım 
Prof. Dr. Hâlid Kemâl Elibir 
Prof. Dr. Ekrem özel/mas 
Prof. Dr. Hayrı Domaniç 
Doç. Dr. Haydar Kazgan 
Do*ç. Dr. Halil Nadaroğlu 
Doç. Dr. Vural Savaş 
Doç. Dr. Aydın Aydıncıoğlu 
Öğr. Gv. Kenan Eıikural 
öğr. Ĝ v. Hayrettin Erkmen 
Öğr. Gv. Saide iSantur 
Uzfman İrfan 'Ülkü 
Okutman Edwün Elliott 
Oku'tım'an Osman Güney 
.Okutman Dr. ıMIikerreım Akdeniz 
Okutman Vaıhide Omay 
Okutman Rüştü özlkeskin 
Okutman Müjigân Silâ'htaroğlu 
Okutman Perraıı Menemencioğlu 
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Okulu : İstanbul Özel İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu 

Öğretka elemanının atclı ve soyadı 

Prof. Gıyaısettin Akideniz 
Prof. Dr. Abdullah Türfooğlıı 
Prof. Dr. Bülent Köprülü 
Prof. Dr. Süleyman Barda 
Prof. Dr. Suat Keskinioğlu 
Prof. Cevat. Yücesoy 
Prof. Dr. Halûk öi&ov 
Prof Orhan Dikmen 
Prof. Dr. Feridun Özgür 

Prof. Dr. Halid Kemal Elbir 
Prof. Dr. Sahir Erman 
Prof. Osman Fikret Arkını 
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ 
Prof. Dr. Ekrem Özelmas 
Prof. Dr. Rahmi Çolbanioğlu 
Prof. Dr. Hayri Domaniç 
Prof. Dr. Haydar Kazgan 
Doç. Dr. Halil Naidaroğlu 
Doç. Dr. Yııral 'Savaş 
Öğr. Görevlisi Kenan Erkural 
Öğr. Görevlisi Dr. Hayrettin Erkmen 
Öğr. Gv. Saide Santur 
Uzman İrfan Ülkü 
Okutman Osman Güney 
Okutman Yahide Om av 

Resmî görevi 

Müessesenin adı 

İktisat Fakültesi 
Hukuk Fakültesi, Yıldız Teiknik 
Tktisat Fakültesi 
İstanbul ve Eskişehir Akademileri 
İstanibul ve Eskişehir Akademileri 
İktisat Fakültesi 
İkt. ve Hukulk Fakülteleri 
İkt. Faikültelsi EsksişeMr Akademisi 
İkt. Fak. İşletme Enstitüsü 
Hukuk Fakültesi 
Hukuk Fak. Hava Haılb Okulu 
İst. İktisadi ve Tic. İlim. Akad. 
İst. Hukuk Faik. Hava Harb Ok. 
İst, İkt, ve Tic. İlm. Akd. 
İst, Hukuk Fak. 
İst, Hukuk Fak. 
İst. Teknik Üniv. 
İst. İkt, ve Tic. İlm. Akd. 
Eskişehir İkt, ve Tic. İlm. Akd. 
İst. İkt. ve Tic. İlim. Akd. 

Atatürk Kız Lisesi 

Galatasaray Lisesi 
Nişantaşı Kız Listesi 
Tarhikî Güzel San. 

Haftalık 
ders 'Maaşı, ücret 
saati (Net) 

8 
17 
8 
9 
28 
8 
12 

11 
19 
14 
8 
10 
13 
11 
14,5 
6 

• 12 
6 
10 

18 

14 

18 

2 
2 
2 
o 

6 
1 
2 
o O 
1 
o 

2 
2 
2 
2 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

115 
915 
115 
358 
900 
'850 
115 

797,55 
850 
130 
204 
300 
204.35 
115 
100 
200 
870' 
870 
850 

200 

349 

475 



Öğretim elemanının âdı r e 

Okutman Edwin BflJÜott 
Okutiman Dr. ıMÜikerrem Akideniz 
Okutman Müjg'ân Siillâıhltaroğlu 
Oörataıan Rüştü Ösfceslkin 
Okunman Perran Menemeııeioğlu 

Müessesenin adı 

İst. İkt. ve Tic. İlan. Akid. 
Çapa Eğitim EnlstittMi 

Hatfb Akaclamileri 
Beyoğlu Tkare t Lisesi 

Haftalık ' 
ders ÜMkâşi, ücret 
aaaiti (Net) 

12 
19 
— 
12 
16 

2 100 
1 180 

— 
1 450 
1 (500 
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2 NOLÜ OKUL 

Okulun adı : İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Sultnahmet Adliye Sarayı karşısı No. 12 - 14 
Açılış tarihi : 1963 
Okulun durumu : Okul kiralı bir binanın zemin katı ile i'kinci ve üçüncü katlarını işgal etmek

tedir. Birinci katta ise iki avııkat yazihanesi, bir atelye, bir mecmua idarehanesi ve bir basımevi 
vardır. Bunlardan başka binanın cepheden görün miyen çekme katında ev sahibinin ikâmetgâhı bu-
lummaJktadır. Bu suretle okul ev ve iş hanı taımamen içice girmiş durumdadır. Okulda tek mer
diven bulunduğumlan birinci kattaki işyerlerine ve diördüncü kattaki ikâmetgâha okuldan geçile
rek gidilmektedir. 

Okulda teneffüshane ve beden eğitimi imkânı mevcudolmadığı gibi hiçbir mediko - sosyal te
sis jnevcut değildir. Okul her haliyle bakımsız ve düzensiz bir haldedir. 

rOkul müdürü olarak bir profesör gösterilmekte ise de komisyonumuzun okulu ziyareti esna
fında müdürü 'görmek mümkün olamamıştır, öğrencilerle yapılan görüşmelerde ise okuldaki esas 

&öz sahibinin kurucu olduğu, okulun bütün malî işlerinin kurucu tarafından yürütüldüğü ifade 
<edilımiş ve öğrenci ücretlerinin de kurucu tarafından tahsil edildiği anlaşılmıştır. Nitekim okula 
fazla öğrenci celbi maksadiyle valilik tarafından verilmiş olan ücretin kurucu tarafından 2 300 
liraya indirilmiş olduğu tesbit edilmiştir. Bu durum, okuldaki laubali tutumu olduğu kadatr bu 
konudaki yönetmeliğin de zamanında çıkarılmamış olmasının mahzurunu ortaya koyacak nitelik
te görülmüştür. 

Okulda bulunması gerekli olan mal bilgisi ve teknoloji lâboratuvarı tamcımlanmamıştır. 
Kitaplıkta bir miktar meslek kitabı ile meslekî dergi mevcutsa da bunların bir yüksek okulda 

aranan yeterlikte olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Okula 1966 yılında verilen kapasite dört sınıf için 300 dür. Buna mukabil okuldaki öğrenci 

adedi 615 tek (dersten bekliyenler hariç tutulursa 530 dur. 
Ayrıca, 
1. Sınıftaki sandalye adedinin 162 olmasına Karşılık ısmıf mevcudu 247 
2. Sınıftaki sandalye adedinin 104 olmasına karşılık sınıf mevcudu 142 
3. Sınıftaki sandalye adedinin 61 olmasına karşılık sınıf mevcudu 88 

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

Okulun yönetmeliğinde bir öğretim üyesi tarafından okutulması zorunlu olan dersler «mali
ye, iktisat, hukuk, işletime, muhasebe» olarak zikredilmiş olmasına rağmen bu disiplinlere dâhil 
olan bir kısım derslerin öğretim görevlileri tarafından okutulmakta olduğu tesbit edilmiştir. 
(Okuldaki öğretim elemanları ile okuttukları derslere ait liste ilişiktedir.) Bundan başka, güm-* 
ırü'k mevzuatı ve tatbikatı dersi için inha edilen gümrülk başmüdürü Şahap Atamer'in bu dersi 
okutması Bakanlık tarafından kabul edilmediği halde 625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi gere
ğince derhal 'görevine son verilmeyip yazışmalarla vakit geçirilme yoluna gidildiği, aynı durumda 
olan Orhan Kubat'm da valilik onayı ile görevine devam ettirilmekte olduğu tesbit edilmiştir. 
Ayrıca hazırlanmış bulunan matbu sözleşmelerde ki metinde 625 sayılı Kanunun 32 nci maddesin
deki hususlardan bâzılarının da bulunmadığı da görülmüştür. Bu husus, okulu denetliyen müfet
tiş tarafından da ele alınmış ve sözleşmelerin Bakanlık tarafından hazırlanacak bir numuneye 
göre ve tek tip hale getirilmesi teftiş raporunda tavsiye edilmiştir, 
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Okul, kuruluşundan bu yana biri 21 . 4 . 1966 diğeri 23 . 1 . 1968 de olmaik üzere iki defa 
teftiş görmüştür. Bunlardan başka 1966 Ekim ayının 4 - 8 tarihleri arasında okulda inceletme 
yapan üç profesörün vermiş oldukları raporda binanın birinci katında çeşitli büroların bulun
duğu dördüncü katta mal sahibinin oturmakta olduğu, bu durumun okul binalarının bağımsız
lığı ilkesine-uymadığı disiplini de ihlâl eder mahiyette oluduğu ifade edilmiştir. Ancak bu raporun 
gerilmesinden çoik sonra 1968 yılı başında komisyonumuzun okulu ziyareti sırasında durumun 
aynen devam ettirilmekte olduğunun tesbit edilmiş bulunması Baıkanlığm gerek özel yüksek okul
ların içinde bulunması gereken eğitim ciddiyeti, gerekse kanunun tatbikatı bakımından gerekli 
titizliği göstermemekte olduğunun ifadesi olarak kabul edilmiştir, 

T. B. M. M; (S. Sayısı : 69) 



Sınıf : I 

Okutulan ders 

Tekno/Loji 
İşletme (Sanayi) 
Meideni Hukuk 
Umumi İktisat 
Umumi Muhasebe 
Sosyoloji 
İktisat Tarihi 
İktisadi Coğrafya 
Umumi Matematik 

Sınıf : II 

Okutulan iders 

'Teknoloji 
Anayasa ve İdare Hukuku 
Borçlar Hukuku 
'Maliye 
Umûmi İktisat 
Ticari Matematik 
Şirketler Muhasebesi 
U. İşletime Ekonomisi 
(MuihaJselbe) Envanter Bilanço 
Sosyal Siyaset 
İktisadi Coğrafya 

Sınıf : III 

Okutulan ders ' 

'Ticaret Hukuku 
Dış Ticaret 
Bütçe Prensipleri 
Ceza Hukuku 
Vergi Hukuku 
Siyasi Tarih 
İstatistik 
Malî Matematik 
Pazarlama 
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Öğretmenler 

Öğ. Gör. Orhan Ndbioğlu 
Öğ. Gör. Hasan Erişkon 
Prof. Dr. Hıfzı Timur 
Pıiof. Dr. Sabri Ülgener 
Prof. Rıza Akbora 
Prof. Dr. Orhan Tuna 
Prof. Dr. Ömer Lütfü Barkan 
Orid. Prof. Dr. Besim Darfcot 
öğ. Gör. Mehmet Ali Kayalı 

Öğretmenler 

Öğ. Gör. Orhan Nebioğlu 
Prof. Dr. İsmet Giritli 
Prof. Dr. Hıfzı Timur 
Öğ. Gör. Hakkı Mulsaballı 
Doç. Dr. Mufeerreim Hiç 
Prof. Dr. Fazıl Gülçür 
Prof. Rıza Akfbora 
Öğ. Gör. Şevket Kaya 
Öğ. Gör. Kemal Erhan 
Prof. Dr. Orhan Tuna 
Orld. Prof. Dr. Besim Darfeot 

Öğretmenler 

Doç. Dr. Reşat Tesal 
Öğ. Gör. Doç. Dr. Ali Sait Yüksel 
Öğ. Gör. Hakkı Musaballı 
Prof. Dr. Ayhan Önder 
Öğ. Gör. Mübin Başar 
öğ. Gör. Dr. Osıman Nebioğlu 
Öğ. Gör. Yarfd. Yakut Bulutluloğlu 
Prdf. Dr. Fazıl Gülçıür 
Öğ. Gör. Şevket Kaya 
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3 NOLU OKUL 

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

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

Okulun bahçesi, spor tesisi, dokjfor ve muayene odası ile muayene defteri yoktur. Teneffüs 
zamanları öğrenciler koridorlarda ve öğreıncıi lokalimde toplanmaktadırlar. Öğrenci lokali olaırak 
kullanılan hacim ise basılk tavanlı karanlık ve sağlık şartlarına hiçbir' yönden uymıyacak du
rumdadır. 

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

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

Okul 625 sayılı Kanunun kabulünden evvel açılmış olduğumdan eski yönetmeliğe göre işlem 
görmüş, ameak, kanunum kabulünden sonra da aynı usule göre yönetmelikte devam edilmiştir. 
Okul müdürü bu durumu «kanunum kabulümden sonra bizim bâzı hususlarda 'bakanlığa bilgi ver
memiz veya müsaade almamız hakkında ne Bakanlık büze bir emir verdi ne de biz birşey yazdık. 
Zıira tüzük henüz çıkmadığından bizim intibakımız balhits konusu olmadı» şeklimde izah etmiştir. 
Bu durumun tabiî neticesi olarak Okula alınacak öğrendi konusunda da bir hesaplamanın bahis 
konusu olmadığı, müracaat eden bütün öğrencilerim kaydedilmesi yoluna gidildiği anlaşılmıştır. 

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

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

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

Okulum genel olarak gerekli düzen ve teimizlılkte olmadığı da tetelbit ddllmiştiir. 
Açılalı beş yıl olmuş ve mezun vermiş bir okulda hâlâ bir demirbaş defterinin tutulmuş ol

mayıp tasnifle listelere göre demirbaş işinim yürütülmekte olması da dikkati çekmiştir. 
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ilk mezunlarını vermiş 'alan okulda gerekli olan lâboratüvarların hâlâ gereği gibi Itaulmamış 
olması da üzerinde önemle durulacak bir nıokta olarak teslbit edilmiştir. 

Okulun yıllık ücreti 1 - 2 sınıflarda 2 700, 3 - 4 sınıflarda 2 050 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Okulda mevcut öğretim elemanları 11 profesör, 9 doçent, 4 öğretim görevlisi, 5 ;okultman ol

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

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

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

Okuldaki başarı oranı yüksektir. Okulun açılışından itibaren en yüksek bağan 1964 - 1965 öğ
retim yılında ikinci sınıfta ve 1965 - 1966 yılında üçüncü smıifta olmak üzere % 98 olarak (tesbit 
edilmiştir. En düşük başarı ise 1966 - 1967 dersi yılında birimci sınıftadır ve % 48 dir. 

Okul ilk mezunlarını 1966 - 1967 öğretim yılanda vermitir. Bunlardan 4 tanesinin izmir Aka
demisi doktora kurlarına 3 tanesinin istanbul Akademisinin doktora kurlarına girmiş oldukları, 
bir tanesinin Almanyatâa bir diğerinin ingiltere'de doktora yapmakta oldukları, ileride okulun bu 
ele'nuamları kendi bünyesine almayı düşündüğü yetkililer tarafından ifade edilmişitir. Bunlar
dan izmir Akademisinde doktora yapanlara ayda 400 lira vermek suretiyle okulda asistan olarak 
ve haftada 3, 4 saatlik zaman içinde faydalanılmakta olduğu da yine <olkul müdürü tarafından be
yan edilmişse de bu durumun kesinlikle tesibiti mümkün olamamıştır. Zira okul, asistanları öğretmen 
statüsü içinde mütalâa etmediğinden kendileriyle bir mukavele yapma yoluna gitmemiştir. Esa
sen okulda mevcut 29 öğretim elemanından ancak dokuzunun mukavelesi vardır. Ve geri kalanla
rının mukavelesiz olarak görev yapmakta oldukları teslbit edilmiştir. Bu konuda okul müdürü 
tüzüğün Jıenüz çıkmamış bulunması dolayısiyİe böyle Ibir mecburiyet hissetmediklerini, öğretmen
lerini de (bir istekte bulunmadıklarını, okul idaresinin de öğretmenlerin «şimdi bizi neden böyle 
bir mukaveleye bağlamak istiyorlar diye bir şüpheye düşmemeleri için» bu yola gitmediklerini 
beyan etmiştir. 

1967 yılında alınan bir İkararla okula ait yeni bir bina yaptırmak üzere teşebbüse geçilmiş bu
lunup Bakanlıktan gerekli müsaade alınmak su ^etiyle inşaata başlanmıştır. 

Komisyonumuz üyeleri tarafından inşaatı yerinde görülen cıkulun altı katlı olacağı, karkas 
betonarme kısmının bitmiş olduğu tesbit edilmiştir. 1968 - 1969 öğretim yılma yetiştirmek üızere 
ga'yret sarf edileceği oku! müdürü tarafından ifade 'olunmuştur. Yenli 'binada yeterli bir kitap
lığın kurulacağı ve lisan dersaneleriniu birer yabancı dil lâboratuvarı halinde teçhiz edileceği de 
yine okul müdürü tarafından beyan edilmişitir. Ayrıca aynı arsanın üerine ayrı (bloklar halinde 
dişçilik ve kimya mühendisliği ile eczacılık bölümleri için de binalar yapmak suretiyle bir site 
meydana getirilmesimin düşünüldüğü ifade edilmiştir. Henüz binalarının yapıımma başlanmamış 
olan bu bölümler için kiralık binalar temin edilmek suretiyle Bakanlıktan açılıma müsaadesi de 
alınmış olduğu tesbit edilmiştir. 

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

Kurucuların 1967 yılındaki kârlarının 438 382 lira olduğu da kendi beyanları ile anlaşılmıştır. 

Eki : 1 öğretmen listesi, 

1 ders dağıtım cetveli. 
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öğretim kadrosu 

Hesmî görev 
Haftalık Resmî görev 'Okulumuzdaki 

Adı soyadı 

Prof. Muftıiltıtin Alam 
Prof. A. Haydar Erişkin 
Prof. Şükrü Erlâçin 
Prof. Saffet îrtenk 
Prof. ismail Şendi! 
Prof. Dr. Selçuk 'Trak 
Prof. Dr. Hüseyin Timur 
Prof. Sadık Tüeel 
Prof. Melih Eoeer 
Prof. Dr. Tarık Z. Turnaya 
Prof* Dr. Yüksel Ülken 
Doç. Dr. Ömer Aşıcı 
Doç. Dr. Hasan Olalı 
Doç. Dr. özean özal 
Doç. Dr. Nezihe S'önmez; 
Doç. Dr. îrfan Bagtaığ 
Doç. Dr. Cengiz Pınar 
Doç. Dr. Nevzat Eser 
Doç. Dr. Ergun Güksan 
Doç. Dr. Bter Akait 
öğ. Gör. Saim Borman 
öğ. Gör. Dr. Hilmi Evin Ertür 
öğ. Gör. Dr. iSiüleyman Şahin 
öğ. Gör. Behçet Kemal Çağlar 
Okutman Malhmuit Türker 
Okutman Orhan Güler 
Okutman Salim Nazlı 
Okutman A. Hiza özden 
Okutman Mediha Difcerman 

Resmî görevi 

İzmir I. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

T. î. A. 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
:» 

Ankara î. T . . t A. 
İst. Üni. 
îst. Üni. 
izmir î. 

» 
» 
» 
» 
» 

Yok 
»( 

» 
»> 
» 
» 
» 

Hukuk Fak. 
Misat Fak. 
T, t A. 

> 
y> 
» 
» 
» 

Hv. Harfo Okulu 
Hv. Harfe Okulu 
İzmir î. T. 1. A. 
Karşıkaya Erkek Lisesi 
Ege Üniversitesi 

ders saati 

12 
16 
12 
12 
12 
12 
16 
12 
16 
7 
6 

12 
16 
16 
12 
16 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 

24 
8 

23 
24 

maaşı 

2 700 
2 025 
2 700 
2 700 
2 362,50 
2 362,50 
2 025 
2 700 
2 700 
2 700 
1 485 
1 080 
1 687,50 
1 080 
1 080 
1 282,60 

945 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 

1 282,50 
1 282 >50 
1 282,50 
2 025 
1 282,50 

ders saati 

6 
8 
6 
6 
5 
7 
8 
7 
3 
4 
3 
6 
8 
8 
6 
8 
6 

12 
8 

12 
8 

12 
8 
2 
4 
4 
4 
1 

12 

maaşı 

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

800 
800 
800 

1 300 
500 
500 
500 
500 
500 
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4 NOLIT OKUL 

Okulun adı : Galatasaray İktisat ve Ticaret Özel Yüksek Okulu 

Okulun yeri : İstanbul Beyoğlu İstiklâl Cad. No. 31 

Açılış tarihî : 1963 

Okulun durumu : Okul, kiralı olarak Beyoğlu İstiklâl Caddesindeki Mısır apartmanı adiyle 
mâruf bulunan işbanının dördüncü katının bir kısmı ile beş ve altıncı katlarında açılmıştır. Bi
nanın zemin dâllıil diğer katlarında çeşitli işyerleri mevcudiolup yeldi ve sekizinci katlarında da 
bir Maikina Mülhenldisliği ökuilu bulunmaktaldır. Okul, gümltüflıü bir anacaddenin üzeırinde olup 
sınıfların bir kışımı aradaki duvarlar kaldırılmak suretiyle meyidana getirilmiş duruımldadır. 

Okulllda balhçe teneflüshane ve belden eğitimi telislerinden hiçbiri yofctîur. Diers aralannıda öğren
ciler lokal ve kantinde toplanımâktadırlar. 

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

Okullda bir öğrenciye düşen yeır ortalama iki metrekaredir. 
Öğrenci devamı zaman zaman yapılan habersiz yoklamalarla, ihtimal hesaplarına göre yapılmış 

bulunan devalm teısibiti sisteimiııe göre yurütüLmektedir. İlgililer bu usulün kesine yakın bir sonuç 
verdiğini İfade etmişlerdir. Ancak, kaydolduktan sonra devam etmiyen öğrenci oranının % 30 
civarında olması dikkati çekmiştir. 

Okulun yıllık ücreti 2 415 Tl. dır. Ayrıca kayıt ücreti alınmamaktadır. Ancak 1967 - 1968 öğ
retim yılında öğrencilere dağıtılan öğrenci kılavuzunda ücretin 1 - 2 nci sınıflarda 2 300,3 ve 
4 ncü sınıflarda her sömestr için 150 Tl. ihtisas ücreti alınacağı ifade edilerek bu miktarın 2 600 
liraya çıkarılldığı dikkati çekmiştir. 

Okul, kanunun kabulün/den sonra açtığı sınıflar için Bakanlıktan gerekli müsaadeyi alma
mıştır bu konuda tüzüğün henüz çıkmamış ve intibaklarının sağlanmamış olduğu gerekçe olarak 
ileri sürülmüştür. 

Aynı gerekçe ile 625 sayılı Kanunun kabulünden evvel okulda işe başlamış bulunan öğretim 
elamanlarının durumları .aynen devaım ettirilmiş, kanunun 1/2 oranında ders almayı öngören hu
susuna da dikkat edilmemiştir. Öğretmenlere ait mukavelelerin iki yıl kadar evvel tasdik için Ba
kanlığa gönderildiği, henüz tasdikten gelmediği okul yetikilileri tarafından ifade olunmuştur. Bu 
itibarla mukaveleleri görmek »mümkün olmamıştır. 

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

Okul müfredatındalki derslerin kimler tarafından okutulduğunu açıkhyan kesin bir ders dağı
tım cetveli bullimak mümkün olmalmıştır. Bu itibarla, esas disiplin derslerinin öğretim üyeleri ta
rafından verilip verilmediği hususu tesbit edilememiştir. Ancak öğrencilerle yapılan konuşmalar
da listede ismi yazılı profesörlerin çok defa derslere gelmediğinden ve asistanların ders okuttuk
larından şikâyet ötmeleri dikkati çekecek bir konu lOİarak görülmüştür. 

1966 yılında yapılan inceleme sıonurida okula günldüz 350 akşam 300 öğrenci alınması uygun gö
rülmüştür. Okuldaki öğrenci sandalyesi adedi 600 dür, mevcut öğrenci gündüz 570, akşam 413 tür. 
Bu duruma göre bir öğretmene düşen öğrenci adedi 570+413 — 9'83 -=- 32 = 30 dur. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Okul 1966 yılmida üç profesör tarafından incelenmiş, 3 . 1 . 1968 tarihinde ilik 'defa olarak de
netlenmiştir. 

Okulda öğretim eleırnanı yetiştirime konusunda hiejbir gayret yoktur ve hiejbir teidibir aflınfmaînış-
tır. 

Okulun 1966 - 1967 yılm'da öde'diği vergi miktarı : 
Kurumlar Vergisi 31 632,66 

• Tasarruf bonosu 4 7150,00 
Stopaj 21 650,80 

Yekûn 58 033,46 olarak tesbât ddilmiştir. 

Eki : 1 deırs dağıtım cetveli. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



Okulu : İstanbul Galatasaray Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu 

Adı ve soyadı Resmî görevi 

W 

Prof. Dr. Feridun Ergin 

Prof. Dr. Haydar Arseven 

Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu 

Prof. Dr. Mehmet Oluç 

Prof. Tayfur Tarhan 

m. 
Ifl 

Prof. Dr. Bediî Feyzioğlu 

Prof. Dr. Kemal Tosun 

Prof. Dr. Lûtfi Duran 

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim 

İst. Üniv. İktisat Prof. 
Eskişehir ikt. ve Tic. ilimler 
Akademisi 
ist. Üni. Deniz Ticareti ve Si
gorta Hukuku Prof. 
İst. Teknik Üni. İnşaat Fak. 
U. İktisat Prof. 
ist. Üni. iktisat Fak. 
Eskişehir İkt. ve Tic. İlimler 
Akademisi 

ist. Üni. İktisat Fak. Maliye 
Profesörü 
ist. Üni. ikt. Fak. işletme ik
tisadı Profesörü 

İst. Üni. Hukuk Fak. idare 
Hukuku Prof. 
ist. Üni. İkt. Fak. Sosyal Si
yaset Prof. 

Resmi 
okulda 

Haftalık aldığı 
ders 
saati 

5 

o 
di 

7 

6 
8 

2 

7 

3 

ücret 
Tl. 

927 

— 

1 250 
— 

1 750 

1 750 

— 

1 250 

Özel okulda ve 
ders 

U, iktisat 

Deniz Ticareti Hu 
Sigorta Hukuku 
Para - Kredi Ban 
Pazarlama, Finan 
Malî Tahliller 

Revizyon - Kontro 
sebe Organizasyo 
sistemleri 
Envanter Bilanço 
Muhasebesi 
inkılâp Tarihi 
Medeni Hukuk 
işletme Politikacı 
U. işletme iktisad 
Öz. işletme iktisa 
idare Hukuku 
Anayasa 



Adı ve soyadı 

Prof. Sabıi Ülgener 

Ord. Prof. A. Kemal Yörük 
tt 

^ Prof. Dr. İhsan Poista-eıloğlu 

Resmî görevi 

İst, Üni. İktisat Fak. U. İkti
sat Prof. 
Eskişehir İkt. ve Tic. İlimler 
Akademisi 

İst. Üni. Hukuk Fak. Usul -
İcra - İflâs Hukuku Profesörü 

p 

Resmî 
okulda 

Haftalık aldığı 
ders ücret 

saati Tl. 
Özel okulda ve 

ders 

U. İktisat 
7 2 000 

ıSosyolaji 

Usul ve İcra iflâs 
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5 NO. LU OKUL 

Okulun adı : Ege Mimarlık Mühendislik Okulu 

Okulun yeri : îzmir Buca Cami Sokak No. 2 

Açılış tarihi : 1963 

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

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

Okulun hasta muayene odası hasta bakıcısı muayene defteri ve resmen atanmış bir doktoru 
yoktur. 

Okulda beden eğitimi tesisi olarak bir voleybol ve bir basketbol sahası mevcuttur. 
Okulun ısıtılması umumiyet itibariyle kömür ve gaz sobaları ile yapılmakta olup yeni yapılan 

üç katlı betonarme öğretim binasının bir kısmı kaloriferlidir. 
Bu okuldaki büyük dersanelerde Overhead projeksiyon ve ses tertibatı ile aspirotör mevcut

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

Okulda ayrıca matbaa ve teksir makinaları ile filim için karanlık oda bulunmakta ders kitap 
ve notları burada basılarak öğrencilere satılmaktadır. 

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

Okulda müdür, müdür yardımcısı ve genel sekreter vardır. Böyle olmasına rağmen okulda
ki kayıt işlerinin gerekli titizlik içinde yapılmadığı, aday defterlerinin dikkatle tutulmadığı, 
künye defterlerinin bozuk düzen bir şekilde tanzim edildiği, öğrenci dosyalarında çeşitli eksikle
rin bulunduğu özellikle, öğrenime ara vermiş olanların askerlikle ilişiği kalmadığına dair istenecek 
belgeler konusu üzerinde gerekli ciddiyetle duru madiği tesbit edilmiştir. Buna mukabil ara imti
hanları ile bitirme imtihanlarının usulüne göre yapıldığı ve bu husustaki kayıtların muntazam 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bütün özel okullar içinde sadece bu okulda devamın kontrolü için bulunan özel bir sistemle 
devamın çok ciddî bir şekilde kontrol edildiği, devamsızlığı ile kritik duruma girmiş olanlara uyar
ma yapıldığı ve devamsızlıkların her 15 günde bir ilân edildiği tesbit edilmiştir, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Okul, 625 sayılı Kanunun kabulünden önce açıldığı ve tüzüğün de henüz çıkmamış bulunduğu 
gerekçesi ile birçok hususlarda kanunun âmir hükümlerine uymamaktadır. Bu cümleden olarak 
meselâ okulun dördüncü sınıfının açıldığı tarihte kanun yürürlüğe girmiş olduğu halde bu sınıfın 
açılması için gerekli müsaadenin alınması yoluna gidilmemiştir. 

1967 yılında okulu incelemiş bulunan uzimaıılar heyeti mevcut imkânlarla okula alınacak öğ
renci miktarının akşam ve gündüz ayrı ayrı 546 olmıalsım öngörmüş ise de bu rakamın üzerinde 
de gereken ciddiyetle durulmamış, müracaat eden öğrencilerin hepsinin alınması yoluna gidilerek 
gündüz için 547, akşam için 766 öğrenci kaydedilmiştir. Bu duruma göre gündüz bölümünün nor
mal, akşaım bölümünün ise tesbit edilenden 220 kişi fazla olduğu anlaşılmaktadır. Okul 1968 yılı
nın birdncii ayında öğrenci kontenjanının artırılması için Bakanlığa yazılı bir müracaatta bulun
muşsa da bu yazının cevabının henüz alınmıa/mış olduğu, esasen yazının da öğretim yılı başlama
dan ve kayıtlar yapılmadan ya;zılmıayıp öğretim yılı ortasında ve fazla öğrenci kaydı yapıldıktan 
soı ra yazılmış olduğu da tesbit edilmiştir. 

Okulun öğretim elemanı adedi 76 dır. Bunlaraa.ii 5 tanesi profesör, bini doçent, 35 tanesi öğre
tim görevlisi biri uzman, 11 i okutman 24 tanesi de öğretim yardımcısıclır. 

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

Okulda halen 16 öğreitim üye ve görevlisi ile 24 öğr'eitıim yardımcısının Full - Time olarak ça
lıştığı ilgililer tarafından beyan edilmiştir. (Okulda görevli öğretim elemanları ile verdikleri ders
lere ait liste ilişıilktedir.) 

Okulda beher öğrenciye düşen cari masraf miktarı 1964 yılında 7 308 lira iken bu miktar 1967 
yılında 2 797 lira olmuştur. Bu durum okuldaki öğrenci artışının öğrencilerin lehline değil aley
hine işlemekte olduğu kanısının uyanmasına sebe bölmüştür. 

Okulda kullanılan saha 5 100 m2 dir. Buna göre gündüz öğrencilerine ortalama olarak 9,3 m2, 
akşaım öğrencilerine 6,7 m2 yer düşmektedir. 

Okulun yıllık ücreti gündüz öğrencileri için 6 500, akşam öğrencileri için 4 000 olarak tesbit 
edilmiştir. Ayrıca 1967 - 1968 öğretim yılından itibaren beklemeli olup elevaım mecburiyeti bulu
nan öğrencilerden yıllık ücretin devam saatine ovun üzerinden bir miktar ücret alındığı, bu ücre
tim gece öğrencileri için 400, gündüz öğrencileri için 650 liradan aşağı olmadığı ve bunun mev
cut yönetmeliğe göre yapıldığı ifade edilmiş ise de aynı durumun devam mecburiyeti olmıyan 
öğrencilere de tatbik edilerek kendilerinden,sabit masraflar ve kayıt yenileme karşılığı olarak yi-
nd.aynı miktarlar üzerinden tahsilat yapılmakta olduğu da anlaşılmıştır. 

Okul 1967 yılında bir uzmanlar heyeti tarafın! an görülüp çeşitli eksiklikleri tesbit edilmiş, 
bu eksikler süratle tamamlanmadığı takdirde okulun kapatılması cihetinle gidileceği Bakanlık ta
rafından tebliğ edilmiştir. Okulun bahis konusu eksiklerini büyük ölçüde gidermiş olduğu Ko
misyonumuzun yaptığı incelemelerle anlaşılmıştır. 

Okul, 16 . 1 . 1968 tarihinde ilk defa denet!cnmjiştıir. 
Okulda, bâzı noksanlıkları bulunmasına rağmon demirbaş defterleri mevcuttur. 
Okuldaki öğretim kadrosunun büyük çoğunluğunu öğretim görevlilerinin teşkil eıtmesi dik

kati çelkmiştir. Okul müdürünün beyanlarına göre oikula umumiyetle üniversite mezunu öğretim 
jondımcıları alınmakta, bunlar üç sene görevde kaldıktan sonra bir tez hazırlamaktadırlar. Tezi 
'kabul edilen yardımcı lisan imtihanını da verdikte 'i sonra namzet öğretim görevlisi olmakta, bir 
yıl da bu şekilde çalıştıktan sonra öğretim kurulu kararı ile öğretmenliğe geçirilmektedirler. 
Okula alınan asistanlardan doktorası olanlar içiu üç yıllık müddet aranmamakta bu gibiler bir 
yıl naimzet öğretim görevlisi olarak vazife gördükten sonra öğretmen yapılmaktadırlar. Okulda 
h.jt'en bu durumda olan üç doktorun bulunduğu, bunlardan iki tanesinin Ege Üniversitesinde do
çentlik tezlerini vermek üzere çalışmalar yapmakta oldukları, okul mezunlarından iki tanesinin de 
Amerika ve Belçika'da master yapmakta bulundukları okul müdürü tarafından ifade edilmişse 
de bu hususların komisyonumuzca tevsiki mümkün 'olamamıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı ; <69) 
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Okul 1967 yılında kurumlar, stopaj, ücretlilerden' kesilerek verilen gelir ve sosyal sigortalar 
i§tiıalk payı dâhil toplam olarak 894 105,42 Tl. \crgi ödemiştir. Okulun net kârı aynı yılda 
C"vt 739,27 Tl. dır. 

Okul müdürü okulun ilk mezunlarını vereceği 1067 senesinde Mühendisler Odası Başkanlığına 
bir yazı ile müracaat ederek, özel yüksek okullardan mezun olan gençlerin bilgi bakıımından şüphe 
İV karşılandığını, bu görüşe son vermek üzere resmî ve özel bütün mühendis okulları mezunları
mın bir devlet imtihanına tabi tutulmasını öngören bir kanun teklifi hazırlatmalarını istemiştir. 

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

Buma karşılık Anfkara, İzmir ve İstanbul'daki dört mühendis okulu kurucusu on madde halin
de toplanan bâzı tedbirler ileri sürmüşlerdir. (Yukardıalki hususlara ait yazışmaların fotokopileri 
bu konuda fikir vermesi amaciyle dosyaya konmuştur.) 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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E. Ö. M. M. Y. O. Öğretim elemanları 

td 

m 

•05 

Öğretim üyesinin 
adı «soyadı 

Praf. Aziz Engin Yük. Müh. 

Ali Kemal /Görgülü' 

Asım Mutlu Yük. Mimar 

Cevdet Kiaüalbaş Yüik. Mülh. 
Dr. îmg. Doğan Tuna 
Yük. Mimar Müh. 
Ergüder Gediz 

Erhan Keyvan 

Dr. Erol îzdar 

Erdin Angın 

Faik Ağın 

Dr. Fahrettin Akfbulut 

Hayrettin Döamezer Yük. 
Mühendis: 

Harlbd Hdtan, Yük. Mimar 

Hulusi Kadayıf çıoğlu 

Halit Olalı 

Mezun 'olduğu 
okul 

E. Ö. M. M. Y. O. 
ödevi Ücreti 

1 T. Ü. Makina FaJkültesi Hidrolik, T. Dinamik H. 5 000 
Ak. Mak. Malz. Tek. 

î. Ü. Fen Fak. Yük. Öğ- ? ? ? 1 ı800 
retmen Okulu Yük. Matematik 
G. 8. A. Yük. Mimar Okulu Bina Bil. Mimari Pro. 5 '500 

Yapı B. Diploma Pro. 
U. S. A. Radar Okulu Elektroteknik Aydınlatma 2 200 
Tecnîısehe Hödhsöhule Mimari Pro. Yapı B. îç 5 000 
HonnoVer Mimarî San. Tari. 
Dil Tarih Coğrafya Fa- Türkçe 800 
kültesi 
Ank. Ünütv. Fen Fak. Ma- Cdbir 1 '500 
temati'k Bölümü 
Frieldridh Wilhelüs Üni- Jeoloji 2 000 
veriat 

Bonn/Almanya 
Ank. Dil Tarih Coğ. Fa- Okutman înıg. 1 '500 
kültesi 
Ank. Üniv. Fen Fak. Ma- Celbir, Trigonometri 1 500 
tematik Bölümü 
î. Ü. Fen Fak. Astronom Yüksek Matematik 2 '500 
Maıt. Böl. 
I. T. Ü. înşaat Müh. Bö- Hidrolik Zem. Mek. Betö- 5 000 
lümü narm'e Su Kuv. Tesis. Beto

narme Pro. 
G. S. A. Mimari Bölümü Gölge Perspektif Serbest 3 000 

Resim 
GeorgeÜniv. Town. Ame- Okutman (İng.) 1$50 
rika 
Texas Üniv. Fizik 6 500 

İ. T. 

İzmir 

G. S. 

Hv. 

Hv. L 

Ege 

Hv. L 

Eige 

İ. T. 

Hv. L 



H 

W 

B 

C/2 

.S 

05 
«5 

Öğretim üyesinin 
adı soyadı1 

Prof. Dr. Hüseyin Timur 

İrfan Bayhan Yük. 'Müh. 
Mimar 
Doç. Dr. 'ismet Ertaş' 

Prof. Kemâl Karhan Yük. 
Mühendis 
Kemâl Özerdim 

Muistaf a Koçaş 

Mehmet B. Ünıver Yük. 
Mühendis 
Muammer Ok 

Mulhtis Türkmen Yük. 
Mimar 
Mehmet ISeliçulk Yük. Mü
hendis 
Prof. Dr. Muzaffer Kula 

Nevin Alemdaroğ'lu 

Nurettin Cengiz 
Oğuz Halksever 

Orihan Doğu Yük. Mimar 

Refik Şenıvardar Yük. 
Mimar 

Mezun olduğu 
okul 

Göt/tingen Üniv. Almanya 

Zürik Federal Poliltdknik 
Okulu Mimarlık; Bölümü 
î. Ü. Fen Fak. Fizik Bö
lümlü 
î . T. Ü. Makina Fak. 

Bdıdbiyat Faik. Yük. öğ. 
Okulu ist. 
Yüfk. öğretmen Okulu 

Midhigan Üniv. İnşaat Bö
lümü 
M . Yük. Öğ. Okulu îng. 
Bölümü 
G. S. A. Mimarlık Bölıümü 

The. ÜniverSifoy Of Ak-
non U. S. A. 
î . Ü. Fen Fak. Mat. Bö
lümü 
î. Ü. îng. Filolojisi 

îst. Yük. Öğret. Okulu 
Dil Tarih Ooğ. Faik. îng. 
Dil ve Edebiyat Bölümü 
G. S. A. Yük. Mimarlıik 
Bölümü 
î. T. Ü. Mimarlık Fakül

tesi 

E. Ö. M. M. Y. 0 . 
ödevi 

Ekonomi ve İdare Huku
ku 
Şehircilik, Mimari Pro. 
Bina Bilgisi 
Fizilk 

'Tek. Resim Mökani/k Mu
kavemet 
Devrim Tarihi 

Trigonometri Yük. Mate
matik 
Yapı Malzemesi 

Oikutman (îng.) 

Mimari Proje 

iSoğ. Maik. Tes. Isıtma 
Hav. Sı'Mıi 'Tes. 
Yük. Matematik 

Okutman (Inıg-) 

Geometri, Trilgo. 
Okutman (înig.) 

Bina Bilgisi Mimari Proje 

Tekriük Reisim Tasarı Geo. 
'Mimari Pro. Giriş 

Ücreti 

500 

7 000 

3 700 

'7 000 

'950 

:3 000 

5 000 

-1 000 

4 1500 

2 500 

3 000 

U 000 

1 400 
1 000 

4 1200 

7 000 î. 



öğretim üyesinin 
adı ısoyadii 

Sadık 'Genç'efc 

Dr. iSem'ilh Kavıalalı Yük. 
Mühendis 

Sami Uızunoğlnı Yük. Müh. 
Mimar 
Süreyya Yarasa Yük. Mü
hendis 

Sanire Özkan 

Mezun olduğu 
okul 

Beigrad Üniv. Talbiî Mat. 
Fak. 
Berlin Teknik Ünilv. Dok
tora 

î. T. Ü. Mimarlık Fakül
tesi 
Frantea Yük. Hv. Ok. Yük. 
Mak. ve Tayyare Müh. 

î. Ü. înıg. Filolojisi 

E. Ö. M. M. Y 0 . 
ödevi 

Oeo'metri 

Yol ve Trafiik, Projesi, 
Topoğraf Tatib. Betonar-
me, Projesi, D. Yolları 
Toprak İş. Tünel. 
Yapı iş. Keşif Müh. Bil. 
Yapı Bil. 
Yük. Mat. Motorlar ve 
Projetei, Makin a ekmana
ları 
öküHman (ttnig.) 

Ücreti 

2 000 

7 000 

7 000 

5 1500 

11 Ö00 

Dr. Şahap Yalçın Yük. 
Mülhenldis 
Dr. Turgut ıSeverge Yük 
Kimya Müh. 
Vakkas Afcyurt Yük Mü
hendis 
Vedat Yerlici Yük. Müh. 

Hükmet Karalbac&k Yük. 
Mühendis 

Prof. Necmettin On<gar 
Yük. Mühenıdis 

Mehmet Çakır Yük. Mü
hendis 

Rolbert Koleji Oorne'lî Ünli. 
Tonomto 'Üni. 
î. Ü. Fen Fak. Kim. Yük. 
Müh. Bölümlü 
Münih Yük. Müh. Okulu; 

RoJbert Kolej Müh. Ok. 
Yale ÜniV. Yük. Müh. 
Bölümü 
The Ünâversity Of. Wis-
consin U. İS. A. 

î. T. Ü. Makina Fakültesi 

Berlin Teknik Okulu 

Zemin, Mek., Temel Tek., 
Jeoloji 

Ahşap Yapı, Pro. Çelik 
Yapı, Pro. 
Statilk I. 
.Statik II. Mukavemet 

Atelye Lâjb'oraltutvar Uz
manı Mak. Elemanları 
Tafflb. 
Falbrilka Organizais. Ta
kım Tezgâhları Kakkülas-
yon 
Buihar M-alk. Türnin. Kal-
di'rrna îleît. Mak. Termodi
namik 

Hv. 

t Y 

Ege 
Lek 
ücdb 

İJzmi 

1. Y 

Pıioto 

4 500 

5 000 

6 000 

'5 500 

•1 500 

4 000 î. T. 

3 000 İst. Y 



J-3 
td 
K 
g 

öğretim üresinin 
adı «soyadı 

Ekrem Tuncer 

Dr. Turhan Acatay Yük. 
Mühendis 
Orhan Güler 
Nurseli Zileli 

Medîlha Dikerman 

Madde' ûzisoy 

Nurten Gökaydm 
Hüseyin Kaptan Yük. Mi
mar 

Mezun o'lduğu 
okul' 

Yüksek Öğretmen Okulu 
Fen Faik. 'İst. 
î . T. Ü. İnşaat Fakültesi 

Georige Town Üniv. U.S.A. 
Anlk. Dü Tarih Ooğ. Faik. 
îııig. Filo. 
Ank. Dil Tarih Ooğ. Fa
kültesi 
Anlk. Ünafveılsitesi Fran
sız Filolojisi 
î . Ü. ingiliz Filolojisi 
fet. Yük. Tek. Ök. Mi
marlık Bölümü 

E. Ö. M. M. Y. 0 . 
ödevi 

Oehir, Yülk. Matematik T. 

Sulama - Kurut. Su Getir. 
Kamalizas. Hidrolik 
Okutman 
Okutman (İmg.) 

Okutman 

Okutman 

Okutman 
Şehircilik, Tasarı Geo. Mi
mari Pro. 

Ücreti 

2 000 

4 MÖ 

500 
500 

500 

'500 

il 000 
4 '500 

Ege 

Ege 

Ege 

w 
w. E. Ö. M. M. O. Öğretim yardımcıları 

2 500 Aybars Kendir Yük. Mi- î. T. Ü. Mimarlık Fakül- öğretim Yardımcısı 
mar Müh. teöi 
Altan Akı Yük. Mimar İst. G. S. A. Yük. Mimar- » ;» 

lıik Bölümlü 
Bülent Genool Yük. Müh. t T. Ü. Mimarlık Fakül- » »-
Mimar tesi 
Çetin Şeker Kimya Müh. 1. T. Ü. Kim. Müh. Bölümü » ı» 
Can Altıntaş Yük. Mimar G. S. A. Yük. Mimarlık » » 

Bölümü 
Emin Ertam Yük. Mimar İst. G. S. A. Yük. Mimar- » en 

lık Bölümü 
Gün, Birsel Yük. Müh. Rdbert Kollege Müh. Böl » ^ 

Lelîgh. Üniv. U. S. A. 

Yokt 

3 500 

2 £00 

2 000 
2 200 

2 400 

2 400 



Öğretim yandımcısı 
adı soyadu 

Hükmet Toğu Yük. 'Mmar 

Kultyar Kardeş Yük. Müh. 
Mulhlis Se'zer Yük. Müh. 
Safariye ünver Yük. ReSr-
sam 
Tamer Kâmiller Yük. Mi
mar 
Tamdoğan Özfcent Yük. 
Müh. 
Teoman Akdoğan Yük. 
Mimar 
Uğdr Be%er Yük. Müh. 

Yılmaz Tosun Yülk. Mimar 

Yaşar Metfcül Yük. Mimar 

Emre Aysu Yük. Mimar 
Erol Erdin Yük. Mimar 
Yüksel Ceiztırnak Yük. 
Mimar 
Bedri Kökten Yük. Mimar 
Erol Berkay Yük. Müh. 
Erol KutJbay Yük. Mü
hendis 
Gökhan İBorfror Yük. Müh. 

Mezun olduğu 
okul 

Sttitttgart Yük. Tek. Oku
lu 
î. T. Ü. İnşaat Fakültesi 
î. T. Ü. İnşaat Fakültesi 
G. İS. A. Yük. Besim 

I. T. Ü. Mimarlık Bölümü 

î. T. Ü. Makina Fakültesi 

fet. G. S. A. Mimarlık Bö
lümü 
Bdbert 'Eollege Müh. Bö
lümü 
İst. G. S. A. Mimarlık Bö
lümü 
İst. G. S. A. Mimarlık Bö
lümü 
1. T. O. Mimari İhtisas 
G. S. A. Mimarlık Bölümü 
G. S. A. Mimarlık Bölümü 

G. S. A. Mimarlık Bölümü 
1. T. Ü. Makina Fakültesi 
1. T. Ü. Makina Fakültesi 

Haımover Tek. Üniv. Ge
mi İnşa Bölümü 

E. Ö. M. M. Y. 0 . 
ödevi 

öğretim Yardımcısı 

»-
'» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

> 
» 
»î 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Ücreti 

1 '000 

2 200 
2 1800 
1 000 

3 '300 

2 200 

2 200 

3 '500 

3 '500 

2 000 

2 000 
1 '500 
2 400 

3 000 
1500 
'500 

Ydkt 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 1 000 » 



- 6 9 -

î. T. 
429.531 

4İ10 
T. M. M. O. B. 
Mühendisler Odası Başkanlığına 

Selanik caddesi 
Yenieşhir - Ankara 

Sayın Başkan, 

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

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 ncü maddesi uyarınca, diplomaya esas olan 
imtihanlar Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altında yaptırılacaktır. Adı geçen Bakanlığın 
okulumuza gönderdiği imtihan talimatı ve imtihan komisyon üyeleri ve programlar ilişikte sunul
maktadır. 

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

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

Sayın Başkanlığınızın malûmu bulunduğu üzere, biç ok Avrupa memleketlerinde, özellikle 
Amerika Birleşik Devletlerinde, mühendislik ve mimarlık meslekinin mesuliyetle icrası okul dışı 
ihdas edilmiş bâzı kayıtlar kontrollarla sınırlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, mühendisler, mimarlar, doktorlar, eczacılar ve daha bâzı mes
lek kollarının mensupları okuldan çıkar çıkmaz mesleklerini icra yetkisine sahip değillerdir. An
cak, yetkili kılınmış bir mühendisin idare ettiği bürolarda uzunca süre" vazife görüp, arzu eden
ler «Devlet imtihanı» tâbir edilen, meslek dersleri dâhil genel kültürü ilgilendiren coğrafya, ta 
rih, sosyal bilimler gibi konullardan da imtihan geçirmek suretiyle ofis, büro ve mesuliyet mevki
lerine geçebilirler. 

