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ÖNSÖZ

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 
Hukuk (DevletlerÖzel Hukuku) Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezim 
olarak "Türkiye'deki Yabancıların Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü" başlığı 
altında hazırlanmıştır. Eğitim kavramının öğrenim ve öğretime oranla daha 
geniş kapsamlı olduğu gözönüne alınarak, çalışmanın başlığı "Türkiye'deki 
Yabancıların Öğrenim ve Öğretim Özgürlüğü" olarak değiştirilmiştir. Tezin 
tamamlanması aşamasında yürürlüğe giren 4306 Sayılı Kanun'un yabancı 
öğretim kuramlarına etkileri, çalışma kitap haline getirilirken araştırılmış 
ve çalışma güncelleştirilmiştir.

Türkiye 'de yabancıların  öğrenim  ve öğretim özgürlüğü, 
hukukçulardan ziyade eğitimcilerin ve tarihçilerin uğraş alanı olagelmiştir. 
Bu konuda hazırlanan çalışmaların büyük bir çoğunluğu da bunu 
göstermektedir. Türk Yabancılar Hukuku alanında ise yalnızca iki makale 
bulunmaktadır. Bu kitap konunun siyasal, tarihsel ya da eğitim bilimlerine 
özgü boyutları ile değil, yalnızca hukuksal boyutlarıyla incelenmesine 
hizmet etmeye çalışmaktadır.

Bu çalışmanın temelini teşkil eden yüksek lisans tezimin 
danışmanlığım üstlenerek bana yol gösteren Prof. Dr.Tuğral Arat'a, taslak 
planımı gösterdiğim andan itibaren beni destekleyen Prof. Dr. Rona 
Aybay'a ve manevî tez hocam Prof. Dr. Cem Eroğul'a çok teşekkür ederim. 
Yazım aşamasındaki yardımlarından dolayı ağabeyim Öğr.Grv.Levent 
Özbek'e ve ablam Demet Özbek'e, yapıcı