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

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

Bu arada özel yüksek teknik okulları mezunları üzerinde, pek çok gözün nazarları da toplan
mıştır. 24 senelik meslek hayatım içinde hiç şüphesiz hata yaptığım bâzı kararlar olmuştur. 
Amirlik ve memurluk devrem, her mühendis gibi kesin kararları icabettiren röperlerden geçmiş
tir. Resmî diplomaya haiz her mühendis ve mimara yapılan muamele, bana ve sizlere yapılmıştır. 
Hatalarımız gülünç olarak karşılanmamış mezun olduğumuz okullara söz kondurmak hiçbir mes
lektaşın aklına gelmemiştir. 

Özel yüksek teknik okul mezunları acaba bu müsamaha ve toleransı görecek midir? Ben şah
san bu hususta fazla bedbin olmamakla beraber hiçbir zaman nikbin de değilim. Bütün bu ve bu
nun gibi daha pek çok mahzurların günden güne artacağı nazara alınarak, memleketimizin de 

21 . 6 . 1967 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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hangi mektepten veya üniversiteden mezun olursa olsun her mühendis ve mimarın Devlet imti
hanlarına tabi tutulmak hususunda, Odamızın bir kanun teklifi ile bu keşmekeşe son vermesinde 
vaktin gelmiş olduğuna kaani bulunuyorum. 

Detayların hazırlanmasında size yardımcı olacağımızı belirtiriz. Keza Amerikan Mühendisler 
Odasından bu hususta tafsilâtlı bilgi edinilebileceğini arz etmek isterim. Teklifimizin karar saf

hasına intikaline tavassutunuzu derin saygılarımla rica ederim,. 
Müdür 

Yük Müh. 
Mehmet B. Ünver 

Not : T. M. M. O. B. 
Mimarlar Odası Başkanlığına yazılmıştır. 

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

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

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

hususları ileri sürülmüştür. 
İnşaat Mühendisleri Odası XV nci Genel Kurulda 23 Şubat 1968 tarihli toplantısında aynı ge

rekçelerle Özel Mühendislik okulları mezunlarını inşaat mühendisleri odasına kaydetmeme kara
rını almıştır. Bâzı okulların bina lâboratuvar ve öğretim kadrosu bakımından yetersiz oldukları 
şeklinde ileri sürülen iddialar, bu kararların alınmasında önemli derecede rol oynamıştır. 

Durumu esasen devamlı surette endişeyle izlemekte olan Özel Mühendislik ve Mimarlık 
okulları öğrencileri ise Mimar ve İnşaat mühendisleri odalarının kararı üzerine mesleklerini 
de icra edememek gibi bir duruma geldiklerinde haklı olarak çeşitli aksülâmeller gös
termeye başlamışlar, bu meyanda ilk olarak geçen yıl ilk mezunlarını veren Ege Mühendislik 
ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu öğrencileri bir haftalık bir boykot kararı almış
lardır. Bu yıl mezun verecek olan Mühendislik ve Mimarlık Okul öğrencileri tarafından 
da desteklenen bu' karar, gerekli teşebbüslere geçileceği vaadi ile ve büyük bir güçlükle 
muvakkaten durdurulmuştur. 

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

Büyük bir gelişme ve yatırım çabası içine girmiş olan özel yüksek okullar için bir ölüm 
kalım mücadelesi haline gelecek olan bu süresiz boykot teşebbüsü, öğrenci toplulukları tarafın
dan tâvissiz olarak ileri sürülen ve özel yüksek okullarımızca da desteklenen aşağıdaki tedbirle
rin alınmasını mecburi kılmıtşır. 

1. 1968 - 1969 ders yılında okullar öğrenai kaydına başlamadan evvel tüzük çıkarılma
lıdır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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2. Esasları bakımından aynı tip okulların yönetmelikleri üniform bir hale getirilmelidir. 
3. Mezuniyet imtihanları esasları çıkarılacak - olan tek tip yönetmelikte belirtilmeli, mevcut öğ

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

mezuniyet imtihanları Bakanlıkça bir jüri huzurunda yaptırılan özel yüksek okul mezunlarının, 
Bakanlığınızca kabul edilen muadeleti ve unvanları yönetmelikte açıkça ifade edilmeli ve ilgili ku
ruluş ve kurumlar nezdinde bu konuda gerekli uyarmalar yapılmalı, kamu oyu aydınlatılmalıdır... 
Bu bakımdan Bakanlığın en kısa zamanda bir açıklama yapması lüzumlu ve zaruri görülmektedir. 

5. Öğretim seviyesinin garantisi ve özel yüksek okul öğrencilerinin geleceğinin emniyet altı
na alınması için kanundaki, açılma, kapanma, öğretime başlama ve öğretim kadroları ile ilgili boş
luklar doldurulmalıdır. 

6. Özel yüksek okullarda; 
a) Dersane, resimane, lâboratuvar, atelye, kitaplık, toplantı salonları, bürolar, öğrenci loka

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

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

c) Okulların özellikleri ve öğrenci sayısına göre lâboratuvarlarla bunların araç ve gereç
lerimin sayı ve nitelik bakımından asgari standartları, 

d) Öğretim elemanlarının niteliği ve öğrenci sayısına göre öğretim elemanının öğrenci oran
ları, 

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

7. Mevcut özel yüksek okullar için muayyen bir süre tanınarak bu süre sonunda yukarda 
zikredilen standartları yerine getirmiyen okullar kapatılmalıdır. 

8. Özel yüksek okulların inkişafının kampus sistemi ile gerçekleşebileceği kanatindeyiz. Bu 
görüşledir ki, gelişmelerine müsait bir kampus sahası sağlanmadan, 6 ncı maddede zikredilen as-
gam standartları haiz ve en az bir seneki ihtiyacı karşılıyacak 'büyüklükte bina ve tesisleri hazır 
olmadan, araç gereçleri temin edilmeden ve en az iki yıllık öğretim kadrosu mukaveleye bağlan
madan hiçbir surette yeni özel okul açılmamalıdır. 

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

10. Özel yüksek okullara girecek öğrenciler de merkezi sistem kanalı ile yapılacak bir sırala
ma imtihanına tabi tutulmalıdır. 

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

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

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

Doç. Abdullah Sarı Mehmet tiner 

Ankara Yüksek Mühendislik ve Mimarlık Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu Müdürü Özel Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti Üyesi 

Prof. Mehmet Bilge Mehmet İyilik 

T. B. M. M. (S. Sayısı : '69) 
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6 No. lu OKUL 

Okulun adı : Eczacılık Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Nişantaşı Güzel Bahçe Büyük Çiftlik Sokak No. 6 
Açılış tarihi : 1963 
Okulun durumu : Okul, aynı kurucular tarafından açılmış bulunan Diş Hekimliği Okulu ile 

birlikte ve içice bir durumdadır. Evvelce Halaskar Gazi Caddesi Kırağı sokağındaki kiralı bir 
binada açılmış, sonradan yaptırılan yeni binalarına taşınmış olan okul, halen 740 m2 lik bir sa
haya oturtulmuş bulunan üçü bodrum olmak üzere ' sekiz katlı bir bina ile 365 m2 lik bir sahaya 
oturtulmuş beş katlı bir binadan meydana gelmektedir. Eczacılık ve diş hekimliği okulları aynı 
laboratuvar ve dershanelerden faydalanmak suretiyle tamamen içice bir halde çalışmaktadırlar. 
İki okulun müdürleri ayrı olmakla beraber genel sekreterleri aynıdır. 

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

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

Yine uzmanlar heyeti raporunda analitik kimya lâboratuvarlarmda çalışacak birinci sınıf öğrenci 
sayısının 250, ikinci sınıf analitik kimya lâboratuvarı kapasitesinin 120, üçüncü sınıf farmasötik 
kimya lâboratuvarının 160 ve aynı sınıf galenik kimya lâboratuvarmın 140 olduğu, son sınıf ga-
lenik kimya lâboratuvarmın 250, farmasetik kimya lâboratuvarmın ise 80 kişilik halde bulunduğu 
ve fermasetik lâboratuvarlarmdaki âletlerin de kifayetsiz olduğu ifade edilerek, bu duruma göre 
okulda bulunacak tüm öğrenci sayısının bini geçmemesi gerektiği kesinlikle beyan edilmiştir. 
Buna karşılık okuldaki öğrenci sayısının birinci sınıfın 613 öğrencisine ilâveten ikinci sınıfta 
476, üçüncü sınıfta 288 ve dördüncü sınıfta 277 olmak üzere toplam 1 654 olduğu tesbit edilmiş
tir. Bu durum karşısında öğrencilerin mevcut lâboratuvarlardan çok sıkışık bir halde ve 
lüzumlu olan hareket serbestisinden tamamen mahrum bir halde çalıştıkları Koimsyonumuzun 
çalışma esnasındaki incelemeleri sonucunda anlaşılmış ve okulda bugünkü izdiham devam ettiği 
müddetçe yeterli bir öğretim yapılamıyacağı kanısına varılmıştır. 

Okuldaki öğrencilerle yapılan konuşmalardaki beyanlara göre mevcut görünen malzemenin 
bir kısmının bozuk ve yetersiz olduğu, meselâ hassas terazilerin hem sayıca yetersiz hem de bo
zuk olduğu, burada tartılan ilâçlardan istenen sonuç alınamadığı, böylece öğrencinin bilerek 
başarısız duruma düşürüldüğü, zira her laboratuvar vizesini almak için okula devam etmek ve 
büyük miktarlarda para ödemek durumunda kaldıkları anlaşılmış ve bu husus üzerinde önemle 
durulacak bir konu olarak kabul edilmiştir. Zira bu şikâyet ayrı ayrı ve birbirinden tamamen 
habersiz gruplar tarafından tekrar edilmiştir. Bununla ilgili olarak okulun vilâyetten karar 
almak suretiyle okula devam etmeyip sadece imtihana girecek öğrencilerden yıllık ücretin 
% 10 - 20 nisbetinde bir para alma yoluna gitmekte olması da Komisyonumuzca dikkati çe
kecek bir nokta olarak tesbit edilmiştir. 

Okulun öğretim kadrosunu genellikle üniversite öğretim üyeleri teşkil etmektedir. Okulda 21 
profesör ve doçent, 66 asistan ve asistan olmıyan yardımcı mevcuttur. Bu durumda toplamı 87 
olan öğretim elemanlarından her birine 19 öğrenci düşmekte ise de esas öğretimden sorumlu 
bulunan öğretim üyelerine düşen miktar 1 654 -f- 21 = 79 öğrenci olmaktadır. 
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Komisyonumuza yapılan bir ihbar okuldaki sınıf geçme imtihanlarının gerekli ciddiyet için
de yapılmadığı hususunda şüphe uyandıracak mahiyette görülmüştür. Bir öğretmen tarafından 
yapılan ve yabancı dil imtihanında okul idaresinin öngördüğü şekilde not alamamış bulunan bir 
öğrencinin notunu değiştirmek için not cetvelinin yırtılarak yeniden okul idaresi tarafından 
tanzim edildiği ve bu cetvelde adı geçen öğretmenin imzasının bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu 
hususu tetkik etmek üzere bahis konusu olan cetveli tetkik etmiş olan Komisyonumuz cetvelde 
başka bir öğretmene ait imzanın bulunduğunu tesbit etmiş, okul idaresi sınıf geçme imtihanları
nın dersin öğretmeni tarafından yapıldığını cetveldeki imzanın da sınıf öğretmenine aidolduğunu 
ifade etmiştir. Bu durum karşısında Koimsyonumuz meseleyi gerekli şekilde incelemek üzere Ba
kanlığa duyurmuşsa da yapılan teftişin sonucu henüz Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

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

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

Okulda kendi öğretmenini yetiştirmek konusunda her hangi bir gayret yoktur. Bu konuda ku
rucu şirketin genel müdürü bir asistanlık yönetmaliği hazırlamayı düşündüklerini ancak asis
tanı doçent yapacak kanuni mevzuata sahibolmadıklarından bu maddeyi işletmenin çok güç 
ve hattâ imkânsız olduğunu ileri sürmüştür. Okulun bu konuda esasen kendisine büyük rağbet 
ve bağlılık gösteren resmî kurum elemanlarından faydalanmayı daha kolay bir yol olarak gördüğü 
bu konuşmadan sonra daha açık bir şekilde meydana çıkmıştır. Bunun yanısıra öğretim ve eği
tim konularının okulların kendi yönetim kurullarınca yürütülmekte olduğunun ifade edilmesine 
rağmen Dişçilik ve Eczacılık okulları kurucusu adına görev yapmakta olan genel müdürün bu 
okulların bütün konularında birinci derecede söz sahibi olduğu fikri Komisyonumuzca benimsen
miştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



- 7 4 -

7 NOLU OKUL 

Okulun adı : Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul Nişantaşı GKizelbahçe Büyük Çiftlik Bok. No. 6 
Açılış tarihi : 1963 . 

Okulun durumu : Okul, Özel Eczacılık Okulu kurucuları tarafından, aynı zamanda ve aynı ki
ralı binada olmak üzere müşterek bir şekilde açılmıştır. Sonradan yaptırılan binada da müşterek 
olarak faaliyet göstermektedir. 

Her iki okuldaki bâzı dersler, programları aynı olduğu için müşterek okutulmakta, lâboratu-
varlarm bir kısmından her iki okul faydalanmakta, yönetimi de aynı genel sekreter tarafından yü
rütüldüğü için mevcut iki binaya tamamen içice bir şekilde yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

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

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

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

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

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

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

Bu okuldaki başarı oranı da düşüktür. 
Binanın bodrumunda bulunan ve her iki okula aidolan kitaplık yeterli durumda değildir. 
İki okulun idari teftişleri aynı zamanda ve aynı müfettişler tarafından yapılmıştır. 
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8 NO. LU OKUL 

Okulun aidi : İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : Ankara Ulus Çankırı Caddesi No. 14 
Açılış tarihi : 1064 

Okulun durumu : Okul, Ulus Çankırı Caddesindeki Kıraner İskanının kira ile tutulmuş, 2-3 ncü 
katlarında açılmıştır. Bina zemin hariç, sekiz katlıdır. Binanın zeımin katında temizleyici, ayakka
bıcı, terzi, kolacı ve benzeri çeşitli dükkânlar, birinci katında kuvaför ve benzeri işyerleri ile beş 
ilâ sekizinci katlarınida Zafer Mühendislik: ve Mimarlık Okulu, dördündü katında birkaç özel büro 
ile İş Bankasına ait kurslar şubesi bulunmaktadır. 

'Bütün öğrenciler ve iş sahipleri tek bir merdivenden işlefmiclktedirler. Bu yüksek binanın alt 
katlarında parlayıcı ve yanıcı maddelerle çalışan işyerllerinin bulunmasına rağmen bir yangın 
merdiveni mevcut değildir. Yangına karşı yeterli tedbirler de aılmmamıştır. 

Okulda teneffüshaııc bülunlmadığı gibi, hiçbir beden eğitimi tesisi de yoktur. Öğrenciler, ders 
aralarında koridor!arkla dölaşımaikta aşağı - yukarı inip çıkmaktadırlar. Okuldaki öğrenci lokali de 
yeterli durumda değildir. Okul iskanı di arak yapıldı ğmdan hiçbir katta yeterli sayila tuvalet bu-
lunmalmafctadır. 

Okul, gürültülü bir anacaidide üzerinde bulunmaktadır. Bu durulm özellikle pencerelerin açıl
masını gerektiren mevsimlerde ders dinileımeyi güçleştirici mahiyette görülmüştür. Buna mukabil, 
büyük ebattaki smifllara mikrofon ve hoparlör tesisatı yapılmıştır. 

Okulda ders aracı olarak iki teyp, iki anfîlikatör ve bir teksir ntakinası vardır. Mal bilgisi ve 
teknoloji dersi için lüzumlu lâboıratuvar kurulmamıştır. Sadece bir kısım maden numuneleri ile bâzı 
ders levhaları mevcuttur ki, densin müfredatına göre yeterli olmaktan çok uzaktır. 

Okulun 1966 yılında yapılan denetimi sırasında da bu durulma dikkatin çekildiği dosyalar üze
rinde yapılan incelemede anlaşılmıştır. Bu dikkat çekmeye rağmen eksiklerin tamamlanması yo
lunda harekete geçilmemiş dlduğunun tlelslbit edilmesi ile bu konuda vâki sualimize, okul müdürü, 
Bahçelievlerde yeni bir okul binası inşa ettireceklerini bütün bu hususları ela gereği gibi o zaman 
temin edecekleri şieklindc cvap vermiştir. 

Okulun kitaplığı da yeterli değildir. Kitap r-sayısmın daha ziyade dergi ve bültenlerle kabartıl
ma yoluna gidildiği, öğrencilerin de kitaplıktan yeteri kaklar faydalanamadıkları teslbit edilmiş
tir. 

Okulun, eski profesörlerden bir müdürü vardır. Müdür yardımcısı yoktur. Bir Gfenel Sekrete
rin meveudolduğu ifade edilmiş ise de kendisini görmek mümkün olmalmıştır. 

Okula Bakanlık tarafımdan verilen öğrenci kontenjanı akşaim ve gündüz ayrı ayrı oılmak üzere 
670 tir.. Bu duruma göre, toplamı öğrenci sayısının 1 340 olması gerekirken, 1967 - 1968 öğretiım yı
lında /mevcut 1 208 Öğrenciye ilâveten 767 yeni kayıt yapılmak suretiyle bu miktar, 1 '975 e çıka
rılmıştır ki, bu suretle Bakanlığın verdiği rakamın 635 gibi büyük bir farkla aşılmış olduğu an
laşılmaktadır. Ayrıca güniclüz bölümünün 3 - 4 ncü sınıfları da henüz teşekkül etmemiştir. Ancak, 
okuldaki devamsızlık uiısbetinin % 30 civarında bulunması, sınıflaüda çok sıkışık bir dıurulmun gö
rülmesine engel olmaktadır. Gcrçjclkte iısıe okula tahsis edilmiş bulunan iki katın gündüz ve akşam 
bölümleri için ayrı ayrı bin öğrenci dernek olan bir öğrenci yoğunluğunu kaldırabilecek durum
da olmadığı kesin olarak teslbit edilmiştir. 

Okulun yönetmeliğinde devamın mecburi olduğu beyan edilmiş olmasına rağmen, okullda bu ko
nuda devamlı bir takip ve kontrol mevcut değildir. Bu konuda gerekli tedbirin alınmamış olması, 
mevcut kıt imkânlarla haddinden fazla, öğrenci kayd edebilme ve onları dkutur görünme yolunda
ki bir düşüncenin mahsûlü olabileceği kanısını haklı olarak uyandırmıştır. Aynı zamanda okula 
kaydını yaptırıp tecil belgesini aldıktan sonra okula dev alnı etımiy enlerin sayısının yülktek oluşu 
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da dikkati çekmiştir. Bu itibarla okulları bir nevi tecil aracı haline getirilmiş müesseseler olmak
tan kurtarmak için devamın kontrolü yolunda ciddî ve âcil tedbirlerin alınması Komisyonumuzda 
lüzumlu ve zaruri görülmüştür. 

Okulun tasdik edilmiş yönetmeliğinde Hukuk,Maliye, İktisat, İşletme ve Muhasebe dersleri 
mutlak surette bir öğretim üyesi tarafından okutulması zorunlu dersler olarak belirtilmiştir. An
cak, okuldaki öğretim elemanlarının durumunu gösteren cetvelin tetkiki sonucunda bu hükme ge
reği gibi riayet edilmeyip bu disiplinlerin öğretim görevlileri tarafından okutulması yoluna gidil
diği anlaşılmıştır. Örneğin: Genel işletme ilmi bir öğretim üyesi tarafından okutulacak dersler 
arasında olmasına rağmen Prof. Muhlis Ete tarafından okutulur gösterilmekte, hakikatte ise öğ
retim görevlisi Turan Velidcdeoğiu tarafından okutulmaktadır. Bu husus Teftiş Kurulu 2042 sa, 
yi ve 21 . 1 . 1968 tarihli teftiş raporunda kesinlikle belirtilmiş bulunmaktadır. Yine bu cümle
den olarak İşletme Muhasebesinin, Genel Muhasebenin, Sanayi Muhasebe ile Banka ve Devlet Mu
hasebesinin de öğretim görevlileri tarafından okutulmakta olduğu tesbit edilmiştir. (Okulda görev
li bulunan öğretim elemanları ile gösterdikleri dersleri açıklıyan liste ilişiktir.) Bundan başka 
okulun müdürlüğünü yapmak suretiyle önemli bir yönetim, sorumluluğunu omuzlarında taşıyan 
profesör Fahri Halil Örs'ün haftada 15 saat görünen derslerini de gereği gibi yürütmesinin müm
kün olamıyacağı, bu itibarla bu derslerin de kendisine yardımcı olarak gösterilmiş bulunan öğre
tim görevlisi Esat Çelebi ile Turan Velidcdeoğiu tarafından gösterilmekte bulunduğu hakkında 
öğrenciler tarafından yapılan beyanlarda hakikat payı aramanın doğru olacağı kabul edilmiştir. 
Yine bu cümleden olarak okulda muhasebe sistemleri ve bilanço tahlilleri dersi için inha edilen öğ
retim görevlisi, dersin 'disiplin dersi olması 'gerekçesiyle reddedilmiştir. Okul müdürü bu dersin bo;. 
geçmekte olduğunu ifade etmişse de ders dağıtım cetvelinde adı geçen ders bir öğretim görevlisi 
tarafından okutulur şekilde gösterilmiştir. Ayrıca okulun öğretim elemanlarından olan Profesör 
Vasfi Raşit Sevig'in yaşının 65 in üstünde olması dolayısiyie görevine son verilmesi gerekirken, 
özel okulların 625 saylı Kanuna intibakını sağlıyacaık tüzüğün henüz çıkmamış olduğu gerekçe
siyle görevine devam ettirilmekte olduğu da tesbit edilmiştir. 

Okulda sınıf geçme imtihanlarında da gerekli ciddiyetle hareket edilmediği yapılan inceleme
ler sonunda anlaşılmıştır. Bu konuda birinci sınıfın yaz dönemi imtihanlarında, «Borçlar Hukuku» 
dersinin sözlü olarak yapılan yoklamaları sonucu da 588 öğrenciden hepsinin pekiyi almış bulun
ması ve ikinci sınıftaki aynı öğretmen tarafından okutulan aynı dersin not cetvelinin de daımga 
ile vurulmak suretiyle baştan aşağıya pekiyi ile doldurulmuş olması dikkati çekmiş, bu tutumun 
eğitim ve öğretimin ciddiyeti ile bağdaşır halde olmadığı kanısına varılmıştır. Bu husus teftiş 
kurulu 2042 sayı ve 21 . 1 . 1968 tarihli müfettiş raporunda da aynen kaydedilmiş bulunmakta
dır. Bu cümleden olarak, güz dönemi imtihanına giren bir öğrencinin,, listede notunu 'görmeyip 
yaptığı itiraz üzerine «el yazısının profesör tarafından okunamadığı ve profesörün imtihan kâğıt
larını da beraberinde alarak seyahate gittiği» gerekçesiyle bir değerlendirme yapılamadığının bil
dirildiği, okulun açılmasından sonra da bu konuda bir işlem yapılmıyarak imtihan kâğıdının iş
lenişiz olarak dosyaya konulduğu, bilâhara aynı öğrrencinin şubatta imtihana alınarak pekiyi veril
mek suretiyle sınıf geçirildiği, Komisyonumuzun; dosyalar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda 
meydana çıkmıştır. Ayrıca not cetvellerind'eki değerlendirmelerin el yazısı ile değil damga vurul
mak suretiyle yapıldığı ye imtihanlarda kenarıkapalı kâğıt kullanılmadığı da anlaşılmıştır. Ne
tice olarak okuldalki imtihan işlemleri ile buna ait kayıtların gerekli ciddiyet içinde yapılmadığı 
kanısına varılmıştır. 

Okulun yıllık ücreti 19 . 6 . 1967 tarih ve2253 ;-ayılı Millî Eğitim Müdürlüğü yazısı ile 2 500 
•lira olarak bildirilmiş ise de okulun aynı zaman!1:; kurucusu olan müdürünün bu miktarı birinci 
ve ikinci sınıflarda 2 300, üçüncü ve dördüncü smdİarda 2 500 lira olarak alma yoluna gittiği 
anlaşılmıştır. Öğrenci başına düşen yıllık cari masraf miktarı 1 423 lira olarak tesbit edilmiştir, 

Eki : 7 sayfalık ders dağıtım cetveli. 

T. B, M. M. (S. Sayısı ; -69) 
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Ankara iktisadi ve Ticari İlimler 

Yüksek Okulu 
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Öğ. Gör. 

Mehliika Balanihoğlü 

Mede 
Do 

Turgut 
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9 Nolu Okul 

Okulun adı : Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 

Okulun yeri : İstanbul Beşiktaş Yalı Sokak No. 16 

Açılış tarihi 1964 

Okulun durumu : Okul, ilk açılış yılında Çırağan Caddesindeki kiralı bir binada faaliyete 
başlamış, ertesi sene Beşiktaş'taki binaya nakletmiş, daha sonraki (senelerde de bitişikteki binaları 
okula katmak suretiyle hacmini genişletme yoluna gitmiştir. 

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

Ancak, komisyonumuzun yaptığı incelemeler sonucunda, teknik konularda öğretim yapan ve 
yüksek bir meslek dipl'oması verecek olan okullardaki öğrenci miktarını hesaplarken göz önüne 
alınması gereken çeşitli faktörlere göre hazırlanmış belli kıstasların elde olmayışı sebebiyle, bü
tün 'kontenjanların verilişinde, orta dereceli okullardaki gibi hacım zemin alanı üzerinden öğren
ci sayısını teshiıt eden bir usule göre hareket edildiği, bu itibarla da ölçünün yapılacak öğre
timin niteliğine uymııyacaJk kadar gieniş tutul luğu da anlaşılmıştır. 

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

Okulda iki doktor, iki sağlık memuru vardır ve münavebe ile okula gelmektedirler. Mevcut 
muayene odası ile ilâç durumu ise yetersiz bir haldedir. Ancak öğrencilerin gayreti ile ve öğrenci 
derneğinin her öğrenciden topladığı on lira ile biriktirilen 20 00O lira Vakıf, GTureba hastanesi
nin yardım derneğine yatırılmış olup, bu sureti öğrencilerin bu hastanede tedavi edilmeleri 
imkânı sağlanmıştır, öğrenci derneğinin bu konudaki çalışmaları sonunda hastaneye yatırılan 
paranın tedavi masraflarını karşılaTOaması halinde, geri kalan masrafların kurucu tarafından 
ödenmıesi kabul edilmiştir. Bu suretle bu okulda Mediko - sosyal çalışmalara ait ilk adımın atıl
ması öğrencilerin gayretleriyle mümkün olabiln iştir. 

O'kulun kitaplığı ne yer, ne de kitap adedi b kınımdan yeterli değildir. Bu husus okul kuru
cuları tarafından da kabul edilmekte, ancak, genel gelişime paralel bir seyir içinde kitaplı
ğın da geliştirileceği ifade olunmaktadır. Oys , okulun önemli bir devrini tamamlamış ve 
1967 - 1968 öğretim yılında ilk mezunlarım v-erm durumuna gelmiş olduğu dikkate alınırsa, ilk 
devrelerde -okuyup mezun olan öğrencileri de y terli bir şekilde yetiştirmek için gerekli tedbir
leri çJok evvelden almış olmanın zorunluğu mey lana çıkmaktadır. 

Okul, 1967 - 1968 öğretim yılımda ilk mezununu verecektir. Buna rağmen, komisyonumu
zun okulu ziyaret ettiği 1968 yılının Ocak ayında mevcut birçok lâboratuvarlarm yetersiz bir hal
de bulunduğu veya hiç kurulmamış olduğu tesbit edilmiştir. 

Bunlardan malzeme lâboratuvarı bununla ilgili dersin birinci sınıfta okutulmasına rağmen 
henüz kurulma halindedir ve yetersizdir. Makina bölümünün 1968 - 1969 yılımda girmesi şart olan 
döküm, kaynak ve talaş kaldırma atelyesi henüz m evcudol madiği gibi, okulda bu lâıboratuva-
rın kurulması için yer dahi yoktur. İlgililer, İm 'ş için yeni bir inşaat yapacaklarını ifade et
mişlerse de henüz inşaat müsaadesi dahi alınmamış olan binanın yeni ders yılına yetişip maki-
naların monte edilmesi mümkün değildir. Okulda mimari bölümü için bir maket atelyesi yok
tur. Bu ders sınıflarda yapılmaktadır. Topografya lâboratuvarı olarak gösterilen kısmın daha 
ziyade araç ve gereçlerin muhafazasında yarıyacak bir depo halinde bulunduğu görülmüştür. 
İlgililer bu ders için araziye çıkıldığını, akşam bölümü öğrencilerinin de, Cumartesi Pazar gibi 
tatil günlerinde tatbikat yaptıklarını ifade etmişlerse de, aletlerin üzerinde en küçük bir çizik 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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dahi bulunmıyacak şekilde yepyeni bir halde bulunuşu, keza bunlarla ilgili sehpaların da toprağa 
girdiğini gösterecek en küçük bir boya çiziği dahi taşımaması, bu aletlerin kullanılmasını gerekti
ren tatbikatın şimdiye kadar yapılmamış olduğu kanısının uyanmasına sebebolmuştur. Ayrıca mev
cut aletlerin okuldaki öğrenci kesafetine göre sayıca çok az olduğu da tesbit edilmiştir. 

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

Mevcut binaların okulun gelecek seneki ihtiyacına cevap verecek şekilde olmadığı okul idareci
leri tarafından da beyan edilmiştir. Buna rağmen okulda gelecek senelki inkişafı da dikkâte alarak 
mevcut öğrencilerin daha iyi Öğrenim imkânlarına kavuşturulmasını mümkün kılacak tedbirler alın
ması yerine, daha çok öğrenci kaydını mümkün kılacak bir çareye başvurulmuş ve yeniden elektrik 
ve makina mühendisliği bölümleri açılması yoluna gidilmiştir. 

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

Okulun bu bölümleri açma isteği karşısında Bakanlık tarafından görevlendirilen dört profe
sör, bir talim terbiye üyesi ve iki müfettişten kurulu uzmanlar heyetinin 9 Ekim 1967 tarihinde 
verdikleri raporda, makina bölümü için lüzumlu malzeme lâboraltuvar ile elektrik bölümü için 
lüzumlu olan makina teknolojisi lâboratuvarınm kifayetsiz olduğu - gerekçesiyle istenen izni vere
medikleri anlaşılmıştır. Ancak, bu tarihten bir hafta sonra 17 . 10 . 1967 tarihinde, verilen yeni 
bir emirle tekrar okula gittikleri, elektrik bölümü için yeni bir ders programı hazırlanıp makina 
teknolojisi dersinin ikinci sınıfa almimış olduğundan, elektrik bölümünün birinci sınıfının öğreti
me başlamasında bir sakınca görmedikleri, makina bölümü için de eksiklerin ilerde tamamlanmak 
kaydiyle öğretime başlama müsaadesini verdikleri anlaşılmıştır. (Bu konudaki uzmanlar heyeti ra
poru ile Bakanlık yazılarının suretleri eklidir.) 

Bu konular üzerinde konuştuğumuz okul yöneticileri yapılacak olan ek bina ile birçok eksiğin 
tamamlanmasının mümkün olacağını ancak, bir hidrolik lâboratuvarınm kurulmasının bu binada 
da mümkün olamayacağını, bu konunun ilerde bir okul sitesi kurulduğu takdirde ele alınabileceğini 
de ifade etmişlerdir. 

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

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

öğretim üyelerinin durumu 625 sayılı Kanuna uymamaktadır. Ancak, okul yetkilileri intibakla
rını sağlıyacak tüzüğün henüz çıkmamış okluğu gerekçesiyle bu konuda her hangi bir işlem yapma
dıklarını ve tüzüğün çıkmasını beklediklerini ifade etmişlerdir. 

Okulda 625 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde öğretmen yetiştirme yoluna gidilmemekte, bu konu
nun çeşitli güçlükleri ileri sürülmektedir. Özellikle okulun öğretim üyeliği titri vermesinin mümkün 
olmaması karşısında; dışardan doçentlik imtihanını girmenin güçlüğü ifade edilerek, bu konuda alı
nacak en kolay tedbirin esas görevi resmî okullarda olan öğretim üyelerini maddi şekilde tatmin ede
rek özel okula kaydırmak olacağı beyan edilmiştir. 

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

Bunun yanısıra yevmiyeli personelin okula öğretim elemanı olarak alınamaımasından şikâyet 
edilmekte ve 'kanundaki «Esas görevi resmî okullarda olan» tâbirinin «Esas görev resmî kurum
larda -olan» şeklimde 'değiştirilmek suretiyle memurlardan da istifade yoluna gidilmesini istemek
te, ayrıca kanundaki 1/2 şartını çok sınırlayıcı bulup, kaldırılması gerektiğini ileri sürmekte
dirler. 

Okulun yıllık ücretine gelince, valiliğin verdiği rakam gündüz öğrencileri için yılda 6 000, aik-
ş-anı öğrencileri için 3 000 liradır. Ancak okul rekabet ve benzeri sebeplerle bu rakamda kendi
liğinden bir indirme yapmış ve gündüz öğretim ücretini 5 000 lira olarak tesbit etmiştir. Ayrıca 
50 lira kayıt ücreti alınmaktadır. 

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

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

Bunu mütaakıp 30 . 6 . 1965 te 24, 27, 28, 33, 43 ncü maddeleri değiştirilmiş 9 '. 10 . 1965 te 
30 ve 46 ncı maddeleri değiştirilmiş 9 . 11 . 1966 da 21, 46, 47, 48 nci maddeler yeniden değiştiril
miş, 7 . 7 . 19167 de 24, 27 ve 49 ncu maddelerin' değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bunlar arasında 
özellikle, sınıf geçime ve okulda dönem sisteminin ihdası gibi maddelerin bulunması dikkati çek
miştir. 

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

47 nci maddeyle de okuldaki sınıf geçme sis t cimi kaldırılmakta, gündüzöğretiminin 1, 2, akşam 
öğretiminin 1, 2, 3 ncü sınıfları birinci dönem son iki sınıflar ikinci döneım itibar edilmek sure
tiyle dönem geçme usulü ihdas edilmektedir. 

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

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

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

•Bütün bunlardan ayrı olarak, okulun yönetmeliğinde yer almış bulunan «Öğrencilerin devanı 
medburiyeti» hükmünü gerekli şekilde kontrol edecek bir mekanizmanın da kurulup işleme yo
lunda olmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin devamı sınıflarda ve resimhanelerde habersiz olarak ve 
zaman zaman yapılan yoklamalarla tesbit edilmeye ealışılmaktafdır. 

Okulun müdürü ve genel sekteri vardır. Okul müdürü, 62'5 sayılı Kanuna, «İdarecinin yüklen
diği sorumluluk nislbetinde yetki sahibi olmasını» mümkün kılacak bir hükmün konulmasının 
eok yerinlde olacağını da ifade etmiştir. 

Ayrıca okul yöneticileri, özel yüksek okullara alınacak öğrencilerin belirli bir seçim sdsit'emiııe 
ta'bi tutulmasının da çok yerinlde olacağı üzerinde durmuşlardır. 

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

1966 yılında bir uzmanlar heyeti tarafından 1967 İde de yeni bölümler açmak için vâki müracaat
lar üzerine giden bir uzmanlar 'heyetince ilgili yönlerden incelenmiştir. Bunların dışında 1968 yı
lının Ocak ayında ilk defa bir idari teftiş görmüştür. 

Eki : 1 Rapor sureti Konu : İstanbul Özel Işık Mühendislik ve Mimar-
1 Bakanlık yazısı stır'eti hk Yüksek OkulunJda açılacak Makina ve El ek

ti dk bölümleri hakkında rapor. 

Millî Eğitim Bakanlığına 

Özel Öğretim Kurumları G-enel Müdürlüğünün 16 Ekim 1967 tarih ve 2451 sayılı mucipleri 
üzerine ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 16 Ekim 1067 gün ve 8923 - 8924 sayılı emirleri gereğince, 
İstanhul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunda Makina ve Elektrik Mühendisliği 
bölümlerinin açılması hakkında kurucunun vâki müracaatı üzerine aşağıda imza ve sıfatları bu
lunan bizler tarafından tetiklik edilmiş ve tetkik neticesi aşağıda açıklanmıştır. 

9 Ekim 1967 tarihli raporumuzda, makina bölümü için malzeme laboratuvarımn, elektrik bö
lümü için de makina teknolojisi lâbıoratuvarmın kifayetsiz olduklarını belirttatiştik. 

Bu kere heyetimiz, yaptığı tetkik at neticesinde : Elektrik bölümü için haizırlanmış bulunan 
yeni ders plânında (Makina Teknolojisi) dersinin ikinci sınıfa alınmış olduğu görülmüştür. Bu 
dunumda, elektrik bölümünün 1 nci sınıfının öğıvtime başlamasında lâhoratuvar bakımından, 
bir sakınca yoktur. 

Makina bölümü için : Makina bölümünün malzeme dersıi lâlboratuvarı için yine 9 Ekim 1967 
tarihli raporulmuzda eksik olduğunu belirtmiş bulunduğumuz sertlik makinalarc ile metalografi 
lâJbbratuvarınida kullanılması gereken diğer malzemenin de temin edilmiş olduğu görülmüştür. Her 
ne kadar çentik darbe deneyi makinası mevcut değilse de; malzeme lâ'boratuvarı, öğretime baş
langıç olarak bu durumu ile yeterli görülmüş; fakat ileriki yıllarda çentik daribe deneyi maki
nası ile halen okulca dışarda haızırlanıması kararlaştırılan deney parçalarının ihzarı için gerekli 
bulunan hazırlama atelyeSinin de tesisi cihetine gidilmesi lüzumlu görülmüştür. 
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Sonuç : 1967 - 1968 öğretim yılında okulda malana ve elektrik bölümlerinin 1 nci sınıflarının 
öğretime başlamasında bir sakınca görülmemiştir. 

Keyfiyeti saygılarımızla arz ederiz. 
17 . 10 . 1970 

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

Prof. Fikri Uzgören Sezai Öner oğlu Rıfat Şancı 
İ.T.Ü. Elektrik Fak. Öğ. Ü. Talim - Terbiye Kurulu Üyesi Başmüfettiş 

M. Emin Dicle 
• Müfettiş 

420.1 5287 26 . 10 . 1967 

Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna ilâve edilen makina ve elektrik bölümleri : 
İstanbul Valiliğine 

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

da iki örneği ilişikte gönderilmiştir. 
Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunda açılan gündüz ve akşam makina ve elek

trik bölümlerine öğretime başlama izni verilmiştir. 
Keyfiyetin ilgililere tebliğini rica ederim. 

Ek : 6 karar örneği 
4 program 

Millî Eğitim Bakanı a, 
Ferit Saner 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



— 91 — 

10 NO. LU OKUL 

Okulun adı : Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu, 

Okulun yeri : İstanbul Ayazağa Büyükderc Asfaltı. 

Açılış tarihi : 1964 

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

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

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

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

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

problem olmaktadır. Ayrıca, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu akşam kısmı öğrencileri, kı
şın geç ve karanlık saatlerde, sadece ağaçlara takılmış birkaç ampul ile çok yetersiz bir şekilde, 
aydınlatılmış bulunan bu çamurlu' yoldan geçmekte maddi ve mânevi yönden ürkmektedirler. Şe
hirden uzak ve şehir otobüslerinin do seyrek olduğu bir yerde açılmış bulunan okulun özel bir va
sıtası yoktur. Öğrenciler, okuldan çıkışta, özellikle akşam geç. saatlerde, uzun bir süre ıssız yol ke
narında vasıta beklemek zorunda kalmaktadır. 

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

Okulda yapılan inceleme ve alman bilgiye göre 1964 - 1965 öğretim yılında açılan okuldaki 
kalitatif kimya lâboratuvarmm yetersiz oluşu doîayısiyle, öğrencilerin büyük bir kısmı lâboratıı
var çalışmalarına girememişlerdir. 1965 -1966 yılında daha sürekli ve düzenli bir lâboratııvar çalışması 
yapılabilmiş ise de, birinci sınıfta gerekli lâboratııvar çalışmalarını yapmadan ikinci sınıfa geçmiş 
olanların durumu doîayısiyle yine de tam ve yeterli yeni lâboratuvarlar kurulması yoluna gidil
miş, bu arada yeni bir kalitatif kimya lâboratnvarı kurularak, eski lâboratııvar kantitatif kimya 
lâboratuvarı haline getirilmiş, bir fiziko kimya ve bir organik kimya lâboratuvarı kurulmuştur. 
1967 - 1968 yılında da analiz ve alet lâboratuvarlarmın kurulması yoluna gidilmiştir. Ancak, oku
lun açılışındaki noksanlıklar doîayısiyle, gerekli lâboratııvar çalışmalarını yapmadan üst sınıflara 
geçen öğrencilerin durumu, son üç sınıfta haftada 16 saat lâboratııvar çalışması yapmayı gerek
tirmiş, bu defa da birinci sınıflar zamanında lâboratııvar çalışmalarına başlıyamamışlardır. 
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Bu durum, gerekli öğretim imkânlarını tam olarak hazırlamadan okul açılmasına müsaade 
edilmesinin sakıncalarını açık olarak ortaya koyacak mahiyette görülmüştür. 

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

Okulun 730 yündüz, 335 akşam olmak üzere cem'an 1 065 öğrencisi vardır. Okulun yer ve bina 
olarak elverişsiz şartlar içinde bulunması buradaki öğrencilerin daha ziyade gündüz öğrenimine 
rağbet etmesine sebebolmuştur. Gündüz bölümünün birinci sınıfında 203, ikinci sınıfta 238, 
üçüncü sınıfta 160, dördüncü sınıfta 129 öğrenci vardır. Çok yetersiz eğitim imkânları içinde 
bulunan okulun bu öğrenci mevcudu ile yeterli bir öğretim ve eğitim yapmasına imkân yoktur. 
625 sayılı Kanunun kabulünden evvel açılmış olup, kanuna intibakı için tüzüğün çıkması gerektiği 
ifade edilen okula verilen açılma izni ile, ilk sınıf için 150 serden 300 öğrenci kontenjanı tanındığı, 
dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. Ancak, bundan sonraki öğrenci kayıtlarının okul idarecileri 
tarafından öngörüldüğü şekilde yapılması yoluua gidildiği de tesbit edilmiştir. 

Bu durum 625 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu maddelerini gereği gibi işletmenin zaruretini ve 
kanunun çıkarılmasını âmir bulunduğu tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasında gecikilmiş ol
masının mahzurlarını bir kere daha ortaya koymaktadır. Okuldaki öğrenci devamının da kon-
trolunda gerekli titizliğin gösterilmediği, ancak zaman zaman yapılan yoklamalarla durumun tes-
biti cihetine gidildiği anlaşılmıştır. Bu usulün mahzurları üzerinde yapılan ikaza karşılık yöne
ticiler, başka çare bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Ki, bu husus da Bakanlığın bu konuda kolay 
bir sistem bularak, bütün okullarda tatbikîmi sağlaması yolundaki görüşe kuvvet kazandırmak
tadır. 

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

Okuldaki öğretim elemanlarının durumunun tetkikinde de, bâzı öğretim elemanları ile sözleş
me yapıldığı halde inha işlemlerinin yapılmasında gecikilmiş olduğu da anlaşılmıştır. Bakanlığım 
Komisyonumuza verdiği listeye göre okulda 10 profesör, 4 doçent biri doktor olmak üzere 9 öğre
tim görevlisi 6 asistan, 8 okutman yani cem'an 37 eğitim elemanı vardır. (Öğretim elemanlarının 
isimleriyle okuttukları dersleri gösteren liste ilişiktedir.) Bu durumda okulda bir öğretmene 
düşen öğrenci adedi 28 - 29 kişi kadardır. 

Okulda müdür ve müdür yardımcısı vardır. Müdür profesör, yardımcısı doçenttir. Bir profe
sörle bir doçent tarafından yönetilmekte olan okulun içinde bulunduğu durum Komisyonumuz tara
fından üzüntü ile izlenmiştir. 

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

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

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

Okulun yıllık ücretler hususundaki tutumu da birhayli karışıktır. 1965 - 1966 yılı için okulun 
gündüzlü öğretimi 3 800, akşam öğretimi için 3 000 lira alması öngörülmüştür. 1966 - 1967 öğretim 
yılında ise, İra miktar 4 200 lira olarak tesbit edil mistir. Ancak okulun vilâyetçe verilen bu miktar
lara uymadığı, açılış yılı olan 1964 - 1965 yılından b'aşlıyarak 1966 -1967 ders yılı sonuna kadar gün
düz bölümünden 4 000 lira almakta devam etmiş olduğu tesbit edilmiştir. Akşam bölümünden ise 
bu bölümün açıldığı yıl olan 1965 - 1966 yılında 2 750 lira aldığı, 1966 - 1967 öğretim yılında yeni 
kaydolan öğrencilerden 3 000 lira, ayrıca 100 lira da kayıt ücreti yani cem'an 3 100 lira almış 
olduğu anlaşılmıştır. 1967 - 1968 öğretim yılma ait ücretlerse, okulun komisyonumuza verdiği listede 
gündüz birinci sınıf 4 200, diğer sınıflar 4 000, akşam birinci sınıflarda 3 000, 2 ve 3 ncü sınıflar
da 2 750 olarak gösterilmesine mukabil, öğrencilere dağıtılmak üzere bastırılmış bulunan broşürde ; 

gündüzlü öğretim ücreti 5 000 öğretim ve 200 kayıt ücreti olmak üzere cem'an 5 200, akşam öğre
tim ücreti ise 3 500 olarak gösterilmiştir. (Okulun komisyonumuza verdiği liste ile öğrencilere ait 
broşür ilişiktedir.) 

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

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

11 . 1 . 1968 

öğrencilere duyuru 

öğrencilerimizin okul taksitlerini ödeme zaman ve miktarları şu şekildedir : 

Sınıflar I. Taksit II. Taksit III. Taksit IV. Taksit 

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

Kayıtta 
Kasım 
Kasım 
Kasım 
Kasım 
Kasım 
Kasım 

2 100 
2 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Şubat 
10 Ocak 
10 Ocak 
10 Ocak 
10 Ocak 
10 Ocak 
10 Ocak 

2 100 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

— • 

10 Mart 
10 Mart. 
10 Mart 
10 Mart 
10 Mart 
10 Mart 

4 200 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

750 

— 
— 
— 
10 Mayıs 

— • 

— 
— 

4 000 
4 000 
1 000 
3 000 
3 000 

-2 750 
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istanbul Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 

Şişli - Büyükdere .asfaltı - Köyyolu Otobüs durağı Ayazağa - Levent - İstanbul - Telefon : 63 54 14 
1. Okulumuz 2 milyon Tl. sermayeli Özel Yüksek Okullar ve Sınai İşletmeler Anonim Şirke

tinin bir müessesesi olup Şişli - Büyükdere asfaltı üzerinde Ayazağa'daki Köyyolu otobüs durağın
da modern tesisleri havi bir binada faliyet halindedir. 

2. Okul Milî Eğtim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin 29 . 9 . 1964 gün 283 sayılı kara
rma istinaden yürürlüğe konulan okul yönetmeliği gereğince yönetmelikte olup yurdumuzun 
muhtaç bulunduğu kimya mühendisini gündüz öğrenimi ile dört, akşam öğrenimi 41e beş yılda ye
tiştirmektedir. 

3. Okulun tedrisatı E,. O. 8 . 6 . 1965 gün 625 sayılı Özel Okullar Kanunu gereğince yapılmak
tadır. Müfredat programları ve staj yönetmeliği Bakanlık onaylından geşmiştir. İmtihan hakları 
ve askerlik durumları bakımın'dan aynen resmî yüksek okul öğrencileri 'gibi işlem görülür. Oku
lumuzun verdiği ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanan kimya mühendisliği diploması yüksek tahsil 
dipl'omanlarınm bütün haklarını sağlar. Okulumuzun eğitimdeki amacı yurdumuzdaki ve diğer ül
kelerdeki üniversitelerin ve yüksek okulların standartalarmda eğitim yapmaktadır. Bunun için öğ
retim üyeleri İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Yüksek Teknik Okulu 
(Yıldız) ve Robert Kolejdeki öğretim üyeleri arasından seçilmişlerdir. 

4. Bütün öğretim üyeleri öğretim kurulunca, seçilip müdürün önerisi ve Milî Eğitim Bakanı
nın onamı ile tâyin edilirler. 

5. Okulumuz tedrisat, finansman ve her türlü sosyal faaliyetleri yönünden ilgili ımercilerin 
murakabesi altımda bulunmakta olup, müdürünbaşkanlığındaki yönetim ve öğretim kurulları 
tarafından yönetilmektedir. 

6. Okulun her türlü faaliyetlerinde okul idaresi ile okul talebe cemiyeti büyük bir anlayış 
içerisinde iş ve 'güçbirliği ile faaliyet halinde bulunmaktadır. 

7. Okula devam mecburidir. Nazari ve ameli derslerden başka program gereğince hor tale
beye lâboratuvarda deeyler yaptırılmaktadır. Ve ilk seneden itibaren staj yönetmeliği gereğince 
fabrikalarda, (muhtelif işyerlerinde ve İ.A.E.S.T.E. (Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Müba
delesi birliği) aracılığı ile dış ülkelerde staj yaptırılarak pratik görgü ve bilgileri geliştirilmek
tedir. 

8. Ders saatleri dışı, zamanın değerlendirilmesi için çeşitli spor kültür ve sosyal konularda 
faaliyet yapılmktadır. Gençlerimizin moralman yükselmesi ve zindeliklerinin muhafazasına birin
ci derecede önem verilmektedir. 

9. 1965 - 1966 ders yılı için izdihamı önlemek pek çok öğrencinin kontenjan dışı kalmasına 
meydan verımeımek, isteklere imkân dâhilinde cevap vermek arzusu ile tüzükte tadilâta yapılarak 
akşam kısmı açılımaış olup bu yıl akşam kısmı üçüncü, gündüz kışımı dördüncü yılını idrak ede
cektir. 

10. Gündüz ve akşam bölümleri için öğrenci aday kayıt işine başlanılmıştır. Birinci sınıf 
1967 - 1968 ders yılı için öğrenci kontenjanı mahdut olup dersane ve lâboratuvarlarm istiap kapa
sitesi bunun dışına çıkma imkânı vermeımektedir. Kayıtlar müracaattaki önceliğe göre yapılmakla 
beraber fen bölümü 1966 - 1967 dönemi mezunları tercih edilirler. 

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

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

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

olduğunu, yeni mezun olmıyanFarm askerlikle ilgisinin bulunmadığını belirten ve aday kaydı
nın yapılmasını talebeden pulsuz bir dilekçe vermeleri veya göndermeleri ile 200 Tl. aday kayıt 
ücreti ödemekle yapılır. 

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

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

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

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

c) Yeni kaydolunacaklar arasında ücretsiz okutulacakların seçimi okul müdürlüğünce yapılır. 

16. Taksitler : 
Aşağıdaki bankalara ve okul veznesine yatırılır. 

I - Türk Ticaret Bankası Levet Şubesi 101 numaralı hesaba. 
II - Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi 179 numaralı hesaba. 

III - İstanbul Bankası Levent Şubesi 45 numaralı hesaba. 
IV - Ziraat Bankası Şişli Şubesi 1344 numaralı hesaba. 
V - İş Bankası Levent Şubesi 185 numaralı hesaba. 

VI - Yapı ve Kredi Bankası Levent Şubesi 118 numaralı hesaba 
VII - Akbank Şişli Şubesi 4274 numaralı hesaba. 
17. Okula kati kabul ve kayıt için lüzumlu belgeler : 
a) Adaylar tarafından el yazısı ile doldurulmuş giriş fişi. 
a) Nüfus cüzdanı veya tasdikli örneği. 
c) Diploma veya diploma yerine geçecek belgelerin aslı ile bir sureti. 
d) Sağlık ve aşı raporları. 
e) 12 aded 4 X 6 ebabmda fotoğraf. 
f) İyi hal kâğıdı ve ikametgâh senedi. 
(Yeni mezunlardan iyi hal kağıdı aranmaz.) 

Mühim not : 
1. — Bu yıl okulumuzda makina mühendisliği şubesinin gündüz 1 nci ve 2 nci sınıflarının aynı 

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

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

3. — Yukarda bahsi geçen ve C25 sayılı Kanun gereğince ilân edilen ücretlerde Vilâyetçe bir 
indirim yapıldığı takdirde fark iade edilir 
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OKUL TEŞKİLÂTI 

İdare : Müdür 

Genel Sekreter 

Öğretim : 
Prof. Yük.Müh. Fikret Narter 
Prof. Yük. Müh. Haldun Gürmen 
Prof. Halit Kefekin 
Prof. Dr. Haldun Terem 
Prof. Dr. Hilmi Benel 
Pnof. Yük. Müh. Fahri Terzioğlu 
Prof. Dr. Ali Rıza Özbek 
Prof. Dr. Ertuğrul Ayça 
Prof. Dr. Kemal Tosun 
Prof. Dr. Leımi Uılıngöl 
Porf. Dr. Müh. iSemih T ez can 
Doç. Dr. İhsanı Çataltaş 
Doç. Dr. İbrahim Özdemir 
Doç. Dr. Suna Güteoytrak 
Ö. G. Bediî İlgın 
Ö. G. Yük. Müh. Nedim Bilgen 
Ö. G. Yük. Müh. Bilge Özgüner 
Ö. G. Yük. Müh. Cevat Taray 
Ö. G. Cam Alapınar 
Ö. G. Yük. Müh. Mehmet Beyazıt 
Ö. G. Yük. Müh. Reşit Ayda 
Ö. G. Necmettin Turfanı 
Ö. G. Dr. Müh Alpın Kemal Dağsöz 

Profesör Fikret Narter 

(Em. Albay) Tevfik Kalkancı 

İ. T. Ü. iMakina Bilgisi 
İ. T. Ü. Elektrik Bilgisi 
İ. Ü. Kimya 
İ. Ü. Sınai Kimya ve Metalürji 
İ. T. Fizik 
İ. T. Ü. Tasarı Geometri 
İ. T. Ü. Yüksek Matematik 
İ. T. Ü. Organik ve Analitik Kimya 
İ.-Ü. İktisat ve İş. İkt. 
İ. T. Ü. Termıo Dinamik ve Isı İletmesi 
İ. T. Ü. Mufcv. ve Pratik Hesap 
İ. T. Ü. vSltokiyometri ve Fziko - Kimya 
İ. T. Ü. ıSmai Kimya 
R. K. HümaniteT ve Sosyal Bilgiler 
İ. Y. T. O. Fizik 
İ. Y. T. O. Mineraloji 
İ. T. Ü. Teknik Mekanik 
İ. Y. T. O. Mühd. Bilgisine Giriş 
İ. T. Ü. Yüksek Matematik 
İ. T. Ü. Teknik Resim ve Ateilye Bilgisi 
İ. Ü. Teknik Resim 
İ. Y. T. O. Fizik 
İ. T. Ü. Makina Bilgisi 

1 nci, 2 nci ve 3 ncü öğretim üyeleri ve görelileri yukarıya çıkarılmıştır. 4 ncü sınıf ve ma
kina mühendisliği bölümü için yeni öğretim üye ve görevlileri tabiatiyle ilâve edilecektir. 

Bu sene aramıza katılacak gençlere başarılar dilerim. 

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

İmtihanlar yaz, güz ve kış dönemlerinde ya
pılır. Öğrenci anorganik kimya lâboratUvarları 
yapılmadan ve gereken başarı balgesini alma
dan organik ve fizi'ko kimya lâboratuvarlarına, 
organik lâboratuvarlarmı bitirerek gerekli ba
şarı belgilerini almadan smai kimya ve kimya 
mühendisliği lâboratuvarlarına devam edemez. 
Bir öğretiim yılı zarfında her dersten en az iki 
yıl içi yoklaması yapılır. Yoklamanın yazılı 
veya sözlü olması ilgili öğretmen tarafından 
kararlaştırılır. Yıl içi notları bir ortalama not 
halinde ders yılının bitiminden bir hafta önce 
öğretmeni tarafından okul idaresine teslim edi
lir. Bu notlar idarece ilân olunur. Diplomaya 
esas olan teorik ve pratik derslerin imtihanı 
•dördüncü sene (7 ve 8 nci sömestr) 'dersleri 
olup bunların imtihanına girebilmek için diğer 
bütün derslerin imtihanını başarmış olmak lâ
zımdır. 

Genel imtihanlar yaz, güz ve kış dönemlerin
de yapılır. Öğrenci Genel Kimya ve Analitik 
Kimya ders ve lâboratuvarlarmı başarmadan 
Organik Kimya ve Mziko Kimya derslerine 
devam edebilirse de imtihanlarına giremez. Or
ganik Kimya ders ve lâboratuvarlarmı ba
şarmadan Smai Kimya lâboratuvarlarına devam 
edemez. İkinci sınıf derslerinden yüksek Ma
tematik II dersinden başka dersin ön şartı 
yoktur. Yüksek Matematik I in imtihanını 
başarmadan Yüksek Matematik II nin dersi
ne devam edebilirse de imtihanına giremez. 

Bir öğretim yılı zarfında her dersten en az 
iki «yıl içi» yo'klaması yapılır. Yoklamamın 
yazılı veya sözlü olması ilgili öğretmen ta
rafından kararlaştırılır. Yıl içi notları bir 
ortalama not halinde ders kesiminden önce 
öğretmem tarafından okul idaresine teslim 
edilir. Bu notlar idarece ilân olunur. Gündüz 
ve akşam öğretiminde diplomaya esas olan 
teorik ve pratik derslerin imtihanları öğre
tim sürelerinin son iki sömestresinde okutu
lan derslerden yapılır. Bu imtihanlara gire
bilmek için diğer bütün derslerin imtihanla
rını başarmış olmak lâzımdır. 
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OKULU : istanlbul Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 

öğretmen veya idarecinin 

Adı ve soyadı 

Prof. Fikret Narter 
Doç. Dr. Celâl Erkmen 
Prof. Sacit Tameroğlu 
Prof. Dr. Ali Rıza Özbek 

Prof. Dr. Lemi Ulujgöl 
Prof. Dr. Haldun Terem 

Prof. Dr. Halit Keskin 
Prof. Fahri Terzioğlu 
Prof. Dr. Hilmi Benel 
Prof. Haldun Günmen 

Doç. Dr. İbrahim Özdomir 
Doç. Dr. İhsan Çat alt ay 

Doç. Dr. Nejat İsfendiyaroğlu 

Prof. Dr. Ertuğrul Ayça 

Dr. Abdurrahman Denk er 

Fah rettin Küçükşahin 
Y. Müh. Alpin Dağsöz 
Y. Müh. Bilge özgüner 
Y. Müh. Reşit Ayda 
Y. Müh. Nedim Bilgen 
Cam Alapınar 
AbdüHbedii Ilgım 
Oevat T ar ay 
Özer Sever 
Güven Kaptanoğiu 
Yücel Onura! 
Gülçin Akar 
Erdem Soytürk 
Leylâ Arı 
Şerife Ay t on Oray 
Bertan Onaran 

Doğum 
Yeri 

İstanbul 
İstanlbul 
İstanbul 
Muğla 

İstanbul 
Selanik 

Milas 
Balıkesir 
Giresun 
Nazilli 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

Alm. 

İstanbul 
Antalya 
Peşte 
İstanlbul 
İstambul 
Kadirli 
İstanbul 
İstanlbul 
Adana 
Pendik 
İstanbul 
İstanbul 
İstanlbul 
İstanlbul 
İstanlbul 
Hayrabolu 

Yılı 

1911 
1906 
1925 
1914 

1925 
1907 

1914 
1906 
1910 
1915 

1924 
1927 

1933 

1333 

1312 

1929 
1935 
1921 
1316 
1907 
1339 
1331 
1914 
1934 
1942 
1936 
1935 
1941 
1940 
1932 
1937 

Tabi
yesi 

T. O. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 

T. 0. 
T. C. 

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

T. C. 
T. C. 

T. C. 

T.C. 

T. C. 

T. C. 
T. C. 
T.C. 
T. C. 
T.C. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. O. 
T. C. 
T.C. 
T.C. 

Mez
hebi 

İslâm 
İslâm 
İslâım. 
İslâm 

İsllıâm 
İslâm 

İslâm 
İslâm 
İslârm 
İslâm 

İslâm 
İslâm 

İslâm 

İslâım 

İslâm 

İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 
İslâm 

Menşei 

İ. T. Ü. 
İ. Ü. Fen Fak. 
İ. T. Ü. 
İ. T. Ü. 

1. T. Ü. 
İ.Ü. Fan Fak 

İ. T. Ü. 
İ.Ü. 
İ.Ü. 
İ .T.Ü. 

İ. T. Ü. 
1. T. Ü. 

İ .T.Ü. 

İ. T. Ü. 

İ. T. Ü. 

Y. D. O. 
İ .T.Ü. 
1. T. Ü. T. O. 
1. T. Ü. 
İ. T. Ü. 
İ. T. Ü. 
İ. T. Ü. 
İ. Y. T. O. 
İ. T. Fen Fak. 
İ.Ü. Fen Fak. 
İ. Ü. F. F. 
İ. Ü. F. F. 
1. Ü. F. F. 
İ. Ü. F. F. 
İst. Ed. F. 
İ. Ü. Ecl. Fa. 

Ödevi 

Müdür 
Md. Yr. 
Teknik Mekanik 
Yüksek Mate. 

Termo D. Isı İleti 
Sınai Kimya Me

talürji 
Genel Kimya 
Tasarı Geomt. 
Fizik 
İlekt. Bil. 

Org. Sınai Kim. 
Fiziko Kimya Sı
nai Sto'okiometi'i 
Fiziko Kimya 
Üni. Operasyon
lar Üni. 
Fiziko Kimya 
Analitik Kimya 
Proje Teknik 
Gezi Bitirme 
ödevi 
Teknik Resim 
Makina Bilgisi 
Teknik Mekanik 
Teknik Resim 
Mineraloji 
Mateımatik 
Fizik 
Müh. Bil. Giriş 
Kimya Asistanı 
Matematik Asis. 
Kimya Asistaan 
Kimya Asistanı 

Fizik Asistanı 
Fizik Asistanı 
İngilizce 
Fransızca 
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Başka yerdeki Tâyinine dair Vekâlet enirinin 

Net. 
maaşı • 

7 000 
5 000 
a 600 
3 338 

i. 
î. 
T 

T. 
T. 
0 

Ödevi 

Ü. İnş. Fak. 
Ü. 

Saati Maaşı Üareti 

1 100 
6 
6 2 000 

Tarih No. 

31 . 5 . 1966 235.1/2133 

26 . 5 . 1966 235.1/2088 

1 517 

3 062 İ. ,Ü. Fen Fak. 20 2 000 

3 180 
1 517 
2 146 
1 012 

1 517 
1 833 

İ. Ü. Fen Fak 
İ. T. Ü. 
1. Ü. Fen Fak 
İ. T. Ü. T. 0. 
İ. T. Ü. 
Robert K. 
t. T. ,Ü. 
İ. T. Ü. 

6 
11 
11 

5 
11 

6 
10 
10 

2 000 
750 

2 000 

3 950 

960 
1 250 

9 . 6 . 1967 

17 . 6 . 1965 
27 . 1 . 1967 
14 . 1 2 . 1966 

6 . 3 . 1967 

9 . 6 . 1967 
7 . 2 . 1967 

235.1/2737 

235.1/2399 
235.1/360 
235.1/5298 

235.1/1218 

235.1/2739 
235.1/613 

4 000 1. T. Ü. 1 100 

3 591 t. T. Ü. 
2 500 İ. T. Ü. T. O. 

10 13 . 4 . 1966 235.1/1365 

1 000 
798 

1 151 
1 517 
1 517 
2 611 
lj 517 

750 
1 250 
1 000 

970 
750 
140 
947 

1 100 
700 

Y. D. 0. 
İ. T. Ü. 
İ. T, Ü. Maçka T. 0 . 
T. Ü. Fen. Fak. 
1. T. Ü. 
İ. T. 0. 
İ. T. O. Akşamı T. O. 
Y. T, O. 

Ö. tst. Kol. 

özel Galatasaray K. 
özel Glts. Kimya 

15 

9 
11 
21 
9 

7 

4 
6 

800 
1 460 
1 500 
1 262 
2 700 
1 100 

950 
1 100 

255 

400 
600 

28 
20 
11 
24 

5 
26 
16 
18 
17 

2 
9 

. 4 

. 6 

.11 
8 . 

. 9 

. 7 
3 . 

. 9 

.10 

. 2 

. 1 0 . 

1966 
1966 
1965 
1965 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 

235.1/1593 
235.1/2440 
235.1/4632 
235.1/3266 
235.1/4112 
235.1/3521 
235.1/1434 
235.1/4343 
235.1/3047 
235.1/547 
235.1/4784 
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öğretmen veya idarecinin 

Adı ve soyadı 

Lebit İsıfendiıyaroğlu 

Niran Kursan 

Şükran! Oktay 

MölâÜıaıt Akün 

Neşe 'Tirkeş 

Basir Feyzdoğlu 

Doğum 
Yeri 

İstanbul 

İstanlbul 

istanbul 

Malatya 

Sivas 

Kayseri 

Yılı 

1912 

1928 

1933 

1929 

1923 

1330 

Tabi
yesi 

T. C. 

T. C. 

T.C. 

T.C. 

T. C. 

T.C. 

Mez
hebi 

İslâm 

İslâm 

İslâm 

İslâm 

İslâm 

İslâm 

Menşei 

Frz. Filo. 
İ. F. Ed. Fa. 
Frz. Filo. 
İ. Ü. Ed. Fa. 
Frz. Filo. 
İ. F . Ed. Fa. 
Frz. Filo. 
İ. Ü. Ed. Fa. 

Alman Filo. 
İ. Ü. Ed. Fa. 

Alman Filo. 
İ. Ü. Ed. Fa. 

ödevi 

Fraııusızca 

İngilizce 

Fransızca 

Almanca 

Almanca 

Almanca 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69-) 



— 101 

Başka yetideki 

Net 
maaşı 

600 

1 200 

1 200 

600 

ödevi 

t. T. Yabancı Dil. 0. 

Galatasa. lk. ve Tic. 

özel Galatasa. Kiın. 

l /Y. T. 0. 

Saati Maaşı 

1 250 

1 000 

800 

500 

Ücreti 

Tâyinine dair vekâlet emrinin 

Tarih No. 

6 .10 . 1964 235.1/3757 

6 . 3 . 1967 235.1/1219 

18 . 1 . 1966 235.1/7601 

900 Beşdlktaş Işık Mühendis
lik ve Mim. 

300 özel Galatasaray İkt. ve 
Tic. Okulu 

687 
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11 No. LU OKUL 

Okulun adı : Galatasaray Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

Okulun yeri : İstanbul Albide-i Hürriyet Caddesi No. 260 

Açılış tarihi : 1964 

Okulun durumu : Okul, 1964 yılında Halaskar Gazi caddesindeki Mısır apartmanının kira ile tu
tulmuş katlarında ve aynı kurucuya ait İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu ile bir arada 
olmak üzere açılmıştır. 

Okula verilen açılma izninde mevcut imkânların 'burada ancak iki yıl tedrisat yapmaya müsaidol-
duğu belirtilmiş bulunmasına rağmen (bu husustaki raporun sureti ilişiktir.) Okul burada üç yıl ted
risat yapmıştır. İmkânsızlık içinde yapıldığı aşikâr olan üçüncü yıldaki tedrisat hakkında, ne Bakan
lığın okulu ikaz ötıtiğine, ne de okulun bir tedbir bulmuş olduğuna dair, tetkik edıilir dosyalarda 
bir yazışmaya tesadüf edilmemiştir. 

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

Ayrıca, okulun içinde bulunduğu bahçede • her katı 1 200 m2 olan beş katlı bir binanın daha inşa
sına başlanmış olup, henüz iki kattı tamamlanmış haldedir ve içinde inşaat faaliyeti devam etmekte
dir. 

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

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

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

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

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

Okulun bahçesi varsa da içindeki yeni binanın inşaatı dolayısiyie şimdilik kullanılmaya elverişli 
durumda değildir. 

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

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

Bakanlığın Komisyonumuza verdiği listeye göre okulda 34, okulun vermiş' olduğu listeye göre-
ise 45 öğretim elemanı bulunmaktadır. Komisyonumuz okulun verdiği listenin Makina ve "Elektrik 
bölümleri açıldıktan sonra tanzim edilmiş ve daha doğru halde olduğunu kalbul etmiştir. Bu duru
ma göre okulda bir öğretmene düşen öğrenci sayısının (1 198 + 817 + 102 = 2 117 -T- 45 = 46) 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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Okuldaki öğretim elemanlarına ait mukavelelerin tetkikinde, 1 . 11 . 1966 tarihinde okulla mu
kavele yaparak göreve başlıyan Nadir Erkenden isimli öğretim görevlisinin, memur olduğu ge
rekçesi ile Bakanlık tarafından kabul edilmediği halde, 625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi gere
ğince derhal görevine son vermek gerekirken, Bakanlıkla yazışmalara devam edilmek suretiyle 
görevinde alıkonulduğu tesbit edilmiştir. Bunun yanısıra mukavele dosyasının içinde, her şahsa 
ait birer aded bulunması gereken mukavelelerin, birden fazla aded olduğu da görülmüştür. Bu 
durum, öğretim elemanına verilmesi gereken nüshanın da, ilgiliye verilmeyip okulda alıkonulduğu 
kanısını uyandırmıştır. 

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

Okuldaki öğrenci kayıt ve kabul işlemleri de tam değildir. Eski bir okul olmasına rağmen 
bâzı künye ve sınıf geçme defterleri henüz tamamlanmamıştır. Öğrenci dosyalarında bâzı eksik
liklerin bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Okulun imtihan işlemlerinde de gerekli titizliğin içinde bulunmadığı, imtihan evrakının özel 
dosyasında muhafaza edilmediği de anlaşılmıştır. Bu konuda Komisyonumuza, «okulda görevli bir 
öğretim üyesinin, bir hafta evvel resmî okulda sorduğu imtihan sorularını, aynen, teksir kâğıdını 
dahi değiştirmeden özel okulda sormuş bulunduğu, bu suretle özel okuldaki öğrencilerin başarı 
şansını artırmış olduğu hakkında» yazlı bir ihbar gelmiştir. Bu hususu tetkik etmek üzere okula 
giden Komisyonumuz üyesine okul yetkilileri, «imtihanlara ait evrakın saklanmadığı» şeklinde ce
vap vermek suretiyle imtihan sorularını vermekten kaçınmışlardır. Bu durum karşısında yapıl
mış olan ihbarı tam olarak değerlendirmıek mümkün olamamışsa da, hiç değilse, okulun yapmakta 
olduğu sınıf geçme imtihanları konusunda yeteri kadar ciddî ve titiz davranmadığı ve bu konu
da tutması lâzımgelen dosyaları gerekli şekilde tutmadığı anlaşılmıştır. 

Okulun yönetmeliğinde öğrencilerin okula devam mecburiyetinde oldukları ve 1/3 oranında de
vam letmiycn öğrencinin doğrudan doğruya sınıfta kalacağı yazılmış olmasına rağmen, öğrenci de
vamının kontrolü da yeteri bir esasa bağlanmış değildir. Bu konuda yapılan incelemede daha zi
yade lâboratuvara devamın esas alındığı anlaşılmıştır. 

Okulda bir öğrenciye düşen cari harcama miktarının yıllık 2 800 - 3 200 lira arasında olduğu, 
yöneticiler tarafından beyan edilmişse de buna ait kesin bir hesap vermeleri mümkün olmamış
tır. 

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

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

Okulun yıllık ücreti gündüz 6 000, akşam 3 000 olarak tesbit edilmiş ise de, kurucu gündüz 
ücretini 5 000 e indirmiş ve memur çocuklarına % 10 tenzilât yapacağını ilân etmiştir. 
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Okul, uzman heyetleri dışında ilk defa 1968 yılının Şubat ayında idari teftiş görmüştür. 
Eki : 1 rapor sureti : 
İki sayfadan ibaret öğretmen listesi : 
1. Yeni Yönetmelik, 
2. Eski Yönetmelik. 
Teknik Öğretim Anonim Şirketinin İstiklâl Caddesi 311 numaralı (Mısır Apt.) binasında, ma

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

edilerek 365 öğrenciye çıkabileceği, 
3. Aynı binada evvelce faaliyete geçmesine izin verilen Özel Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu 

ile Özel Kimya Mühendisliği Okulunun, yukarda belirtilen şartlar içinde, önümüzdeki iki yıllık 
süre içinde, birlikte faaliyette bulunmalarında bir sakınca görülmediği tarafımızdan tesbit 
ledilmiştir. 

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

7 . 1 1 . 19'64 
Teknik .Öğretim Müsteşarı Özel Okullar Genel Müdürü 

Melih Koçer Mehmet Deligönül 

İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Eeisi İstanbul Teknik Okulu Müdürü 
Nihat Sayar Adnan Ergeneli 

Millî Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Müdürü İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
Selim Umul Nejat Günsel 
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Okulu : istanbul Galatasaray Kimya Mühendisliği özel Yüksek Oimıu 

Devlet Üniversitesi veya yüksek okullarındaki 
kürsüsü veya görevi 

J-3 
öd 

g 
K 

m 
w. 
P 

öğretim üyesinin 

Ord. 
Ord. 
Prof. 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

unvanı 

Prof. 
Prof. 

Doçent 
» 
» 
» 

Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis 

Adı ve soyadı 

Ilhami Cıvaoğlu 
Sadi Irmak 
Mehmet Akartuna 
Fikret Baykııt 

Sacide Baykut 
Turhan Baytop 
Ali Rıza Berkem 
Lütfi Biran 
Haldun Civelekoğlu 
Cemil Dikmen 
Feyzi Feyzioğlu 
Tayfur Tarhan 
Emin Ulusoy 
Cemil Karadeniz 
Nevzat önal 
Belkıs özdoğan 
Halil Yüksel 
Nadir Ergenekon 
Necdet Tüzün 

ist. Teknik Üni. Fiziksel Kimya 

ist. Üni. Fen Fakültesi Jeoloji Prof. 
ist. Üniversitesi Fen Fakültesi Anorganik Kim
ya Kürsüsü 
ist. Üni. Fen Fak. Fiziko Kimya Kurs. 
ist. Üniversitesi Eczacılık Fak. 
ist. Üni. Fen. Fak. Fiziko Kimya Kurs. 
ist. Üniversitesi Dekanı Matematik Prof. 
ist. Tek. Üni. Kimya Fak. Sınai Kimya 
ist. Üni. Kimya Fak. Organik Kimya 
ist. Üni. Hukuk Fak. Profesörü 

ist. Üni. Fen. Fak. Kimya Profesörü 
İst. Üni. Fen Fak. Fizik d. 
ist. Teknik Üni. Kimya 
İst. Üni. Fen Fak. Denel Fizik 
ist. Üni. Fen Fak. Matematik 

I. T. Ü. Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi 
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Öğretim üyesinin 
unvanı 

Öğretim 
Asistan 
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Görevlisi 

Adı ve soyadı 

Ahmet Karadeniz 
Somer Onat 
Betül Yurttaş 
Şehsuvar Zabıt ay 
Şebaat Gönenç 
Afet Kubilây 
Akın Taşdizen 
Olun Kiper 
Hasan Enver Ahmet 
Güniz Türküm 
Acar T anıl 
Sevim Altmel 
Oya Tanıl 
M. Tuncay Basel 
Hüseyin Afşar 

Devlet Üniversitesi veya yüksek okullarındaki 
kürsüsü veya görevi 

İst. Tek. Okulu Yıldız Öğretim Görevlisi 
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EsM Yönetmelik 

, GALATASARAY 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 

Ö Z E L 

YÜKHEK OKULU 

(1 s t a n b u 1) 

Madde 26. — Kayıt silme ve yenileme : 
Aşağıdaki hallerde öğrencilerin kayıtları silinir : 

a) Üstüste iki yıl imtihanlarda başarı gösteremiyen öğrenciler (Hastalığını sağlık kurulu rapo
ru ile tevsik edenler bu kayda tabi değillerdir.) Son sınıfa ikinci yıl sonunda yalnız bir dersten 
başarı gösteremiyen öğrenciler - öğrencilik hakları kalmamakla beraber - mütaakıp yıllarda bu 
dersin imtihanına girebilirler, isterlerse ilk Şubatta bu dersin imtihanına tabi tutulabilirler. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madde 32. — İmtihanlar yaz, güz ve kış dönemlerinde yapılır. Öğrenci anorganik kimya lâ-
boratuvarları yapmadan ve gereken başarı belgelerini almadan organik ve fiziko kimya lâboratu
varlarına, organik lâboratuvarmı bitirerek gerekli başarı belgelerini almadan sınai kimya ve kim
ya mühendisliği lâboratuvarlarına devam edemez. Bir öğretim yılı zarfında her dersten em az iki 
(Yıl içi yoklaması) yapılır. Yoklamanın yazılı veya sözlü olması ilgili öğretmen tarafından ka 
rarlaştırılır. Yıl içi notları bir ortalama not halinde ders yılının bitiminden bir hafta önce öğ 
retmeni tarafından okul idaresine teslim edilir,bıı notlar idarece ilân olunur. 

Diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerin imtihanı dördüncü sene (yedi ve sekizinci sö
mestr) dersleri olup bunların imtihanına girebilmek için diğer bütün derslerin imtihanlarını ba
şarmış olmak lâzımdır. 
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Madde 33. — İmtihanlar dersin mahiyetine göre yazılı veya sözlü veyahut hem yazılı, hem 
sözlü olarak o dersi okutan tarafımdan yapılır. 

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

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

Madde 36. —• Öğrenimlerini tamamlamış ve imtihanlarını vermiş olanlara (ıKimya Mühendis
liği Özel Yüksek Okulu) diploması verilir. 

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

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

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

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

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

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

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

İmtihan notları kesindir. Öğrenci bu notlara karşı hiçbir itirazda bulunamaz. 

Başarı derecelerinin tesbitinde : 
Başarı gösteren öğrenciler için başarı derecelerine göre (Orta, İyi, Pekiyi), başarı gösteremi-

yen öğrenciler için ise (öeçmez) kelimesi kullanılır. Bu derecelerin tesbitinde, orta 5 - 6; iyi 7 - 8; 
pekiyi 9 - 10 not karşılığı olarak alınır. Yarım notlar tama iblâğ edilir. 5 ten aşağı not (ı&eçmez) 
karşılığıdır. 

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

BÖLÜM - I 

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

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

Bu hususta bölüm kurullarınca yapılacak değişikliklerin öğretim yılı başından evvel karar
laştırılması ve öğrencilere duyurulması gerekir. 

Öğrenci kimya bölümünde, Anorganik kimya lâboratuvarı yapmadan ve gereken başarı bel
gesini almadan organik kimya lâboratuvarma; organik ve fiziko kimya lâbora/tuvarlarını biti
rerek gerekli başarı belgelerini almadan Sınai Kimya Mühendisliği lâboratuvırailarnıa devam edemez. 

Madde 39. — Bir öğretim yılı içinde üç genel imtihan dönemi vardır. Birinci dönem, yalnız 
ilk yarı yılda sona ermiş olan derslere mahsus olup, dinlenme tatilinin son haftası içinde yapı
lır. İkinci dönem, ikinci yarı yılın sona ermesinden bir hafta sonra başlar, ve iki hafta sürer. Üçün
cü dönem Eylül ayının ikinci Pazartesi günü başlar ve iki hafta sürer. 

Madde 40. — Öğrencilerin imtihanlarda ve yoklamalardaki başarısı 10 üzerinden ve tamsayı 
ile değerlendirilir. 

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

raporlarının ve bunlarla ilgili ödevlerin bu dersin ders kesimi tarihini geçmemek şartiyle, ilgili öğ
retim üyesinin tesbit edeceği güne kadar teslim edilmiş ve bunların öğretim üyesi tarafından uy
gun görülmüş olması, ve bu derse ait yıl içi notu. 

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

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

Madde 42. — Bir dersin başarı notu o dersin yıl içi notu ile genel imtihan notunun aritmetik 
ortalamasıdır. 

Madde 43. — Genel imtihanlar, yazılı ve sözlü, ya da hem yazılı hem sözlü yapılır. Her dersin 
imtihan şekli, dersin öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır ve genel imtihanların başlama ta
rihinden 1 ay önce okul idaresi tarafından ilân edilir. 

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

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

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

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

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

Madde 49. — Her dönemdeki derslerin genel imtihanları, bu derslerin bittiği ve imtihanlarına 
girme hakkının alındığı yarı yılın sonundan başlıyarak beş imtihan dönemi içerisinde başarılmış 
olmalıdır. Beş ardarda genel imtihan döneminde imtihana girip de başarı gösteremiyen ya da bu 
imtihanlara girmiyen öğrenciler bu derslere girme hakkını kazanmak zorundadırlar. Bu yolla ye
niden imtihanlara girme hakkı alınmış derslere yukârdaki hükümler uygulanır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Okulun adı : Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri - İstanbul Kadıköy Rıhtım Caddesi Mİsakı - Millî Sokak No. 1/3 

Açılış tarihi : 1904 

Okulun durumu : Okul, Kadıköy'de 3 500 m2 lik bir hacım içindeki eski binalarla, Acıbadem 
semtinde yeniden inşa ettirilmeye başlanan beş ikatlı bir (binanın bodrum ve zemin katlarından 
teşekkül etmektedir. 

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

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

Okulda topografya dersi için lüzumlu ölçme «salonu yoktur. Gerek yerinde yapılan inceleme, 
gerekse okulun komisyonumuza verdiği demirbaş listeleri üzerinde yapılan tetkikler sonunda 
okulda mevcut «teodolit ve nivo» gibi âletlerin altı yedi taneyi geçmediği anlaşılmıştır. Buna mu
kabil sadece akşam bölümündeki öğrencilerin 1 671 kişi olması karşısında, bu araçlarla gerekli çalış
maların yapılmasına imkân ioılamıyacağı kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Bu konuda ıgerekli 
olan diğer malzemeler de noksandır. Okuldaki malzeme ve jeoloji lâboratuvarı çok zayıf bir 
haldedir. Zemin 'mekaniği ve hidrolik lâboratuvarları ise hiç kurulmamıştır. İlgililer, ;bu lâbora-
tuvanlarm ikinci sömestrde, yani Şubat ayında kurulacağını ifade etmişlerse de, Ocak ayı sonla
rında yapılmış olan incelemelerimiz ıslonunda bu konuda her hangi bir hazırlığın ımevcudolma 
dığı tesbit edildiğinden, bu lâbıoratuvarlarm söylenen zamanda kurulmasının maddeten mümkün 
olamıyacağı anlaşılmıştır. Esasen okulda bu lâboratuvarları kurmak için lüzumlu olan hacım da 
mevcudolmadığı gibi, yeni bina da henüz tamamlanmış durumda değildir. 

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

Okulun kurucusu ise, bu konu.da yapımış ol dulu konuşmada, ilk yıllarda beklediği kârı el
de edemediği için yeni bir yatırım yapma yoluna gidemediğini, ancak öğrenci adedi artıp bek
lediği şekilde ıkâr etmeye haşladıktan sonra yeni bina yapmaya teşebbüs ettiğini ifade etmiştir. 

Yine 966 yılında okulu incelemiş olan uzmanlar heyeti raporunda, okula gündüz ve gece ayrı 
ayrı olmak üzere, 545 öğrenci kontenjanı verilmiş ve o kulun bütün sınıfları teşekkül ettiğinde 
bu binanın kâfi gelmiyeceğine de dikkat çekilmiştir. 1967 - 1968 öğretim yılında okulun dör
düncü sınıfı da teşekkül etmiş ve 'gündüz öğretimi için 487 kişi ile normal kontenjan yürütü
lürken, akşam için kontenjanın üç mislinden fazlasına çıkılarak, 1 671 öğrenci ile öğrenim yapıl
maya başlanmıştır. Bu durumda, öğrencilerin bir kısmı yeni yapılmakta bulunan binanın, he1-
nüz bitmiş olan bodrum ve zemin katlarına nakledilmek suretiyle, öğrenci kesafetinin normal 
hale getirilmesi öngörülmüşse de, sonradan, bu binada da yeniden bir elektrik mühendisliği bö
lümü açılması için müsaade alınmak suretiyle, yeniden öğrenci (kaydetme yoluna - gidilmiştir. 
Halen eski binadaki akşam öğrencilerinden bir kısmı yeni binaya nakledilmiş ise de, 800 akşam 
öğrencisi eski binada kalmıştır. Eski binanın durumuna göre, esasen çok geniş tutulmuş olduğu 
anlaşılan 545 îkişiliık kontenjanın 255 kişilik bir fazlalıkla uygulanması, okulda esasen kıt im
kânlarla yapılan öğretimi daha da yetersiz hale getirmiştir. Ayrıca, yeni binada fizik ve kimya 
lâboratuvarlarmm bulunmayışı ve buradaki öğrencilerin de müfredatlarında bulunan fizik kiım-
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ya dersleri uygulaması içm eski binadaki lâboratuvarlardan faydalanma durumunda olmaları, bu 
okuldaki öğrenci izdihamını büsbütün artıracaktır. Ne var ki, öğrencilerin fizik dersinde bulun
duğu bir sırada yeni okula yapılan ziyarette, «tatbikatı nerede ve nasıl yaptıkları, eski ve ye
ni okulların birbirlerinden çok uzak olması dolayısiyle bir güçlüğe uğrayıp uğramadıkları konu
sunda» vâki sualimize, öğrencilerin, öğretmen yönetici ve kurucunun önünde? şimdiye kadar hiç 
lâboratuvar tatbikatı yapmadıklarını, beyan etmelerine karşılık, ilgililerin mahcup bir şekilde 
önlerine bakarak susmaları, birinci sömestrin sonuna gelinmiş olduğu bir tarihe kadar öğrenci
lerin hiç lâboratuvar çalışması yapmadıkları hususundaki beyanlarının doğru olduğu hususunda 
Komisyonumuzu bir kanıya vardırmıştır. 

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

Ayrıca, teorik ders yapılan büyük bir dershanede, hoparlör tesisatının bulunmaması dolayı
siyle arka sıralarda oturan öğrencilerin öğretmenin sesini duyamadıkları gibi, tahtaya yazılanla
rı da göremedikleri, komisyonumuzun bizzat yaptığı müşahede ile sabit olmuştur. 

Bütün bunlara ilâveten, okulun tedrisata açılan yeni iki katının duvarlarının henüz kurama
mış olması dolayısiyle, derhanelerin kesif bir rutubet içinde ve sağlığa zararlı bir halde bu
lunduğu da tesbit edilmiştir. -

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

Okulun kitaplığı, gerek hacim gerek kitapların adedi ve niteliği yönünden yeterli görülme
miştir. Kitaplıkta mevcudolarak gösterilen 1 353 kalem kitaptan 450 adedinin edebî roman, 344 
adedinin de çeşitli dergiler olduğu tesbit edilmiştir. Kitaplıkta mevcut meslekî kitapların sayısı 
ise ancak 550 yi bulmaktadır. 

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

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

Komisyonumuzun, okulu ziyareti sırasında da, her ne kadar bütün öğretim ve eğitim işleri
nin, profesörlerden kurulu bir mütevelli heyet tarafından yürütülmekte olduğu iddia edilmiş ise 
de,okuldaki asıl söz sahibinin kurucu olduğu, Komisyonumuzun yaptığı bütün tenkidlere kendi
sinin cevap vermesiyle de anlaşılmıştır. 

Bu husus, bir ihbarı değerlendirmek üzere yapılmış bulunan bir teftişe ait raporda da zikre
dilmiş ve kurucunun okulun bütün işlerine aşırı derecede müdahale ettiği ifade edilmiştir. 

Teftiş Kurulu 2614 sayı ve 20 . 1 . 1967 tarihli aynı teftiş raporunda, okulda pek çok aksak 
eksik hususların bulunduğu, bu itibarla, derhal bir idari teftiş yaptırılmasının Bakanlığa tavsi
ye edilmiş olduğu da tesbit edilmiştir. Ancak bu uyarmaya rağmen okulun idari teftişi, bu 
tarihten bir yıl sonra ye Senato Araştırmasının banlamasını mütaakıp yaptırılmıştır. 
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Okulda sınıf geçme baraj usulüne göre yapılmakta olup, sınıf geçme sadece gündüzlü 
öğrencilerde ikinci, akşam öğrencilerinde üçüncü sınıfta olan baraj sınıfları için bahis konu
sudur. Bu sınıfları geçen öğrenciler son sınıfa kadar kalmadan geçmekte ve bitirme imtihanı
na girmektedirler. Bu duruma göre gündüz öğrencileri dört, akşam öğrencileri altı yıl sınıfta 
kalmadan öğrenimlerine devam edebilmekte, bu müddet zarfında tecilleri de yapılmaktadır. Ba
raj sınıfını geçtikten sonra bitirme imtihanına girinceye kadar da yine sınıfta kalmadan dört 
yıl okuyabilmektedirler ki, bu usûlün kurucuya maddi anvantaj sağlıyan bir usûl olduğu da aşi
kârdır. 

Okulun yıllık ücreti, gündüz öğrenimi için 6 000, akşam için 3 000 olarak tesbit edilmiştir. 
Ancak, kurucu hiçbir mercie duyurmaya lüzum görmeden gündüz ücretini 5 000 e indirmiştir. 
Bundan başka, valiliğin kesin emrine rağmen gündüz ve akşam öğrencilerinden 50 lira da kayıt 
ücreti alınmaktadır. 

Bir öğrenciye düşen cari masraf miktarı, okul yetkilileri tarafından gündüz öğrencileri için 
4 550, akşam öğrencileri için 2 600 olarak gösterilmiş ise de, yapılmış olan yıllık cari masraf, tam 
rakam olarak bildirilmediğinden bu miktarın doğru olup olmadığını tesbit mümkün olmamıştır. 

Bir öğrenciye düşen yer miktarı ise 2,70 m2 olarak tesbit edilmiştir. 
Bu okulun yönetmeliğinde de değişiklik yapılmak suretiyle, 20 tam not üzerinden başarı 

notunun en az 11 olması yerine yıl içi notu imtihan notu. 10 dan az olmıyanlar için başarı notunun 
10 olması geçer not sayılmıştır. 

Okulun öğretim, üyeleri ve yöneticileri ile yapılan konuşmalarda bâzı yönlerde 625 sayılı Ka
nunun dikkate alınmadığı kabul edilmiş, ancak, okul, kanunun kabulü tarihinden evvel açıldı
ğı ve intibaklarını sağlıyacak tüzük de çıkmadığı için kendilerini kanunla bağlı saymandıkları da 
anlaşılmıştır. 
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13 NO. LU OKUL 

Okulun1 aldı : Gazetecilik Özel Yüksek Okulu 

Okulun yeri : İstanbul Aksaray Molla Grürani Cad. No. 22 

Açılış tarihi : 1966 

Okullun durumu, : Okul, mülkiyeti kurucuya ait üç katlı bir binada açılmış olup, okulla ait 
küçlülk bahçede bulunan iki hacılmidan biri kitaplığa, diğeri ise kurulimalsı öngörülen fotoğrafçılık 
atölyesine aynlmiiştır. Okulun yanında bulunan ve aynı kurucuya aidolan Akşam Tekniker Oku
lunun boldruımunda ise bir öğrenci lokali kurulmuştur. 

Okullun gün/düz ve aJkşıaım bölümleri vardır. Gündüz bölümü iki, akşam bölümü üç yıl süreli
dir. Gündüz bölümü 1966 - 1967, akşam blölümü 1967 - 1968 öğretim yılında açılmıştır. Bu duruma 
güre iki yıl süreli olan gündüz bölümü ilk mezunlarını 1967 - 1968 öğretim yılıntda verecektir. 

Okula açılma izni veren heyetin raporunda, okullun özelliği dikkate alınarak resmî muadili 
okulla da temas edildiği, okuldaki öğrencilerin yeterli bir öğrenim yapabilmeleri için okulda bir 
«F̂ otfo - Klişe atelye ve lâlboratuvan ile küçük çapta, bir matbaanın, otuzdan aşağı olmamak üzere 
bir daktilo dersliğinin ve kitaplık dışında, arşiv ve araştırma çalışlmaları için bir merkeızin ku-
rulımajsınm» lüzumlu olduğu ifade olunmuştur. Raporun sonuç kııs!mmida da okula, öğretime baş
lama izni verilmtedien önce raporda zikredilen atelye ve lâJboratuyarılarla lüzumlu araç ve gerecin 
temin edilip edilmediğinin tetkik edilmesi tavsiye olunmakta ve okul kurucusunun bütün bu 
istekleri yerine getireceğine dair taahhüt mahiyetinde bir belge vermiş bulunduğu da açıklıan-
ma'ktaidır. (Uzmanlar heyetine ait rapoırun sureti ilişiktedir.) 

Ancak, açılma izni verilmiş olan heyetin bu açık ikazına rağmen. Bakanlığın bu eksiklerin 
tamaimlanlmasmı beklemeden okula öğretime başlama iznini vermiş bulunduğu, okulun ilk me
zunlarını vereceği yılın birjnci sömestri sonunda Kdmisıyonuımuz tarafından okulda yapılan in
celeme sonucunda meydana çıkmıştır. Zira, açılma .izni veren müfettişlerin raporunda zikredi
len fotloğriaf ve klişie atellyeısinin saıdece hacım olaralk mevcut bulunduğu, hattâ, bu konuda bir 
de öğretmenin mevcudlollm'asıraa rağmen, kullanılır haJlide bir atelyenin kurulmamış 'bulunduğu, 
küçük çaptaki matbaanın da henüz hiçbir yömiyle kurulması cihetine gidilmediği, gazete arşi
vinin kurulımıası için okulda belirli 'bir yerin dahi ayrılmamış bulunduğu, sadece daktilo deırsa-
neJsinin KJami^yonuımuzun okulu ziyaret ettiği ikinci yılın birinci sömestri sonunda kurulmasına 
başlandığı, (daktilo makinalarının soğuk ve tozlu "bir odada dizilllmiş bir halde bulunduğu, bura
dan anoak ikinci sölnıe&tirde istifade edilebileceği teslblit edinmiştir. 

Okulda mevcddiolan kitaplık da, bahçemin bir köşesinde soğuk ve küçük bir hacımdan ibaret 
tir. Kitap ald'edi ve niteliği bakımından tamamen yetersiz. Okulda bir gazete arşivi hazırlamak 
şjölyle dursun, günlük gazetelerin daihıi muntazam olarak alınmadığı teıslbit edilmiştir. 

Okulda teneffülslbane olarak kullanıllacağı ifade edilen bahçe, gayet küçük ve bakiimsiz bir av
ludan ibarettir. 

IBoldrum katında bulunan Öğrenci lokali havasız, basık tavanlı ve ışıktan mialhrum bir haildedir. 
Okula açılma izni veren heyetin verdiği kontenjan 500 - 600 dür. 1967 - 1968 öğretim yılında 

gündüz için 3'78, akşam için 201 öğrenci kaydı yapılimişitır. Bir yıl evveli açıllmış bulunan gündük 
ikimci sınıfta ise 318 öğrenci vardır. Bu durulmda okullun gündüz m'evcujdu âzami had olarak ön
görülmüş bulıınıan 600 ü de geçmiştir. (696) 

'Okulda devam mecburiyeti olmasına rağmen devamım kontrolü yeterli bir şekilde yapılma
maktadır. 

Öğretim elefmanlarmın aideldi 25 olup bunların İH i öğretim üyesi, 10 u öğretim göı^vilisi, 4 ü 
okutimandır. Bu duruma göre okulda mevcut her öğretmenle 36 öğrenci düşlmekte olduğu hesap
lanmıştır. 
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OkuÖldaki öğretim elemanlarına ait kararnamelerin henüz bakanlıktan gelmediği, ancak karar-
nameli veya kararname&iz bütün öğretim elemanlarına ait sözleşmelerin bir dosyalda muhafaza 
edildiği, sözleşmesiz öğretim elemanının bulunmadığı tesibit edilmiştir. 

625 sayılı Kanunun öngördüğü 1/3 oranındaki öğretmen yetiştirme konuşumda ise okulda 
hiçJbİr gayret ve faaliyetin meivculdolimaldığı anlaşılmıştır. 

Okul 6'25 sayılı Kanunun kabulünden sonra açılmış olmasına rağmen ikinci sınıfın açılmia&ırida 
Bakanlıktan gerekli müsaadeyi alma yoluna gitmemiş, kanunun âmir hükmünü yerine getinme-
diği halde Bakanlık tarafından dikkati de çekilmemiştir. 

Okulda müldür ve genel sekreter varıdır. Anc ak, okul müdürünün yaşı 6'5 i geçmiştir; Bu iti
barla, kendisinin bu göreve devamı Bakanlık tarafından uygun görülmemiştir. Buna rağmen 
okul müdürü görevinden ayrılmamış, 025 sayılı Kanunun 23 ncü. maddesine aykırı olarak yazışma
larla vakit geçiriltaıle yoluna gidilmiştir. Komisyonumuzun okulu ziyaret ettiği tarihte, okul mü
dürünün görevi başında bulunlduğu görülmüş ve durumun Talim Terbiye Kurulunda tetkik edil
mekte olduğu ifade edilmiştir. 

Okulun yıllık ücreti gündüz 2 300, akşam 2 100 Kraldır. Kayıt ücreti alınımıaımıaktaidıır. Ancak. 
bir dersten kalanlardan % 25, iki veya üç dersten kalanlardan % 3'5 oranınlda ücret alıımftuı 
yoluna gidilmektedir. 

Okulun, genel öğretim süresi ile, her densin süresi ve günlük ders saati bakımından Ankara'-
d'aki Özel Gazetecilik Okulundan farklı durumda olduğu da tesibit edilmiştir. Şeyle ki : 

[Bu okuldaki öğretim süresi gündüz iki, akşam üç yıldır. Gündüz en çok yedi akşam dört saat 
ders verilmektedir. Her dersin gündüz 50, akşam 45 dakika olması öngörülmüştür. Oysa, Anka-
ra^dlaki okufUda, gündüz akş'am 'ayrımı yapılmadan öğretim süresi üç yıl olarak kalbul edilmiş
tir. Akşam ve gündüz bölümleri için günde en çok altı saat ders yapılması ve derslerin 50 da
kika olması kabul edilmiştir. 

(Bir yııl ara ile açılan ve aynı konukla öğretim yapan iki özel okulun yönletımelikleri arasında 
böylesine farklar bulunması, Komisyonumuzca üzerinde önemle durulması gereken bir konu ola
rak kdbul edilmiştir. 

Eki : 2 sayfalık rapor sureti. 

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

Teftiş Kurulu Konu : İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Oku-
Tef. Ku. : 32,554 lu Ihakkmda. 

Millî Eğitim Bakanlığına 
Ankara. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının 11 Eylül 196!5 gün ve 6134 sayılı yazrfeı ve Bakanlık Makamının 
10 Eyllül 1965 gün ve Özel Okullar Genel Müdürlüğü ifadeli 1669 sayılı mucip emirleri üzerine, 
20 - 24 Eylül 1965 tarihleri arasında İstanbul - Aksaray Molla Güranî Caddesi 22 numaralı bi
nada Semiha Tuna ve Oğulları İşletmesi Kollektif Şirketi adına, Erkan Tuna'nın kuruculuğun
da, açılması «talebioılunan İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu» nun dunumu mahallinide görü
lüp incelenmiş ve aşağıdaki hususlar saptanmış'ir. 

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

tanfbul - Aksaray Molla Güranî Caddesindeki 22 numaralı binada açılması isterien Özel Gazeteci
lik Yüksek Okulunun açılabilmesi için gerekli şartları haiz cllup olmaldığının incelenmesidir. 
(Belge : 1) 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



— 116 — 

II - Yapılan inceleme : 
1. İstanbul - Aksaray Molla Güranî Caddesi 22 numarada hailen faaliyette bulunan özel Ak

şam Telkıniikuima aynı arsa üzerinde yeni bir bina yapılıp ikmal edilmek suretiyle bu binanın tama
mımın Gazetecilik Yüksek Okuluna tahsis edildiği görülmüştür. 

1965 - 1966 öğretim yılında öğretimini bu binanın zemin katında başlatacağını beyan eden ku
rucuların gösterdikleri salon ve dershanelerin durumları, ©batları ve öğrenci alma kapasiteleri yön
lerinden yapılan incelemelerimiz sonunda, mülkiyetinin kuruculara aidalduğu ilişik belgeden an
laşılan- bu binanın, maddi durumu bakımımdan, Özel Gazetecilik Yüksek Okulu olanaik kul!anıl
masına elverişli bulunduğu müşahede ve teısbit olunmuştur.(Belge: 2 ve 3). 

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

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

2, Memleketimizde özel olaralk ilik örneği teşkil edecek bir Gazetecilik Yüksek Okulunun açıl
ması hususunun düşünülmesi sırasında yalınız maddi durumunun ve öğrenci kapasitesinin teshili 
ile yetinilımemesi cihetine gidilmiştir. Bina durumu ile birlikte diğer lüzumlu unsurların istenilen 
nitelikte bir kuruluşa geçiileibilmesi için gerekli maddi ve mânevi kapasitenin ve şartların sağla
nıp sağlanamıyaeağı hususlarının incelenmesi grupuimuzca gerelkli. bulunduğundan bu Yüksek 
Okulun resmî örneğini teşkil eden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik 
Enstitüsüne gidilerek bu Enstitünün Müdür Yardımcısı Prof. Ahmet Kılıçbay ile görüşülmüştür. 
Bu müessesenin kuruluşu, işleyişi, tesisleri, müfıredat prograımiyle Yönetmeliği, hizmetteki fonksi
yonu hakkında geniş bilgi ve belge alınmış, bunların ışığı altında, açılması, düşünülen Gazeteci
lik Yüksek Okulunun durumu incelenmiş ve ayrıca maddi yönden elverişli görülen bu binanın ge
rekli eşya, mefruşat, araç ve gereçlerle teçhizinin sağlanması maksadiyle kuruculara gerekli tavsi
yelerde bulunulmuştur. Bu cümleden olmak üzere, bu tip bir yüksek okulda öğrencilerin atelye 
mahiyetinde uygulamaılı teknik çalışmalar yapabilmeleri için küçük bir matbaanın, foto ve klişe 
için atelye ve lâJboratuvarın, 30 dan aşağı olmamak üzere bir yazı makinası dersliğinin ve ayrı
ca kitaplık dışında arşiv ve araştırma çalışmaları için bir merkezin kurulması lüzumlu görülmüş
tür. 

/3. 1965 - 1966 öğretim yılında binanın zemin /katında mevcut üç deırsanenin birinci (100), 
ikincisinde (70) ve üçüncüsünde de (60) olmak' üzere (230) öğrencinin dersleri aynı zamanda ta-
kibetimesine müsait bulunduğu, ayrıca, idare kadrosunun bu kattaki diğer odalardan faydalanarak 
çalışmalara geçeibileceği, şayet bu sayıdan fazla öğrenci kaydedildiği takdirde - dersane ihtiyacı
nı karşılaımak maksadiyle - binanın diğer katlar mdalki odalardan faydalanılması gerekecektir. Esa
sen derısaneler dışındaki çalışmalar için binanın diğer katlarındaki salon ve odalardan istifade 
edilmesi zaruri bulunmuştur. 

4. 1905 - 1966 öğretim yılında okulun 1 nci sınıfının öğretime başlıyabilmesti için Yönetmeli
ğinin hazırlanması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitün/ün uygula
dığı müfredat programı ile haftalık derls dağıtım çizelgesine paralel olarak müfredat programı ve 
haftalık ders dağıtım çizelgesinin düzenlenmesi ve öğrie-tim 'görevlileri ile öğretim üyeleriınin kad
rolarının teshili ve çalışma şekillerini kapsıyan sözleşmelerin 1305 sayılı TeMiğler Dergisinde 6551 
sıra numaırası altında yayımlanan özel Okullar Genel Müdürlüğü ifadeli 18 . 4 . 1964 gün ve 
420 -1/1456 sayılı Gıenelge esasları dâhilinde yapılmasının lüzumu, valktin darlığı sebebiyle za
manında bütün ihtiyaçların giderilmesini temin maflösadiyle, kuruculara dujyurulm/uştur. 
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Esasen ilgililerin bu konu üzerine eğilmiş bulundukları ve bu hususlarda birtakım hazırlıklara gi
riştikleri görülmüştür. 

5. Kurucuların özel Gazetecilik Yüksek Okulunu acımak üztere İstanbul Valiliği yöliyle Bakan
lığımıza yaptıkları müracaat sırasında bütçe, personel kadrosu, Yönetmelik ile ilgili belgeleri sun
muş oldukları, yaptığımız incelemelerden anlaşılmıştır. 

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

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

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

I I I - Sonuç : 
Mahallinde yapılan incelemeler<e, ilişik belgelere ve yukardaki yedi maddede açıklanan durum

lara göre; bu binanın özel Gazetecilik Okulu olmaya elverişli bulunduğu ve kapasitesinin gelecek 
yıllarda 500 - 600 öğrenci ile öğretim yapmaya müsait durumda olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ancak, bu okulun açılması ile öğretime başlaması arasındaki zamanın kısalığı sebebiyle üzerinde 
tarafımızdan hassasiyetle durularak temini istenen ve yukarda açıklanan hususların ilgililerce ger
çekleştirilip gerçekl'eştiriilmediğinin de öğretime başlama izni ile ilgili teftişler sırasında araştırılma
sının uygun olacağını takdir ve tensiplerinizle arz ederim. 

Başmüfettiş Müfettiş 
Osman Ülkümen A. Maruf Buzcugil 
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14 No. LU OKUL 

Okulun adı ; Zafer Mühendislik ve Mim'arlık özel Yüksek Okulu 

Okulun yeri : Ankara Ulus Çankırı Caddesi Kıraner îşhanı 

Açılış tarihi : Ü9I06 

Okulun durumu : Okul, Çankırı caddesinde kurucunun malı olan Kıraner iskanının 5 ilâ 10 
ncu katlarında açılmıştır. Bu katlardan ikisi çekme 'kattır. Ayrıca, 'birinci katta bir kitaplık ile 
projeksiyonlu dersler için hazırlanmakta olan büyükçe bir salon vardır. Binanın zemin ve arka 
bodrum kısmında, Ib'â'zı dükkânların boşaltılması ile elde edilen bacımlarda maıkina lâboratuVarla-
rının kurulacağı ilgililer tarafından ifade edilmiştir. Zemin katta öğrenci dernek odaları ile tadil 
edilmekte olan bir öğrenci kafeteryası mevcuttur. 

On katlı olan binanın yan tarafındaki asansörlerden fazla istifade edilmemekte, katlar arasın
daki irtibat tek bir merdiven yoliyle sağlanmaktadır. 

Binanın zemin ve bodrum katları ile birinci katında, temizleyici, kolacı, terzi, kuaför, ayak
kabı imalâthanesi gibi her çeşit işyerleri, dördüncü katta çeşitli yazıhanelerle İş Bankasının bir 
(bölümü, ikinci ve üçüncü katlarda da İktisadi İlimler Özel Yüksek Okulu bulunmaktadır. 

Bütün bu çeşitli iş yerlerine mensup kimselerle iki okulun öğrencileri. aynı merdivenden fay-
dalandıkları gilbi, katların önünde de bölümü ayıran özel bir kısım bulunmadığından, okulda bir 
yiüksek okulun ciddiyet ve disiplin havasından esicr görültoeinıektedir. 

iÖ25 sayılı Kanunun kabulünden sonra açılmış (bulunan okulun bu bina durumu ile, Kanunun 
9 ncu maddesi hükümlerine tamamen aykırı halde bulunduğu tesfbit edilmiştir. Bu okula açılma 
ve öğretime başlama izni veren uzlmıan heyetlerin arasında, Bakanlık; müfettişleri ile Talim Terbiye 
Kurulu üyelerinin de bulunması, Bakanlığın, 625 sayılı Kanunun Uygulanmasında gerekli titizlik 
içinde bulunmadığı kanısının uyanmasına s'elbelbolmuştur. Ayrıca okula açılma ve öğretime başla-
ima izni veren hefyte başkanlık etmiş olan bir zatın da, rapor tarihinden kıisa bir süre sonra, emek
liye ayrılarak aynı okulda öğretim görevi almış olması da, dikkati çekmiştir. 

Alt katlarında çeşitli yanıcı maddelerle iş yapılmakta bulunan okulda, bir yangın merdiveni 
(bulunmadığı gibi, yangına karşı da ciddî tedbirler alınmış durumda değildir. Okula açılma mü
saadesi verilirken alt katta meydana g'elecek bir yangının, üst katlardaki öğrenciler arasında ya
ratabileceği paniğin dikkate dahi alınmamış olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, sınıflarda ve lâlbo-
ratuvarlarda yerlere atılmış çok sayıda sigara izmaritinin bulunması, okul yöneticilerinin de, bu 
konu üzerinde önemle durmadıklarını ifade etmektedir. 

Okulda, teueffuslhane ve her haneği bir beden eğitimi tesisi yoktur. Katlarda bulunan wc. 1er 
ihtiyacı karşılryaoak durumda değildir. 10 ncu katta ise hiç yoktur. 

Okulda hiçbir mediko - sosyal faaliyet olmadığı gibi doktor, muayene odası ve hemşire de mev
cut değildir. 

Komisyonumuzun, okulu ilk ziyaretinde, 'okulda bir kitaplığın da bulunmadığı pek az sayıdaki 
kitapların bir tarafa istif edilmiş olduğu görülmüştür. Yöneticiler birinci katta tadil edilmekte 
olan bir kısmın kitaplık olacağını söylemişlerdir. Okula Nisan ayı içinde ikinci defa gidildiğinde 
ise, yapılmakta olan kitaplığın tamamlanmış olduğu, ancak, bu hizmete ayrılan yerin, okulun ha
lihazır mevcudu için dalhi kifayetli olmadığı görülmüştür. Kitaplıkta mevcut kitaplar ise, hiçbir 
yiÖnden yeterli durumda değildir. 

Okul ilk olarak, mimar, inşaat ve elektrik mühendisi yetiştirmek üzere, gündüz ve akşam öğre
tim yapmak kaydı ile açılmış olup, 1916(7 -1İ968 öğretim yılında ise, yeniden makina mühendisliği 
bölümünün açılması için müsaade almıştır. Okulda yapılan incelemeler sonunda ise, makina mü
hendisliğinin gerekli kıldığı hiçbir lâiboratuvarm.mevoudolnıadığı, ancak, özel yüksek okullar ko
nusundaki Senato araştırması açılması kararını mütaakıp, binanın zemin ve bodrum katlarında 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



- 119 -

bulunan birkaç dükkânın tahliye ettirilerek bu maksatla kullanılmak üzere ayrıldığı anlaşılmış
tır. Ancak, Komisyonumuzun Aralık iaymda yaptığı ilk inceleme sırasında, derhal teçhiz edilecek 
lâboratüvarlar olarak gösterilmiş bulunan bu yerlerin, Nisan ayı içinde yapılan ikinci İkontrolda 
da, hiç el sürülmemiş bir halde ve boş olarak bulundukları da tesbit •edilmiştir. Yetkililer her ne 
kadar bu lâboratuvarlarm birinci sınıf öğrencileri için lüzumlu olmadığını ve gelecek öğretim yı
lma hepsinin tamaım olacağını ifade etmişlerse de, tamamen söze dayanan bu ifadelerin ne derece
ye kadar gerçekleştirilebileceği hususu şüphe ile karşılanmıştır. Zina, okulun halen tedrisata açıl
mış bulunan lâboratuvarlarının durumu da hiçbir yönden yeterli değildir. Okuldaki fizik ve kim
ya lâboratuvarları, bir yüksek okul lâbarotuvarmdan ziyade, lise ayarı bir okulun lâboratuviarı ni
teliğindedir. Ayrıca, kimya lâboratuvarmdaki aletler ve cam eşyanın en küçük bir çizikten ve tek 
bir su lekesinden dahi uzak, yepyeni bir halde bulunması, -kimya deneylerinde kullanılması gere
ken ilâçlara ait şişelerin kapaklarındaki ımantarın dahi açılmamış olması,, tedrisatının ikinci yılında 
girmiş bulunan bu okulda,, yetersiz durumda olan bu lâboratuvarlardan dahi faydalanılmamakta 
olduğu kanısını uyandırmıştır. Okuldaki jeoloji ve topografya derslerine ait araç ve gereçleri gör
mek ımümkün olmamıştır. Yetkililer, bunların öğretim üyelerinin sorumluluğuna verildiğini, onla
rın da bu eşyaları yale anahtarlı odalara kilitliye rek gittiklerini, okul idaresinde anahtar olma
ması sebebiyle bu araçları göstermelerinin ımümkün olamıyacağmı beyan etmişlerdir. 

Bu durum karşısında, okulda mevcut araç ve gereci kontrol etmek üzere demirbaş defte
rinin getirilmesi istenmiş ise de, yöneticiler, okulda henüz bir demirbaş defteri bulunmadığını 
ifade ile, ne defter ne de buna ait listeleri ibraz edememişlerdir. Bunun üzerine hiç olmazsa 
okula alınmış bulunan araç ve gereçlere ait faturaların gösterilmesini istiyen, Komisyon üye
lerine okul bu faturaları dahi ibraz edememiştir. Bu tutum, okulun, Komisyonumuza göster
diği araç gereç ve (malzemelerin dahi hakiki sahibi olup olmadığı konusunda, haklı bir 
şüphenin doğmasına yol açmıştır. 

Bundan başka, okulda (mevcut dersanelerin, aradan duvar kaldırılmak suretiyle meydana ge
tirilmiş bulunması dolayısiyle, buralardaki görüş imkânlarının bozuk bir halde olduğu,- der-
sane ve resimhanelerdeki sandalya ve masa adedinin de kayıtlı öğrenci sayısına göre değil, 
devam eden öğrenci sayısına göre ayarlanmış bulunduğu anlaşılmıştır. 

Okuldaki öğrenci devamsızlığının yaygın bir halde bulunması da dikkati çekmiştir. Oku-
lur yönetmeliğimde, öğrencilerin okula devama mecbur olduklarının kaydedilmiş ve 1/3 
oranında okula gelmiyenlerin doğrudan doğruya sınıfta kalacaklarının belirtilmiş olmasına 
rağmen, okulun, bu konunun takibinde ciddî bir tedbir almadığı anlaşılmıştır. O kadar 
ki, okul idaresinin bu konudaki kayıtlarını gör inek istiyen Komisyonumuz üyelerine okul 
yöneticileri, «buranın bir yüksek okul olduğunu, idarenin bu gibi meselelerle uğraşmadığını, 
öğretmenlerin lüzumlu gördükleri zaman ve şekilde yoklamaları yapıp, sene sonunda okul 
idaresine sözlü olarak malûmat verdiklerini, idarenin de buna göre işlem yaptığını, bunun 
başka da yolu olmadığını» ifade edecek kadar ileriye gitmişlerdir. 

Kaydını yaptırdıktan ve birinci taksidi yatırıp tecil belgesini aldıktan sonra okula de
vam etmiyen öğrencilerin sayısı da dikkati çekmiştir. Bu husus okulun idari teftişini yapmış 
bulunan müfettişin Teftiş Kurulu 2039 sayı ve 8 . 1 . 1968 tarihli raporunda da yer (almıştır. 

Raporda aynen «bu durum, bir kısım öğrencilerin okula askerlik tecil belgesi almak aımaciyle 
kayıtlarını yaptırdıkları, bunu sağladıktan sonra da devama lüzum gömmedikleri intibaını uyan
dırmaktadır^» denilmektedir. 

Okula kaydedilen öğrenci sayısı da, verilmiş olan kontenjanın çok üstündedir. Bu ko
nudaki rapora göre okulun toplam olarak 700 öğrenci alabileceği ve 1966 - 1967 yılında üç 
bölümün birinci sınıfları için, sadece ve toplam olarak 200 öğrenci almasına müsaade edil
diği anlaşılmıştır. Ancak okul,, gündüz inşaat ve mimarlık bölümlerine 322, akşam inşaat, 
elektirk ve mimarlık bölümlerine 828 olmak üzere cem'an 1 150 öğrenci kaydetme yoluna 
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gitmiştir. 1967 - 1968 öğretim yılında, yeniden açılmasına müsaade edilen maikina bölümü 
i^in de, gündüz ve alkşaım ayrı ayrı 200 kişilik öğrenci kontenjanı verilmiştir. Bu duruma 
göre, 1967 - 1968 öğretim yılındaki öğrenci sayr-smın bir yıl evvel .açılan üç bölüm için eskisi 
gibi, 200, yeni açılan maikina bölümüne de 200 olmak üzere, gündüz ve alkşaım cem'an 800 kişi 
olması gerekirken, 1967 - 1968 yılında gündüz bolü'müne 256, akşam bölümüne 880, cem'an 
1 036 yeni öğrenci kaydı yapılmak suretiyle okulun mevcudu 2 286 ya çıkarılmıştır. Oysa, 
okulun yönetmeliğinde, alınacak öğrenci sayısınm, Millî Eğitim Bakanlığının vereceği kon
tenjan ve okulu maddi imkânları ölçüsünde tesbit edileceği, müracaat bu nisbetin üstüm
de olursa, bir sıralama imtihanına gidileceği açıikça ifade edilmiştir. Okulun iki sene 
zarfında böyle bir sıralama yapma yoluna gitmediği, verilen kontenjanın ve okulun maddi 
ir,:klanlarının çoik üstünde öğrenci kaydetmek suretiyle, mevcut yönetmeliğin hükümlerini 
de ihlâl ettiği 'anlaşılmıştır. 

Okuldaki öğretim elemanlarının adedi Bakanlığın Komisyonumuzca tevdi ettiği listede 
117 olarak görülmektedir. Burna mukabil okulda görev almış bulunan öğretim üyesi sayısı
nın sadece 3 olduğu anlaşılmıştır. Okuldaki asistan sayısı da 4 kişiden ibarettir. Geri ka
lanların öğretim görevlisi oldukları anlaşılmış olup, ancak, bu kimselerin bir yüksek okul
da öğretim yapacak nitelikte olup olmadıkları bu konudaki .yönetmeliğin çıkmamış bulun-
n.ıası sebebiyle kesin olarak tesibdt edilememiştir. 

Öğretim elemanları ile ilgili dosyalar üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise, birçok öğ
retmenin atanma kararnamesi bulunmadığı, bir kısım öğretmenlere Bakanlığın iznine sunul
madan görev verilmiş * bulunduğu ve bu durumun okulun açılışından beri devam ettirildiği, 
bir kısmının, kanunun 21 nci maddesinde öngörülen 1/2 hükmüne aykırı olarak bu miktarın 
çok üstünde ders vermekte oldukları görülmüştür. 

Mamur statüsüne tâbi bulunan kimselere 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı ola
rak görev verilmiş bulunduğu, Bakanlığın bu duruma dikkat çekerek inhaları kabul et
memesi karşısında, kanunun 23 ncü maddesi gereğince derhal işlerine som verilmesi gerekir
ken göreve devam ettirildikleri ise, Bakanlığın Komisyonumuza tevdi ettiği öğretmen 
listesinin tetkikinden anlaşılmıştır. 

Yine aynı listenin tetkiki sonucunda, özel statüsüne . göre başka yerde görev almaları 
mümkün olmıyan fen lisesi öğretmenlerinin de, bu okulda ders almış oldukları tesbit edil
miştir. Yine aynı listeye göre okulda ders alan serbest meslek sahiplerine de 439 
sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı olarak, haftada 12 saatten fazla ders verilmiş 
olduğu, ayrıca Bakanlığın üst kademelerinde bulunan bâzı kimselerin de bu oikulda öğretim 
soneyi almış oldukları anlaşılmıştır. (Okulun Öğretim •elemanlarınla ait 117 kişilik liste ili
şiktedir.) 

Okulun birinci yıl sonundaki başarı oranının çok düşük olacağı imtihan sonuçlarının 
çok verimsiz olmasiyle anlaşılması üzerine - okul yetkilileri, okulun imtihan . döneminde bu
lunduğu bir sırada Bakanlığa müracaat ederek birkaç ay evvel kabul edilen yönetmeliğin 
7 Temımuz 1967 tarihinde değiştirilmesini sağlamışlardır. Değiştirilmiş olan 42, 46, 47 48, 
49, 50, 51, 58 nci maddelerin özellikle imtihanlar ve sınıf geçme ile ilgili maddeler oluşu 
dikkati çökecek 'mahiyette görülmüştür. Bilhassa, sınıf geçme yerine dönem geçme esası
nın kabul edilmesiyle Mrinci sınıfta başarısız darama girmiş olan öğrenciye ikinci sınıfa geç
me, dolayısiyle okula devam imkânı sağlanmıştır. Yönetmelik yeni şekline göre gündüz 1 ve 
2, akşam 1, 2, 3 ncü sınıfları birinci donem kabul etmekte son iki sınıfı da ikinci dönem 
saymaktadır. Ve öğrenciler her sınıfta değil sadece dönem sonu sınıflarında takılabilmek
tedirler. Bu tutumun, öğrencinin . yetişmekte olduğu alanda hiçbir kabiliyeti ve başarı şansı 
olmadığı hallerre dahi bir müddet . daha fazla okulda tutulmasını hedef aldığı, bu itibarla 
da, öğlencinin lehine olmaktan ziyade ticari maksada hizmet edecek nitelik olduğu ka
nısına varılmıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



— 121 — 

Okulun yıllık eğitim ücreti valilikçe gündüz 5 500, afcşaım 3 500 olarak tesfcit eddlmiş 
ve okul bu miktara ilâve olarak ilk açıldığı yıl her öğrenciden 100 lira da kayıt ücreti almıştır. 
Daha sonra valiliğin kayıt ücreti olarak tesbit yapılmasının bahis konusu olmadığını bil
dirmesine karşılıık, ikinci yıl bu maktan 300 liraya çıkarmıştır. 

Okulda sorumlu bir müdürün bulunmadığı, müdür yardımcısının müdür vekilliği yaptığı 
anlaşılmış olup bir genel sekretere de rastlanmanı ıştır. 

Koımisyonuımuz okulda kurucunun herkesten çok söz sahibi olduğu kanısına varmıştır. 
Okul kuruluş sırasında iken yapılan-bir şikâyet üzerine ve sadece bu konularda bir 

kere denetlenmiş ve dikkati çekilmiştir. Esas idari teftıiş ise 1967 yılının Aralık ayı sonun
da yapılmıştır. 

Okulun bütün tutumları ile, kendisine p&r'i venmiş bulunan öğrencilerin eğitimi konu
sunda güstenmek zorunda olduğu gayreti, daha çok, kâr etme imkânlarını arama yolunda 
harcadığı görüşü, Kamiisyonumuzea benimsenmiştir. 

Eki : 1 öğretmen listesi 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



- 1 2 2 -

Zalfer Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu 

Sıra 
No. Adı ve soyadı 

1 Prof. Dr. Esat Egesoy 
2 Prof. Dr. Saffet Süray 
!3 Doç. Maide Oruç 
4 Reşat önjgen 
5 Mehmet Aslantürk 
(6 Nadir Cıömert 
7 Şerafettin] Ayhaın 
8 Şükrü Kutlu 
9 Vahap Aydmtuğ 

10 Fahrettin Dağdelen 
11 Şevki Bayvas 
12 Prof. Dr. Enis Erdik 
13 Doç. Ziya Güner 
14 Tahsin Bakay 
15 Necati Geçfcinli 
16 Hüseyin Soylu 
17 Necat Tunçofc 
18 Rüştü Ovalıioğlu 
19 Mücevher Sevinç 
20 Nevin Kandaş" 
21 Muzaffer Gürses 
22 Refika Arsoy 
23 Lütfiye akçaay 
24 Dr. ismail İlhan 
25 Abülrezzak Baloğlu 
26 Safiya Hatay 
27 Yıldırım Koçak 
28 0. özer Özkan 
29 Oelâlettin Üzer 
30 Arman Grüram 
31 Isımail Şengel 
132 Yıalçıni Oğuz 
33 Ferzan Baydar 
34 Yalçın Alataş 
35 Cengiz Bektaş 
36 Turan Tüzemen 
37 Hüsamettin, Güz 
38 Orhan özdoğanlar 
39 Kemal Ergül 
40 Kemal Deveci 

(i) Belge 9. 

\ 

V 

(2) 

• 

(D 

(D 
(D 

(D 

(i) 

Resmî görevi 

Fen Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Er. Tek. öğ. Okulu 
Yük. öğ. Okulu 
Tek. öğ. Okulu 
Tek. Öğ. Okulu 
Tic. Yük. öğr. Okulu 
Yük. öğr. Okulu 
4489 göre izinli 
Er. Yük. Tek. öğr. Okulu 
Fen Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Tek. öğr. Okulu 
Mıad. Tek. Arama 
Yük. Öğr. Okulu 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Serbest 
Tic. öğr. Okulu 
Ticaret Bakanlığı 
Harfb Okulu 
Gazi Eğitim 
D. IS. I. 
Karayolları Araş. 
Serbest 
Serbest 
4489 göre izinli 
Tur. Tan. Bakanlığı 
Serbest 
Serbest 
Serbest 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Serbest 

Serbest 
Erk. Tek. Yük. öğ. Okulu 

(2) Belge 10. Necati GeçMnli'nin durumu. 

Resmî 
okuldaki 

ders saati 

' 
1 

15 
16 

15 
9 

1 

16 

4 

11+15 (YÖO) 

16 

17 

13 
'• 

i 

• \ 

8 

Resmî 
Maaşı 

150 
150 

150 
90 

100 
90 

60 
125 
70 

150 
125 

80 
60 

100 

60 

okuldaki 
Ücreti 

1 000 Br. 

174 
1 250 

800 

110 Yev. 
61 Yev. 

ı3 000 

137 Yev. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Resmî 
Sıra 
No. 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
5ı3 
54 
5(5 
.56 
51 
58 
59 
60 
61 
62 
ı63 
m 
ı65 
'66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 
701 
74 

715 
76 
77 
78 
79 
80 

Adı ve soyadı 

Mecit Aran 
Lütfi önsıoy 
Nuri Altunıoik 
Şer afettin Bilyap 
Yılmaz Şimşek 
özer ölçmeni 
Şefik öofcof 
Selçuk Milâv 
Arif Kaptan 
Coşkun Eiükal 
Leylâ Baydar 
Vedat Yalçınkaya 
Adnan Taşçıoğlu 
Yüksel Erdeımir 
Nusret Karçıoğlu 
Naci İskender 
Dr. Zeki Tüfekçioğlu 
A. Haımdi özer 
Ehlullah Tovay 
Tahsin Pelit 
Necati Girgin 
Cevat Kerpiççi 
Ekrem Metin 
Şevki Altındağ 
Adnan Çakmakçııoğlu 
özdeımir Kanıdemir 
'Doç. Ethem Toikmakçı-
oğlu 
'Zeki Çakmak 
Yunus Murat 
Ahmet Kaptanoğlu 
özcan Kulan 
Rahmi İder 
Şakir ıSoykal 
Prof. Dr. Beıdii Şakir 
To'ktay 
Hüseyin Bezmez 
Sabri Kaleci 
Lütfiye Çaşmakıçıoğlu 
Emin özdenür 
Orhan Ural 
Bedii Erdem 

(D 

(x) 

(3) 

(x) 

(D 
(3) 
(x) 

(3) 

(3). 

(x) 

Resmî görevi 

Top. Mah. Of. Gn. Mıd. 
(Serbest 
Y. S. E. 
T. P. A. O. Uzman 
D. ıS. İ. 
'Serbest 
D. iS. İ. 
'Serbest 
Hacettepe Üni. 
(Serbest 
Serbest 
Serbest 
Serbest 
Serbest 
Millî Eğitim Bak. Plân. 
Erk. Tek. Yük. öğr. Ok. 
ARGE ve Fen Fakültesi 
Fen Lisesi 
Maliye Bak. Yay. Gn. Md. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Yük. öğr. Okulu 
Elek. Hes, Merkezi 
Fen Lisesi 
öğr. Oık. Gn. Md. Yard. 
Gazi Eğitim 
KKK Elektronik Heıs. Mer. 

Fen Fakültesi 
Serlbest 
Yük. Öğr. Ok. Md. 
Fen Lisesi 
D. ıS. İ. 

Orta öğr. Gnl. Md. Yar. 
Gaizi Eğitim 

ıSerbest 
Kimya San. Ens. Md. 
El. ve Ha. Gaz. İş. Md. 
Yük. öğr. Okulu 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Plân. Baş. Yard. 

okuldaki 
ders saati 

12 

20 

14 

18 

12 

22 

16 

22 
20 
20 

Resmî 
Maaşı 

90 
125 

60 
50 

80 

70 
90 
90 

025 

90 
70 

90 

90 
60 
80 

okuldaki 
Ücreti 

137 Yev. 

110 Yev. 

3 300 

2 500 

800 

75 Yev. 

•81 Yev. 

(1) Belge 9. 
(2) Belge 10. Necati Geçkinli'nin durumu. 
(x) tşaretU olanlar M. E. B. mensupları. 
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Okulumuzd'aki ders saati 
Gündüz 

3 
5 
5 
4 
4 
4 
4 

11 

2 
2 

11 
5 

11 

-

, 

T. B. 

— 

Akşam 

3 

6 

3 
7 

7 

10 
7 
3 

10 
10 
10 

8 
7 
8 
8 

10 
6 

4 
5 
6 
8 

11 
9 
4 

6 
7 
5 
5 
6 
6 
9 

M. M. 

125 — 

Okulumuzdan 
aldığı 

495 
860 

1 605 
698 

1 770 
573 
698 

1 695 
535 

1 710 
373 

1 835 
2 240 
1 695 
1 975 
1 250 

725 
1 715 
1 603 
1 715 
1 330 
1 308 
1 300 
1 390 
1 845 
1 030 

2 030 
838 

1 040 
1 300 
1 780 
1 588 

790 

900 
1 393 

823 
823 
878 
878 

1 225 

ücret 

3 / 

» 
» 
» 
'» 
» 
*> 
» 
» 
» 
.» 
,» 
i » ' 

» 
» 
» 
» 
> 
»1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 

» 
» 
.» 
» 
» 
i»' 

» 

» 
» 
,»l 
•»» 
>> 
>> 
» 

(S. Sayısı : 

Okuttuğu ders 

Mekanik 
Topografya 
Topografya 
Yapı Statiği 
Yapı Statiği 
ıStatik ve Mukavemet 
Statik ve Mukavemet 
Mimari Proje 
ıSerbestResim 
iSanat Tarihi 
ıS'anat Tarihi 
Mimari Proje 
Teknik Resim 
Mimari Proje 
Yüksek Matematik 
Yüksek Matematik 
Yüksek Matematik 
Cebir 
Cebir 
Cebir 
Cebir 
Cebir 
Geometri 
Geometri 
Trigonometri 
Trigonometri - Fizik 

Fizik 
Fizik - Trigonometri 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Jeoloji 

ıKimya 
(Kimya 
Kimya 
Kimya 
Türkçe1 

Türkçe 
Türkçe 

69) 



— 126 

Sıra 
No. 

i81 
82 
'83 
84 
85 
86 
87 
88 
69 
ı90 
9.1 
92 
98 
94 
95 
96 
•97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111! 
112 
113 

*114 
115 
116 
117 

Adı ve soyadı 

,M. A ! Erkiner 
Firüzan Arsal 
Cihat Zorlu (x) 
Muıhıbil Ertünç 
Mustafa Güzelkaya 
Rasih Güven 
Mithat ,Sava§ 
M. Lütfi iSaiman 
Ahmet özen 
Oriham Ülkülü 
Mehmet Yazigan 
tıstnı>6t Danış 
Aktan Okan 
Dr. İlhan Akhun (x) 
Osiman öagönül 
ıNecrnıettıin Dericioğlu 
Mustafa Bağcı 
Mehtmet iSaliboğlu 
Mesut Güm 
Kâzım Türkmen 
Nihat Sayıdıam 
Hilmi Ismalıoğlu 
İbrahim Keskin (1) 
ıŞüıkrtü Kaya 
Uygur Şendil 
Tungut Tarıkâhya 
Orlhan Dinç 
Kurtdoğan ıSübay 
Ruşen Baban 
Ekrem Yeşilada 
ıCeliâl öapmar 
Nuri Erıgiın 
Celâlettin ıSonlgu 
Galip Bıaydar 
Bülent Oaıaran 
Nuri Etfsioy 
Enıver Kurtoğlu 

Resmî görevi 

Gazi Eğitim 
ıSeıribest 
Plân. Şb. Md. 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
ıSerbest 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Gazi Eğitim 
Yük. öğr . Okulu 
San. BaJk. Şb. Md. 
Mes. Tek. öğr . Gın. Md. 
Serbest 
Mes. Eğ. Md. 
Tek. öğr. Okulu 
Tek. öğr . Okulu 
Tek..öğr. Okulu 
itaıar ve Iskıân Bak. 
Ziraat Bankası 

Emekli 
ARGE 
iSetibest 

Serbest 
İller Bankası 

Belediye İmar. Md. 
Bayındırbk Bakanlığı 

Tek. öğr. Okulu 
Ziraat Bankası 
Gazi Eğitim 

Resmî 
okuldaki 

ders saati 

(6 

12 
18 

17 

24 

16 

15 

Resmî 
Maaşı 

100 
-
90 
80 
70 

100 

70 

80 

okuldaki 
Ücreti 

143 Yev. 
137 Yev. 

133 Yev. 

120 Yev. 

137 Yev. 

(1) Belge 9. 
(2) Belge 10. Necati Geçkinli'nin durumu. 
(3) Belge 11. Okulda görevli Fen Lisesi öğretmenleri, 
(x) îşareiM olanlar M. E. B. mensupları. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Okulumuzdan Okulumuzd'aki ders saati 
aldığı ücret Okuttuğu ders (Gündüz Akşamı 

833 ı» 
833 » 

1 250 » 
1 248 »-

788 »' 
3 330 » 

833 > 
833 » 
833 ,» 
833 » 
785 » 
508 » 

1 690 .» 
2 103 » 
1 063 »' 
1 063 »< 

958 ,» 
903 » 
508 »ı 
485 » 
508 »» 
485 » 

1 110 » 
417 » 
417 » 
417 » 

2 470 » 
600 * 

1 883 V 
418 » 
835 » 
€48 » 
648 ,» 
450 » 

1 570 » 
1 950 »ı 

648 » 

İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce1 

İngilizce 

6 
6 
9 
9 
6 

İngilizce ve Fransızca 12 saatten fazla alamaz. 24 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
Fransızca 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Res. ve Tas. Geo. 
Teknik Res. - Tasan Geo. 
Teknik Res. - Tasarı Geo. 
Teknik Res. ve Teknoloji 
Teknik Res. ve Yapı Bil. 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Mekanik ve Teknik Resim 
Mekanik ve Teknoloji 
Mekanik 
Mekanik 
Mimari Proje 
Yapı [Bilgisi 
Mimari Proje ve Yapı Bil. 
Yapı Bilgisi 
Yapı Bilgisi 
Topografya 
Topografya 
Mimari Proje 
Teknik Resim 
Yüksek Matematik 
Topografya 

6 
6 
6 
6 
6 
3 
8 

11 
6 
6 

55 
55 
3 
3 
3 
3 
6 
2 
2 
2 

14 
3 

10 
2 
4 
3 
3 
2 
8 
1 
3 

Kayıtlarımıza uygundur. 2 . 12 . 1967 
Müdür Ve. 

İsmail Şengel 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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15 NO. LU OKUL 

Okulun Adı : Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Okulun Yeri : Ankara Maltepe Adsız Sokak 
Açılış tarihi : 1967 

Okulun durumu : Okula ait dosyanın tetkikinde, okml kurucusunun özel yüksek okul aç
mak için yaptığı müracaatı değerlendirmek üzeıc görevlendirilen uzmanlar heyetine, ilk defa 
Maltepe Ali Suavi Sokakta, halen Yükseliş Koleji olan binanın gösterildiği ve bu binaya 6.7. 
1067 de açılış, 20 . 10 . 1967 de de öğretime başlama iznimin verildiği anlaşılmıştır. 

Bilâhara, okul kurucusu Bakanlığa tekrar müracaatla, okulu, evvelce gösterilmiş bulunan 
(binanın arkasındaki Adsız Sokakta, yeniden inşa ettirdiği binaya nakletmek istediğini bildir-
aiijştir. 11 . 12 . 1967 de yapılan inceleme sonunda okul uygun görülen bu yeni binaya nak
ledilmiştir. 

!Bu suretle, henüz birinci sınıfları açılmış bulunan bu yüksek okulun, orta dereceli Yükse
liş Koleji içinde tedrisat yapması ile. 625 sayılı (Kanunun 9 neu maddesini ihlâl etme durumu da 
öu'ıenmiştir. 

Okul, kurucunun malı olup 4 056 m2 lik arsa üzerine 1 556 m2 lik inşaat sahasında yapılmıştır. 
©ir bodrum, bir zemin ve üç normal kat ile bir teras katından ibrettir. 
(Bodrum katta öğrenci kantini, büyük bir anfi ile malzeme lâboraituvarı ve bâzı depolar var

dır. Bu katta yer altlından açılmış bulunan bir tünelle Yükseliş Kolejinin mutfağına irtibat sağ
lanmış ve yüksek kısım öğrencilerinin yemeik durumunun bu suretle halli yoluna gidilmiştir. Ze
min katında, yine büyük bir anfi ile fizik, kimya, jeoloji lâboratuvarları ve idare odaları vardır. 
Birimci katta altı tane büyük dershane ile öğretim üyelerinin odaları, diğer katlarda biraz daha 
küçük dershanelerle resimhaneler vardır. Ancak, okulun halen sadece birinci sınıfı açılmış bulun
duğundan, bu kısımda boş kalan hacimlerden şimdilik yatakhane olaralk faydaınılmaıkta, bir kısım 
öğrencinin bu suretle yurt problemini kalletmesine yardımcı olunmaktadır. Okulun teras katı ki
taplığa ayrılmıştır. Ayrıca, bodrum katındaki bir salon düşünerek istekli öğrenciler için bir mes
cit haline getirilmiştir. Blinanm penceresi olmıyan anfilerine havalandınma tertibatı konulmuş
tur. Büyük dershanelerde hoparlör tesisatı vardır. 

Okulun bahçesi vardır. Beden eğitimi tesisi olarak bodrum katındaki bir hacım yerine min
der döşenmek suretiyle judo salonu haline getirilmiştir. Okulda bundan başka beden eğitimi tesisi 
yoktur. 

Okulda, inşaat ve mafcina mühendisliği ile mimarlık bölümleri açılmıştır. 
Okuldaki lâboratuvarlar şimdilik açılmış bulunan birinci sınıf için oldukça iyi bir durumda

dır. Ancak bodrum katındaki makina lâboratuvarı yeterli hakle değildir. 
Ayrıca, binanın daha tümüyle tamamlanımamış olup, bâzı yerlerin kalba sıvasiyle durduğu, an

cak tamamlanma faaliyetlerinin devam etmekte olduğ da müşahade edilmiştir. 

Okula Bakanlık tarafından verilen kontenjan, birinci sınıflar için 1 200 dür. Ancak, bu mikta
rın akşam ve gündüz olaralk ayrı ayrı mı yoksa, tcplam olaralk mı ^verildiği anlaşılamamıştır. 
Okul yöneticileri bina kapasitesinin 1 200 olması dolayısiyle, iki ayrı grup halinde yapılan öğre
timin ayrı ayrı hesaplanması gerektiği kanısında bulunduklarını ve tatbikatı da buna göre yü
rüttüklerini beyan etmişlerdir. Okulun mevcudu ise gündüz 386, akşam 1 127 dir. 

'Öğrencilerin büyük çoğunluğunu, diploma derecesi orta olanlar teşkil etmektedir. 
Öğrenci kayıtları ile ilgili hususların temiz ve düzenli bir halde olduğu tesıbit edilmiştir. De

vam işi oldukça kontrollü bir halde yürütülmektedir. 
Okulun yönetmeliğinde tam notun 20 olduğu, bir dersten geçebilmek için başarı notunun 11 

olması gerekmekte ise de, yıl içi notu 8, imtihan notu 10 olmak şartiyle, başarı notu 10 olanların 
da sınıf geçebileceği kaydı yer almış bulunmaktadır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Okulun yıllık ücreti gündüz 5 550, akşam 3 500 olarak tesbit edilmiştir, buna ilâve olarak, 300 
lira da kayıt ücreti alınmaktadır. 

Bu duruma göre okulun, gerek yönetmelik ve gerekse ücret bakımından Zafer Okulunu misal 
'aldığı anlaşılmaktadır. 

Okulun komisyonumuza verdiği listeye göre, okulda 18 i öğretim üyesi, 3 ü öğretim görevlisi, 
36 sı öğretim yardımcısı ve 10 tanesi de okutman olmak üzere cem'an 67 öğretim elemanı vardır. 
Okul tüm öğrenci sayısı 1 127 + 386 = 1 513 ol duğuna göre bir öğretim üyesine düşen öğrenci 
sayısı 1 513 -r- 18 = 87, bir öğretim yardımcısına düşen miktar ise 1 513 -i- 36 = 42 dir. Tüm 
öğretim elemanları itibarı ile hesabedildiğinde bir öğretim elemanına düşen öğrenci miktarı ortala
ma olarak 23 tür. 

Öğretim elemanlarına ait dosyaların tetkikinde ise, öğretim üyesi olarak gösterilen-kimselerden 
ancak 9 tanesinin hakiki öğretim üyesi olduğu, geri kalanlarınsa, çeşitli üniversite ve yüksek okul
lardan mezun kimseler olduğu anlaşılmıştır. Bunlar arasında asıl görevleri öğretmenlik olmıyan 
kimseler de vardır. Çeşitli kuruluşlarda çalışan bu öğretim elemanlarının, bir yüksek okulda öğ
retmenlik yapacak nitelikte olup olmadıklarının tesbiti, bu konudaki yönetmeliğin henüz çıkma
mış olması sebebiyle mümkün olamamıştır. 

Aynı şekilde okulda görev almış bulunan öğre tim yardımcıları ile okutmanların da D. D., DSİ, 
Etibank, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve benzeri yerlerde çalışan kim
seler olduğu dikkati çekmiştir. Bu durumun 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile bağdaşma şekli 
anlaşılamamıştır. 

Okulda öğretim yardımcılarına ait hiçbir kararnamenin bulunmaması dikkati çekmiştir. Ayrıca, 
öğretim üyeleri ile okutmanların kararnameleri de büyük ölçüde eksiktir. Bâzı öğretim üyelerinin 
dosyasında ise imzalanmamış bir sözleşmeden baş ka hiçbir vesika yoktur. 

Ayrıca, öğretim elemanlarına ait listelerin tet kikinde, öğretim yardımcılarının fiilen derse gire-
miyeceklerini ifade eden okul yönetmeliğine aykırı olarak, bâzı derslerin, doğrudan doğruya öğre
tim yardımcılarına verilmiş olduğu da tesbit edilmiştir. (Okuldaki öğretim elemanları ile okuttuk
ları derslere ait liste ilişiktedir.) 

Okulda müdür ve genel sekreter vardır. 
Okul yeni açılmış olduğu için imtihan işlemleri hakkında birşey söylemek mümkün değildir. 
Okul kurucusu komisyonumuz üyeleri ile yaptığı konuşmada kendisine aidolan büyük arsanın 

içinde başka öğretim binaları ile bir öğrenci yur du inşa ettirmek suretiyle burada büyük bir kam
pus meydana getirmek kararında olduğunu ifade etmiştir. 

Eki : 3 sayfa halinde öğretmen listesi. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 



Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 

ÖZEL OKULDA 

Adı, soyadı ve görevi 

Sırrı Kırımlıoğlu (öğretim Yar.) 
İsmet Olcaylar (öğretim Üyesi) 
Ahmet Abdik (öğretim Üyesi) 
Yusuf Erdoğdu (Öğretim Görev.) 
Eecai Kutan (öğretim Yar.) 
Yahya Oğuz (öğretim Yar.) 
Ünal Uysal (Öğretim Yar.) 
Mehmet Kamışlı (öğretim Yar.) 
Şevket Çelikkanat (öğretim Üyesi) 
Ahmet Terali (öğretimYar.) 
İbrahim Görmezler (öğretim Yar.) 
İsmen Kendir (Öğretim Yar.) 
Güner Omay(Öğretim Yar.) 
Sabahattin Sağıroğlu (Öğretim Yar.) 
Şükrü Tüzün (öğretim Yar.) 
Numan Zengin (Öğretim Üyesi) 
Fahri Domaniç (öğretim Üyesi) 
Gülcan Yülek (öğretim Yar.) 
Lâle Tacer (Öğretim Yar.) 
Remzi Karaman (öğretim Yar.) 
Neşet Akmandor (öğretim Üyesi 
Hayrettin Arık (Öğretim Üyesi) 
Ergün Gündoğdu (öğretim Yar.) 
Ünal Koksal (öğretim Yar.) 
Mecit Okay (öğretim Üyesi) 

Okuttuğu dersler 

Tasarı Geo. 
Yüksek Matematik 
Cebir Geomet. Trig. 
Pratik Hes. Trigon. T. 
Pratik Hes. ve Cebir. 
Pratik Hes. ve Cebir. 
Yüksek Matematik 
Yüksek Matematik 
Geometri 
Geometri 
Geometri 
Pratik Hes. ve Cebir 
Pratik Hes. ve Cebir 
Trigonometri 

Saati 

14 
20 
16 

8 
6 
6 
3 
3 

12 
6 
6 
5 
5 
6 

Pratik Hes. ve Cebir Elektrik Bilgisi 3 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Trigonometri 
Fizik 
Fizik 
Fizik 
Kimya 

6 
8 

16 
16 
8 
9 

16 
16 
8 
6 

Aldığı 
ücret 

1 085 
5 405 
2 980 
1 820 
1 960 
1 960 

645 
645 

3 760 
930 
930 
790 
930 

1 070 
750 

3 650 
4 100 
1 910 
1 910 
1 280 
2 720 
2 050 
2 050 
1 280 
3 500 



Adı, soyadı ve görevi 

Namık Araş (öğretim Üyesi) 
Emir Gülbaran (öğretim Üyesi) 
Erdoğan Erman (öğretim Yar.) 
Baki Özüm (öğretim Yar.) 
Turhan Soysal (öğretim Yar.) 
Burhan Ermiş (öğretim Yar.) 
Necmettin Erbakan (öğretim Üyesi) 
Nihat Saydam (öğretim Üyesi) 
Kâmi Büyüközek (öğretim Yar.) 
Kahraman Ammi (öğretim Yar.) 
Zeki Erim (öğretim Yar.) 
Melih Koç er (öğretim Üyesi) 

Mehmet Palamutoğlu (öğretim Üyesi) 
Celâl Şener (öğretim Yar.) 
Turhan Utku (öğretim Yar.) 
Mesut Çetinçelik (öğretim Görevlisi) 
Hulusi Güngör (öğretim Üyesi) 

Selâhattin Çakal (öğretim Üyesi) 

Tufan Enönler (öğretim Yar.) 
Bilge Kıray (öğretimYar.) 
Uğur Erkman (öğretim Yar.) 
Kadri Kalaycıoğlu (öğretim Yar.) 
Tevfik Atıl (öğretim Yar.) 
Orhan Kılıç (öğretim Yar.) 

ÖZEL OKULDA 

Okuttuğu dersler 

Kimya 
Kimya 
Kimya 
Kimya 
Kimya 
Kimya 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Teknik Resim Malzeme ve 
Teknik Resim 

İmal us 

Teknik Resim, Tasarı Geometri 
2 malzeme, 1 imal usulleri, 
mak. bil. Mühendislik bil. 

Teknik Resim, Tasarı Geo. 
Teknik Resim 
Teknik Resim 
Jeoloji 
Temel tasarı, Yapı Bilgisi, 
Resim 

Bina Bilgisi 

Temel Tasarı 
Temel Tasarı 
Temel Tasarı 
Temel Tasarı Yapı Bilgisi 
Temel Tasarı 
Serbest Resim 

1 genel 

Serbest 

Saati 

9 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
8 

13 
14 
14 

4 

24 
4 
6 
2 

7 

4 

24 
24 
24 
24 
24 

6 

Aldığı 
ücret 

2 860 
3 600 
1 280 
1 280 
1 280 
1 140 
2 650 
2 370 
1 865 
1 945 
2 235 

2 000 

7 790 
900 

1 130 
760 

7 000 

2 130 

4 200 
2 710 
2 940 
2 940 
3 260 
1 130 



ÖZEL OKULDA 

Adı, soyadı ve görevi 

Suna Solakoğlu (öğretim Yar.) 
Abdullah Demir (öğretim Yar.) 
Mehmet Ünver (öğretim Üyesi) 
H. Horninger' (Öğretim Üyesi) 
Recep Doksat (öğretim Üyesi) 
Esat Coşan (öğretim Görevlisi) 
Mevlüt Bingöl (Okutman) 
Adil Elal (Okutman) 
Alâattin Haydaroğlu (Okutman) 
Ali Sait Yıldırımer (Okutman) 
A. Fırat Dallak (Okutman) 
Ali Günal (Okutman) 
Ali Karaduman (Okutman) 
Halide Satar (Okutman) 
Seri gül özdündar (Okutman) 
Turhan Özdemir (Okutman) 
Ertan Yülek (öğretim Yar.) 
Vural Baran (öğretim Yar.) 

Okuttuğu dersler Saati 

Serbest Resim 
Yapı Bilgisi 
Malzeme 
Tasarı Oeo. 
Hümaniter ve Sosyal Bil. 
Türkçe ve Hümaniter Bil. 
Fransızca 
Fransızca 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
İngilizce 
Almanca 
Almanca 
Teknik Resim 
Teknik Resim 

6 
4 
2 
8 
1 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
9 
6 

Aldığı 
ücret 

130 
900 
370 
500 
020 
020 
930 
895 
930 
895 
895 
895 
930 
930 
930 
540 
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16 NO. LU OKUL 

Okulun adı : Başkent Özel Gazetecilik Yüksek Okulu. 

Okulun yeri : Ankara Cebeci Dumlupmar Caddesi No. : 24. 

Açılış tariihi : 1967. 

Okulun durumu : Okul, Cebeci'de Manisa Öğrenci Yurdu olarak yapılan binanın 3 - 4 ncü kat
larında açılmıştır. 

Aynı binada Başkent İktisadi ve Ticarî İlimler Özel Yüksek Okulu da tedrisat yapmaktadır. 
Bina, badrum ve teras dâhil olmak üzere yedi katlıdır. Binanın bodrum ve zemin katları iki okul 
tarafından müştereken kullanılmaktadır. Bodrum katında öğrenci lokalii ve kantin, zemin katta 
müdür ve genel sekreter odaları ile profesörler, idare meclisi odası ve büro bulunmaktadır. Bun
lardan müdür ve genel sekreter odaları her okul için ayrı ayrı olup, diğerleri her iki okul için 
müşterek olarak kullanılmaktadır. 

Üç ve dördüncü katlardaki büyük sınıflar, aradan duvarlar kaldırılmak suretiyle elde edildi
ğinden ortada kalan sütunlar dolayısiyle görüş imkânları bozuk bir haldedir. 

Okulda uygulamalı meslek derslerinde kullanılmak üzere ayrılmış özel dershane ve buna ait araç 
ve gereç yoktur. Bir gazetecilik okulu için lüzumlu olan daktilo dershanesi ile foto - klişe atelyesi 
ve küçük çaptaki matbaanın da kurulması yoluna gidilmemiştir. İlgililer, badrum katında halen 
boş olan üç odanın matbaa ve şimdilik Manisa Öğrenci Yurduna aidolan teras katının boşaltılması 
ile elde edilecek salonun da, daktilo dershanesi haline getirileceğini beyan etmişlerdir. Okulda 
bulunması gereken gazete arşivinin de kurulması yolunda henüz bir gayretin bulunmadığı tesbit 
edilmiştir. 

Okula öğretime başlama izni veren uzmanlar heyetinin de sınıflardaki görüşü bozan sütunlar 
üzerinde durduğu, ancak, kurucuların sömestr tatilinde bu sütunların çelik kolonlarla değiştirilece
ğini ifade etmeleri üzerine gerekli müsaadeyi verdiği ilgili raporun tetkikinden anlaşılmıştır. An
cak, Komisyonumuz Nisan ayı içerisinde yaptığı incelerme sırasında bu hususta her hangi bir deği
şikliğin yapılmamış olduğunu tesbit etmiştir. Bu durum, izin alma sırasında yapılan vaitlere fazla 
önem verilmemesi gereğini açıkça ortaya koyar mahiyette görülmüştür. Bu suretle, okullara açıl
ma ve öğretime başlama izni verilirken bütün lüzumlu hususların tamamlanmasını istemenin lü
zumu bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

Binada halen teneffüshane yoktur. İlgililer, gelecek yıl Manisa Öğrenci Yurdunda kiralanacak 
olan teras katındaki açık kısmın teneffüshane olarak kullanılmasını düşündüklerini ifade etmiş
lerse de, evvelce verdikleri sözü tutmamış olmaları sebebiyle, bu konu da şüphe ile karşılanmıştır. 

Okulda hiçbir beden eğitimi tesisi yoktur. Sağlıkla ilgili her hangi bir tesise rastlanmadığı gibi, 
hasta muayene odasına da tesadüf edilmemiştir. 

Binada yangın söndürme aracı olarak yangın muslukları ve hortumları varsa da diğer lüzumlu 
olan araçlar mevcut değildir. 

Okul kitaplığı İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ile müşterek olarak kullanılmaktadır. Gerek 
yer, gerekse kitap yönünden yeterli bir halde değildir. 

Okulda üç yıl süreli olmak üzere, gündüz ve akşam, iki bölüm halinde öğrenim yapılmaktadır. 
Ancak, akşam bölümünün açılması hususunda yönetmelikteki bir kayıttan başka .Bakanlıkla yapı
lan her hangi bir yazışmaya tesadüf edilmemiş tir. 

Okula açılma izni veren uzmanlar heyetinin, tüm olarak öngördüğü öğrenci kontenjanı 350, 
birinci sınıf için kabul ettiği öğrenci adedi ise 150 dir. Okulda halen kayıtlı bulunan öğrenci 
adedinin gündüz 125, akşam 179 olduğu, bu durumda, Bakanlığın öngördüğü miktarın akşam bö
lümünde 29 öğrenci ile açılmış olduğu anlaşılmış tır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Okulun yönetmeliğinde öğrencilerin okula devamlarının mecburi olduğu kaydedilmişse de, okul
daki devam kontrol işleminin pek çok özel okulda olduğu gibi yeterli bir şekilde yürütülmediği 
tesbit edilmiştir. Devamın imza kâğıdı ile kontroluna çalışıldığı, ancak, öğretim yılının sonuna ge
linmiş olan bir tarihte yapılan inceleme sırasında, öğrencilerin devam durumlarının henüz bir def
tere işlenmemiş olduğu görülmüştür. 

Okulun yönetmeliği, okulun genel öğretim süresi, günlük ders süresi ile bir dersin süresi bakı
mından, İstanbul'daki Özel Gazetecilik Okulundan farklıdır. Bir yıl ara ile açılan ve aynı mahiyet
teki iki okulda böyle farklı hükümlerin kabul edilmiş olması, dikkat çekecek bir husus olarak 
tesbit edilmiştir. 

Okuldaki kayıt işleri muntazam bir haldedir. Ancak, iki ayrı okula ait işlemlerin bir arada ve 
iç içe yürütülmesi olumlu karşılanmamıştır. 

Okulda henüz bir demirbaş defterinin de bulunmadığı ve mevcut eşyanın iki okuldan hangisine 
aidolduğunu tesbit etmenin de mümkün olamadığı anlaşılmıştır. 

Okulda 6 profesör, 3 doçent, 4 uzman ve 3 okutman olmak üzere cem'an 16 öğretim elemanı var
dır. Öğretim üyeleri ile ilgili listelerin tetkikinde, bu elemanların okuldaki görevlendirilmelerinde 
625 sayılı Kanunun öngördüğü 1/2 oranına uyulmadığı, ancak, 115 sayılı Kanunun öngördüğü 10 
saatlik müddetin aşılmadığı tesbit edilmiştir. (Okuldaki öğretim elemanları ile verdikleri ve ders 
saatlerini gösteren listeler ilişiktedir). 

Okulda bir müdür ve bir genel sekreter vardır. 
Okulun yıllık ücreti vilâyetçe tesbit edilen 2 500 lira üzerinden alınmakta olup ayrıca kayıt 

ücreti alınmamaktadır. 

Eki : 4 sayfa halinde öğretmen listesi 

Başken Gazetecilik özel Yüksek Okulu 

Ders Dağıtımı Çizelgesi 
(Gündüz) 

Haftalık 
Öğ. Üyesinin Okuttuğu ders ve ders 

Adı ve Soyadı Esas Görevi sınıfı saati 

Prof. Mehmet Ertuğruloğlu 
» Mehmet Karasan 
» Bedri Gürsoy 
» Dr. Fahir Armaoğlu 
» Dr. Hamza Eroğlu 
» Dr. Safa Reisoğlu 

Doç. Ferruh Sanır 
» Dr. Necdet Özdemir 

Öğ. Gö. Şükrü Kurgan 
Uzman Ebumüslim Kocaay 

» Ülker Yener 
Okutman M. Bingöl 

;» H. Bakkaloğlu 
» î. Durmaz 

Emekli Prof. 
» » 

S. B. F. Prof. 
S. B. F. Prof. 
1. T. 1. Ak. Prof. 
S. B. F. Prof. 
Okul Md. 
İ. T. 1. Ak. Doç. 
G. E. E. Doç. 
Akşam T. Lisesi 

» » » 
Polis Enstitüsü 

:» » 
» » 

Maliye I. 
Sosyoloji I. 
Genel İstatistik I. 
Siyasi Tarih I. 
Basın Yayın Tarihi I. 
Hukukun Ana Prensipleri I. 
Ik. ve Siyasi Coğrafya 
Sosyal Siyaset 
Dil ve Ed. Meseleleri 
Steno 
Steno 
Fransızca 
İngilizce 
Almanca 

1 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

- 2 
2 
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Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu 

Ders Dağıtımı Çizelgesi 
(Akşam) 

Öğ. üyesinin 
adı ve soyadı 

Prof. Mehmet Ertuğruloğlu 
» Mehmet Karasan 
» Bedri Gürsoy 
» .Dr. Fahir Armaoğlu 
ı» Dr. Hamza Eroğlu 
» Dr. Safa Reisoğlu 

Doç. Dr. Kemal Dal 
»• Ferruh Sanır 

Öğ. Görevlisi Şükrü Kurgan 
Uzman İlhan Bardakçı 

» Ebumüslim Koca ay 
» Ülker Yener 

Okutman M. Bingöl 
» H. Bakkaloğlu 
» î. Durmaz 

Esas görevi 

Emekli Profesör 
» » 

'S. B. Fak. Profesörü 
ıS. B. Fak. Profesörü 
İk. ve Tie. tim. Ak. Prof. 
«S. B. Fak. Profesörü 
İk. ve Tie. İlm. Ak. Doç. 
Okul Müdürü 
G.E.E. Doçenti 
Gazeteci 
Akşam Ticaret Lisesi 
Akşam Ticaret Lisesi 
Polis Enstitüsü 

,» » 
,» » 

Okutuğu ders ve 
sınıfı 

Maliye I. 
Sosyoloji I. 
Genel İstatistik I. 
Siyasi Tarih I. 
Basın Yayın Tarihi I. 
Hukukun anaprensipleri 
Sosyal Siyaset I. 
İk. ve Siyasi Coğrafya I 
Dil ve Ed. meseleleri I. 
Gazetecilik Tekniği I. 
Steno I. 
Steno I. 
Fransızca I. 
İngilizce I. 
Almanca I. 

Haftalık 
ders 
saati 

1 
2 
2 
2 
2 

I. 2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

22 

Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu ders dağıtım ve ücret listesi 

Dersi okutanın 
adı ve soyadı 

Prof. Dr. Hamza Eroğlu 
Prof. Dr. Bedri Gürsoy 
Prof. Mehmet Ertuğruloğlu 
Prof. Mehmet Karasan 
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Doç. Ferruh Sanır 
Doç. Dr. Necdet Özdemir 
Doç. Dr. Kemal Dal 
Şükrü Kurgan 
İlhan Bardakçı 
Ülker Yener 
Ebumüslim Koca ay 
Macit Daniş 
Tayyibe Dayıoğlü 
Aysel Çöker 

Okuttuğu ders ve haftalık 
ders miktarı 

Basın ve Yayın Tarihi 
Genel İktisat 
Maliye 
Sosyoloji 
Siyasi Tarih 
Hukukun anaprensipleri 
İktisadi Coğrafya 
Sosyal Siyaset 
Sosyal Siyaset 
Dil ve Ede'bivat meseleleri 
Gazetecilik Tekniği 
Stenografi 
Stenografi 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 

4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Saat ücreti 
Brüt Tl. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

80 
80 
80 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 

Aylık ücret 
Brüt Tl. 

1 200 
1 200 

600 
1 200 
1 200 
1 000 

960 
480 
480 
240 
480 
480 
480 
360 
360 
360 
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Okulu : Ankara Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu 

Öğretim üyesinin 
adı ve soyadı 

W 

yi 

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 
Prof. Mehmet Ertuğruloğlu 
Prof. ilanıza Eroğlu 

Prof. »Bedri Gürsoy 

F Prof. Mehmet Karasan 
% Doçent Dr. Necdet Özdemir 

Doçent Dr. Safa Reisoğlu 
Doçent Dr. Kemal Dal 
Cahit Beğenç 
Hikmet Dizdaroğlu 
Emin Çakıroğlu (x) 
Mevlüt Bingöl 
Hakkı Bakkaloğlu 
İsmet Durmaz 
Ay t en Torun 

Okuttuğu dersin adı, saati 

Siyasi Tarih 
Maliye ve Malî Meseleler 
(Tarih) Basın Yayın 

Genel iktisat 

'Sosyoloji 
Sosyal Siyaset 

Hukukun Anaprensipleri 
Sosyal Siyaset 
G-azetecilik Tekniği 
Dil ve Edebiyat Meseleleri 
Kararnamesi henüz yapılmamıştır. 
Fransızca Okutmanı 
İngilizce Okutmanı 
Almanca Okutmanı 

Aldığı 
ücret Resmî öğretim ku 

(Brüt) okut 

1 600 Siyasal Bilgiler Fak 
600 

1 200 Ank. İkt. ve Tic. il i 
Kürsüsü, Polis Ensti 

1 200 Siyasal Bilgiler Fak. 
Prof. 

1 600 
480 Ank. Ikt. ve Tic. İlm 

ku Kürsüsü 
960 S. B. Fak. Medenî H 
480 Ank. iktisadi ve Ti 
640 iMillî Eğ. Bak. Müşa 
320 Gazi Eğitim Enstitü 

M. E. B. Yüksek Öğ 
480 Polis Enst. Fransızc 
480 Polis Enst. ingilizce 
480 Polis Enst. Almanca 

Ikt. ve Tic. Ilm. Akd 
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17 No. lu OKUL 

Okulun adı : Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : Ankara, Cebeci Dıımiupmar caddesi No. : 29 
Açılış tarihi : 1967 
Okulun durumu : Okul Cebeci Dumlupmar caddesinde, Manisa Öğrenci Yurdu olarak inşa 

ettirilmiş bulunan binanın, birinci ve ikinci katında açılmıştır. Kira ile tutulmuş olan aynı bina
nın üç ve dördüncü katlarında Özel Gazetecilik Okulu faaliyettedir. Binanın bodrum katında, her 
iki okulun öğrencileri tarafından müştereken kullanılan bir öğrenci lokali vardır. Zemin katında 
ise, her iki okulun müdür ve genel sekreter odaları ile yine iki okul tarafından müştereken kul
lanılan profesörler odası, toplantı salonu ve büro vardır. Bu durumda, iki okul tamamen içice 
bir durum arz etmektedir. Bu halin, 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine aykırı olması kargısın
da, okula açılma izni veren uzmanlar heyeti, her iki okulun aynı mâhiyyette bir öğretim yaptık
ları, bu itibarla da, aynı binada bulunmalarının kanuna aykırı olmadığı hakkında bir rapor ver
mişlerdir. (Bu raporun sureti eklidir.) Ancak bu raporun 5 nci maddesinde, mahiyeti itibariyle 
aynı olarak mütalâa edilen iki okulun, birbiriyle irtibat halinde olmıyan ayrı kat ve koridorlarda 
bulunmasının da, açılma izni verilmesinde âmil olduğu açıklanmakta ise de, bodrum ve zemin 
katları ile kitaplığın her iki okul tarafından müştereken kullanılması karşısında, bu hususun ger
çekleşmemiş olduğu tesbit edilmiştir. 

Okulda teneffüshane yoktur. İleride, kiralanacak teras katındaki açık terasın teneffüshane 
.yapılmasının düşünüldüğü, yöneticiler tarafından ifade edilmiştir. 

Okulda her hangi bir beden eğitimi ve sağlık tesisi de mevcut değildir. 
Sınıflar aradan duvar kaldırılarak meydana getirildiği için, görüş bakımından mahzurlu bir 

haldedir. 
Birinci katta iki okul tarafından müştereken kullanılan kitaplık, gerek hacım, gerekse muhte

va bakımından yeterli değildir. 
Binada yangından korunma aracı olarak her katta yangın musluk ve hortumları varsa da, bir 

okul için gerekli olan diğer tedbirlerin alınması ve araçların temini yoluna gidilmemiştir. 
Okulda akşam ve gündüz olmak üzere iki bölümde öğretim yapılmaktadır. Ancak, bu okulun 

da Gazetecilik Okulu gibi, akşam bölümünü açmak için bakanlıktan ayrıca müsaade almadığı, bu 
hususun yönetmelikte yer almış bulunmasını kâfi görerek işlem yapmış olduğu anlaşılmıştır. 

Uzmanlar heyeti tarafından okula verilen kontenjan bütün okul için 500, birinci sınıf için 
150 dir. Okulda bulunan öğrenci adedi ise gündüz 65, akşam 133 tür. Bu yıl açılmış bulunan 
okulda kontenjan aşılmamıştır. 

Okulun kayıt işleri muntazam olmakla beraber, her iki bölüme ait birçok işlemlerin bir ara
da yapılması mahzurlu görülmüştür. 

Örneğin; gündüz ve akşam öğrencileri için aynı aday defterinin kullanılması gibi. Okuldaki ya
zı ve hesap işleri normal halde yürütülmektedir. Ancak, her iki okula ait eşyanın aynı deftere iş
lenmesi sonucu, bu eşyaların hangi okula aidolduğunu tesbit mümkün olamamıştır. 

Okulda devam mecburiyeti vardır. Ancak, bununla ilgili işlemlerin gereği gibi yürütüleme-
diği tesbit edilmiştir. 

Okulun yıllık ücreti, gündüz ve akşam 2 500 lira olarak tesbit edilmiştir. Okulun, bu miktar 
üzerinden tahsilat yaptığı, ayrıca kayıt ücreti namiyle bir ücret alma yoluna gitmediği anlaşıl
mıştır. 

Okulda üç profesör, altı doçent, üç öğretim görevlisi, üç okutman olmak üzere cem'an 15 öğ
retim elemanı vardır. Bu durumda bir öğretmene isabet eden öğrenci miktarı 13 tür. 

Okulun yönetmeliğine göre öğretim üyeleri tarafından okutulması zorunlu olan derslerin, bu 
titri haiz kimseler tarafından okutulmakta olduğu, ancak, iktisat dersinin bu disiplinler arasında 
bulunmasına rağmen, «Türkiye İktisadiyatı» dersinin bir öğretim görevlisine verilmiş bulunduğu 
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tesibit edilmiştir. (Okulda ders almış bulunan öğretim elemanlarının re'sımî ve özel okuldaki ders 
'Saatleri ile okuttukları dersleri gösteren liste ilişiktedir.) 

Okulun müdürü eski bir profesördür ve genel sekreteri vardır. 
Eki : 
Bir rapor sureti, 
'iki aded öğretmen listesi. 

RAPOR 
15 . 9 . 1967 

Başkent Gazetecilik Özel Yüksek Okulu ile İktisadi ve Ticari İlimler özel Yüksek Okulunun açı
lış izni için teşkil olunan uzmanlar heyeti toplantıda her iki okulun mahiyet itibariyle ayrı değil 
'aynı mahiyette olduğunu aşağıdaki esbabı nraclbelere dayanarak kabul etmiş fakat 625 sayılı özel 
öğretim Kurumları Kanununun 8 nei maddesine uyularak raporunda zikrötmemiştir. 

Buna rağmen bu fikrin rapor halinde bildirilmesi uygun görülmüştür. 
1.) Gazetecilik ve İktisadi Bilimler Sosyal ve Siyasal Bilimler çerçevesi imindedir. 
2.) Gazetecilikte okunan derslerle İktisadi ve Ticari İlimlerde okunan derslerin ad ve konuları 

hakıımmdan beraberlik vardır. (Siyasi tarih, İktisat, İstatistik, Devrimi Tarihi, Hukukun anapren-
•sipleri ve saire gilbi) 

3.) Bu cümleden mütalâa edildiği için gazetecilik Enstitüsü (Gazetecilik Yüksek Okulu) İstan
bul'da İktisat Fakültesine, Ankara'da ise Siyasal Bilgiler Falkültesinıe (bağlanmıştır. Bu okulların 
başka bir fakülteye bağlanması asla düşünülmemiştir. 

4.) Dünyanın her. yerinde gazetecilik eğitiminin temelini sosyal ve siyasal ilimler teşkil eder. 
Ancak bu iki bilİım dalında temel bir kültür verildikten sonra teknik eğitime geçilmektedir. 

5.) Mahiyet itibariyle bir mütalâa ettiğimiz Gazetecilik Yüksek Okulu ile İktisadi ve Ticari 
İlimler Yüksek Okulunun açıldığı binaya gelince, yekdiğeriyle irtibat halinde olmıyan ayrı ayrı kat 
ve koridorlarda bulunıması da açılma müsaadesinde uygun görülmüştür. 

Yukardaki esbabı mucibeler üzerine işbu rapor taraflımızdan tanzim edildi. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
Uaman 

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 

İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinden Uzıman 
Doç. Dr. Turgut Önen 

Öğretim üyelerinin (okuttuğu dersler, iders saatleri ve durumları : 

öğretim Üyesi : 

Prof. Dr. R. Salim Burçak 

Prof. Necati İşçil 

Prof. Jale <Siıhay 

Doç. Dr. 1. Tarakçuoğlu 

Ders 
Okuttuğu ders saati 

Siyasi Tarih 2 

•îötatistik 4 

Umumi Muhasebe 4 

.Medeni Hukuk 4 

Doç. Dr. Macit İnce Umumi İktisat 

Diğer'ders saati durumları 

Diğer üniversite ve resmî Y. okullarda dersi 
yok. 
Ankara ve Adana lk. Ti. 1. Akademisinde 8 er 
saatten cem'an 16 saat dersi var. 
Ankara 1. T. 1. Ak. de 6 saat, Sağlık İd. Y. Oku
lunda 3 saat olmak üzere ceman 9 saat dersi var. 
Ank. ve Ad. 1. T. 1. Ak. lerinde seminer, kur-
pratikler hariç cem'an 11 saat dersi ayrıca 1 saat 
Ikurpratik var. 
Ank. 1. T. 1. Ak. de 8 saat, Sağ. İd. Y. Okulun
da 1 saat, seminer ve kurpratikler hariç, cem'an. 
9 saat. 3 saat seminer ve kurpratiği var. 
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Ders 
Öğretim Üyesi : Okuttuğu ders saati Diğer ders saati durumları 

Doç. Dr, N. özdemir Anayasa 2 Ank. İ. T. î. Ak. de 8 saat kurpratikler hariç. 
Doç. Dr. Turgut önen Borçlar Hukuku 2 Anık. î. T. î. Ak. de 3 saat ders, 1 saat kurpra-

ıtiği var. 
Doç. Dr. I. Tarafcçıoğlu Borçlar Hulkuku 2 Yukarda izahat verildi. 
Doç. Dr. Nevzat Eser İşletme İktisadı 4 Serbest İşletme ve Mulhaselbe doçenti. 
Doç. ,Sedat Ünalan Umumi Muhasebe 4 Kurpratik ve seminerler hariç, Ankara ve Adana 

I. T. I. Ak. lerinde 4 erden cem'an 8 saat dersi 
var. 

öğ. Grör. Fethi Yücel Ticari Aritmetik 4 Ankara Ziraat Fakültesi ile İ. T. I. Ak. sinde 
seminer ve kurpratikler hariç, cem'an 11 saat 
dersi var. 

öğ. Grör. F . Birol' Dündar Türkiye İktisadiyatı 4 ıSertbest, Avukat Hukuk ve İktisat Doktoru. 
öğ. Grör. Fethi Yücel Genel Matematik 4 Yukarda izahat verildi. 
Lek. Mevlût Bingöl Fransızca 3 Ankara Polis Enstitüsünde 17 saat. 
Lek. Hakkı Bakkaloğlu İngilizce 3 >> >x » QJ7 » 
Lek. İsmet Durmaz Almanca 3 »ı >* » ıl!7 » 
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Okulu : Başkent İktisadi ve Ticari îliıûler özel Yüksek Okulu (Ankara) 

Öğretim, üyesinin 
adı ve soyadı 

Prof. Jale Sihay 

f3 
Prof. Necati İşçil 

^ Prof. E,. Salim. Burçak 
j§; Doç. Dr. Turgut Önen 

Doç. Dr. Macit İnce 

m 
p 

Doç. Dr. İhsan Tarakçıoğlu 

S Doç. Dr. Sedat Ünalan 

§ Doç. Dr. Necdet Özdemir 

Doç. Dr. Ömer Aşıcı 

Öğ. Görevlisi Fethi Yücel 

Okutman Mevlût Bingöl 
Okutman Hakkı Bakkaloğlu 
Okutman İsmet Durmaz 

Okuttuğu dersin adı, saati ve 
aldığı ücret 

Ankara Başkent İkt. ve Tic. İlm. 
Özel Yüksek Okulu Umumi Mu
hasebe (Brüt) 1 200 

İstatistik Öğ. Üyesi 1 200 

-Müdür (Net) 5 000 
Borçlar Hukuku Öğ. Üyesi (Brüt) 960 

Umumi İktisat Öğ. Üyesi 

Medeni Hukuk Öğ. Üyesi 

Umumi Muhasebe 

Anayasa Öğ. Üyesi 

İşletme İktisadı Öğ. Üyesi 

Genel Matematik Öğ. Görevlisi 

Fransızca 
İngilizce 
Almanca 

1 440 

960 

960 

480 

2 000 

720 

540 
540 
540 

Resmî öğretim kuru 
okuttuğu de 

Ankara İktisadi ve T 
hasebe Kürsüsü 
Sağlık İdaresi Y. Ok. 
Ankara İktisadi ve Tic 
Kürsüsü 
Adana Akademisi 

Ankara İkt. ve Tic. İl 
Hukuku 
Ankara İkt. ve Tic. İli 
Sağlık İd. Y. Ok. 
Anakra ve Adana İkt 
mileri Medeni Hukuk 
Ankara ve Adana İkt 
mileri Muhasebe Kürs 
Ankara İktisadi ve Tic 
Ticaret Hukuku Kürsü 
İzmir İktisadi ve Tica 
İşletme Kürsüsü 
Ankara İktisadi ve Tic 
ve Ziraat Fakültesi M 
Polis Enstitüsü Yaban 
Polis Enstitüsü Yaban 
Polis Enstitüsü Yaban 
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18 NO. LU OKUL 

Okulun adı : Cağaıloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbUll Cağaloğlu Çifteisaraylar Sdk. No. '21 - 5'5 
Açılış tarihi : 19 . 12 . 1967 

Okulun durumu : Okul, Araştırma Komisyonunun göreve başladığı tarihten sonra öğretime 
başlama izni almış ve Bakanlık, bu okulla ilgili olarak Kolmisyonumuza her hangi bir Vesika tevdi 
etmemiştir. Ancıak. gazetelerde çıkan, «Kayıtların devanı etmekte olduğuna dair» ilân üzerine Ko
misyonumuz, bu okulu da yerinde görüp incelemek: lüzumunu duyarak okulu ziyaret etmiş ve 
gerek okulu gezmek, gerekse dosyalarını incelemek suretiyle lüzumlu malûmatı alma yoluna git
miştir. 

Okul kiralı bir binada, öğretim yılının başlamasından hayli sonra, öğretime, başlanma izni al
mak ısuretiyle açılmıştır. 

Okulun dosyasındaki yaızışmaalrm tetkikinden, .okulun açılma izni almak için çdk geç müracaat 
ettiği, bundan sonra, öğretime başlama izni vermek üzere, 20 Kasım 1967 tarihinlde okula giden 
uzmanlar heyetinin, fizik, kimya, teknoloji ve malzeme lâiboratuvarlarını yeterli bulmıyarak ge
rekli raporu vermedikleri anlaşılmıştır. Bunun üzerine, okul Ikurucusıı ile okul müdürünün Ba-
kanlığa 'müracaat ederek bu karara itiraız ettikleri ve Balkanlığın da, yeniden bir uzmanlar heyeti 
kurmak suretiyle, ilk rapor tarihinin üzerinden bir ay dahi geçmeden, okulu bir kere daha ince
lettirdiği ve bu ikinci heyet tarafından verilen rapor üzerine, 19 . 12 . 1967 tarihinde okula öğ
retime başlama izni verdiği teıslbit edilmiştir. Ancak, bu arada bâzı kimselerin Ankara'ya giderek 
bu konu ile uğraktıkları ve meseleyi Bakanlığa taldbettikleri de okul dosyasında görülen ve su
retleri ilişikte bulunan telgraflardan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan tetkiklerde ise, okuldaki fizik ve kimya lâ'bionatuvarlarının bir yük
sek okulda bulunması gereken bu çeşit lâboratııvarlar niteliğinde bulunmadığı, kimya lâfooratuva-
rındaiki masa ve taJburelerin dahi yeterli durumda olmadığı, okulun bodıruim katındaki teknoloji ve 
jeoloji lâ'btoratuvarlarının kifayetsiz olmaktan başka, penceresiz, karanlık, rutubetli ve lâJbor&tuvar 
olmaya katiyen elverişli olmıyan yerlerde kurulmuş bulundukları da teslbiit edilmiştir. Okulda 
M^kina bölümü, açılmış olmasına rağmen, Makina LâibaratUvarınm henüz kurulmaya dahi başlan
madığı, İnşaat bölümnün ihtiyacı olan malzeme lâlboratuvarmın lâhoratuvar demeye imlkân olmı
yan birkaç numuneden ibaret bir halde olduğu, diğer ihtiyacolan zemin mekaniği, mu'kavelmet ve 
hiidriolk lâbtoratuvarlari'mn kurulması için, okulda yeterli bir yerin dahi bulunmadığı Topografya 
derisi için gerekli araç olarak 5 tane teıodolit ile 5 tane nivodan başka bir aracın bulunmadığı te;->-
bit edilmiştir. 

Okulun teneffüshaneisi yoktur. Her hangi bir beden eğitimi tesisinin kurulması yoluna gidil
memiştir. Okulda hasta muayene odasına da rastlanlmaımıştır. 

Okulda kitaplığa ayrılan yer, gayet küçük < n çok 20 kişinin sığacağı bir odadan ibarettir. 
Kitaplar buradaki dolapların içinlde muhafaza edilmektedir. Kitaplık bu hali ile hiçhir yönden ye
terli bulunlmıafmıştır. OkuMa elektrik inşaat, makirıa mühendisliği ile mimarlık bölümleri vardır. 
Tedrisat gündüz ve akşaim olmak üzere iki devrede yapılmıaktadıır. 

Okula kaydolan öğrenci adedi günidiüz 157, akşam 505 tir. Uzmanlar heyeti tarafından verilen 
müsaade ise, gündüz ve aJkşam ayrı ayrı 280 olmak üzere toplaım 560 tır. Okul yöneticileri bu
nun bir yanlışlık eseri olduğunu, okul açılma müsaadesi veren heyetin okulda mevcut iki dersha
neyi raporunda zikretmeyi unuttuğunu, bu itibarla da, gündüz ve akşam ayrı ayrı 5'60 öğrenci al
maları gerektiğini düşünerelk, kayıtları buna göre yaptıkarmı ifaldte etmişlerdir. 

Esasen okulun her çeşit tutumu ile bir keyfilik hali içinde bulunduğu gözden kaçmıa/mııştır. 
Öğrendi kayıt ve kabulüne ait işli emlerde de yeteri kadar titizlik. gösterilmediği, bir 'kısım öğ

renci dosyalarında öğrenim belgelerinin, bir kısmında ise, askerlik durumlarını belirten belgele
rin bulunmadığının teslbiti ile anlaşılmıştır. 
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Okulda müdürlük görevi yaptmıakta bulunan profesörün, ıme&lekî fartmaöytonunıun gerekli kıl-
dıığı eğitilm anlayışından uzalk bir durumda olduğu da ımüşahede edilmiştir. 

Okulun, 'Mıiinci sömestrin sıonu demek olan Ocak ayının 19 unda öğretiim'e başlaması ile oırta-
ya çıkacıafc ımaihzurların nasıl giderileceği hususundaki soruyu, okul yöneticisi, yaz aylarında ted
risata devam etmetk ve sömestr tatilini kıısailtlmak gibi birtakım tedbirlerle önliyefoılec ekleri şek
linde cevaplandırılmıştır. Bu cevap, özel yüksek okulların içinde bulunması genelken ciddiyetle ka
bili telif görülmediği gibi, ortaya çıkacak eksik öğretim durumunun yaratacağı mahzurları önle-
yicli ıma'hiyeitfte de bulunmıami'ştır. 

Millî Eğitim Bakanlığının 625 sayılı Kanunun kalbulünden iki yıl ıSionra ve özel yüksek okulla
rın birtakım önemli aksaklıklarının meydana çıktığı bir devrede, bu şekilde yetersiz binalarda, 
gerekli öğretim ve eğitim imkânını hazırlamamış okullara, öğretim yılının ortasına gelindiği bir 
tarihte öğretime başlama izni vermiş olması, Koınisyonumuz üyeleri tarafından büyük üzüntü ve 
esefle karşılanmıştır. 

Eki : İki aded telgraf sureti. 

Telgraf 
Acele 

4437 Ankara 515 19, 29, 26 - 20,20 
fetanlbu! Mühendislik Mimarlık Özeli Yüksek Okullu 
'Sayın Müdürdü Sayışman 
Oağaloğlu Çiftesaraylar '21/55 

İstanbul 

Okulun yönetmeliği imzaya girmiştir. Öğretime biaşlama mucibi de yazılmış olduğunu müjde
lerim. Saygılarımla. Necmi 

Telgraf 
Yıldırım 

4063 Ankara Bakanlıklar 3015 12, 19 - 12, 10.30 
Kültür Okullu İJsıtan'bul Cağaloğlu 
Müsaadeyi Vekil imzaladı. Gözümüz aydın. Oreliyoruz. 

Suat Necmi 

19 . 12 . 1967 Saat 11,45 te .alındı. 
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19 NO. LU OKUL 

Okulun adı : Güneş Makina Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul İstiklâl Caddesi Mısır Apt. Kat 7 - 8 
Açılış tarihi : 28 . 12 . 1967 

Okulun durumu : Okul, İstiklâl Caddesindeki Mısır Apartmanımın kira ile tutulan 7 ve 8 nci 
katlarında açılmıştır. 

Binanın alt tatlarında, banka şubesinden siyasi parti merkezine, terzihaneden avukat yazıhane
sine kadar her türlü işyeri faaliyet halindedir. Ayrıca, aynı binanın 5 ve 6 inci katlarında Gala
tasaray İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu bulunmaktadır. 

625 sayılı Kanunun kabulünden iki yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, kanunun 9 ncu 
maddesine tamamen aykırı bir halde bulunan okula açılma ve öğretime başlama müsaadesi verilmiş
tir. Ayrıca, öğretim görevini üzerine aldığı makina mühendisliği öğreniminin gerekli kıldığı lâbo-
ratuvarları, bir binanın 7 ve 8 nci katlarında almanın hiçbir suretle mümkün olamıyacağı mey
danda olan bir okulun, birinci sınıf için gerekli olan fizik kimya lâboratuvarlarını kurmuş oldu
ğu gerekçesi ile açılmasına nasıl müsaade edebilmiş olduğu hususu da anlaşılamamıştır. 

Esasen birinci yılın ortasına gelinmiş olduğu, birkaç ay sonra ikinci sınıf için lüzumlu olan 
lâboratuvarları nerede ve nasıl kuracakları hususunda komisyonumuzun sorduğu soruya, kurucu
lardan biri olan okul müdürü, «5 ve 6 nci katlardaki İktisadi ve Ticari İlimler Okulunun gele
cek öğretim yılında bu binadan çıkacağı ve kendilerinin de bu katları kiralıyacağı» şeklinde cevap 
vermiştir. Ancak, bir binanın 5 ve 6 nci katlarında da gerekli makina lâboratu varlarını kurmanın 
mümkün olamıyacağmm ifade edilmesine karşılık da «o zaman yeni bir bina yaptırmak üzere ted
bir alır, bir çare düşünürüz» şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Yeni bina için bir hazırlığın mev-
cudolup olmadığı konusunda yapılan soruşturmada ise, bu konuda, ne yer, ne de proje olarak bir 
hazırlığın bulunmadığı, bunun, sadece ileriye matuf bir tasavvurdan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 
Bu durumda, ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin meslekî derslerini takibetmeleri için gerekli olan 
lâboratuvarlarm kurulamıyacağı açıkça belli olmuştur. 

Ayrıca, okula öğretime başlama izninin 28 . 12 . 1967 tarihinde, yani öğretim yılının ortasına, 
birinci sömestrin sonuna gelinmiş olduğu bir zamanda verilmiş olması da, üzerinde önemle duru
lacak bir konu olarak ele alınmışsa da, Bakanlığın böylesine geç bir tarihte okul açılmasına izin 
vermesinin sebebi anlaşılamamıştır. Ancak, öğretim yılının en verimli en az üç ayını kaybetmiş bu
lunan bir okulda, öğretimi nasıl yürütecekleri ve programları nasıl tamamlıyacakları konusunda 
vâki suallere karşılık, okul müdürü, sömestr tatilini azaltmak, yaz aylarında tedrisat yapmak, ge
rekirse akşamları dört saat olan öğretim süresini beş saate çıkarmak gibi, tedbirler alacaklarını 
ifade etmiştir. 

Ne var ki, okula gündüz ve akşam öğretimi için müsaade verildiği halde okulda sadece akşam 
bölümü faaliyete geçirilmiş ve ekserisi dışarda çalışmakta olan akşam öğrencilerinin, bütün bir gü
nün yorgunluğu üzerine, makina mühendisliği gibi ağır bir branşın teknik derslerini, beş saat süre 
ile öğrenmelerinin ne dereceye kadar verimli olacağı hususu, üzerinde durulmaya değer bir konu 
olarak görülmüştür. Keza, bütün resmî öğretim kurumlarının tatil yaptığı bir tarihte, öğretim 
üyelerinin derslerine ne dereceye kadar muntazam olarak gelebilecekleri, gelseler bile ne dereceye 
kadar yararlı olabilecekleri düşünülmeye değer bulunmuştur. Ayrıca, gelecek öğretim yılında da
ha verimli çalışabilmesi için dinlenmesi gereken bir öğretim elemanının, bu zamanı da, sıcak ve 
gürültülü bir şhirde çalışarak geçirmesinin ileriki çalışmaları bakımından meydana getireceği 
mahzurlar da dikkate alınmalıdır. Netice olarak okulun, bu tedbirleri düşünürken, ciddî bir eği
tim görüşü içinde bulunmadığı ve ticari hesapların ön plâna alınmakta olduğu kanısına varılmış
tır. Kaldı ki, Komisyonumuzun okulu ziyareti sırasında yaptığı incelemeye göre, okul tarafından 
alınması düşünülen bu tedbirler hakkında Bakanlıktan her hangi bir müsaadenin alınmadığı, dört 
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saatlik akşam dersini beş saate çıkarmak için bir yönetmelik tadili isteme yoluna gidilmediği de 
tesbit edilmiştir. 

Okul, bina olarak ancak birinci sıınıfm öğretim yapacağı ölçüdedir. Okulda bir fizik, bir kim
ya lâboratuvarı ile bir resimhane mevcuttur. 

Okulun teneffüshanesi ve hiçbir beden eğitimi tesisi ile benzeri: imkânları yoktur. Sadece öğren
cilerin boş zamanlarında oturup çay içebilecekleri ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyabilecekleıri bir 
kantinin açılması yoluna gidilmiştir. 

Okul kitaplığı yer olarak küçük bir odadan ibarettir. Bir kitaplık memuru tarafından idare 
edilen kitaplıkta, 1 235 cilt eser bulunduğu listeler gösterilmek suretiyle beyan edilmişse de, bun
lardan bir kısmının, bu okuldaki öğretimle ilgisi olmıyan, ortaokula ait kitaplar olduğu tesbit 
edilmiştir. Aynı şekilde lâboratuvar listelerinin de, kapanmış bulunan ve bu okulun kurucuları 
ile münasebeti olan (Akgüın) Kolejine ait bâzı malzemeler ve bir mühendislik okulu ile hiç alâ
kası bulunmıyan çiçeklere ve insanın iç uzuvlarına ait öğretim tabloları ile kabartılmış bulundu
ğu da tesbit edilmiştir. 

Okulda devam mecburiyeti varsa da açılalı çok kısa bir zaman geçmiş olması dolayısiyle, deva
mın kontrolü konusunda yeterli bir çalışma yapma imkânının bulunamadığı, yönetici tarafından 
açıklanmıştır. 

Okula birinci sınıf için verilen öğrenci kontenjanı 300 olup, kayıtlı öğrenci adedi 298 olarak 
tesbit edilmiştir. Öğrenciler iki şubeye ayrılmak suretiyle öğretim görmektedirler. 

Okulun yıllık ücreti 3 bin lira olarak tesbit edilmişse de okul bumu 2 900 liraya indirmiştir. 
Ayrıca kayıt ücreti alınmamaktadır. 

Okulun bugün içinde bulunduğu durumda inkişafı mümkün değildir. Bu durumun bütün açık
lığı ile ortada bulunmasına rağmen, 625 sayılı Kamımın 9 ncu maddesini de ihlâl ederek, bu 
okula tedris yılının başlamasından üç ay sonra öğretime başla izni verilmiş olması, Bakanlığın, 
özel yüksek okullar konusunda kendisinden beklenen titizliğin içinde bulunmadığını ifade edecek 
mahiyette görülmüştür. 
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20 NO. LU OKUL 

Okulun adı : Robert Kolej Yüksek Okulu 
Okulun yeri : İstanbul, Bebek, Cevdetpaşa Cad. No. : 128 
Açılışı : 28 . 8 . 1957 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile. 

Okulun tarihçesi : İstanbul Amerikan koleji erkek kısmı, Newyorklu bir tacirin başkanlığın
daki bir grup tarafından 1863 yılında İstanbul'da okulu açan şirketin ismine izafeten «Robert Ko
lej» adiyle açılmıştır. Okulun ilk binasının inşasına ve sınıflarının açılmasına 1868 yılında Sul
tan Abdülaziz tarafından verilen müsaade ile başlanmıştır. Gündüzlü ve yatılı, lise derecesinde bir 
idadi olarak muadeleti 1326 da tanınmıştır. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında Maarif Vekâletinin 
kararı ile Orta ve Lise bölümlerinden başka 4 yıl süreli ve birinci derecede orta ihtisas meslek 
mektebi olarak, elektrik, makina, ve nafıa mühendisliği bölümlerinin açılmasına müsaade edilmiş
tir. 1940 yılında, yine Millî Eğitim Bakanlığının kararı ile, okulun mühendislik bölümünün Nafia 
Teknik Okuluna muadeleti kabul edilmiştir. 1957 yılında okulun mütevelli heyetine Türk üyeleri
nin katılması kararının alınmasından sonra da, aynı yıl alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile okul
da, müstakillen yüksek tahsil verecek sınıflar ihdasına müsaade edilmiş ve bu yüksek kısmın : 

1. Fen ve yabancı diller 
2. İş idaresi ve iktisat 
3. Mühendislik ve Yüksek Mühendislik 
4. İlmî ve teknik araştırma enstitüsü. 

olmak üzere 4 bölüm halinde açılması kararlaştırılmıştır. 
Halen bunlardan fen ve yabancı diller bölümü ile iş idaresi ve iktisat bölümleri 4 yıl sürelidir. 

Mühendislik bölümü ise, normal olarak 4 yıl olmakla beraber, bu kısmı bitiren öğrencilerden belli 
bir başarıya ulaşanlara 5 nci bir yıl daha okuma imkânı verilmektedir. Bu yılın sonunda o sınıfta 
ders veren bütün öğretmenlerin huzurunda verilen imtihanda başarı gösterenlere, Yüksek Mühen
dis unvanı verilmektedir. 

Okula giriş : 
1. Genel bilgi ve zekâ 
2. Matematik 
3. Lisan kabiliyet testi olmak üzere yapılan bir sıralama sınavı ile olmaktadır. Ayrıca, her 

öğrencinin lise kısmında okuduğu 3 yıllık süreye ait başarı notları da dikkate alınmaktadır. Oku
lun kendi lisesinden mezun olanlar da aynı prosedüre tabi olmaktadırlar. 

Okuldaki öğretim İngilizce olarak yapılmaktadır. Bu itibarla, çeşitli okullardan gelen öğrenci
lerin okula intibakımı sağlamak amaciyle, okulda bir İngilizce hazırlama sınıfı açılmıştır. Lisan 
bilgisi, esas sınıfları takibetmeye yeterli görülmiyenler, bir yıl bu sınıfta okutulmakta, sene so
nunda son bir süzgeçten geçirilen öğrencilerden başarılı olmıyanlar okuldan çıkarılmaktadırlar. 

Okul bina olarak, büyük bir bahçe içine serpilmiş birçok binalardan teşekkül etmektedir. 
Yapılan incelemede yüksek öğretim konusunda gerekli lâboratuvarlarm, ders araç ve gereçle

rinin yeterli ve çok iyi durumda olduğu tesbit edilmiştir. 
Okulda çeşitli beden eğitimi imkânları ve gerekli sağlık tesislerinin mevcut bulunduğu anla

şılmıştır. 
Kitaplık, içinde çalışma, film ve slayt gösterme salonları ile çeşitli kitapların yerleştirilmiş 

bulunduğu 5 katlı ayrı bir binadır. Kitaplıkta 80 bin cilt tutarında ve Dewey sistemine göre 
tasnif edilmiş 4 ayrı koleksiyon halinde kitap, 6 bin cilt tutarında referans kitapları, 7 500 cilt 
yabancı dilde yazılmış Orta - Doğu'ya. ait kitaplar, 9 500 Türkçe ve 57 bin aded ekseriyeti İn
gilizce olmak üzere, yabancı dilde ve genel mahiyette kitap vardır. Okul ayrıca 750 mecmuaya 
abone olup, 15 bin ciltlik bir mecmua koleksiyonuna sahiptir. Kitaplıkta ayrıca 5 500 slayt, 200 
plâk, 100 aded film ve bunları kullanmak için lüzumlu araçlarla, 8 kişilik kulaklıklarla müceh« 
hez 6 fonografın bulunduğu bir dinlenme adası ve 50 kişilik bir projeksiyon odası vardır. 
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Okuldaki sınıf geçme sistemine göre : Her öğrenci umumiyetle 5 ders almakta ve her sömestr 
sonunda yapılan sınavlarda bunları vermeye mecbur olmaktadır. Bütünleme sınavları sadece de
ğerlendirmede bir hata olup olmadığını kontrol etmek amaciyle ve esas imtihandan üç gün sonra 
yapılmaktadır. Zira, bütün bir yıl öğretmen tarafından öğretilen bir dersi öğrenememiş bir öğ
rencinin, bu işi kendi kendine ve kısa bir tatil süresi içinde yapabilmesi mümkün görülmemek
tedir. 

Okulda bölüm şefliği usulü vardır. Bu bölüm şefleri bir nevi rehber öğretmen durumun
dadırlar. 

Öğrenciler ilk sınıflarda başarılı olamıyacaklarını anladıkları bir bölümden diğerine geçebil
mekte, bu konuda öğretmenleri de kendilerine rehber ve yardımcı olmaktadır. 

Okulun başarı durumu % 70 civarındadır. 
Okulun toplam mevcudu hazırlık sınıfında 103, fen ve yabancı diller bölümünde 139, mühen

dislik ve yüksek mühendislik bölümünde 379, iş idaresi ve iktisat bölümünde 216 olmak üzere, 
cem'an 817 kişidir. 

Okulda 55 i Türk 36 sı ecnebi olmak üzere cem'an 91 öğretmen vardır. Bunlardan 18 tanesi iş 
idaresi ve iktisat,' 27 tanesi mühendislik, 46 tanesi de fen ve yabancı diller bölümünde ders ver
mektedirler. 91 öğretmenden 59 tanesi okulda Full - Time olarak çalışmakta, 32 tanesi ise Part -
Time olarak çalışmaktadırlar. Bu durumda okulda bir öğretmene düşen öğrenci miktarı umumi
yet itibariyle, 837 ~- 91 •= 9 dur. Bölümlere göre ayrı ayrı hesabedilirse, iş idaresi ve iktisat bö
lümünde bir öğretmene 12, mühendislik bölümünde 14, fen ve yabancı diller bölümünde ise, hazır
lık sınıfı dâhil, ortalama olarak 5 öğrenci düşmektedir. Okul yöneticileri, Unesco'ntm yaptığı bir 
araştırmaya göre, bir öğretmene düşecek öğrenci miktarının 15 olması gerektiğini söylemişlerdir. 
Bir öğretmenin bundan fazla öğrenci ile meşgul olması mümkün görülmemektedir. 

Okulda ayrıca asistan yoktur.. .Okul yöneticileri, öğretmenlere düşen öğrenci adedini düşük 
olması sebebiyle buna lüzum görmediklerini, her lâboratuvarda laborantların bulunduğunu, ayrıca, 
son sınıf öğrencilerinin zaman zaman asistan gibi çalışarak öğrencilere yardım ettiklerini beyan 
etmişlerdir. 

Okulda öğrenci başına sarf edilen miktar 2 390 dolardır. Okulun mecmu işletme bütçesi 
4 720 393 dolâr olarak hesabedilmiştir. Her öğrenciden yılda 1 750 lira alınmakta üst tarafı çeşitli 
kaynaklardan, özellikle Amerika'dan sağlanmaktadır. 

Okulda okuyan öğrencilerin % 30 u bursludur. Burslu öğrencilere yılda 6 500 dolâr masraf 
yapılmaktadır. 

Okul, ilerde okulda görev alacak öğretim kadrosunu yetiştirmek amaciyle bir gayrejtin içinde
dir. Bu maksatla Okulun çeşitli bölümlerinden mezun olan gençler, Amerika ve İngiltere'ye gön
derilip tahsil ettirilmektedir. Bu cümleden olarak, Rokfeller vakfının verdiği 60 bin dolâr kar
şılığında Amerika ve İngiltere'ye gönderilip doktora yapmış bulunan bir kısım genç, gelerek okul
da göreve başlamış, bir kısmı ise yeniden doktora yapmak için dışarıya gönderilmiştir. Ayrıca, 
okuldaki kimya bölümünden mezun bir gencin, İstanbul Üniversitesinde doktora yapmakta oldu
ğu, üç gencin de 1. T. Ü. de asistanlık görevine kabul edilmiş bulundukları yöneticiler tarafın
dan beyan edilmiştir. 

Çeşitli konulardaki kayıtlar gayet muntazam bir şekilde yürütülmekte, ayrıca, çok faydalı 
bâzı istatistikler de çıkarılmaktadır. (Okula Part - Time gelen öğretim üyelerine ve bu okulda 
okuttukları ders saatine ait liste ilişiktedir). Bu öğretim üyelerinin istihdamından 1/2 oranına 
dikkat edilip edilmediği kesimlikle tesbit edilememiştir.. Ancak, ders saati tutarları tetkik edildi
ğinde 115 sayılı Kanunun 10 saat olarak tanıdığı zamanın aşılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Okulda yönetim bir Türk bir Amerikalı Müdür tarafından yürütülmektedir. 

Eki : 1 aded öğretmen listesi. 
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21 No. lu OKULLAR 

Komisyonumuz İzmir'deki incelemeleri sırasında, açılma izni almış olup, henüz öğretime baş
lama izni almamış bulunan 5 okulun daha mevcud olduğunu öğrenmiş ve bu okulları da, binaları 
bakımından yerinde görmeyi uygun bularak, her birini teker t.eker ziyaretle gerekli incelemeleri 
yapmıştır. 

Bu konuda varılmış olan sonuçlar aşağıdadır : 
1. İzmir'de Türk Koleji sahibi Bahattin Tatış tarafından Kimya Mühendisliği, Diş Hekimliği 

ve Eczacılık Özel Yüksek okulları olmak üzere hazırlanan binaların durumu : 
Okul kurucusu, İzmir'de, İciraltı mevkiinde, asfaltın kenarından başlayıp denize doğru uzanan 

çok büyük bir saha üzerinde bir kampus yapmak üzere faaliyete girmiştir. 
Komisyonumuzun inşaatı ziyaret ettiği Nisan ayında 5 er katlı 2 büyük öğretim binası ile, kız 

ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere 2 yurt binası, bir yemekhane ve öğrenci lokali 
binasının tamamen bitmiş olduğu, 4 bin kişilik bir kapalı spor salonu ile 5 bin kişilik büyük bir 
konferans salonunun temellerinin atılmış bulunduğu, kampus içinde ayrı bir kitaplık binası için de 
gerekli projelerin hazırlanmış olduğu tesbit edilmiştir. 

Öğretim binalarında yapılacak öğretimin niteliğine uygun büyük kimya ve fizik lâboratuvar-
larının hazırlanmakta olduğu, bu lâboratuvarların, Ege Üniversitesinde aynı maksat için inşa 
halinde bulunan lâboratuvarlardan biraz daha küçük olmakla beraber, aynı evsafta bulunduğu 
anlaşılmıştır. Her lâboratuvarda sabit fayans masalar, akar su ve yanıcı gaz tertibatı yapılmakta 
olup, lâboratuvarların havalandırma tesisatı, öğretim üyeleri ve yardımcıları için özel çalışma 
odaları ve malzeme depoları vardır. 

Öğrenciler için hazırlanan yurt binalarının da, her katta nöbetçi öğretim elemanına ayrılan 
bir daire ile birlikte, her türlü ihtiyacı karşılıya cak nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 

Yemek salonu ve öğrenci Ibkali ile mutfak ve müstahdeme ait bölümler yeterli bir durumda 
hazırlanmıştır. 

Ayrıca kurucunun gösterdiği proforma faturalardan, okulların niteliğine göre lüzumlu olan 
araç ve gerecin Almanya'ya sipariş edilmek suretiyle sağlanması yoluna gidildiği de anlaşılmıştır. 

Okulun bahçesinde 50 metre derinliğinde açılan bir kuyudan sıcak su çıkmıştır. Bu sudan çeşitli 
yönlerde faydalanmak düşünülmektedir. 

Okuldaki öğretim binaları ile diğer binalar birbirlerine üstü beton pergolarla kaplı beton 
yollarla bağlanmıştır. 

Okulun bütün binaları, tek yerden ve merkezî sistemle ısıtılacaktır. 
Okul kurucusunun, ancak bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra açılış izni almak için Ba

kanlığa müracat etmiş olduğu da tesbit edilmiştir. 
Kurucu şimdiye kadar okula 10 milyon liralık yatırım yaptığını, diğer bölümleri tamamla

mak üzere çalışmalara devam edildiğini, burada tam mânasiyle modern bir öğretim sitesi meyda
na getirmeyi arzu ettiğini ifade etmiştir. 

2. İzmir'de İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu kurucuları, bu okulu nakletmek üzere 
yeniden yaptırmakta oldukları binanın yanındaki arsayı da satınalmak suretiyle, burada, biri, 
Kimya Mühendisliği ve Eczacılık, diğeri, Diş Hekimliği olmak üzere, üç yeni okul açmayı karar-
laştırimışlardır. 

Ancak, henüz inşasına dahi başlanmamış bulunan bu binalara ilerde nakledilmek kaydiyle şim
dilik, kiraladıkları binalarda özel Eczacılık ve Kimya Mühendisliği okullarının açılması için ge
rekli müsaadeyi almışlardır. 

Kiralanmış olan bu binalarda yapılan incelemede ise, aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir : 
a) Eczacılık Okulu : Bina kira ile tutulmuştur. Kira mukavelesi tasdikli dahi değildir. Bina 

iki katla bir teras katından ibarettir. 1 nci kat ta iki lâboratuvar, bir idare odası vardır. Birbi-
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rine bitişik liki bloktan ibaret olan ikinci katın ön blokunda bir lâboratuvar, bir dersane, bir 
müdür odası ve kitaplık olacağı ifade edilen bir oda, arka blokta öğretim üyeleri odası vardır. 
Teras katı ise, ön kısmı okuma odası haline getirileceği ifade 'edilen büyükçe bir hacımdan ibaret
tir. Bu okul binasının, bir yıllık öğretim için dahi yeterli olabileceği şüphelidir. 

Okula açılma müsaadesi veren uzmanlar heyeti, binanın sadece birinci sınıfı istiabedebilecek 
durumda olduğunu raporlarında belirtmiş olmalarına rağmen, yine de kurucunun sözle yaptığı 
vaitlere uyarak ve gelecek-öğretim yılında yeni binanın tamamlanmış olacağını kabul ederek okula 
açılma müsadesi ile 170 kişilik kontenjan vermişlerdir. 

Bu tutum, Bakanlığın gerekli tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasında gösterdiği ağırlıktan 
dolayı düşülen hataların mevcut numunelerine, bir yenisini daha ekliyecek nitelikte görülmekte
dir. -

t>) Yine aynı kurucu tarafından açılması istenen Kimya Mühendisliği Okulu için de, şehrin 
bir kenar mahallesindeki tütün deposu bina olarak teklif edilmiştir. 5 katlı bir bina olan tütün de
posu kurucu tarafından 3 yıl için kiralanmıştır. Ve bu binanın 3, 4, 5 nci katlarının okula tahsisi 
öngörülmektedir. Bu binada yapılan incelemelerimize göre, binada su, elektrik ve havagazı ile ha
valandırma tertibatının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Okula tahsis edileceği ifade olunan katlar, şimdiki halde büyük birer salondan ibarettir. Kuru
cu, buralarda gerekli tadilâtı yaparak bu kısımları lâboratuvar haline getireceğini ifade etmiş ise 
de, buranın muvakkat olduğunu ve yeni bina biter bitmez okulu oraya nakledeceğini de ilâve et
miştir. Bu durumda, büyük bir masraf yapılmasını gerektiren tadil ve tesislerin, lâzım olduğu 
şekilde yapılıp yapılmıyacağı hususu Komisyonumuzca şüphe ile karşılanmıştır. 

Yeni bir bina yapmak üzere teşebbüs ettiğini söyüyen kurucuya, böyle muvakkat tedbirlerden 
sarfınazar ederek, olkulunu gereği gibi hazırladıktan sonra gerekli müsaadeyi almasının tavsiye 
edilmeyip, kiralı ve muvakkat binalarda özel yüksek okullar açılması yolunun bu kadar açık tu
tulması Komisyonumuzca olumlu karşılanmamıştır. 

3. Yine İzmir'de, anonim ortaklık halindeki bir şirket,''eczacılık ve diş hekimliği özel yüksek 
okulu açmak üzere büyük bir iskanının tamamını kiralamıştır. 

Bu binanın bir, iki, üçüncü katlarında diş hekimliği, 4, 5, 6 nci katlarında ise eczacılık okulu 
açmak için Bakanlığa müracaat edilmiştir. 

Komisyonumuzun yaptığı incelemede, binanın kaloriferi olduğu, su ve elektriği bulunduğu an
laşılmıştır. Ancak, dişçilik ve eczacılık gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerle lâboratuvar çalışması 
yapan okulların böyle yüksek ve tek merdivene sahip binalarda açılmasının mahzurlu olduğu gö
rüşüne varılmıştır. 

Binanın teneffüshane olarak kullanılacak bahçesi mevcudolmadığı gibi, bu maksada tahsis "edi
lecek bir yeri de yotkur. 

Ayrıca binanın çok işlek ve gürültülü bir cadde üzernde oluşu da, öğretim bakımından mah
zurlu görülmüştür. Bunlara ilâveten, kiralı, ve ilerde inkişafa müsaidolmıyan bir binada bu
lunması dolayısiyle, burada 'bir özel okul açılmasına müsaade edilmiş olması da olumlu bulun
mamıştır. 

Ancak, Bakanlığın 625 sayılı Kanunun kabulünden beri ilk defa olarak, 9 ncu maddeye dik
kati çekerek, aynı binada 2 ayrı okul açılmasına imkân olmadığı, bu itibarla da, ya diş hekimli
ği veya eczacılık okulu açmak üzere gerekli tedbirin alınmasını tebliğ etmiş olması memnun
lukla karşılanmıştır. 
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Sayı : 258/9564 
4 . 2 . 1970 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Einleşik toplantısı başkanlığına, 

24 . 1 . 1970 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 9/11-9986-04557 sayılı yazılarımız cevabıdır. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet öz güneş ve 19 arkadaşınım özel yüksek okullar 

ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii ve nüfuzumu suiistimıal ve ihmal ettiğim iddialarına 
karşı cevaplarımı aşağıda arz ediyorum. 

Anayasanın 21 nci ve 625 sayılı Kanunun 26 ncı maddeleri gereğince özel okulların bağlı 
clduğu esasların Devlet oikullariyle erişilmek istenen seviyeye uygun olması için vazife süremde 
her türlü tedbir alınmış, büyük titizlikle bu tedbiılerin uygulanmasına çalışılmıştır. Alınmış olan 
tedbirleri açıklamadan önce şunu arz edeyim ki, büyük memleket sorunları siyasi polemiklerle 
halledilemez. Sosyal, ekonomik ve eğitsel güçlükleri ve imkânsızlıkları görmemezlikten gelerek 
toplumdan gelem yetersizlikleri en iyiyi yapmak için çırpınanlara yüklemiye çıalışmak, gerçekçilikle, 
ilimle, ciddiyetle, insafla, bağdaşmaz. Bana reva görülmek istenen ihmal ve suiistimal iddiaları 
en ufak delilden ve karinenden mahrumdur. Tamamen siyasi ve hissidir. Senato Araştırması ya
pılan 20 özel yüksek okul ayrı ayrı 5 Millî Eğitim Bakanı tarafından açılmış ve 12 sine benden ev 
velki Millî Eğitim Bakanları tarafından açılmave öğretime başlama izni verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda özel okullar araştırma münasebtiyle yaptığım konuşmaların zabıtla
rını ekte sunuyorum. Bu konuşmalarda temas ettiğim hususlara bu cevabımda değinımiyeceğinı. 
Müdafaamın bütünlüğünü temin bakımından da zabıtlardaki konuşmalarımın da okunmasını, 
hepsinin bir bütün olarak değerlendirilmesini rica edeceğim. 

(A) Delil olarak gösterilen araştırma raporunun 30 ve 33 ncü sayfalarımdaki hususlara Se
nato konuşmasında cevap vermiş bulunuyorum. 

<(B) 625 sayılı Kamumun 10 nou maddesine daima uyulmuştur. Araştırma raporunun 
6, 11, 17, 18, 20, 22, 31, 32 nci sayfalarında bahis konuus olan aksaklıkları önlemek maksadiyle 
zamanında bütün özel yüksek okullar, resmî yüksek okulların benzeri olan tek tip yönetmelikler 
ve müfredat programları ile idareye mecbur tutu'muşlardır. Böylece, resmî yüksek okulların yö
netmelik veya müfredat programlarımda değişiklik yapılmadıkça özel okulların yönetmelik veya 
programlarımda değişiklik yapılması önlenmiştir. 

1. Yönetmelik ve müfredat programları resmî okullarla aynı duruma getirilince, yönetmelik 
\re müfredat programlarının onanması bir formalite haline gelmiştir. Bu konuda özel okul kuru
cularına menfaat sağlama iddiası delilsiz iftiradır. Bu hususa aıit Sayın Özgüneş'e vermiş oldu
ğum 29 Mart 1969 tarih ve özel 188 sayılı yazı örneğini ekte sunuyorum. (Ek : 1) Kaldı ki, bu 
tarihteki özel okullar genel müdürü ile yardımcısının çalışmalarını zihniyetime ve tempoma uy
gun bulmadığım için vazifeden aldım. Yerlerine Millî Eğitim camiasında ciddiyeti, prensiplere 
bağlılığı ve kabiliyeti ile tanınan elemanları getirdim. 

2. (a) Malûm olduğu üzere, 625 sayılı Kanuna göre bir özel yüksek okula açılma ile öğre
time başlama izinleri verilebilmesi için iki defa iki Üniversite veya resmî yüksek okul öğretim 
üyesi ile iki Bakanlık Müfettişi ve bir talim terbiye temsileisinden müteşekkil iki ayrı heyetin 
mahallinde inceleme yapıp olumlu rapor vermesi lazımdır. Heyete katılacak Üniversite veya yük
sek okullar öğretim üyelerini kendi müesseseleri seçer. 

Bahis konusu, 4 okul uzmanlar heyetinin açılma ve öğretime başlama konusunda itifakla ver
dikleri raporlar üzerine açılmıştır. Bakan olarak, bir ihbar vâki olmadıkça hukuken bu raporlara 
uymaktan başka işlem yapılamaz. 

(b) Bu fıkrada bahis mevzuu olan 2 okul da benim zamanımda açılmamıştır. Getirdiğim 
prensip kararma göre bütün özel yüksek okullar gibi bu iki okul da her yıl teftişe tabi tutulmuş 
ve eksikleri kendilerine ihtar edilerek tamamlamaları takibedilmiştir. 
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(C) 1. 1a) Açılma izni için uzmanlar heyetinin nasıl teeşkkül ettiğini, yetkilerinin ne oldu
ğunu yukarıda belirttim. Bahis konusu edilen bütün okullara uzmanlar heyetince ittifakla açıl
ına izni verilmesi uygun görüldüğüne ve itiraz da vâki olmadığına göre raporları tatbike koy
mak vazife ihmali değil vazife icabıdır. 

(b) (2b) de verilen cevabın aynını burada cîa tekrar ediyorum. İstanbul İktisadi ve Ticari 
Bilimler özel yükseik okulunun durumuna gelince, buradki şahsıma ait iddia gerçeğin tamamen 
aksidir. Bu okul tarafımdan müsamaha görmemiş, aksine 3 Kasım 1969 gün ve özel öğretim ku
rumları genel müdürlüğü 14 767 sayı ve çok acele kaydı ile 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesine 
göre kapatılarak 17 ve 18 nci maddelere göre işlem yapılması İstanbul Valiliğinden istenmiştir. 
(Ek : 2) 

2. Sözleşme ile intifa hakkına sahibolma ibaremden ne anlaşılması gerektiği Senato konuş
mamda açıklanmıştır. Bu görüş Bakanlığın görüşüdür. Benden evvel de uygulama böyle cereyan 
etmiştir. 

(D) (1-2) Bu iddialar da yersizdir. Senato konuşmamda cevaplandırılmıştır. Açılış mü
saadeleri Danıştayın istişari kararında belirtilen kat mülkiyetine ve uzmanlar heyetinin bâzı okul
larım aynı mahiyette olduğuna dair raporuna müsteniden verilmiştir. 

(E) 625 sayılı Kanunun 12 nci maddesi özel ilk ve orta dereceli okullara aittir. Özel yüksek 
okulanda bu maddeyi ileri sürmek ve hareketimi iSenatodaki görüşmeleri hafifletmeye bağlamak 
hi-sîliğin örneğidir. Öğretim seviyesini yükseltme gayretimi dosyanın tekıilki gösterir. Genel Mü
dürün ve yardımcısının vazifeden alınması sebeplerinden biri de bu okul için yapılan işlemleri ye
terli bulmam anıdır. Kapatma kararımın Danıştayın eklikarariyle tasvibedilmesi haklılığımın hukukî 
ic-patidir. (Ek : 3) 

(F) 625 sayılı Kanunun 11 nci maddesi açılacak ileri sınıflar hakkında hüküm getirmiş olup, 
yeni açılacak okullar hakkımda Kanunda zaman tahdidi yoktur. Buna rağmen tatbikatta görülen 
aksaklıkları önlemek maksadiyle yeni açılacak olsullar ile ileri sınıfları açılacaik okulların uy
maları gerekli hususları örnekleri ekli ayrı ayrı tamimlerle düzenlemiş bulunuyorum. (Ek : 4) 

(G) 625 sayılı Kanun 18 . 12 . 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ben 1 . 4 . 1967 tarihin
de Bakanlık vazifesini deruhde ettim. İlgili tüzüğün Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
6 ay içinde çıkarılması gerekli idi. Vazifeye başladığımda derhal tüzüğün çıkarılması çalışmala
rını hızlandırdım, Tüzüğü hazırlıyarak 8 . 1 . 968 tarih ve 267 sayılı yazı ile Başbakanlığa sun
dum. Ama, tüzük bugüne kadar Banıştayea tekemmül ettirilmemiştir. Bu olay, tüzüğün hazır
la nımasmdaki güçlüğü ve benim bu konudaki iİgi ve gayretimi gösterir. 

İmttihanlarm yapılış şeikline gelince, bu hususu vâzıı kanun tüzüğe bırakmayıp 13 ncü madde
de düzenlemiştir. Bu sebeple tüzük çıkması beklenmeksizin imtihanlar 13 ncü madde hüküm
leri çerçevesinde yapılmıya başlanmıştır. Bu karar benden evvel alınaraik uygulanmaya konul
muştur. 

(H) 8. Bu hususta kanun hükmünün tatbiki her zaman kurumlara ekli genelge ile ihtar 
edilmiş ve takibi yapılmıştır. (Ek : 5) bu maddenin uygulanmasında ne benden evvel ne benden 
sonra benim gösterdiğim hassasiyetten fazlası ve başka türlüsü gösterilmemiştir ve gösterilemez. 

(!-Jdj) (k-b) maddelerinde LOC ile ilgili ilen sürülen hususların hepsi hilafı hakikattir. LCC 
nin durumu dikkatle takibedilmiş, kapanmasına karar verilmiş, müdür ve kurucusu Türk Ceza 
Kanununa göre Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiştir. (Ek : 6 - 7 - 8) 

Kapatma kararından dolayı da kurucusu İstanbul 8 nci Asliye Hukuk Hâkimliğine 
(Jj 969/233) şahsım aleyhine tazminat dâvası acımış olup dâva rüyet olunmaktadır. Şu olay 
da, iddiaların ne kadar hisısî, mesnetsiz, hakikati vden uzak 'olduğunun bir başka misalidir. 

(Ek : 9) 
(K) a) Bakanlıkça ancak sürekli kapatmalarım 18 nci maddeye göre ilânı gerektiği mütalâa 

edildiğinden geçici kapaitımalar ilân edilmiştir. 
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(İM) Bakanlıkça yöneticiliği ve öğretmenliği kabul edilmiyeın kimselerin durumlarının tebli
ğinden itibaren vazife göremiyeceikleri hususu sureti ekli genelge ile tebliğ edilmiş ve bu husus
lar teftiş raporlarına göre takiibedilmiştir. (Ek : İO.) 

'(N) Bilinerek hiçbir Devlet memurunun öğretmenliği onaylanmamıştır. Duyulan olayların 
da tashihi ilgili müesseselere bildirilmiştir. Tatbikatta benden evvel ve benden sonra farklı bir 
işlem yapılmamıştır. Yapılmasına da imkân yoktur. 

'(O) 439 sayılı Kanunun 8 nci maddesi resmî okullara ait hususları tâyin etmektedir. Bina
enaleyh özel yüksek okularda serbest meslek mensuplarının 12 saat ders vermesi gibi bir kayıt ba
his konusu olamaz. Ancalk 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesi delâleti ile 439 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi dikkate alınmak suretiyle özel yüksek okullarda serbest meslek mensubu öğretim üyele
rinin 24 saate kadar ders okutması şartı kabul 'edilmiştir. 

SONUÇ : 
Gelişmekte olan Türkiye'de yüksek öğretimin halli gereken pekçok meseleleri vardır. Artan lise 

mezunlarına aynı ölçüde yüksek öğretim kapasitesi yaratamaım<ak, yeni açılan üniversite, fakülte 
ve yüksek okullara yeter adette ve nitelikte öğret mı üyesi bulamamak bu sorunların başlıealarıdır. 

Resmî kurumlarda eğitim ve öğretim problemlerinin halledileni ediği memleketimizde, eksizsiz 
özel okullar aramak muhal peşinde koşmaktır. 

Lise mezunlarına Devlet eliyle yüksek öğretim imkânı yaratılamaması, 1965 yılında kabul olu
nanı 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu tedvinine seıbebokrıuştur. 

1 . 4 . 1967 tarihinde Millî Eiğtim Bakanı olduğum zaman, hiçbir prensibi ve ananesi bulunmıyan 
özel okullar uygulaması ile karşılaştım. 

O zamanlar özel okulculuk, özel sektörce kolay bir kazanç vasıtası sayılıyordu. Koyduğum 
sistem, esaslar, ciddî takip ve tâviz vermiyen idarem sayesinde kapgaçtıcı özel okulcular ortadan 
çekildiler. Özel okulculuğun kâr yolu olmayıp, ciddî âmme hizmeti olduğu anlaşıldı. 

1969 - 1970 ders yılında tek yüksek özel okul açılmasına izin vermedim. 
Aşağıdaki tedbirleri alıp, esasları koydum. 
1. Özel yüksek okullar her yıl teftişe tâbi tutulmuştur. 
2. Okulların nevine göre ders araç ve gereçlerinin standartları tesblt edilmiştir. 
3. Bina standartlarının tesbitine başlanmıştır. 
4. Kütüphanelerde bulundurulacak asgari eser durumu belirtilmiştir. 
5. Özel okulların kendilerine öğretim üyeleri yetiştirmeleri konusu ehemmiyetle ele alınmıştır. 
6. Öğretim görevlisi olma yeterliğini tesbit hakkı üniversitelere veya resmî yüksek okullara 

verilmiştir. , 
7. Okulların yönetmelik ve programlarının resmî okullardan birinin benzeri olması şartı kon

muştur. Şu okuldan bir kısım, bu okuldan bir kısım alınarak yönetmelik veya program yapıla
maz. Resmî okullardaki yönetmelik ve program değiştirilmedikçe, özel okullarda ki de değişemez. 

8. Üniversitelerin, resmî yüksek okulların ve meslek teşekküllerinin iştiraki ile «Değerlendir
me kurulları» teşkil olunmuştur. 

9. Yalnızca son sınıfta, bir özel okul öğretim üyesi ile iki üniversite veya resmî yüksek okul 
öğretim üyesinden kurulu jüri tarafından yapılan «Diploma esas olan ders» imtihanları birinci 
sınıftan itibaren her sınıfa yayılarak, her türlü suiistimal ve şüphe önlenmiştir. 

Özel okulculuktaki bütün esasları koyan, tedbirleri alan ve titizlikle takip eden bana, «ihmal ve 
suiistimal» isnadı, ya durumdan habersizliğin, ya da siyasi ve hissî bir düşünüşün neticesidir. 

Büyük bir sosyal problem bütün imkânsızlıklarının yenilerek iki yılda her çeşit eksik ve ku
surdan arınacağını beklemek hayaldir. 

Ben, Anayasanın ve 625 sayılı Kanunun eksiksiz uygulanmasına, özel okulların TürkEğit im ve 
öğretim hayatında yararlı birer müessese olmalarına bütün gücümle çalıştım, mümkün olan her 
şeyi yaptım. 
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«İhmal ve suiistimal» iddialarını şiddetle reddederim. Kararlar, genelgeler, emirler, dosyalar 
nasıl çalıştığımı göstermektedir. 

Vazifemi başarı ile yapmış olmanın vicdan rahatlığı içindeyim. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 
Saygılarımla arz ederim. 

İlhamı Ertem 
Ek : Cumhuriyet Senatosu 

Tutanak Dergisi (18 nci Birleşim) 
Cumhuriyet Senatosu 
Tutanak Dergisi (21 nci Birleşim) 
Bir dosya (Dizi puslası ile) 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mehmet özgüneş'in, Vatan, Bilaş, Gayrettepe özel Yük
sek okullarının öğretime başlama izninin tarih ve numarasına dair, 22 . 2 . 1969 tarihli yazılı 

soru önergesine cevabımız 

1. Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna 16 . 9 . 1968 tarih ve 420.1/6014 sa
yılı yazı ile; 

Bilaş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna 5 . 11 . 1968 tarih ve 420.1/7465 sayılı 
yazı ile; 

Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna 25 . 9 . 1968 tarih ve 402.1/6294 
sayılı yazı ile 

öğretime başlama izni verilmiştir. 
2. Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunun yönetmeliği 29 . 1 . 1969 tarih, 

34, müfredat programı 20 . 9 . 1968 gün ve 230 sayılı yazı ile; 
Bilaş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunun yönetmeliği 10 . 2 . 1969 tarih ve 64, 

müfredat programı 5 . 11 . 1968 gün, 297 sayılı yazı ile; 
Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunun yönetmeliği 22 . 2 . 1969 tarih, 

83, müfredat programı 2 . 10 . 1968 tarih, 265, 10 . 1 . 1969 gün ve 8 sayılı yazılarla 
onanmıştır. 
3.' Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunun yalnız gündüz bölümünün bi

rinci sınıflarına öğretime başlama izni verilmiş, akşam bölümüne öğretime başlama izni verilme
miştir. 

Her üç okula da 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre açılma izni verilirken özel yüksek 
okullarımızda tek tip yönetmeliğin ve müfredat programının uygulanacağı, bu sebeple Yıldız Tek
nik veya Maçka Teknik okullarından birini seçmeleri gerektiği bildirilmiştir. 

Zira, özel yüksek okulların yönetmeliklerinde ve programlarında sık sık değişiklikler yapılması 
istikrarı ve öğretim seviyesini haleldar etmekte idi. 

Bu üç okul da 10 ncu maddeye göre yönetmelik ve müfredat programlarını zamanında Bakan
lığımıza vermişlerdir. Yalnız Yıldız Teknik ve Maçka Teknik okullarından yönetmelik ve prog
ram taleplerimiz zamanında cevaplandırılamadığı için Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Saip Develi, 
bunları temin maksadiyle İstanbul'a gönderilmiştir. 

Ayrıca, 625 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre diplomaya esas olan derslerin tesbiti için de 
resmî okul ve fakültelerin temsilcileriyle toplantı yapılması gerekmiştir. 

Okullar mükellefiyetlerini zamanında yerine getirdikleri halde, Bakanlığımız, kendisine aidol-
mıyan sebeplerle yönetmelik ve programları zamanında onaylıyamamıştır. 

Yönetmelik ve programların öğretime başlama izninden sonra onaylanmış görünmesi özel yüksek 
okullarda ciddî ve seviyeli bir öğretim yapabilme için alman kararın gerçekleştirilmesi gereğinden 
ileri gelmiştir. 
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3 . 11 . 1969 

istanbul Valiliğine 

İliniz İktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu (Sultanahmet) nun muhtelif zamanlarda 
yapılan teftişleri ve bunların sonucunda valiliğinize gönderilen yazılarımıza göre : 

29 . 3 . 1965 tarih, 2212 sayılı teftiş raporunda, 1 nci sınıfta 84, 2 nci sınıfta 35 ve 3 ncü sı
nıfta 49 toplam 168 öğrencisi bulunan okul 2 katta ancak yerleşebildiği, gelecek yılların yer ihti
yacının bu 2 kat ile karşılıyamıyacağı, binanın diğer katları boşaltılarak okula ilâve edilirse 
ilerki yıllardaki inkişafı sağlıyabileceği belirtilmiş, bu husus 21 . 4 . 1965" tarih ve 420.1/1518 
sayılı yazımızla valiliğinize bildirilmiştir. 

25 . 10 . 1966 tarihli uzman raporunda, binada çeşitli meslek büroları ve üst katta ikamet
gâh bulunduğundan, binanın bütünlük arz eden bir hüviyet kazanmasına kadar öğretime devamı
na kadar öğretime devamın mahzurlu olduğu ve bu mahzur muvacehesinde artık öğrenci konten-

' janma temas edilemiyeceği belirtilmiş, 9 . 2 . 1967 tarih, 420.1/729 sayılı Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in imzasını taşıyan yazımızla okulun en kısa zamanda okul olmaya elverişli bir 
binaya nakledilmesi gerektiği hususu valiliğinize duyurulmuştur. 

23 . 1 . 1968 tarih, 8 - 15 sayılı teftiş raporunda : 
Binada daha önceki raporlarda belirtilen işyerlerinin tahliye edilmediği belirtilecek, bunların 

tahliyesi veya okulun öğretime elverişli başka bir binaya nakli gerektiği bildirilmiş, 14 Şubat 1968 
tarih, 420.1/1067 siayılı yazımızla da sonuç, rapordaki noksanlar yanında binaya müstakil bir okul 
hüviyeti kazandırılması gerektiği aksi takdirde 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin uygulana
cağı şeklinde valiliğinize bildirilmiştir. 

12 . 12 . 1968 tarih, 171/8 sayılı teftiş raporunda, mevcut sınıf ve odaların rahatlık sağlıyacak 
durumda olmadığı, teneffüshanenin bulunmadığı ve binada mevcut işyerleri ve ikametgâhın aynen 
kullanılmakta olduğu belirtilmiş, bu durum 30 Aralık 1968 tarih, 420.1/9213 sayılı yazımızla okul 
binası, rahat bir eğitim ve öğretim yapılmasını mümkün kılacak vasıf ve kapasitede müstakil 
bir binaya nakledilecektir şeklinde valiliğinize duyurulmuştur. 

Ayrıca, tesbit edilen eksik ve hususların en geç 2 ay. içinde giderilmesi bu sürenin bitiminde 
yeniden yapılacak teftişte okulun istenen mükemmeliyette görülmemesi halinde ilk tedbir olarak, 
sene sonu imtihanlarının yaptırılmıyacağı, eksiklerin tamamlanmaması halinde okulun kapatılaca
ğı hususu Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem imzasiyle valiliğinize bildirilmiştir. 

12 . 5 . 1969 tarih, 254.58 sayılı teftiş raporunda : 
Okulun eğitim, öğretim ve yönetim bakımından rahat bir çalışma düzeni içine girebilmesi için 

biran önce her türlü ihtiyacı karşılıyacak vasıfta yeni bir binaya taşınması lâzııiıgeldiği belirtil
miş, 11 Haziran 1969 tarih, 420.2/79 - 35 sayılı yazımızla, okulun aynı binada öğretim yaptığı 
daha önceki teftiş raporlarında ve yapılan tebligatlarda da bildirildiği gibi okulun bu binada 
sıhhatli eğitim, öğretim yapmasına imkân görülmediği ve 1969 - 1970 öğretim yılında her türlü 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine imkân verecek bir binaya naklinin gerekli olduğu ve neticeden 
Bakanlığımıza bilgi verilmesi valiliğinize duyurulmuştur. 

Ayrıca, dairemizin 16 Temmuz 1969 tarih, 420.2/94 - 54 sayılı yazısı ile, bugüne kadar hiçbir 
tedbir almıyan okulun 1969 - 1970 öğretim yılında gayesine uygun müsait bir binaya mutlak su
rette nakledilmesi, nakledilmediği takdirde kanuni sorumluluğun okul müdürlerine aidolacağı 
duyurulmuş ve sonuçtan bilgi - istenmiştir. 

13 . 10 . 1969 günü mahallinde toplanan uzmanlar heyeti raporunda, evvelce verilmiş rapor
larda söz konusu özel okulun içinde bulunduğu bina ile görevini yapamayacağının kesinlikle be
lirtildiği, halen bu raporlara rağmen okul binasında hiçbir değişiklik yapılmadığından, okulun 
gündüz ve akşam öğretimi yapamıyacağı, derhal kapatılması gerektiğine oybirliğiyle karar veril
diği açıklanmıştır. 
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Yukarda açıklanan bütün bu hususlar muvacehesinde, Bakanlık emirlerine aykırı hareket 
eden ve bu hareketlerinde ısrar eden Sultanahmet İktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Oku
lu, 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca kapatılmıştır. 

Ayrıca 625 sayılı Kanunun 18 ve 17 nci maddelerine göre işlem yapılması gerektiğinin ilgili
lere tebliğini rica ederim. -

İlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı t 

Şubesi : 6 6 . 1 . 1969 
420.1/257 

İst. Cağaloğlu Müh. ve Mim. özel Yüksek Okulu
nun teftişi BJk. Kapatılması. 

istanlbul Valiliğine 

Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulunun 1968 - 1969 öğretim yılı genel 
teftiş/inde, Bakanlığımız Başmüfettişlerinden Rasim Başgoz ve Müfettişlerinden Feridun Muştu'nun 
düzıenlediklerıi 16 . 1:2 . 1968 tarih ve 1003, 391 sayılı teftiş raporunda aşağıdaki hususlar tesbit 
edilmiştir : 

Bina durumu: İki binada öğretim yapmakta olan bu okulda, teneffüshane, spor tesislerine el
verişli saha, kafeteryadan ayrı olarak öğrenci lokali için bir mahal, muayene odası ve mediko - sos
yal tesislerinin düşünülmediği, okulun buıgümkü haliyle yalnız dersanelerden ibaret olduğu, çev
resinde müstakbel inkişafa müsait arsalar olmadığı, 

Bakanbk emirleriyle gündüz ve akşam 1 nci sınıfları için kaibul edilmiş olam 560 öğrenci kon
tenjanını alabilecek hacımda kafeterya, kitaplık, W.C. ve lavaboların mevcut bulunmadığı, 1 ve 
2 nci bodrumdaki fizik ve kimya lâboratuvarlariyle çok mahdut sayıda eseri ihtiva eden kitap
lıkta öğretim yapılmasın in sağlık şartları bakımlından asıla elverişli olmadığı, 

'Cuımıhuriyet Senatosu özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonunun raporumda da tetmas 
edildiği gibi okulun Fizik ve Kimya lâiboratuvarmın, bir yüksek okulda bulunması gereken lâbo-
ratuvarlar niteliğinde bulunımadığı, Kimya lâbor atuvarmdaiki masa ve taburelerin dahi yeterli du
rumda olmadığı, okulun bodrum -katındaki Teknoloji ve Jeoloji lâboratuvarlarının kifayetsiz ol
maktan başka penceresiz, karanlık, rutubetli ve lâboratuvar olmıya katiyen elverişli oılmıyan yer
lerde kurulmuş bulunduklara müşahede ve tesbit olunmuştur. 

Yabancı dil lâboratuvarların bulunmadığı, kitaplık, memurunum, olmadığı, yangın söndürme 
tedbiri erinin de alınmadığı, 

öğrenci kayıt, kabul, kontenjan ve devam işleri : 
Aday ve künye defterlerinim, maksada uygun bir şekilde tutulmadığı, defterlerin bilinen ör

neklerine uygum olarak hasırlanmadığı, sınıf geçme defterinin ise hiç tutulmadığı, kontenjanın 
aşılmadığı, öğrenci devamımın iyi olduğu görülmüştür. 

öğrettim durumu. : 
öğretim üyelerimden : 
Bâzılarının kararnamesinde yazılı ders haddini aştıkları, öğretim görevlilerinden bir kısmının 

ise kararnamesiz ve vilâyetten onaysız çalıştırıldıkları, aynı dunumun öğretim yardımcıları için 
de ihdas olunduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca öğretim görevliliği veya öğretim yardımcılığına ata
nanlar hakkımda, okulun özel yönetmeliğinin 20 ve 22 nci maddelerine göre, bölüm genel kurul
larının teşkil edeceği 3 kişilik komisyonlar marifetiyle gerelkçeli birer raporum düzenlenmediği, 
bu raporların bölüm genel kurallarına sunulma dığı 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 5 nci 
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fıkraısınldaki hükme göre okulun ihtiyacı olan öğretim elemanlarının 1/3 nün yetiştirilmesi husu
sunda bir tedbir alınımadığı ve bu suretle kanuna ve okulun özel Yönetmeliğine aykırı hareket edil
diği müşaihede olunmuştur. 

İdare elamanları : 
Okul Müdürlüğü münhaldir. Okul Müdür Yardımcısı Emekli Doç. Dr. Mehmet Öğder'dn bu 

göreve vekâlet ettiği, okulun eğitim, öğretim ve yönetim işi erinde pasif ve yetersiz olduğu tesbit 
edilmiştir. « 

Bu duruma göre : 
1. Okulun bugünkü haliyle yalnız dershanelerden ibaret olduğu, 
2. öğrenci lokali, mediko - sosyal ve spor tesisleri, teneffüshane ve bahçe, kız ve erkek öğ

renci için yeteri kadar W. C. ve lavabo bulunmadığı ve müstakbel inşaat için de çevrede ansa ol
madığı. 

3. Yeterli hacımda kafeterya ve kitaplık mevcudolımadığı, 
4. Fizik - Komıya lâıboratuvaırları ile kitaplığın hacım ve sağlık şartları yönünden asla kul

lanışlı olmadıkları, ayrıca sözü geçen lâboratuvarlarm araç ve gereç bakımından, kifayetsiz ol
duğu, 

5. YaJbancı dil lâibaratuvarmm bulunmadığı, 
'6. Teknoilojd Jeoloji Mlboratuvarlarımın kifayetsiz, peneeresiz karanlık, rutubetli olduğu, 
7. öğrenci aday ve künye defterleri örneğine uygun olmadığı ve katiyen ihtiyacı karşıllıyama-

dığı, her öğrenci için resmî mahiyet taşımıyan 'tasdiksiz çizelgeler tanzim edildiği, 
•8. öğretim üyesi, görevlisi, okutman ve öğrenci yardımcılarının büyük bir kısmının kaırar-

naımeısiz ve vilâyet onayı dalhi alınmadan, ayrıca öğretim görevliliğinde ve yardımcılığında çalı
şanların okul yönetmeliğine aykırı olarak çalıştırıldıkları, 

9. 626 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki hükme göre okulun ihtiyacı olan 
öğretim elemanlarımın 1/3 ünü yetiştirmek için her hangi bir tedbir almadığı, 

10. Okul Müdürlüğünün münhal olduğu, müdür yardımcısının ise yetersiz- ve tecrübesiz bu
lunduğu, 

11. Okulun işleyişinde olumlu bir davranışa şahit olunmadığı ve işlerin müessese kurucuları
nın aıraulan dâhilinde yürütüldüğü, 

12. Bu suretle kamum, yönetmelik, Bakanlık emirlerine aykırı hareket edildiği müşahede ve 
tesbit 'edilmiştir. 

Sözü geçen okulda yukarda sıralamam eksiklikler, Bakanlık Müfettişlerinden Mehmet Doğanay 
ve Ziver Tezeren tarafından verilen 8 . 2 . 1968 tarih ve 795/1430 sayılı Teftiş raporunda da be
lirtilmiş ve bu eksikliklerin düzeltilmesi 6 Mart 1968 tarih ve 1698 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

(Bu duruma nazaran Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu müfettiş rapor
larımda belirtilen kusur ve eksikleri tamamlamamak ve gidenmemek hususunda ısrar gösterdiğin
den, 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince eksiklerini tamaınılayımcaya kadar kapatılmış
tır. 

Gereğinin yapılmasını ve okulun eksiklerini tamamladığına dair Bakanlığımıza müracaatı ha
linde yaptıri'laeaik demetleme somunda bu husus tesbit olunduğu takdirde, tekrar faaliyete geçiri
lebileceğinin ilgililere tebliğini, okulun kapalı olduğu süre zarfında öğrencilerinden kontenjanı-
•müsait benzeri bir özel okula intikal etmek isteyeceklere gerekli her türlü kolaylığın temin olun
masına ve sonuçtan acele bilgi verilmesini önemle! rica ederim. 

İlhamı Ertem 
'Millî Eğitim Bakanı 
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T. O. 
Danıştay1 

Onikinci Daire 
Esas No. : 9İ69/132 

Karar No. : 969/713 -

Davacı : İstanbul Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu kurucusu Anadolu 
Kültür Hizmetleri A. Ş. Cağaloğlu, Çiftesaraylar sokak 21/55 — İstanbul 

Davalı : Millî Eğitim Bakanlığı 

Dâvanın özeti : İstanbul Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunun, 625 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi (gereğince «eksikliklerini tamamlayıncaya kadar kapatılması» hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca ittihaz edilen 6 Ocak 1968 gün ve 420.1 sayılı işlemin; eksiklik
lerinin bulunmadığı, 2 nci sınıfların açılması 'kararında 1968 yılı sonunda Uzmanlar Heyetinin yeni
den inceleme yapacağı belirtildiği halde okulda yaptırılan müfettiş tahkikatına müsteniden kapat
ma ka ran verildiği, 625 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göe kapatmanın ders yılı sıonuna (bırakı
labileceği sebepleriyle iptali isteminden ibarettir. 

Savunmanın özeti : Savunmanın süresinde verilmemiştir. 
Raportör - Uzdem Akyüz'ün düşüncesi : 2 nci sınıfların açılması kararına mesnedölan Uzmanlar 

Heyeti raporlarında bâzı lâboratuvarlardaki eksikliklerden bahsedildiği gibi gerek Cumhuriyet 
Senatosu raporunda, gerekse 16 . 12 . 1968 gün ve 1003, 391 sayılı teftiş raporunda aynı noksan
lıklardan bahsedilmektedir. Bu durumda Millî Eğitim Bakanlığı 625 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin kendisime verdiği yetkiyi kullanarak .eksiklikler giderilinceye kadar geçici olarak ©kulu ka
patmıştır. Buma /göre dâvamın reddi düşünülmüştür. 

Kanunsözcüsü Şafak Samcar'ın düşüncesi : 1967 - 1968 ders yılında faaliyete geçen okul aynı dö
nemde, 625 sayılı Kanunun 8 nei maddesinde yazılı Uzmanlar Heyetinim raporuma istinaden, 1 nci 
sınıfa ait ders araç ve gereçleriyle, lâboratuvar, kitaplık ve beden eğitimi imtihanlarının maksat 
ve ihtiyaca yeterli görülmesi üzerine, mezkûr sınıf için Bakanlıkça açılma izni verilmiştir. 1968 -
1969 döneminde 2 nci sınıfın öğrenime açılması için, gerekli izim, aynı maddede yazılı Uzmanlar He
yetinin ©kulda yaptıkları tetkik sonucu verdikleri rapora istinaden Bakanlıkça şartlı lolarak veril
miştir. Gerçekten bahis konusu raporda bâzı noksanlıklar tesbit edilmiştir. Ancak Bıakanlıık; bu 
n-oksanların en geç 1968 yılın sonuna kadar tamamlanmasını ve bu konuda Uzmanlar Heyetince 
tekrar inceleme yapılacağını, 8 . 11 . 1968 tarih ve 420.1/2669 sayılı yazı ile lokul idaresine bildi
rilmiştir. 

Şu durum karşısında, Uzmanlar Heyetinin raporunda bahis konusu edilen noksanların 'gide
rilip giderilmediği, bu heyetçe tetkik 'edilmesi lâzımgeldiği halde Bakanlığın kendi müfettişlerine 
yaptırdığı teftiş sonucunda kapatma kararı vermesi; 625 sayılı Kanunum 8, 10 ve 12 nci maddelerime 
aykırı bulunduğundan, kapatma kararının iptali gerekeceği düşünülmektedir. 

Türk .Milleti adına 

Hüküm veren Danıştay 12 nci Dairesince işin gereği görüşüldü : 
625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 15 nei 'maddesi «Kanun, tüzük ve yönetmelik

lere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim ku
rumu, hareketinin ağırlık derecesine göre, geçici veya sürekli olarak Milî Eğitim Bakanlığınca ka
patılabilir1» hükmünü t aşılmaktadır. 

2 nci sınıfların öğretime başlama izni verilmeden önce 625 sayılı Kanunun 10 ncu 'maddesine göre 
mahallinde inceleme yapan Uzmanlar Heyetince düzenlenen raporda kitaplıktaki kitap sayısının 
yetersiz olduğu, ©kulda anfi ve toplantı salonu bulunmadığı, fizik, jeoloji ve yapı malzemesi lâbo-
ratuvarlarında araç bakımından noksanlıklar bulunduğu belirtilmekte; Cumhuriyet Senatosu özel 
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Yüksek Okulları Araştırıma Komisyonu raporunda lâboratüvarların yeterli .olmadığı anlatılmakta; 
16 . 12 . 1968 gün ve 1003, 391 ısayılı teftiş raporunda da sayılan diğer hususların yanında kitaplık 
ve lâboratüvarların yetersizliği belirtilmektedir. Anılan üç raporun ortak yanı, okuldaki bir kısım 
lâboratüvarların yetersiz oluşudur. Bu durumda Millî Eğitim Bakanlığının, 625 sayılı özel öğre
tim Kurumları Kanununun 15 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak'«eksiklikleri giderilinee-
ye kadar okulun geçici olarak kapatılması!* kararında İsabetsizlik bulunmamaktadır. Nitekim dâ
vâlı Bakanlığın 28 . 3 . 1969 gün ve 200.11/9891-1189 sayılı yazısından; yeniden yaptırılan teftişte 
eksikliklerin giderildiğinin tesbiti üzerine okulda öğretime (başlanmasının 8 . 3 . 1969 gün ve Ba
kan, özel 20 sayılı yazı ile tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. 

625 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde; özel öğretim kurumlarının, Millî Eğitim Bakanlığı de
netim ve gözetimine tabi olduğu belirtildiğine göre 1968 yılı sonunda okulun Uzımaniar Kurulunca 
değil de müfettişler marifetiyle denetlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi, mezkûr ka
nunun, ilk ve orta dereceli okullardan bahseden 12 nci maddesinin de dâva kıonusu nâdise ile il
gisi bulunmamaktadır. 

Bu sebeple isabeti aşikâr olan Millî Eğitim Bakanlığı tasarrufu aleyhine açılan dâvanın red
dine ; 30 lira ilâm harcı evvelce alındığından yeniden hare alınmasına yer olmadığına 15 . 4 . 1969 
günü oybirliğiyle karar verilldi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Celâl Ööydün Orhan ö'zdeş Kâzım Yenice Mazhaıl Şener 

Üye 
Hikmet 'Müftügil 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Şube : VI 

Sayı : 000.9/13197 

2 .10 . 1969 

Konu : Özel okul açılması için müracaat 
zamanı hakkında. 

Valiliğine 

Her dereceli özel okul açmak üzere, yılın gayrimuayyen zamanlarında müracaatlar yapılmakta
dır. Müteşebbis ve kurucu vatandaşların muayyen olmıyan zamanlardaki müracaatlarının karara 
bağlanması, muamele bakımından uzun sürmekte ve birtakım güçlüklerin doğmasına sebebolmak-
tadır. 

1051 ve 1305 sayılı Tebliğler Dairesinde yayımlanan genelgelerimizde belirtilen esaslar göz önün
de bulundurularak, bundan böyle her dereceli özel okul açmak için usulüne uygun olarak yapıla
cak müracaatların, zamanında neticeye bağlanabilmesi, resmî makamlara yeteri kadar inceleme 
zamanı bırakılabilmesi ve o öğretim yılı başında bu özel öğretim sorumlularının faaliyete geçe
bilmesi bakımlarından vilâyetçe tanzim olunan .evrakın en geç Mayıs ayı sonunda Bakanlığımızda 
bulundurulmasının temini, daha sonra yapılacak müracaatların Bakanlığımıza intikal etirilmiyerek 
mütaakip öğretim yılma bırakılmasının ilgililere tebliğini ve bu hususun usul ittihaz edilmesini 
saygı ile rica ederim. 

İlhamı Ertem 
Millî Eğittim Bakanı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Şube : 1 

Sayı : 3217 

22 .2 . 1969 

Konu: 625 sayılı Kanunun 11 nci maddesi 
ile 8 nci ve 10 ncu maddelerde aranan 
şartların yerine getirilmesi hakkında, 

Valiliğine 

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 11 nci maddesinde : «İleri sınıfları veya devrele
ri zamanla açmak istiyen kurucunun 8 ve 10 ncu maddelerde aranan şartları, açılacak her sınıf 
veya devre için, öğretim yılı başından en az 3 ay önce yerine getirmesi gerekir.» şeklinde bir hü
küm mevçudolmasma rağmen, bâzı özel okulların bu kanun hükmüne uymadıkları anlaşılmıştır. 

Bundan böyle, her dereceli özel okul kurucu veya müdürlerinin açmak istedikleri ileri sınıf 
veya devreleri için, sözü geçen kanunun 8 ve 10 ncu maddelerindeki şartları iamamlıyarak, mut
laka öğretim yılı başından en az 3 ay evvel Bakanlığımıza müracaat ietmelerinin ve gerekli izin
leri almalarının, zamanında müracaat etmiyenlerin müracaatlarının dikkate alınmıyacağımn, bu 
lâzumeye riayet etmeden ileri sınıf ve devre açanlar hakkında gerekli kanuni takibat yapılacağı
nın, ilgili okullara duyurulmasını önemle rica ederim. 

İlhami Ertem 
M'illî Eği'tliım Balkanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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T. C. 26 . 2 . 1969 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Şube : 2 Konu : Özel öğretim kurumlarına /tâyin edilme-

Sayı : 235.0A/3366 si istenilen yönetici ve öğretmenlerin 
tâyinlerinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar. 

Valiliğine 

Bâzı özel öğretim kurumlarına tâyin edilecek yönetici ve öğretmenlerle ilgili olarak düzenle
nen inha evrakında görülen eksiklik ve yanlışlıklar fuzuli yazışmalara ve işin sürüncemede kal
masına sebebolduğundan sözü edilen tâyin işlemleri yürütülürken: 

1. İnha fişinin daktilo ile yazılması,, bu fişe inha edilen öğretmenin fotoğrafının yapıştı
rılması, tarih ve sayı verilmesi, yetkili imzaların tamamlanması, 

2. Bir yazıya bağlanarak gönderilen ve evrakın cevaplandırılmasında karışıklığa yol açan 
bir grup öğretmene ait inha evrakının her öğretmen hakkında ayrı ayrı düzenlenmesi, 

3. tnha fişindeki her sütunun tam ve açık olarak cevaplandırılması doğruluğun kontrol edil
mesi,, ayrıca bu fişin arka yüzüne inha edilen öğretmenin hizmet cetvelinin çıkartılması, 

4. İnha fişi ile sözleşmede belirtilen hususlar arasında birbirini tutmıyan ifadelerin bulun
mamasına dikkat edilmesi, (Haftalık ders saati, aylık ücret, branş v.s.) gibi. 

5. Resmî görevi bulunmıyan öğretmenlerden özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğret-' 
men olarak görev almak iistiyenlerin inha evrakı arasında yükümlü hizmet borcunun ödendiğine 
veya bu borcun tâyinine engel teşkil etmiyeceğiııe dair belgesi bulunmayanların tâyini cihetine 
gidileımiyeceğinin dikkate alınması, ayrıca yeniden tâyini istenilen öğretmenin, mecburi hizmet 
borcunun bulunup bulunmadığının ve en son ayrıldığı resmî görevi ile tâyinine esas olan diplamayı 
hangi okuldan aldığının açık bir ifade ile yazılması yüksek öğretmen okulu, eğitim Enstitüsü gibi 
öğretmen yetiştiren kurumlar dışında bir okuldan mezun olanların mezun olduğu okul idaresinden 
alınacak pedegoji sertifikasının inha evrakı arasında gönderilmesi, 

6. Yaş haddini doldurmadan emekliye ayrılan öğretmenlerin hangi görevinden, ne zaman emek
liye ayrıldığının belirtilmesi,, tâyini istenilen öğretmenin,, bu okul dışındaki resmî ve özel öğre
tim kurumlarındaki ders sayısının, bunlar karşısında aldığı ücretlerin, yönetici ise yöneticilik
le ilgili olarak verilecek tazminatların veya ilkokul öğretmenlerine verilen eğitim tazminatı gibi 
diğer ek ücretlerin brüt veya net olaırak belirtirmesi; ayrıca bu okullarda, görevlendirilecek olan
ların aylık ücretlerinin tesbitinde 625 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine göre hareket edilme
si, 

7. Bir özel öğretim kurumuna tâyin edilmesi istenilen bir kimsenin asistan veya memur ol
ması, bu özel öğretim kurumunda vazife almasına engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması, 
(özel yüksek okullarda pratik dersler için asistanlar görev almaktadırlar). 

8. özel öğretim kurumunda 'görevlendirilecek yönetici ve öğretmenlerin haftalık deırs saatle
rinin ve gün sayılı emre göre yapılacak ders (değişikliklerinin 439 sayılı 
Kanunda belirtilen miktarı aşmaması, ayrıca 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesi 4 ncü paragra
fındaki hükmünde dikkate alınması, 

9. Asıl görevi resmî öğretim kurumunda bulunup da özel öğretim kurumu öğretmenliğine 
ücretle tâyin edilmesi istenilenler için ilgili resmî okul müdürlüğünden muvafakat yazısı alın
ması ve bu yazıda öğretmenin o okuldaki haftalık ders saati sayısı ile özel öğretim kurumunda 
okutması teklif edilen ders saatlerini almasında sakınca bulunmadığının açık olarak belir
tilmesi, 
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İÜ. Özel öğretim kurumlarına tâyini istenilen öğretmenlerin evrakı düzenlenirken 789 sayılı 
Kanunun 7 nei maddesi hükmünün göz önünde bulundurulması, 

11. Tâyin edilecek, her tipteki yönetici ve öğretmene ait, öğretmenliğe tâyini esas olan diplo
manın veya Millî Eğtim Müdürlüğünce tasdikli fotokopisinin,, sağlık kurulu raporunun, nüfus 
cüzdanı örneğinin, savcılıktan alınacak iyi hal kâğıdının, ikamet belgesinin inha evrakı arasın
da Bakanlığımıza gönderilmesi, 

12. Resmî okullarda görevli bulunan öğretmenlerin, görevli bulundukları resmî okul müdür
lüklerinden her sene muvafakat yazısının alınıp Bakanlığımıza" gönd'eriknesi, 

13. Anaokullarma, ilkokul öğretmeni yetiştiren kurumlardan mezun olanlardan başka, kız 
enstitülerinden mezun olan ve katıldıkları kurs sonunda diplomalarının altında anasmıfıımı 
öğretmenliğini yapabileceğine dair kayıt bulunanların tâyin edileceği hususunun gözden kaçırıl
ması, 

14. İlkokullar Yönetmeliğinin 30 nen maddesine göre, ilkokullarda sınıf öğretmenliği esas 
olduğundan ve özel ana ve ilkokullarda tam gün öğretim yapılması dolayısiyle, bu özel okullar
daki mesainin bölünmesi düşünülemiyeceğinden, resmî ilkoikıılda bulunan öğretmenin özel ana 
ve iıloikullarına tâyin edilmesi hususunda hiçbir suretle teklifte bulunulmaması, 

15. 4-')9 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca, ortaokullarda ders alacaklar için G saatten, 
liselerde ders alacaklar için 9 saatten fazla görev teklif edilmemesi, 

16. Özel öğretim kurumlarına, yönetici ve öğretmenler dışında atanmak istenen personelle 
ilgili işlemlerin valiliğinizce yapılması, 
gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmadan düzenlenen evrak bundan böyle işleme konul-
mıyac aktır. 

Gereğini önemle rica ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21 Ekim 1969 

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü 
Şube : V 

Sayı : 420.5 - 14172 Konu : L.C.C. dershaneleri ve kurslarının kapa
tılması hakkında 

İstanbul Valiliğine 

İliniz L.C.C. dershanesi ve kurslarının Bakanlığımız Başmüfettişlerinden Cevat Tinic ile Ahmet 
Maruf Buzcugil tarafından yapılan tahkikat ve inceleme neticesinde müştereken düzenledikleri 
30 Mart 1969 gün ve 352, 204 sayılı rapordan : 

1. Kuruma ait gerçeğe aykırı ilân verildiği, reklâm yapıldığı bu ilân ve reklâmların birer ör
neğinin 625 sayılı Kanunun 30 neu maddesine göre veliliğe verilmediği, 

2. öğretime başla izni alan bölümlere, izinsiz olarak başka kurslar eklendiği ve esas kursların 
da dejenere edildiği, 

3. îzinsiz çalıştırılan kurslar hakkında Bakanlığın çeşitli zamanlarda yaptığı ikaz ve ihtarların 
kaale alınmadığı, 

4. Müfettişlere verilen öğrenci mevcutlarına, gizli çalıştırılan kurslardaki öğrencilerin katılma
dığı, böylelikle bâzı kursların faaliyetlerinin gizlendiği, 

5. Kurslara yalnız formalite yerine gelsin diye müdürler tâyin edildiği, gerçekte İm müdür
lerin görev yerine gelmedikleri ve bunların hiçbir fonksiyonlarının bulunmadığı, 

6. İlânlarda kursların okul gibi gösterildiği ve öğrenci celbine çalışıldığı, 
7. Kurumun yönetmeliğinin 3 ncü maddesine aykırı olarak kurslara öğrenim çağının dışında 

kimseler alındığı ve müdürlerin buna müdahale etmedikleri, 
8. İzinsiz çalıştırılan kurslarda Bakanlığımızca tâyin edilmiyen kimselerin istihdam edildiği, 
9. Kapatılan tiyatro salonu dişinde (L.C.C. Tiyatrosu) levhası taşıyan başka bir salonda ti

yatronun faaliyette bulunduğu, 
Anlaşılmıştır. 

Yukarıda belirtilen sebepler dolayısiyle L.C.C. dershane ve kursları, 625 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesine göre geçici olarak kapatılmıştır. 

Sözü edilen L.C.C. dershane ve kurslarının yeniden açılabilmesi hususunun incelenebilmesi için, 
yukarıdaki dokuz maddede sıralanan eksikliklerin tamamlandığının, kanunsuz işlemlere kesinlikle 
son verildiğinin Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 

Gereğini önemle rica ederim. 
İlhamı Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
İmza 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19 Eylül 1969 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Şube : V 

Sayı : 420.5 - 12571 Konu : Mesut Üstüncl hakkında T.C.K. gereğince 
işlem yapılması hakkında 

İstanbul Valiliğine 

iliniz L.C.C. dershanelerini tahkik eden Bakanlığımız Başmüfettişi Cevat Tiniç, Ahmet Maruf 
Buzcugil'in müştereken düzenledikleri tahkikat dosyasından : 

a) Kurucu Mesut Üstünel'in, Bakanlığımızın mütaaddit emirlerine rağmen ve müdürlük vasıf
larını haiz olmadığı halde fiilen dershanenin müdürlüğünü yaptığı, 

b) Açılış ve öğretime başlama izinlerini almadan ruhsatsız olarak tiyatro, diğer bâzı ilâve 
dershaneler açtığı ve faaliyete geçirdiği, keza ruhsatsız öğretmen çalıştırdığı, 

c) Bu ruhsatsız dershaneleri ruhsatı alınmış gibi gösterdiği ve böylelikle hilafı hakikat ilân ve 
reklâmla)' yapmak suretiyle öğrenci ve velilerini hulûs ve saffetinden bilistifade kandırdığı, bu 
sania ve hilelerle onları hataya düşürüp zararlarına olarak haksız menfaatler temin ettiği, anlaşıl
mıştır. 

Mesut Üstünel hakkında Türk Ceza Kanununun, 3.3.1969 gün ve 3400 sayılı tamimimiz de göz 
önünde bulundurularak, 261, 503 ve 526 ncı maddeleri gereğince dâva açılmak üzere valiliğinizce 
Cumhuriyet Savcılığına yazılmasını ve neticesinin Bakanlığımıza bildirilmesini saygı ile rica ederim. 

Ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

imza 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 15 Eylül 1969 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Şube : V GİZLİ 

Sayı : 420.5 - 12313 
Konu : L.C.C Dershaneleri hakkında düzenle

nen fezlekenin İl İdare Heyetine tevdi 
edilmesi. Hk. 

istanbul Valiliğine 

Hinizld-e faaliyette bulunan L.C.C. Dershanelerini talhkilk eden Bakanlığımız Başmüfettişi Cevat 
Tiniç ve Ahimet Maruf BuzeulgiFiıı müştereken düzenlekükleri fezleke ve ekleriyle Bakanlığımız Hu
kuk Müşavirliğinin 9 . 9 . 1969 gün ve 260,04 - 5244 sayılı yazısı örneği ilişikte gönderilımistir. 

Sözü geçen fezleke ve eklerinim İliniz İl İdare Heyetine tevdi eldilmieisini, alınacak kararın bir 
örneğinin g-örideril'mesini ve ekin iadesinin telminini saygı ile rica eklerim. 

Hasan Acar 
Millî Eğitim Bakanı adına 

Özel öğretim Kuramları Genel Müdürü 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 
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Karar No. : 332 

İl -İdare Kurulu Bşk. Vali Muavini Ekrem Gönenin' Başkanlığında Hukuk İşleri Md. Lütfü El
gin, Defterdar V. Semih Atabey, Millî Eğitim Md. V. Nahit Dincer, Bayındırlık Md. Haraidi Tekill

er, Sağlık ve S. Y. Md. Dr. Mehmet Bulg-an, T. Ziraat Md. Necati Arat ve Veteriner Baş Md. 
Hasan Ertan toplandı. 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 15 . 9 . 1969 gün ve 420. 
5/12313 sayılı yazısı ile gelip 16 . 9 . 1969 tarihinde Kurulumuza havale olunan L.C.C. Dershane
si Kurucusu Mesut Üstün el ve arkadaşları 'hakkımdaki tahkikat evrakı tetkik edildi. 

Davacı : Kamu Hakkı. 

'Sanlıklar : 1. LC.C. Berhanesi Kurucusu Mesut Üstün (d. 
: 2. » » Bale - Müzik Bölümü Md. Sasmi x\ı güden. 
: 3. » » Yabancı Dil, Stenografi ve Tezyini Resim Bölümleri Md. Erol 

Üstüüel 

Suç : L.C.C. Özel Dershanesinde Bakanlıkça, kahul edilimeimiş bölümler ihdas edilip, bunların 
müsaadesiz olarak faaliyete geçirilmesi mevcut bütün bölümler birer okul gibi gösterilip, gervegr 
aykırı ilânlar yaymlaımak. 

Gereği düşünüldü : Sanık Özel Okul Kurucusu Mesut -Üstüne! ile B.ale Müzik Bölümü Md. Sa
mi ArgüMeıı ve Yabancı, Dil - Stenolgrafi - Tezyini Resim Bölüımleri M'd. Erol Üatünel'in ayın okul 
g-örevilileri olması hasebiyle halklarında Memurin Mühakematı Kanununun hükümlerine güre karar 
verilemiyeeeğind'en, umumi hükümler dairesinde işlom yapılmak üzere dosyasının C. Savcılığına' 
tevdiine oybirliği ile karar verildi. 

Karar tarihi : 24 . 9 . 1969 

11. İdare Kurulu Bşk. 
Vali Y. Vali Muavini Hukuk İşleri Md. Defterdar V. Millî Kğitinı -Md. V. 

Ekrem Gönen Lütfi Elgin Semih Atabey Nahit Dincer 

Bayındırlık Md. Sağık ve S. Y. Md. V. T. Ziraat Md. Veteriner Bas Md. 
Hama i T ekin er Dr. Mehmet Bulgun Necati Arat Hasan Ertem 

Aslı gibidir 

İl. İdare Knrubı Bşk. Vali. Y. 
Vali Muavini 

Eh rem dönen 

Mühür - imza 
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T. C. 
İstanbul 

8. Asliye Hukuk 
Hâkimliği 

İstanbul ncı Asliye Hukuk Hâkimliğine 

Delillerin tesbitini istiyen : Mesut Üstünel L. C. C. Lisan, Bale, Müzik Dershanesi ve Lisan, 
Stenografi ve Tezyini Resim Kursları Müessesesi sahibi, Emlâk Caddesi. No. : 11. 

Vekili : Av. Salih Nuri Tüzel. Av. Ersin Boray Bahçekapı, İst. Umum Sigorta Han 511-514. 
Karşı taraf : Millî Eğitim Bakanlığı Ankara. 
2. İlhanıi Ertem. Eski Millî Eğitim Bakanı halen Tarım Bakanı Ankara. 
Mevzuu : Delillerin tesbiti talebinden ibarettir. 
İzahı : Müvekkilim Mesut Üstünel'in kurucusu olduğu İstanbul Emlâk Caddesi .1.1/2 No. da

la binada bu konuya tahsis ettiği ve bütün elverişli vasıtalarla donattığı binada eğitim yapmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığına müracaat etmiş ve Özel Okullar Genel Müdürlüğünden her bölüm 
için ruhsat istihsal olunmuştur. Bu bölümler şunlardır. 

a) L. C. C. bale, müzik ve lisans. 
b) L. C. C. lisan, stenografi ve tezyini resim kursları. 
Dershanenin talimatnamesi dahi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyetince 2 Eylül 

1963 tarihinde 163 sayı ile tasdik olunmuştur. 
Bu suretle öğretime başlıyan müessese emsallerine nazaran çok düzenli ve imkânlı bir suretle 

İstanbul için örnek bir öğretim kurumu olarak çalışmakta iken, mevcut kurslara ilâve olarak 
açılmak istenen akşam tiyatro kursları ve tatbiki sekreterlik kursları için dahi Bakanlıktan ön aç
ma izni almış ve öğrenime başlama izni için hazırladığı yönetmeliklikleri Bakanlığa sunmuştur. 

Bu bölümler için öğrenime başlama izni beklenmekte iken ve aradan çok uzun bir zaman geç
tikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı bu bölümlere ait izinlerin verilebilmesi için hangi anlama gel
diği biliuemiyen L. C. C. adının değiştirilmesini ön şart olarak ileri sürmüş ve bu şart tarafımıza 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 15 . 5 . 1968 tarihli ve 420.66208 sayılı yazılariyle bildirilmiş
tir. 

3. Evvelce L. C. C. adı Bakanlıkça kabul edilmiş ve ruhsata bağlanmış ve aradan 6 yıl geçe
rek büyük masraflar ile tanıtılmış bulunduğundan tamamen keyfî ve hiçbir kanuna istinadetmi-
yen bu tasarruf aleyhine Danıştay 12. Dairesine iptal dâvası ikame olunarak tehiri icra kararı da 
tal eb olunmuştur. 

Danıştay 12. Dairesi 968/1350 esas saydı ve 15 . 7 . 1968 tarihli kararı ile Bakanlığın idari 
kararının yürütmesini ilk savunma alnıncaya kadar durdurmuş ve bilâhara tekrar Bakanlık ve
rilen 2 aylık süreye rağmen dâvaya cevap veremediğinden 25 . 12 . 1968 tarihli ikinci bir kararla 
yürütme dâva sonuna kadar ve teminat aranmaksızın durdurulmuştur. 

4. Bu olaylar sırasında Millî Eğitim Bakanı bulunan İlhanıi Ertem bu suretle bir sonuç ala
madığı için ve şahsi sebeplerle hareket etmiş bulunduğundan Bakanlıktan ayrılmasının tahakkuk 
ettiği bir sırada 21 Ekim 1969 tarihli ve 420.5 - 14172 sayılı bir emirle L. C. C. dershanesini 625 
sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince geçici olarak kapattığına dair bir emir isdar etmiş ve 
bu emir İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 31 . 10 . 1969 tarihli ve 420.110222 sayılı yazıları 
ile tarafımıza tebliğ olunmuştur. 

Danıştaym vermiş bulunduğu tehiri icra' kararının üzerinden birbuçuk yıl geçmiş olmasına rağ
men Bakanlıkça kararın uygulanmaması Bakanın şahsi kusuru ve davranışının bir delili bulun
maktadır. 

5. Kapanma yazısında sebebolarak gösterilen 9 madde de tamamen hilafı hakikattir. An
cak karar tatbik edildikten sonra deliller yok olacağından kararın tatbikinden evvel delillerin kay
bolmaması için tesbiti delail talebinde bulunmak zarureti hâsıl olmuştur. 
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Bu itibarla muhterem mahkemendzce seçilecek eğitimcilerden müteşekkil 3 kişilik bilirkişi he
yeti marifetiyle Bakanlık yazısında bahsi geçen ve 9 ncu maddede gösterilen (Bakanlık yazısı
nın ve Millî Eğitim Md. nün yazısı eklidir) hususların vâridolup olmadıklarının ve genellikle L. 
O. O. Özel öğretim dershanesinin 625 sayılı Kanuna göre aranan vasıflara haiz bulunup bulunma
dığının tesbit ettirilmesini istirham ederiz. 

Ancak karşı tarafa tebligat bu arada kararın infaz edilmesi ihtimaline binaen talebin maksa
dını bertaraf edebileceğinden tesbitten sonra karşı tarafa tebligat icrasına H. XT. M.K. 368 nci mad
desi gereğince 

Netice ve talep : 
Yukarda mâruz esbaba binaen, 
a) Millî Eğitim Bakanlığının 21 Ekim 1969 tarihli yazısında gösterilen 9 maddelik sebebin 

vâridolup olmadığı, 
b) Genellikle L. C. C. Özel Dershanesinin 625 sayılı Kanunun aradığı vasıflara sahip bulunup 

bulunmadığının, teşkil olunacak eğitimcilerden müteşekkil üç kişilik bilirkişi heyeti marifetiyle 
tesbit ettirilmesini ve H. II. M. K. nun 368 nci maddesi gereğince karşı tarafa bilâhara tebligat 
icrasını bilvekâle talep ve istirham ederiz. 

6 . 11 . 1969 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28 . 6 . 1960 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Şube : VI Konu : 625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi ile 

Sayı : 000.0/8710 ilgili uygulama hk. 

Valiliğine 

625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinde «Özel Öğretim Kurum]arının Müdürleri, kurucuları 
tarafından diğer yönetici ve öğretmenlerin genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve 
istihdamları 22 nci maddenin şartları bakımından Millî Eğitim Bakanlığının iznine su
nulur. Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulmadan önce, müdür diğer yönetici ve öğret
menler işe başlatılmazlar. 

İzin talebini, Millî Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden itibaren de vazife gör-
dürülemezler» denilmektedir. 

Kanunun bu sarih hükmüne rağmen Bakanlığımızca çalışma izinleri reddedilen bir kısım müdür, 
diğer yönetici ve öğretmenlerin vazifelerine devam ettikleri anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bundan, böyle; Özel Öğretim kurumlarında çalışacak müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere ait 
atanma evrakının Bakanlığımıza zamanında, geciktirilmeden ve eksiksiz gönderilmesini, çalışma 
izni çıkarılan öğretim elemanı yerine başkasının istihdam edilmemesini, çalışma izinleri Bakanlığı
mızca reddedilenlere, reddin tebliğ edildiği günden itibaren vazife gördürülmcmesini, redde rağ
men vazife görenlerin verecekleri not ve yapacakları işlemler muallel olacağından, böyle durumlara 
sebebiyet verenler hakkında kanuni takibatta bulunulacağının ilgili bütün okullara tebliğini ve 
valiliğinizce de bu konu üzerinde hassasiyetle durulmasını rica ederim. 

İlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

imza 
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11 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
11 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 17'. 4 . 1970 

Easas No. : 9/11 
Karar No. : 2 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, Özel Yüksek okullarla ilgili 
işlemlerde, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullanma ve ihmal etme iddiasiyle, eski Millî 
Eğitim Bakanı tlhami Ertem hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmasiyle ilgili olup, bu konuyu incelemek üzere 3 . 1 2 . 1969 tarihinde 222 sayılı Kararla 
kurulan ve bilâhara 18 . 3 . 1970 tarih ve 225 sayılı Kararla görev süresi bir ay uzatılan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonumuz, muhtelif toplantılariyle, iddia yazısı ve ekleriyle, ilgili Bakanın cevabi 
yazısını ve. eklerini, Senato araştırma raporu ve müzakere zabıtlarını incelemiş, gerekli müzakere
leri yapmış ve karara bağlamış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşı, T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlığına sunlukları 20 Haziran 1969 tarihli iddianamelerinde, eski Millî Eğitim Bakanı 
İlhamı Ertem'in; 

1. Anayasanın 21 ııci maddesinin 3 ncü fıkrası ve 625 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereiğnce 
özel yüksek okullardaki yönetim, eğitim ve öğretimi, Devlet okullarında erişilmek istenen seviyeye 
göre düzenlemediğini, 

2. 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olarak, Özel Öğretim kurumlarının 
yönetmeliklerini, ders programlarını tasdik etmeden, bu okulların ders araç ve gereçleriyle, lâbo-
ratuvarlarım, beden eğitimi tesislerini hazırlatmadan kendilerine öğretime başlama izni verdiğini, 

Diğer bâzı özel öğretim kurumlarının noksanlarını tamamlatmadan Öğretime devam etmelerine 
göz yumduğunu, 

3. 625 sayılı Kanunun 8 nci-maddesine uygun hareket etmiyerek, özel okul binalarının, sahibi 
tarafından tapuları alınmadan veya sözleşme ile intifa hakkına sahibolınadan, kirayla tutulan bâzı 
okul binalarında okul açma izni verdiğini. 

4. 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine aykırı olarak, açılan özel okul binası içinde, farklı 
mahiyette okullarında bulunmasına ve iki ayrı kurucuya ait aynı mahiyette okulun aynı binada 
öğretim yapmalarına müsaade ettiğini, 

5. 625 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olarak, kapatılması gerekli görülen özel okul
ları ders yılı sonunu' beklemeden kapattığını, 

6. 625 sayılı Kanunun 11 nci maddesine aykırı olarak, özel okullarda açılması gereken ileri 
sınıfların veya devrelerin, kanunun 8 ve 10 ncu maddelerinde öngörülen hususları en az üç ay 
önce yerine getirmeden yeni sınıflar açılmasına müsaade ettiğini, 

7. 625 sayılı Kanunun geçici maddesine aykırı olarak, kanunda öngörülen tüzüğü zamanında çı-
karmıyarak, 625 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumlarının yeni 
kanıma intibaklarını sağlamadığını, bu okulların bitirme imtihanlarının, 30 Temmuz 1338 tarihli 
Mekâtibi Hususiye Talimatnamesine uygun şekilde, resmî okullarda yaptırmıyarak, kendi özel 
okullarında yaptırdığını, 

8. 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesine, uymıyarak, Devlet okullarında görevli öğretim ele
manlarının özel okullarda, kendi okullarındaki ders saatlerinin yarısından fazla ders okutmalarına 
göz yumduğunu, 

9. 625 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine aykırı olarak, öğretime başlama iznini, açılış maksa
dından başka maksatlarla kullanan İstanbul'daki LCC isimli Özel Öğretim Kurumunun faaliyet 
göstermesine göz yumduğunu, 
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10. 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesine aykırı olarak, kanun, tüzük, ve yönetmeliklere veya 
genel emirlere aykırı hareket eden bâzı özel öğretim kurumların], hareketlerinin ağırlık derecesine 
göre geçici veya sürekli olarak kapatması gerekirken, İni durumda olan bâzı okulları kapatmadı
ğını, . - . 

1.1. Kanunun 18 nci maddesine aykırı olarak, bâzı özel okulları kapattığı halde, kapatma kara
rını ilân ettirmediğini, 

.12. Kanunun 30 ncu maddesine aykırı olarak, İstanbul'daki özel LCC Okulunun ilân ve rek
lâmlarının valiliğe verilmemesinden, bu okul hakkında kanuni işlem, yapılmadığını, 

13. Kanunun 23 ncü maddesine aykırı olarak, izin talebi Millî Eğitim Bakanlığınca reddedilen 
yönetici ve öğretmenlerin, ret talepleri okullarına tebliğ edildiği tarihten sonra dahi bâzı özel 
okullarda, bir kısım öğretmenlerin öğretime devam etmelerini müsamaha ile karşıladığını, 

-14: 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı olarak, bâzı Devlet memurlarının özel okullarda 
ders almalarına izin verdiğini, 

15. 439 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı olarak, serbest meslek sahiplerine özel okullarda 
haftada 12 saatten fazla ders verilmesine göz yumduğunu, 

Bâzı deliller, belgeler ve Cumhuriyet Senatosu Özel Okullar Araştırma Komisyonu raporunu 
ileri sürmek suretiyle, görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddiasiyle, hakkında Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 nci maddeleri gereğince işlem, yapılmak üzere, hakkında Meclis soruştur
ması talebinde bulunmaktadırlar. 

Eski Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem ise, T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
sunduğu 4 . 2 . 1970 tarihli ve 258/9564 sayılı cevabi yazısında özet olarak; 

1. Anayasanın 21 ve 625 sayılı Kanunun 26 nci maddeleri gereğince özel okulların, Devlet 
okullariyle erişilmek istenen seviyeye uygun olması için görevi süresince, her türlü tedbiri aldığını, 
bu tedibrleri titizlikle uygulamaya çalıştığını, toplumdan gelen güçlüklerin ve yetersizliklerin 
yalnız kendisine yüklenmek istenmesinin ciddiyete, bilime ve insafa uygun düşmiyeceğini, iddi
aların delil ve karineden mahrum olduğunu, siyasi ve hissi bulunduğunu, Senato aratışrması yapı
lan 20 özel yüksek okulun ayrı ayrı 5 Millî Eğitim Bakanı tarafından açılmış ve bunlardan 12 sine, 
kendisinden önceki Millî Eğitim bakanları tarafından açılma ve öğretime başlama izni verildiği
ni, Cumhuriyet Senatosunda Özel Yüksek okullar araştırma raporunun müzakeresi esnasında yap
tığı konuşmalarla bu iddiaları tamamen cevaplandırdığını ve çürüttüğünü; 

Anayasanın 21 nci maddesi ve 625 sayılı Kanunun öngördüğü, özel okulları, dengi Devlet okul
ları seviyesine çıkarmak için bütün gayretini bu noktaya teksif ettiğini, 

2. Senato araştırma raporunun 6, 11, 17,18, 20, 22, 31 ve 32 nci sayfalarında açıklanan aksak
lıkları önlemek maksadiyle, bütün özel yüksek okulları, dengi resmî okulların ki gibi tek tip 
yönetmelikler ve ders programlariyle idareye mecbur tuttuğunu, bu okulların bu suretle denk!eşti
rilen yönetmelik ve programlarının onanması işinin bir formalite icabı olduğunu, 

Esasen, söz konusu tarihteki özel okullar genel müdürü ile yardımcısının çalışmalarını, kendi 
temposuna uygun bulmadığı için görevlerinden aldığını, 

Zamanında açılan özel yüksek okulların, iki üniversite veya resmî yüksek okul öğ-
tim üyesi ile iki bakanlık müfettişi ve bir Talim. Terbiye Dairesi temsilcisinden müte
şekkil iki ayrı heyetin müspet raporlarına istinaden açılma izni aldıklarını .ve bunun 
kanuna uygun olduğunu; bina araç, ve gereç noksanı tesbit edilen bâzı okulların daha 
önceki Millî Eğitim bakanları zamanında açıldığını, fakat bu okulların da noksanlarını tamamla
maları için gerekli, takibatın yapıldığını, 

3. Uzmanlar raporu bulunmadıkça veya bu raporlara her hangi bir itiraz vâki olması halinde 
açılma izni vermediğini, 

İddia halâfma, İstanbul'daki İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulunun katiyen müsamaha 
görmediğini., aksine, 3 Kasım 1969 tarihli ve 14767 sayılı çok acele kaydı ile kanunun 15 nci mad
desine göre kapatıldığını ve 17, 18 nci maddelere göre işlem yapılması için İstanbul Valiliğine ya
zıldığını, 
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Bina tapusuna veya intifa hakkına sahibolma hususu ile, sözleşme ile kiralamak hususundaki 
anlayışın daha önceki bakanlar tarafından da aynı şekilde uygulandığını, 

4. Açılış müsadesinin, Danıştaym istişari kararında belirtilen kat mülkiyetine ve uzmanlar 
heyetinin, bâzı okulların ayni mahiyette olduğuna dair raporlarına istinaden verildiğini, 

5. 625 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin özel yüksek okullarla ilgisi bulunmadığını, ilk ve 
orta dereceli özel okulları ilgilendirdiğini, böyle bir iddianın hissi nitelik taşıdığını, bir özel yük
sek okulu kapatma kararının, Danıştaym kararı ile de tasvip gördüğünü, 

6. 625 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre açılacak ileri sınıflar've yeni açılacak okullar 
için 2 . 10 . 1969 tarihli ve 13197 sayılı tamimle valilikleri uyardığını; söz konusu maddenin açı
lacak yeni sınıflar hakkında olup, yeni açılacak okullar için zaman tahdidi olmadığım, 

7. 625 sayılı Kanunun 18 . 12 . 1965 tarihinde yürürlüğe girdiğini, kendisinin 1 . 4 . 1967 tari
hinde Bakanlık görevine başladığını, tüzüğün 18 . 12 . 1965 tarihinden sonraki ilk altı ay içinde 
çıkarılması gerektiğini, 

Bakan olunca, tüzük hazırlığı için hemen çalışmalara başlandığını, 8 . 1 . 1968 tarih ve 267 sa
yılı yaziyle tüzüğü Başbakanlığa sunduğu; fakat, bu cevabi yazının sunulduğu 24 . 11 . 1969 tari
hine kadar tüzüğün Danıştayca tekemmül bitirilemediğini, 

Özel okullardaki imtihamlarm, tüzükle ilgisi olmadığı için, kanunun 13 ncü maddesindeki esas
lara göre yaptırıldığını, bu husustaki kararın kendisinden önce uygulanmaya başlandığını, 

8. Özel okullarda ders okutacak öğretim elemanlarının seçim ve inha işlerinde âzami titizlik 
gösterdiğini, 26 . 2 . 1969 tarih ve 3366 sayılı genelgenin bu hususta yeteri kadar bilgi verebile
ceğini, 

9. —• 10. — İstan buldaki özel LOC okulu hakkında gerekli işlemin zamanında yapıldığı, bakan
lık müfettişlerince düzenlenen 30 . 3 . 1969 gün ve 352, 204 sayılı rapor bakanlığa intikal ettik
ten sonra, valiliğe yazılan 21 . 10 : 1962 tarih ve- 14172 sayılı yaziyle okulun geçici olarak kapa
tıldığı, noksanları tamamlanmadıkça öğretime badatılmıyacağınım valiliğe bildirildiği hattâ, kuru
cusunun, bu kapatma kararından dolayı kendisi aleyhine tazminat dâvası açtığını, 

11. — 12. — Kanunun 18 nci maddesine göre, ancak sürekli kapatmaların ilânı gerektiği 
mütalâa edildiğinden, geçici kapatmaların ilân edilmediği, 

13. 625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre işlem yapılması için, 28 . 6 . 1969 tarih ve 8710 
sayılı yazı ile valiliklere gerekli tamimin yapıldığını, buna göre, çalışma izinleri reddedilen bir kı
sım müdür, diğer yönetici ve öğretmenlerin vazifelerine devam ettirilmemesi gerektiğinin tebliğ 
edildiği, bu sebeple iddianın varidolaımıyacağı, 

14. Bilinerek hiçbir devlet memurunum özel okullarda ders okutmasına izin verilmediği, mut
tali olunan bâzı olaylarda işlemin süratle tashihi cihetine gidildiği, 

15. 439 sayılı Kanunun resmî e'kularla ilgili hususları kapsadığı, özel yüksek okullarda ser
best meslek sahiplerine haftada 12 saat ders verilmesi gibi bir kaydın bulunmadığı; ancak, 625 
sayılı Kanunum 21 nci maddesi delaletiyle 439 sayıl] Kanunun 1 nci maddesi dikkate alınmak su
retiyle özel yüksek okullarda serbest meslek men ,ııbu öğretim üyelerinin 24 saate kadar ders okut
malarının şartının kabul edildiği, 

Sonuç, olarak; gelişmekte olan Türkiye'de yüksek öğretimin halli gereken pekçok meselesi bu
lunduğu, her yıl artan lise mezunlarına aynı ölçüde yüksek öğretim kapasitesi yaratamamanın, 
veter miktarda yetkili öğretim üyesi bulamamanı.i, ve yeni gelişmekte olan özel yüks'eik okulların 
ilk yıllarda bâzı noksanlarının bulunacağının tabiî lolacağmı, 

1969 - 1970 yılında tek özel yüksek okul açılmasına izin vermediğini; Özel okulların, kendileri 
için öğretim üyesi yetiştimnesi işinin ele alındığını, öğretim görevlisi olmak yeterliğinin tesbiti 
i-jhıi üniversitesine veya resmî okullara verdiğimi, özel yüksek okullar için, üniversite, resmî yüksek 
okul ve meslek teşekküllerinin iştiraki ile değerlendirme kurulları teşkil edildiğini, Anayasanın 
ve 625 sayılı Kanunun eksiksiz uygulanmasına, o?el okulların Türk eğitim hayatında yararlı 
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birer müessese olmaları için bütün gücüyle çal -tığını, mümlkün olan herşoyi yaptığını, bu se* 
brple görevini ihmal ve kötüye kullanma iddialarını reddettiğini, 

İfade ve Ibeyatn etmiştir. 
Komisyonumuz, evvelemirde, öael yüksek okullcida Senato araştırması talebini doğuran sebep

le) le, bu araştırma sonııeunida meydana gelen raporun niteliği ve memleketimizde özel yüksek 
okulların gelişmesiyle ilgili hususlar üzerinde, genel hatlariyle durmayı; bilâhara, 625 sayılı Ka
nunun uygulanmasında, eski Millî Eğitim Bakam İlhamı Ertenr'in, yaptığı işlemlerde her hangi bir 
ıkaısıt ile, suuçn tekevvününe yol açan ihmal ve ve suiistimal olaylarının bulunup bulunmadığı 
ve buna göre hakkında meclis soruşturmasına mahal olup olmadığının tesbiti cihetine gidilmesini 
uygun görmüştür. 

Elddki resmî kayıtlar ve rakamlar göstermektedir ki, Türkiye de ilk özel yüksek okul 1962 yı-
lrnda açılmıştır. Anayasanın 21 nci maddesinin öngördüğü, özel okullarla ilgili 625 sayılı Kanun 
ise, Anayasanın yürürlüğe girdiği 9 . 7 . 1961 tarihimden tam 4 yıl beş a.y 9 gün sonra yani 
18 . 12 .1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihe kadar özel okullar, 30 Temımuz 1338 ta
rhla Mekâtibi hususiye talimatnaımesi _ hükümlerine göre idare edilogelmiştir. 

625 sayılı Kanundan önce açılan her derece ve kademedeki özel okulların bina, öğretmen, .ders 
araç ve gereçleri ve pnogramlaniyle ilgili hususlar, özel kanun hükümlerine tabi olmadığı için, 
bu okulların eğitim ve öğretimlerinde aranan şaftlar üzerinde titizlik göstermek kimsenin ak
im a gelmediği gibi, 1961 tarihinden 1965 tarihine 'kadar, Anayasanın öngördüğü, özel okulların, 
devlet okullarında erişilmesi istenen seviyeye ulaştırılması hükmüne sadık kalınarak, devlet 
okullarındaki şartlar göz önüne alınmadan, oniki ö/el yüksek okulun açılmasına da rahatlıkla izin 
verilmiştir. Bugün, özel yüksek okullarda tesbit ve müşahade edilen noksanlıklardan pek çoğunu, 
625 sayılı Kanundan önce uygulanan tatbikatın alışılagelmiş bir sonucu şeklinde mütalâa etmek 
yanlış olmıyacalktır. 

'Bu sebeple, 625 sayılı Kanunun gerektirdiği şartları haiz olmıyan eski bina ve tesislerin yeni 
şartlara göre ıslahının ve alışılmış bir uygulamadan yeni uygulamaya intibakın, maddi ve mânevi 
yönleriyle pek kolay olmıyacağmı eğitimci olanlar daha iyi takdir edebilirler. 

Bir okul açıldıktan ve öğretime başladıktan sonra, bu okulun kanuna uygun hareket etmediği 
gerekçesiyle kapatılmasının, her hangi bir atelye veya tesisi kapatmakla aynı dereceden mütalâa 
cdilemiyeceği düşünülürse, okul kapatmanın, top'umda meydana getireceği büyük tepki ve pek-
çok sosyal problemlerin ve huzursuzluğun ağır sorumluluğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bu bakım
dan, önemli olan okul açılmadan önce bakanlığa rapor tevdi ieden yetkili heyetlerin âzami titiz
liği göstermiş olmalarıdır. O halde, mevcut okuîl nı şu veya bu sebeplerle sorumlu bir baSkanın 
kapatması yerine, bu okulların ıslahı mevzuunda gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması ak
la gelen ilk, doğru ve mantikî yoldur. 

Eski Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in, özel okullarla ilgili işlemlerinde, genellikle bu hu
susların yerine getirilmiye çalışıldığı dosyanın tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Kaldıiki, 625 sayılı Kanunun, 4,5 yıldan beri uygulanmış olmasına rağmen, pekçjok. maddele
rinin kabili tetkik olmadığı, özel okullar ve memleket şartlarına uymadığı, bu yüzden parlâmento 
içinde ve dışında, iyiniyetli veya maksatlı terakkilere rağmen, şimdiki uygulamaların dahi meni
n i niyet verici olmadığı kimsenin gözünden kaçn.nmaktadır. 

O halde yapılacak ilk i§; Anayasaya göre, devletin gözetim ve denetimi altında özel okul 
açmak serbest olduğuna göre, 625 sayılı Kanunu, memleket gerçeklerine ve kamu menfaatine uy
gun olarak en kısa yoldan değiştirmek ve devletin çok ağır olan malî yükünü hafifletmek maksa-
diyle, her kademedeki özel okulları tesbit edilecek yemi esaslara göre düzenlemek ve teşvik et
mektir. 

Türkiyemizde, üniversite ve yüksek okulların löğrenci kapasitesini, artan nüfus sayısına para
lel olarak artı ram ad iğimiz a ve bir müddet daha nrtıramıyacağımıza göre, özel okulları, istenilen 
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ı.itelikte ve ihtiyaca göre çoğaltmak suretiyle, maddi gücü müsait olan öğrenci velilerini kamu 
masraflarına eğitim öğretim yolundan iştirak eti irmenin en güzel ve en faydalı yollardan biri 
o 1 a e a ğı a şik â r d ir. 

Şimdi, Senato araştırma talebinin vâki olduğu 2o Kasım 1967 tarihine tekaddüm eden günler
deki, özel okullarla ilgili olay ve vakıalara kısaca göz atalım : 

Özel Okullar Kanunu, tatbiki pek güç oan bâzı maddeleriyle 18 Aralık 1965 tarihinde, yani 
Adalet Partisinin tek başına i'ktidara geldiği ve Hükümetin güven oyu aldığı tarihlerden hemen 
sonra yürürlüğe girmiştir. 

Eski özel yüksek okulların süratle bu kanun hükümlerine intibak ettirilmesi, kanunun öngör
düğü düzenleyici tüzük çıkarılmak suretiyle aynı cinsten olan bütün özel yüksek okulların, tip 
yönetmelik ve progrramlara göre düzenlenmesi, açılacak yeni okulların bu esaslara göre öğretime 
başlamalarının temini, hem Ba'kanlık, hem de özel okullarda görevli personelin yeni esaslara göre 
yetiştirilmesi söz konusudur. 

Eğitimle ilgili meselelerin çok defa süratle halledilmesi mümkün değildir. Birtakım asgari, müş
terek alışkanlıkların ve geleneklerin teessüsü gerekir. Bu prosesüs, çok defa tarihî bir gelişme ve 
uygulama içinde zaman ister. 

1966 ve 1967 yılları, yeni Hükmetin en güç devrine rastlar. Muhalefet ve 27 Mayıstan intikal 
eden bâzı çevreler, yeni iktidarı hazmedememenin hiddetiyle, haklı, haksız şiddetli tenkitlere ve 
engelleme hareketlerine girişirler. Üniversite ve yüksek okullarda öğrenciler çeşitli bahanelerle 
tahrik edilirler ve sokaklara dökülürler. 

1965 - 1966 ve 1966 - 1967 ders yıllarında, üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğrenciler, 
çeşitli gösteri hareketlerinde, yürüyüşlerde bulunurlar. Sık sık mitinkler düzenlenir. Bir kısım 
matbuat ve bâzı parlâmanterler, yüksek okullara giremiyen öğrenciler lehine polemikler yaparlar. 
Öğrencilerin tamamı üniversitelere yeıieşemediği için, iktidar aleyhinde, Meclis kürsülerinden şid
detli tenkitler yapılır. 

Bir taraftan da, bütün şiddetiyle sermaye düşmanlığı ve özel okullar aleyhtarlığı baş gösterir. 
Özel okulların kapatılması ve Devletleştirilmesi istenir. 

Bu karışık ve anormal ortam içinde, Hükümet Anayasanın verdiği hakka dayanarak, şartlar ye
rine getirilmek kaydiyle, özel okul açmak istiyen vatandaşların arzusunu is'af etme çabası içinde
dir. Tabiîdir ki, bu suretle. Anayasanın verdiği ödev olarak, vatandaşın eğitim, öğretim ihtiyacı 
karşılanmış olacaktır. 

Bu tarihlerde, lise ve dengi okullardan mezun olanların sayısı, eski yıllardan gelenlerle birlikte 
50 000 civarındadır. Bu kadar genç yüksek öğrenim yapma heves ve gayreti içinde bulunmakta
dır. Gençler, girebileceği üniversite ve yüksek okul göstermesi için Millî Eğitim Bakanlığını zor
lamaktadır. Yalnız lise mezunlarının sayısı 2?> 000 civarındadır. Üniversiteler ise âzami konten
jan olarak 12 000 sayısını tesbit etmişlerdir. Bu durum, yalnız 10 000 den fazla lise mezununu oku
yacak bir yüksek öğrenim kurumu bulamamak endişesine sürüklemektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ise, özellikle teknik alanda, memleketin 200 000 den fazla insan gücü
ne ihtiyacı bulunduğunu ilân etmiştir. İşte, bir ta.aftan gençlerin okuma hevesi ve hakkı, bir taraf
tan üniversite ve yüksek okullarda kapasite darlığı, bir taraftan, Devletin sosyal ödevleri meya-
nında, vatandaşın üst öğrenim ihtiyacını karşılama arzu ve gayreti; bir taraftan, dış tesir ve tah
riklerle öğrenci yürüyüşleri, memleketin içinde bulunduğu malî imkânsızlıklar; fakat, büyük tek
nik insan gücü ihtiyacı, özel sektörü etkilemiş, eğitim alanına ilgi duyan yatırımcı vatandaşları ha
rekete geçirmiştir. 

1962 - 1965 arasında 12 özel yüksek okul açılmışken, 1965 ten sonra yeniden özel yüksek okul
lar açılmak suretiyle, bugün, 18 mühendislik ve mimarlık, l:> ecza ve dişçilik, 11 iktisadi ve ticari 
bilimler, 2 tatbiki güzel sanatlar okulu olmak üzere, cem'an 44 özel yüksek okul faaliyete geç
miş bulunmaktadır. Bu okullarda halen 89 846 öğrenci yüksek öğrenimini tamamlamaktadır. 

Biran için, bu kadar öğrencinin, bu imkândan mahrum kalarak, okulsuz, sokaklara döküldüğü
nü tahayyül etmek, işin ciddiyetini ortaya koyacak niteliktedir. 
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Senato Araştırına, raporunda, özel yüksek okulların, bâzılarında tesbiî edilen eksik ve noksauiık-
Uıra rağmen ve yakın bir gelecekte bu kusurların giderileceği ümidi içinde, 40 000 Türk gencine 
okul temin eden, ıslah yollarına da başvurarak e.skileriniîi deva.mmı .sağlıyan ve Devletin yükünü 
bu nisbette azaltan, resmî ve özel sektörde hizmeti geçen bütün ilgililere teşekkür borçlu olmalıyız. 

1.966 ve 1967 yıllarında, toplumun ve gençliğin ve bilhassa lise ve dengi okulları mezunlarının 
içinde bulunduğu böyle bir atmosfer içinde, Tabiî Senatör Sayın Mehmet Özgüneş ve arkadaşları
nın talebi üzerine, Senato özel yüksek okullarda bir araştırma yapmak üzere 23 . .11 . 1967 tari
hinde, yani eski Millî Eğitim Bakanı Sayın İlham i l'hiem'in Millî Eğitim Bakanı oluşundan yedi ay 
2-5 gün sonra, karar almıştır. 

24 Nisan 1968 tarihinde araştırma bitmiş ve 10 Haziran 1968 seçimlerinden evvel rapor ko

misyon üyeleri tarafından imzalanmıştır. 
9 . 1 . 1969 tarihinde de Senatoda, araştırma raporu üzerinde müzakereler başlamıştır. 
Büyük dikkat ve titizlikle yapıldığına kaani bulunduğumuz, 44 üzerinden 20 özel yüksek okul

daki araştırma dahi, raporun imzasına kadar ancak beş ayda bitirilebilmiştir. Buna göre, şayet 
44 okulda birden araştırma yapılmış olsaydı, ancak bir yılda bitirilebilirdi. 

İddia ile ilgili maddelere geçmeden önce, bir hususu daha belirtmekte fayda vardır. 
İlhami Ertem 1 . 4 . 1967 tarihinden Millî Eğitim Bakanlığı görevini almış, 23 . 11 . 1967 tari

hinde de özel okullarda araştırma kararı verilmiştir. Böylece, 1962 yılından beri faaliyette bulunan 
özel yüksek okulların açılış ve öğretime başlayışları ve faaliyetleri ile ilgili eksik ve kusurların 
tamamı, daha önceki sorumlu Millî Eğitim Bakanlarına da teşmil edilmesi gerekirken, suçun tek 
sorumlusunun İlhami Ertem olarak gösterilmesi, her şeyden önce hak ve adalet ölçüleri dışında, 
gerçekten bâzı hissî faktörlerin bulunabileceği zannını yaratmaktadır. Zira, Bakanlık mevkiine 
gelmiş sorumlu kimseler yönünden, hizmete sokacağı özel okullardaki bina, ders araç ve gereçleri 
ve programları bakımından, resmî okullara kıyasla, hangi ölçüde olması gerektiği hususunda, ka
nuni müeyyidelerden ziyade, akıl ve mantığın icabı olarak, hissedilecek vicdani sorumluluğun da 
en az kanuni müeyyideler kadar hissedilir derecele büyük ve ağır olması gerekir. 

Halbuki, 1962 ve 1967 tarihleri arasında açılan özel yüksek okullarda bina, ders araç ve ge
reçleri, lâboratuvarları, yönetmelik ve ders programları bakımından, dengi resmî okullara kıyasla 
tedbirli bulunulmadığı ve gerekli hassasiyetin gösterilmediği, dosyada mevcut evraktan kolayca 
anlaşılmaktadır. 

Bu genel mülâhazadan sonra, şimdi, iddia edilen suç unsurları ile Bakanın cevabi yazısını, aynı 
objektif ve tarafsız ölçüler içinde mütalâa ederek, kanaatimizi izhar etmeye çalışacağız. 

İddianamede ileri sürülen hususları yedi noktada toplamak mümkündür : 
1. Anayasanın 21 nci ve 625 sayılı Kanunun 26 mcı maddelerine aykırı olarak, özel yüksek 

okulların, Devlet okullarında erişilmek istenen seviyeye uygun şekilde düzenlenmediği hususun
daki iddiadır. 

. Böyle bir iddianın varit görülebilmesi için, evvelemirde, Devlet okullarında erişilmiş bulunan 
seviyenin ne olduğunun tesbiti gerekir. 

Millî Eğitimle ilgili resmî rakamlar ve Devlet Plânlama Teşkilâtının tesbit ettiği hususlar tet
kik edildiğinde görülür ki, ilkokuldan üniversiteye kadar, Devlet okullarındaki durum ve randı
man hiç de memnunluk verici bir seviyeye ulaşmamıştır. 

«Devlet okullarında öğretmen sayısının yetersizliği, meslekten olmıyan elemanlarla kısmen gi
derilmekte ise de, bu durum, eğitim niteliğini bozmaktadır. Öğretmenlerden en fazla yararlanmayı 
sağlıyacak metotlar geliştirilememiştir. Öğretmenlerin yurt içinde dağılımı dengesizdir. DPT. 1970 
programı, S. 160» 

«Kabiliyetli öğrencilerin, eğitimin en üst kademelerine kadar yükselmelerini sağlayıcı bir sistem 
yaratılamamıştır. DPT. 1970 programı S. 159. 

«Kız Teknik Öğretim, fonksiyonel eğitim veren bir nitelik kazanmamıştır. Mezunlarının 
% 30 u meslekleriyle ilgili olmıyan işlerde çalışmakta, % 41 i meslekî bir iş yapmamaktadır. 

T. B. M. M. ' (S. Sayısı : (>9) 



— 173 — 

Erkek Teknik Öğretim mezunları iş hayatına uyamıyorlar, mezun öğrenciler de, işverenler de 
memnun değildirler. 

Plân hedeflerine uygun olarak, genel ortaokul ve liselerle, meslekî teknik okullarda ihtiyaca 
göre öğrenci dengesi sağlanamamıştır. Halen orta ve liselere 820 000 öğrenci devam ettiği halde, 
meslekî teknik okullara sadece 75 000 öğrenci devam etmektedir. DPT. 1970 programı» 

İlkokullarda birleştirilmiş sınıflar % 80 nin üstündedir. Bir öğretmen iki veya daha fazla sı
nıfı birden okutmaktadır. 20 000 den fazla ilkokul öğretmeni halen ya muvakkat öğretmen, ya 
vekil öğretmen, ya eğitmen veyahut da yedek subay öğretmendir. Bu duruma göre, 900 000 civa
rında ilkokul öğrencisi ehil olmıyan bu öğretmenlerin elinde bulunmaktadır. 

4 000 den fazla ilkokul, sıhhi ve pedagojik şartları haiz olmıyan binalarda öğretim yapmak
tadır. 

Ortaokullarda, halen 9 000 den fazla öğretmen açığı vardır. Öğretmen bina ders araç ve gereç
leri ve öğretim programlarındaki kusur ve noksanlıklarından dolayı son sınıflardaki öğrencile
rin ancak % 50 si mezun olabilmektedir. 

Şu anda, liselerde 1 500 e yakın öğretmen açığı vardır. Derslerin yarısı ehil olmıyan öğretmen
ler tarafından okutulmaktadır. Verim nisbeti, son yıllarda % 50 ye kadar düşmüştür. 

İkinci Beş Yıllık Plânda 1968 - 1972 yılları arasında her yıl en az 300 000 kişiye okuma - yaz
ma öğretileceği hedef alınmış ise de, bu rakam yılda 100 000 i geçememektedir. 

«Yüksek öğretim kurumlarına öğretim üyesi yetiştirmek amaciyle doktora için, yurt dışına 
öğrenci gönderme programı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1963 - 1967 döneminde 3 000 kişi gön
derilmesi hedef alınmış iken, bu sayı 500 ü geçememiştir. 

Genel yüksek öğretimde, 1960 da 50 olan öğrenci öğretmen oranı 3963 tc 90 a çıkmıştır. Bu 
durum, genel yüksek öğretimde önemli bir nitelik sorunu ortaya çıkarmıştır. DPT. 1970 progra
mı S. 162» 

Üniversitelerimizde büyük bir öğretim ve bina sıkıntısı çekilmektedir. Öğrenci problemleri hal
ledilememiştir. Sınıf geçme ve mezuniyet oranları düşüktür. 

Bakamlarla ifade edilen bu tablo açıkça göstermektedir ki, Devlet okullarındaki eğitim, öğ
retim seviyesi ve dolayısiyle eğitimin niteliği son derecede bozuktur. Bu okulların durumu, özel 
okullar için şüphesiz ki, emsal olamaz. Hattâ, ille ve orta dereceli özel okullardan büyük bir kıs
miyle özel yüksek okullardan bir kısmının eğitimseviyesi bakımından, Devlet okullarından daha 
üstün olduklarını iddia etmek de mümkündür. 

Senato araştırma raporunda, durumu Devlet okullarından daha iyi olan özel okullara yer ve
rilmemiştir. Bu husus dahi soruşturma talebindeki tarafsızlığın kriterlerinden biri olarak kabul 
olunabilir. Bu sebeple iddianın, ortada elle tutulur bir mesnedi görülememektedir. 

Diğer taraftan, özel yüksek okulların mazisi pek yakındır. Bu okulların, Devlet okullarındaki 
öğrencilere kıyasla kendi öğrencilerine bilgi ve beceriler bakımından neler kazandırdığını veya 
kazandıramadığmı ve başarı durumlarını daha objektif ve ilmî metotlarla tesbit etmek gerekirki, 
bu okulların Devlet okullariyle erişilmek istenen seviyeye ne dereceye kadar yaklaşabildiklerini 
tâyin etmek mümkün olabilsin. Senato araştırma raporu, bu hususu sağlamaktan ve aydınlığa ka
vuşturmaktan uzaktır. 

Bunlardan*ayrı olarak, eski Millî Eğitim Bakanı Llhami Ertemin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik toplantısı başkanlığına sunduğu 4 . 2 . 1970 tarihli ve 258/9564 sayılı cevabi yazının 
son kısmında özel okulların ıslahı konusunda öne;nli tedbirler aldığı da kaydolunmuştur. Ezcüm
le, 1969 - 1970 ders yılında tek yüksek özel yüksek okulun açılmasına izin verilmemesi, 1968 -
1969 yıllarında bütün özel yüksek okulları teftişe tabi tutulması okulların cinsine göre ders araç 
ve gereçleri standartlarının tesbit edilmiş olunması, bina standartlarının tesbitine başlanması okul 
kitaplıklarında bulundurulacak asgari eserlerin tesbit edilmesi, özel okulların kendilerine öğre
tim üyesi yetiştirmeleri konusunun ele alınması, öğretim görevlisi olma yeterliği tesbiti işinin üni
versitelere veya resmî yüksek okullara verilmesi, özel okullarla resmî okullar yönetmelik ve pro-
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gramlarının ünifikasyomına çalışılması, üniversite resmî yüksek okul ve meslek teşekküllerinden, 
özel yüksek okullar için değerlendirme kurulları teşkil olunması, bu meyanda zikre değer görül
müştür. 

2. 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olarak, İstanbul'da Vatan Mühendislik ve 
Mimarlık özel Yüksek Okulu, İstanbul'da Bilaş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu, 
İstanbul'da Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna ders programları onanma
dan öğretime başlama izni verildiği ileri sürülmekte ise de; 

Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna 16 . 9 . 1968 tarihinde öğretime başla
ma izni verildiği; ders programının 20 . 9 . 1968 tarihinde dört günlük bir gecikme ile onandığı; 
yönetmeliğinin 20 . 1 . 1969 tarihinde tasdikten geçtiği, 

İBilâş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna 5 . 11 . 1968 tarihinde öğretime başlama 
izni verildiği; ders programının aynı tarihte onandığı; yönetmeliğinin 10 . 2 . 1969 tarihinde tas
dikten geçtiği, 

Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna 25 . 9 . 1968 tarihinde öğretime 
başlama izni verildiği; ders programının 7 günlük bir gecikme ile 2 . 10 . 1968 tarihinde ve yönet
meliğin de 22 . 2 . 1969 tarihinde onaylandığı, 

Her üç, okulun da yönetmelik ve ders programlarını, zamanında Millî Eğitim Bakanlığına sun
dukları; ancak, tek tip yönetmelik ve bir dengi resmî okulunkine uygun ders programı düzen-
lettirilmesinin sağlanması sebebiyle, onay işinin mecburen geciktiği; bu işte her hangi bir şahsa 
menfaat sağlamanın söz konusu olmadığı; ayrıca ders programlarının onanması işindeki iki okula 
ait dört günlük ve yedi yünlük bir gecikmenin bu okullardaki eğitini ve öğretimi aksatacak bir 
durum yaratmadığı dosyanın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Keza 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olarak, Ankara'da, Başkent Özel Gazete
cilik Yüksek Okulu, Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu, ve İstanbul'da Cağaloğlu 
Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunda ders araç ve yereçleri temin edilmeden, bu okul
lara öğretime başlama izni verildiği iddia edilmekte ise de; her üç okul da 1967 tarihinde hattâ 
bâzıları 1967 nin sonlarında açılmış olduğundan, henüz imkânlarını biraraya getirmeden, Araş
tırma Komisyonunun tetkikine mâruz kaldığından, her yeni açılan okul gibi, bunların da ders 
araç ve gereçlerini o tarihte ikmal edememiş oldukları anlaşılmaktadır. 

Kaldı ki, normal uzmanlar heyeti raporuyla açılan bu okullarda, ders araç ve gereülerinin 
noksan olduğu hususunda, Bakana resmî bir malûmatın intikal etmediği sonucuna varılmıştır. '< 

3. 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırılık konusunda, binaların kullanılış maksatları
na uygun olmadığı iddîa edilerek, İzmir, İstanbul ve Ankara'da açılan bâzı özel yüksek okul bina
larının uygunsuz durumu misal olarak gösterilmekte ise de, Bakanlığın özel okul açma izni, uz
manlar heyetinin vereceği müspet rapora bağlı olduğundan, bu heyette de üniversite veya yük
sek okullardan iki üye, bakanlıktan iki müfettiş ve Talim - Terbiye Dairesinden bir temsilci bu
lunduğundan; yapılan işlemlerden bir formalite noksanlığı bulunmadığı, Bakanın kendisine su
nulan uzmanlar heyeti raporuna itimat etmesinin normal sayılacağı ve bu sebepten Bakana her 
hangi bir suç izafe etmenin mümkün olamıyacağı kanaatine varılmıştır. 

4. İstanbul'daki LOC adındaki özel okulla ilgili olarak, 625 sayılı Kanunun 14 neü maddesi
ne aykırılık durumuna gelince; bu okulun, açılış maksadından uzaklaşarak; başka maksatlarla 
öğretim yaptığının Bakanlıkça öğrenilmesi üzerine, gerekli teftiş ve uyarmaların yapıldığı, oku
lun, durumunu ıslah etmediği de anlaşıldıktan sonra, bu okulun 21 . 10 . 1969 tarihinde geçici 
olarak kapatıldığı; müdürü ve kurucusunun Cumhuriyet Savcılığına verildiği, dosyada mevcut Ba
kanlığın 19 . 9 . 1969 - 21 . 10 . 1969 tarih ve 12/574, 14/172 sayılı, yazılarından anlaşılmıştır.. 

tlhami Er temin Millî Eğitim Bakanlığından ayrılmasından sonra da, halefi tarafından bu oku
lun tamamen kapatıldığı öğrenilmiştir. 

LOC okulunu kapatma kararından sonra da, kurucunun Bakan tlhami Ertem'i mahkemeye ve
rerek hakkında tazminat dâvası açtığı sabit olmakla, İlhamı Ertem'in bu okulu himaye ettiği ve 
sahibine menfaat sağladığı yolundaki iddiayı ka bul etmeye imkân yoktur. 
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5. 625 sayılı Kanunun 9, 11, 12, 14, 15, 18, 23 ve 30 ucu maddeleriyle geçici maddesine aykırı
lık hususlarında, Bakanın suçunu sübuta medar olacak yeterli deliller ve suç unsurları görüle
mediğinden, bu maddelerde açıklanan iddiaların mesnetten mahrum olduğu sonucuna varılmıştır. 

6. 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı olarak, resmî görevi olan Devlet memurlarına, 
Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunda ders verildiği iddia edilmektedir. 

Her ne kadar, başlangıçta bu okulda yanlış bir uygulama yapıldığı görülmekte ise de, duru
ma muttali olunduktan sonra, kanunsuz işleme derhal son verildiği, bu olayda kasıt olmadığı her 
hangi bir kimseye bilerek menfaat sağlanmasının söz konusu olamıyacağı kanaatine varılmıştır. 

Şu hususu belirtmekte fayda vardır ki, özel okulların öğretim görevlilerini ihtiva eden liste
ler son derece hareketli ve Bakanlıkça takibi pek güç olan işlerden biridir. Zira, öğretmen ve öğ
retim görevlileri sık sık değişmekte, birinin onayı çıkmadan yerine başka birinin göreve başladı
ğı sık sık vâki olmaktadır. Bu itibarla, öğretmenlerin özel okullarda devamlılığını sağlamak müm
kün olmadığından, kontrol işlerinin de tabiatiyle geç ve güç olacağı aşikârdır. Belki de, her haf
ta bir kontrol yapılmasını gerektirecektir,. Merkeziyetçi bir sistemde bu işin, kolay olmıyacagı 
izahtan varestedir. 

7. 439 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırılık iddiasına gelince; serbest meslek sahibi öğ
retim üyelerine özel yüksek okullannca ancak 12 saatlik ders verilebileceği hakkında her hangi 
bir kanuni mecburiyet olmadığından, bu iddiaya göre bakanı suçlu kabul etmek mesnetsiz ola
caktır. 

Sonuç : ' 
Senato araştırma raporu, 20 özel yüksek okulda bina, ders araç ve gereçleriyle öğretim üyesi 

durumunu tesbit eden bir belgedir. Araştırma yapıldığı zaman bu okullardan 12 si 1962 - 1967 yıl
ları arasında, yani Eski Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in Bakanlığından önce açılmış ve öğ
retime başlamışlardır. Pek çok eksik ve kusurlarının olduğu bu zaman zarfında ciddî bir teftişe 
tabi tutulmadıkları ve daha önceki bakanlar tararından, iyileştirilmeleri hususunda hiçbir tedbir 
alınmadığı aşikârdır. 

İlhami Ertem Millî Eğitim Bakanı olduktan sonra da bir kısım özel yüksek okullar açılmış 
ve öğretime başlamışlardır. Araştırma başladığı tarihlerde, bu okullardan öğretim hayatı 3 - 5 
aylık olanlar dahi vardır. Yüksek öğretime devam etmek istiyen ve girilebilecek okul ariyan bin
lerce lise mezununun büyük tazyiki ve Devletin bu gençlerin okuma ihtiyaçlarını karşılamak hu
susundaki arzu ve sosyal ödevi sebebiyle uzmanlar raporuna dayanılarak, kanunun öngördüğü 
vasıfta binaların noksanları ve bâzı dere araç ve gereçleri henüz tamamlanmakta iken, bâzı özel 
yüksek okullara açılma ve öğretime başlama izni verildiği; bu okullar, zamanında yönetmelik ve 
ders programlarını Bakanlığa sundukları halde, gününde bâzılarının onaylama işlemlerinin biti
rilemediği, geciktirilmelerin bilhassa yönetmeliklerin tasdiki hususunda görüldüğü; bunun da, 
öz'el yüksek okullar ile menzeri resmî okullar arasında ders programları ve yönetmelikler bakı
mından ünifikasyonu sağlama ihtiyacından ileri geldiği; bu işlemlerde her hangi bir kasıt bu
lunmadığı, 

Okul sahip veya kurucularına menfaat sağlamak maksadiyle, Anayasanın 125 nci maddesine 
aykırı bir şekilde, bakan tarafından ilgililere verilmiş bir emir veya maiyeti tarafından yapılmış 
• bir itiraz bulunmadığı da meydandadır. 

'Binaenaleyh, işlemlerin hiyerarşik sıraya uygun şekilde yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 
Bakanlıkça, özel okulların ıslahı konusunda, tedbirler ittihaz edildiği ve ilgili valiliklere duy-

rıılduğu çeşitli genelgelerin varlığından bellidir. 
Bir bakanın emri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, valiliklerce uygulanmakta ve ya

zışmalar da bu yoldan yapılmaktadır. Bakanın, verdiği her emrin ve talimatının yerine getirilip 
getirilmediğini günügününe takip ve kontrol etmesi de mümkün olamaz, 

Okullarda tesbit edilen eksik ve noksanlıkların zamanında izalesinden, vilâyeti içinde tam 
bir teftiş, denetim ve icra yetkisine sahibolan valilerin ve kendi dairesinin işlerini takiple mükel-
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lef bulunan umum müdürlerin de sorumlu olmaları kanun icabıdır. Hattâ, il millî eğitim müdür
lerinin dahi, tüzüklerine göre, bu okullardaki eksik ve kusurların giderilmesinde sorumlulukları
nın .bulunacağı tabiîdir. 

'Soruşturma önergesini veren sayın üyelerin, araştırma raporunda tesbit edilen noksanlıkların 
ve bâzı yanlış uygulamaların sorumluluğunu, araştırma tarihinde Bakanlık görevi ancak 8 ay 
kadar olan bir bakana yüklemek istemeleri, hak ve adalet duyguları dışında, objektiflikten ve 
tarafsızlıktan uzak bir tutum ve davranışın varlığı hanisini uyandırmaktadır. 

Senato Araştırıma raporunda, özel yüksek okullardaki öğretim nıetotlariyle, kullanılan tek
niklerin, öğrencilere kazandırılabilen bilgi ve becerilerin seviyesini ve sınıfların gerçek randıman 
derecelerini, resimî .dengi okullarla mukayeseli olarak ortaya koyalbilen kriterllerüe meveudolma-
dığından, bu araştırma raporunun ilmî nitelik taşıyabileceğini kabul etmekte mümkün değildir. 

T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu olarak, araştırma raporunda tesbit edildiği üzere, 
devlet okullarında ve üniversite'lerde olduğu gibi, Özel yüksek ohııl kutla da, yalnız araştırma zıa-
manınUa değil, şu adda dahi p'ek çok eksik ve noiksanlıhların mcvcüdola bileceğine, 625 sayılı Ka
nunun ka'bili tatbik olmıyan maddelerinin, memleket gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerek
tiğine, bu okulların halen ıLslalha muhtaç durumda bulunduğuna yürekten inanıyoruz. 

Ancak, yapılan inceleme sonucunda, bu okulların a çil ması nida, öğretime başlatılmasında, sa
hiplerine menfaat sağlama; velilerin ve öğrencilerin sümörülmesine göz yumma gibi kasıtlı dü
şüncelerin ilgili sorumlu kişilerde mevcudoJduğu kanaatinde değiliz. 

Özel okulların yıllık ders ücretlerinin Tl W a re Kurullarınca tesbit edikııesi, yukarıdaki düşün
ceye göre, ilgili Bakanı her hangi bir zan altında bulundurmaya imkân bırakımaz. 

Yuh arkla arz ve izah edilen gerekçe ile, eski Millî Eğitim Bakanı İlha'mi Ertemin' özel yüksek 
okullarla ilgili işlemlerinde, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine temas eden, gö
revini ihmal veya kötüye kullanma gibi. sorumluluğunu gerektirir kasıt unsuru bulunmadığın
dan, Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince ve ceza hukuku bakımından, hakkında Meclis Soruş
turması açılmasına lüzum olmadığına 8 . 4 . "1970 tarihinde, Komisyonun salt çoğunluğu de karar 
verilmiştir. 

11 No. İn T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

rşale Milletvekili 
1/. Fahri Vğrasızoğlu 
Komisyon Sekreteri 

Kışlam on ıı Mil 1 etvekiıl i 
Millî IOğitim Bakanlığınca 625 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanmadığı için muhalifim 
Tlasan Tosyalı 

Üye 
C. Senatosu Corum Üyesi 

1/. Şevket Özcetin 

Üye 
N i ğd e Mi 11 e t veki 1 i 

Mulıallit'im. Muhalefet şerhim ilişiktir. 
Nuri Kodamanoğlu 

Koni isyoıı Sözcüsü 
Senatosu Afyon üyesi 
Ahmet Karayiğit 

Üye 
Anı asya Mili et vekili 

Salih A ygün 

Uye 
C. Senatosu İstan'bul Üyesii 

625 sayılı Kanunun tatbikatında hata, ve 
aksaklıklar görülmüştür, ancak bütün 
bunlarda ihmal AT .vazifeyi kötüye kul
lanma şeklinde tavsife müsait kast un
surunun kaibulüne imkân olmadığından 
tahkikat açılmasına mahal olmadığı ka

naatindeyim. 
Osman (liimiisoğlu 

Üye 
O. Senatosu Sivas Üyesi 

Muhalefet şerhim ilişiktedir. 
Hüseyin Öztürk 
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Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun muhalefet şerhi 

I - Sayın Ilhami Ertem'in, 625. sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasına aykırı hare
kette bulunduğu iddiası : 

Sayın Ertem'in savunmasına 1 nci ek olarak şahsan ibraz ettiği, 22 . 11 . 1969 tarih ve M. 
-Özgüneş imzalı yazılı soruya verdiği cevap ile sübut bulmaktadır. Şöyle ki : 

10 ncu maddenin 3 ncü fıkrası aynen : 
Okul açma iznine sahip kurucuya, öğretime başlama izninin verilebilmesi için : 
«3. Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak» şar

j ına bağlanmıştır. Oysa : 

Yukarıda sözü edilen savunmaya ek belgede tarihler şöyledir : 

Öğretime Müfredat programı 
Okulun adı haşlama Yönetmelik tasdiki tasdiki 

İstanbul Vatan Mühendislik ve Mimar
lık Yüksek Okuhı 16.9.1968 29.1.1969 4 ay sonra 20.9.1968 4 gün sonra 
Bilaş Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu 5.11.1968 10.2.1969 3 ay sonra 5.11.1968 aynı gün 
'Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu 25.9.1968 22.2.1969 5 ay sonra 2.10.1968 bir hafta 

sonra 

Görülüyor ki, kanuna aykırı durum kesindir ve gecikmeler yönetmelikler için üç ilâ beş aydır. 
"Yönetmelik ise öğrenci kayıt ve kabulünden itibaren okulun idaresi için uygulanacak esasları 
gösterdiğinden bu olmazsa okul yönetimi açısından keyfî idare olur. 

Her ne kadar savunmada bu gecikmeye resmî okullar yönetmeliğinin uygulanmak istenmesi ve 
ilgili resmî okullarla yapılan yazışmanın gecikmesi sebep gösterilmekte ise de : 

a) Bu mazeret vâridolamaz zira, bütün yönetmelikler resmî gazete de yayınlanır ve bu mak
satla yazışmaya lüzum yoktur resmî gazeteye bakmak kâfidir. Üstelik Bakanlığa bağlı Yıldız Tek
nik Okulunun Bakanlıkta dosyası vardır. 

b) Öte yandan İstanbul'dan yönetmelik getirtmek üzere Sayın Bakanın savunmaya ek ya
zısında belirttiği gibi: Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olan eski müsrbeşıari posta olarak İstanbul'a 
göndermeye lüzum yoktur ilgili okul müdürlerine telefonla verilecek emir üzerine bir küçük me
mur yönetmeliği veya örneğini ertesi sabah Ankara ya getirebilirdi. 

e) Kaldiki: Hiçbir idari imhal veya kusur kanunun uygulanmasını bertaraf edemez. 
•SONUÇ : İddia sabittir. Kanuna aykırı bu hareketin; ihmalden mi yoksa, önerge sahipleri

nin iddia ettikleri gibi vazifeyi kötüye kullanmak kastından mı olduğunu tesbıt için tahkikat 
açılmasına lüzum vardır. Zira ancak o takdirde şahit dinlemek ve başka delilleri tesbit ve tart
mak mümkün olabilecektir. 

II - 625 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu maddesine aykırı olarak açılmış bulunan İstanbul Sul
tanahmet İktisadi ve Ticari İlimleır Akademisinin menfi teftiş raporlarına rağmen öğretime deva
sana izin verdiği iddiası: Sayın Bakanın savunmacına 2 nci ek olarak şahsan ibraz ettiği 3 Ka
sım 1969 tarih ve 420 1/2 sayılı yazı ile sabittir. Şöyle k i : 

a) Yazıdan anlaşıldığına göre: Okul açıldığıDm ertesi yıl teftiş görmüş, (29 . 3 . 1965 tarihli 
Tapor) ve öğretime devam edebilmesinin; binanın diğer katlarında iki işyerleri ve ikametgâhın 
toosaltılarak binanın tamamının okula tahsisi ile ile mümkün olacağı tesbit ve kurucuya 21.4.1965 
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te bildirilmiştir. Aradan bir ders yılı geçtiği halde hiçbir tedbir almadığı 25 . 10 . 1966 tarihli 
uzman raporuyla sabit olan kurucuya, 9 Şubat 1967 de Sayın Orhan Dengiz imzasiyle yeniden ih
tar edilmiş. Bir ders yılı daha geçmiş olmasınarağmıen gereğini yapmadığı 23 . 1 . 1968 tarihli 
teftiş raporuyla saibit olan kurucuyu, 14. 2 .1968 tarihli yazı ile Sayın Ertem üçüncü defa ih tar 
ediyor. Oysa ilk ihtardan bu yana üç ders yılı geçtiği iki defa ihtar edildiği halde tedbir almı-
yan kurucunun kanunlara riayetsizlikte İsrar ettiği sabit olduğu için bu okul 625 sayılı Kanunun. 
15 nci maddesine göre kapatılabilirdi. 

Öte yandan kanunsuzlukta İsrar daha yıllarca devam ediyor. Şöyle ki : 
İlk ihtardan sonra dört ders yılı geçtiği halde 30 . 12 . 1968 tarihli teftiş raporu ve Senato-

araştırıma raporu ile içinde terzihane, avukat yazıhanesi ve ikametgah bulunan yetersiz binada 
cüretime devamda İsrar ettiği anlaşılan bu okulu IS ay m Ertem kapatmak yerine, 30 . 12 . 1968 
tarihli yazı ile kanuna uymaya davetle yetiniyor. 

iBu okulun ders yılı sonunda 12 . 5 . 1969 taıihli raporla kanunsuz tutumda devam ettiği an
latılıyor ve Sayın Ertem yine kapatmıyarak 11 6 . 1969 tarihli yazı ile okula beşinci defa ha
tırlatma yapmak yoluna seçiyorlar. 

İBu arada ve 20 . 6 . 1969 da önerge sahipleri Sayın Ertem hakkında Meclis soruşturması 
ta'ebediyorlar ve bu okula müsamaha ettiğini hattâ himaye ettiğin iddia ediyorlar. 

İşte bu tarihten sonra Sayın Ertem 16 . 7 . 1169 da altıncı defa ihtar yazısı gönderiyorlar. 
Himaye iddiasından 4 ay kadar sonra 13 Ekim 1969 da mahallinde toplanan uzmanlar heyeti

nin bu okulun «derhal kapatılması» gerektiğini bildirmeleri üzerine okulun fena durumunu be
lirten Senato araştırma raporundan bir yıl sonra ancak 3 Kasım 1969 günü okul kapatılıyor. 

(Böylece gereksiz hatırlatma ve yazışmalarla, bu okul kurucularının, Kanunsuzlukta ısrarın te
kevvün ettiği tarihten bu yanla 3 yıl süre ile yüzbınlerce liralık kayıt kabul ücreti toplamalarına 
imkân veriliyor. 

ISaym Ertem sıavun/mıasında, okulu kapatmış olmasını, iddiayı red için kâfi sebep sayıyorlar.. 
Oysa, yıllar yılı kapatılması gerekli bir okulu, faaiyette tutan gereksiz yazışma ve güya niza
ma davet muamelelerinin izahını yapmıyorlar. 

'Tahlkikat iddiasından 4 ay sonra alman kapatma kararı bu safahat karşısında muhtemelen «Ka
patmaya mecbur kalmak» şeklinde görünüyor. 

Bu gerçekler komisyon müzakerelerin de tafsil en arz edildiği halde Komisyon raporunda bu 
gerçeklere yer verilmediği gibi bu noktadaki iddianın neden varit görülmediğine yarar bir sebe
be de raslıyamadım. 

SONUÇ : İddia sabittir. Yıllarca okulun gayrikanunî durumu, ne sebeple devam ettirilmiştir? 
Bu hususun anlaşılması tahkikatın açılması ile mümkün olabilecektir. 

III - -625 sayılı Kanunun 8 nci maddesine ve 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrasına aykırı hare'ketler 
ile ilgili iddialara gelince : 

Gerçekten 8 nci maddeye göre bir kurucuya okul açma izni verilebilmek için, «Kurumun bi
na veya binalarının, kullanılış malksatlarına her /balkımdan uygum ve yeterli olduğunun...» tesbit 
edilmiş olıması gerekir. 

Sayın Ertem tarafından 2 yıl 8 ay kadar olan bakanlığı süresinde 9 tanesi yalnız İzmir'de 
olmak üzere 14 yüksek dereceli okul açılmıştır. 

Bunlardan bir kaçı üzerinde durmak soruşturma açılmasına lüzum olup olmadığını ortaya koy
maya kâfidir. 

a) İzmir'de açılan Efes Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu'na 29 . 12 . 1967 de bina duru
mu müsait olmadığı halde açma izini verilmiştir. 

Sayın Ertem savunmasında, «Uzmanlar Heyeti müsait diye rapor verdi ben de izin verdim,» 
diyorlar. Ancak uzman raporlarının yanlış ve aldatıcı olduğu bina şartlarının son derece iptidaî 
bulunduğu maddi şartları tesbit eden 9 sema/törün imzasiyle sabit ve 4 . 10 . 1968 tarlihinde yayın
laman Senato raporuyla ilân edildiği halde, Sayın Ertem; bu o'kula 21 . 10 . 19i68 de öğretime 
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başlatma izni vermekte malhzur görmemişlerdir. Oysa öğretime başlatma izni verilmiyerek bir fena 
okuldan gençler kurtarılabilirdi. 

Ib) İstanibul Çağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu için uzmanlar önce 
20 . 11 . 1967 tarihli rapor ile tesisler için yetersizlik hükmü vermişler, kurucuların itirazı üzeri
ne Bakanlık yeni heyet teşkil etmiş ve bu heyet aradan 1 ay dahi geçmeden müspet rapor ver
miş ve ikinci rapordan şüphe etmek gereğini duymıyan Sayın Ertem okula 19 . 12 . 1967 de-öğ
retime başlama izni vermişlerdir. Senato Araştır ma raporu ile ilik heyettin halklı olduğu okulun çok 
yetersiz şartları bulunduğu tesbit ve ilân edildiğinde ikinci raporu verenler hakkında hiçbir işlem 
y apm amış'lardır. 

Esasen kurucular okul açmak için çok geç başvurduklarına gtöre ve sene ortasında okul açıl
ması hem akla hem 625 sayılı Kanuna aykırı olduğuna göre ilk menfi rapor üzerine dilek redde
dilmeliydi. 

<c) Sayın Ertem, uzıman raporu namı ile huzurlarına gelen muamelelerde aklı-selim ile tes
bit ve teşhis edilebilecek bâzı noktalarda birtakım, ihmallerde bulunmuş görünüyorlar şöyle ki : 

Güneş Makama Mühendisliği Özel Yüksek Okulu (Öğretime 28 . 12 . 1967 de başlamıştır.) 
istiklâl Caddesinde bir apartmanın 7 ve 8 nci katlarında açılmıştır. Birçok ağır hafif makina ve 
motorlarla iş görmesi gereken bir Makina Mühe ndisliği Yüksek Okulunun bir apartmanın 7 ve 8 
nci katlarımda açılmasının mümkün olmıyaıcağmı yazıyı okur okumaz Sayın Ertem derhal teşhis 
edebilirlerdi. Bu konuda aklı - selimden başka delile ihtiyaç yoktur. Uztman raporları müspet olsa 
dahi. 

(Kaldı ki, okulun sene ortası açılması 625 sayılı Kanunun 11 maddesi delaletiyle ruhuna da 
aykırıdır. 

JSONUÇ : Sayım Ertem tarafından 625 sayılı Kanunun 8 ve 10 ucu maddelerine aykırı okullar 
açıldığı sabittir. Yukarda a*rz ettiğim örnekler çoğaltılabilir. 

Ancak, sabit olan bu ihmal ve dikkatsizliğin nedenleri sokuşturma açıldığı takdirde gerçek 
hükme bağlaınalbilecektir. Bu itibarla soruşturma açılmalıdır. 

IV - 625 sayılı Kamunun 14 mcü maddesinin son bendine aykırı hareket ile ilgili iddia. 
L. C. C. dershanesi ve kurslarının kurucuları bu müesseseyi açılış maksatları dışında ve genel

likle 625 sayılı Kanuna aykırı olarak işletmişlerdir. 
Durum Müfettiş İbrahim Özadalk'ın verdiği raporlarla Bakanlığa intikal etmiş ve kurucuya 

23 . 1 . 1968 de ilk ihtar yapılmıştır. Altı ay sonra kanuna atykırı hareket etmekte İsrar ettiği için 
22 . 7 . 1968 de ikinci ihtar yapılmıştır. Kanun ve murafcalbe icaplarını uımursamıyan müessese 
hakkımda ağır ithaımılar ve şikâyetler büyük ölçüde çoğalmış konu Senatoda yazılı soru konusu 
yapılmış ('15 . 11 . 1968) artık müessesenin tamamen kapatılmasından başka tedbir kalmamış 
iken, 21 . 1 . 1969 da yeniden teftişi cihetine gidilmiştir. 

Senatör M. özgümeş'in yazılı sorusuna 29 . 3 . 1969 da cevap veren Sayın Bakan uzun yazı-
siyle bütün yolsuzlukları hikâye ve altını imıza eliyorlar. 

. Aradan üç ay geçmesinle rağmen tedbir alınmadığı mülâhaziasiıyle 20 . 6 . 1969 da Sayın Er
tem için soruşturma isteniyor. Himaye iddiasından ancak 4 ay sonra kuruım geçici olarak kapa
tılıyor. 

Sonuç : Bu konuda Sayın Ertem'in yavaş davrandığı, müeyyideleri gereği gibi kul
lanmadığı anlaşılıyor. Ancak soruşturma açıldığı takdird-e bu tutumun bir ihmal mi yoksa 
idari bir zarf mı bulunduğu anlaşılabilecektir. 

V - 788 sayılı Kanunun 8 nci madesine aykırı hareketler : 
Memurların ve Bakanlık erkânının özel okullarda ders veıemiyecekleri bir kanun gereğidir. 

Ve Bakanlık Hukuk Müşavirliğimin Sayın Ertem'den önce verdiği bir mütalâa ile ilgili 
Grenel Müdürlükçe teyidedilmiştir. Ancak Senato Araştırma Raporu neşredilince, okul dos
yalarına ek cetvellerde birçok memurun ders okuttukları tesbit ve ilân edilmiştir. 
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Sayın Ertem'in, bu hususa muttali oldukları halde, bu okullar hakkında, ki, biri de Ankara 
Zafer Mühendislik Okuludur. Bir işlem yapmamış oldukları anlaşılıyor. Hattâ genel bir tamim 
dahi yapmışı görünmüyorlar. 

Bunun sebepleri soruşturulmak: gerektir. 
VI - 625 sayılı Kanunun 9 ıneu maddesine göre aynı binada iki ayrı okul açılamıyacağı belir

tilmiştir. 
Senato Araştırma Raporunda Zafer Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu ile İktisadi ve 

Ticari İlimler Özel Yüksek Okulunun aynı iş hanımda açılmasına izin verildiği tesbit edil
miştir. Öte yandan kat mülkiyetinin bu handa mevcudolmadığı öğrenilmiştir. Bu durumda 
kanun hükümlerime aykırı hareket açıktır. F a k a t bunun bir ihmal mi yoksa himaye mi olduğu 
soruşturma ile 'anlaşılabilecektir. 

VII - Sayın Ertem Senato Araştırma Raporu neşredilineeye kadar, okulalrın durumunu 
düzeltmeye yarar alınmış hiçbir tedbir ve yapılmış hiçbir tamimden bahsetmiyorlar. 

0!ysa Raporun Senatoda görüşülmesi sırasında aynen : 
«Araştırma Raporunda tesbit olunan eksik ve noksanlar, Bakanlığımızın daha önce yap

tırdığı teftiş raporlarındakinim aynıdır.» Bak. Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi Cilt 
49 Toplantı 8 Birleşim 18 Sayfa 606 ve 605) 

«Bakanlık olarak biz bu müesseselerin toptan veya teker teker problemlerini eksik ve nok
sanlarını bildiğimiz kadar.-.. Kazandırdıklarını da bilmekteyiz.» diyorlar. Demek oluyor ki, Se
nato Araştırma Raporundan önce durumu bilmektedirler. 

O halde : Senato Araştırma Raporu neşredilmeye kadar gerekli tedbirlerin 'alınmayışı ve 
sorumlular hakkında gerekli kovuşturma ve müeyyideleri uygulama yoluna gidilme yiş sebep
leri bir araştırmayı .gerektirecek mahiyet ve ciddiyettedir. 

Savunmalarına ek olarak verilen ıslah edici tedbirleri ihtiva ettiği iddia edilen 4 tamime ge
lince : 

Bunların hepsi Senato Araştırma Raporundan sonraki, tarihlerdedir. 
22 . 2 . 19691 ve 26 . 2 . 1969 tarihlerimi taşıyan iki tamim idari formaliteleri tanzim ile il

gili olup okulların fiilî ve kanunsuz durumlarını ıslah ve müeyyideleri uygulama ile ilgili tedbir
lere ciddî ölçülerde yer vermiş değildir. 

"Usulsüz tâyinlerle ilgili tamim ile müracaat müddetini tanzim eden diğer bir tamim ise so
ruşturma önergesinden sonraki, tarihlerde yapılmıştır. 

VIII - Senatonun, özel okullar için ağır itham ve iddialarının yayınlanması üzerine araştır
maya karar verdiği 23 . 11 . 1967 tarihimden sonra, Sayın Ertem gerek kamu oyundaki çalkantı 
gerek Teşriî organın gösterdiği hassasiyet karşısında yenli okullar açarken daha uyanık ve 
daha titiz davranmaları gerekirken tam tersi bir tutumla : 

Yalnız İzmir şehrinde ve 6 ay içinde 9 yüksek okul açılmasına izin vermişlerdir. 
Kendilerinden önce gelen 5 Sayın Bakan 5 yılda 12 yüksek 'okul açtıkları halde kendileri 

2 yıl 7 ayda 14 yüksek okul açmışlardır. 
Bu okulların, soy al ve siyasi ortamın titiz ve uyanık - olmak için çok müsaidolmasına 

ve kanunun yürürlüğe girmesinden 2 yıl geçmesine rağmen çok fena şartlar içinde açılmaları 
gerçekten bir araştırma ile aydınlatılmalıdır. 

Oysa 'komisyon raporumda, «Senato araştırmaya karar verdiğinde Sayın Ertem 8 aylık Ba
kan idi. Yılların kusurları 8 aylık Bakana yüklenmemeli» denilerek yukardaki gerçekler ge-
çişitirilmeye hattâ örtülmeye çalışılmıştır. 

IX - 26 sayfalık Komisyon Raporunun 18 sayfası Türkiye'nin eğitim ihtiyaçlarının ve imkân
larının hikâyesine ayrılmış ve iddialar ile ilgili maddeler esaslı tahlil edilmemiştir. 
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Öte yandan komisyon raporunda Yüce Meclisin dikkatini çeifemeye lâyik gördüğüm önemli bir 
hususu ayrıca belirtmek isterim : 

Komisyon raporunda Sayın Ertem'den önce Bakanlık yapan 5 zat için şu hüküm aynen yer 
alınış bulunmaktadır: «Daha önceki bakanlar tarafından, iyileştirilmeleri hususunda hiçbir ted
bir alınmadığı aşikârdır.» (Bak komisyon raporu sonuç kısmı 1 nci paragrafın son kısmı) ve 
«halbuki 1962 ve 1967 tarihleri arasında .açılan özel yüksek okullardan bina, ders araç ve gereç
leri lâboratuvarları ve ders programları bakımından, dengi resımî okullara kıyasla tedbirli bu
lunmadığı ve gerekli hassasiyetin gösterilmediği, dosyada mevcut evraktan kolayca anlaşılmak
tadır.» (Komisyon raporunun değerlendinme bölümü 1 nci maddesine takaddüm eden 3 ncü fık
ranın son cümlesi) . 

Sayın Ertem'den önce Bakanlık yapan 5 sayın eski Bakanın bir kısmı 625 sayılı Kanunun 
meriyetinden önce bir kısmı da Senato Araştırma kararından önce görevde bulunmuşlardır. 
Dosyada aldıkları yada alamadıkları tedbirlerle ilgili savunmaları ve ibraz etmeleri muhtemel 
belgeler yoktur. 

Buna rağmen bu 5 eski Sayın Bakanı görevlerinde rahatça suçu ile itham ve hattâ mah
kûm eden ve komisyon raporunu imzalıyan 5 değerli arkadaşımızın; yukarıdan beri arz ve izah 
ettiğim, hususlar karşısında Sayın Ertem'i itham etmek şöyle dursun, bir soruşturma açılarak 
gerçeklerin anlaşılmasına dahi lüzum görmemelerini, anlıyamadığımı hulûs ile arz etmek iste
rim. 

En derin saygılarımla. 
M. Nuri Kodamanoğlu 

Niğde Milletvekili 

Eski Millî Eğitim Bakanı Saym ilhami Ertem'in hakkında açılması istenen soruşturma ile- ilgili 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun aldığı karara Sivas Senatörü Hüseyin Öztürk'ün muhalefet 

şerhidir 

1. 625 sayılı Kanunun geçici maddesi, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde özel yüksek okullarla ilgili tüzüğün çıkarılmasına âmindir. Çünkü, özel öğretim kurum
larının, 625 sayılı Kanuna intibak, şekil, şart ve müddetini tüzükle saptanması zorunlu kılın
mıştır. Oysa,, bu tüzük hâlâ hazırlanmamıştır. Hat tâ Talimi Terbiye Kurulunca kanuna uygun 
olarak zamanında hazırlanan bu tüzük sebepsiz yere Sayın İlhami Ertem tarafından iptal edil-1 

mistir, özel bir heyete hazırlattığı tüzüğü ise kanuna uygun olmadığı için Danıştay onaylama
maktadır. Bunlar dikkate alınınca Sayın İlhami Ertem'in maddi ve kişisel suçu açıkça görülmek
tedir. 

2. 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde, b'r özel yüksek okulun açılışına esas olacak izin 
belgesinin verilmesi için,, bina veya binaların tapu ile maliki veya sözleşme ile intifa hakkına sa-
hibolması şart iken, Sayın İlhami Ertem Bakanlığı zamanında açılan 19 özel yüksek okula bu 
esaslar yerine getirilmeden açılma izni vermiştir. 

3. Kanunun 10 ncu maddesinde ise özel bir öğretim kurumuna öğretime başlama izni veri
lebilmesi için, kurumun yönetmelikleri ile programlarının Bakanlıkça onanmış olmasını zorun
lu kılmıştır. Sayın İlhami Ertem, yönetmelik ve programlar onaylanmadan bu kurumlara öğreti
me başlama izni verdiği ve bu kurumların sahiplerine çıkar sağlattığı gibi, programları inceliyen 
Bakanlık organları üzerinde de bu emri ile baskı yapmış ve görevini kötüye kullanmıştır. 

Yine bu madde de belirtilen araç, gereç lâboratuvar, kitaplık, beden eğitimi salon veya yer
lerinin tamamlanmış olması da şart koşulduğu halde bunlarda tamamlanmadan özel yüksek okul
lara açılma izni verdiği Senato araştırma raporunda resmî delillerle belirtilmiştir. 
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4. Kanunun geçici 13 ncü maddesinde sınavların, devletin resmî okullarında görevli kişile
rin yeya Bakanlıkça görevlendirilecek yetkili kimselerin iştiraki ile yapılacağı saptanmışken 
özel yüksek okullardaki imtihanlarda bu kanun hükmüne de uyulmamıştır. 

5. özel Yüksek okullarda uyulması gereken Anayasanın 21 nci maddesinin üçüncü fıkra
sı, 120 nci maddesi ile 625 sayılı Kanunun 26 nci maddelerinde saptanan akademik seviyeler 
dikkate alınmamış ve gerçekleştirilememiştir. Sayın Millî Eğjitim Bakanı İlhami Ertem bu husus
taki görevini yapmamış ve ilgililere ide yaptırmamıştır. 

6. Sultanahmet İktisadi ve Ticari Bilimler özel Yüksek Okulunun 29 . 3 . 1965 tarihinde 
başlanarak 13 . 10 . 1969 tarihindeki teftişine kadar yapılan 6 teftiş raporunda da her yıl bu 
okulun bütün şartları ile öğretime elverişli olmadığı belirtildiği halde bu 7 yıl içinde 5 ihtarla 
geçiştirilmiş bu süre içinde bu özel okul sahiplerine ımenfaat sağlatılmış ve Türk gençlerininde 
maddi mânevi zarara uğratılmasına sebe bolun muştur. Kanunda değil birkaç ihtarın basit bir 
direnişin bile kanuna uygunsuzluğu halinde okulun kapatılabileceğini kesinlikle saptamış oldu
ğu dikkate alınmamıştır. Bu örneklerden yalnız bir tanesidir. Deliller resmîdir. Ve maddidir. Sa, 
ym İlhaımi Ertem % 100 suçludur. 

Ayrıca 625 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde saptanan denetim ve teftiş Yönetmeliği de ha-
zırlatılmamıştır. Yine 21 nci maddeye 'göre bu okulların devlet okullarındaki öğretim üyelerine 
zarar vermemesi düşüncesi ile yapılması istenen kendi öğretim üyelerinin 3 te birini beş yıl için
de yetiştirmelerini isağlıyacak bir çaba içerisinde olması zorunluğu da dikkate alınmamış ve bu 
sorunda çözümlenmemiştir. Bu resmî ve maddi deliller ortada iken Sayın İlhaımi Ertem hakkın
daki soruşturmanın Hazırlık Komisyonunda A. P. li üyelerim oyları ile kaldırılmasına gidilme
sinde çok büyük yanılmalar ve taraf tutmalar müşahede edildiğinden vicdanen ve hukukan 
suçlu bulduğum Sayın İlhami Ertem hakkındaki soruşturmanın kaldırılması yönünden verilen ka
rara karşı bu muhalefet şerhinde bulunmayı uygun buldum, yine Bakanlık görevlilerine özel 
yüksek okullarda ücretli ders okutma müsaadesi verilmeside suç teşkil etmektedir. Buna göre 
Türk Ceza Kanununun 230 •> 240 nci maddeleri özel yüksek okullardaki kanunsuz işlemler dikkate 
alınarak Sayın İlhami Ertem hakkında uygulanmak gereklidir. 

11 . 4 . 1970 

11 No.lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Üyesi 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 
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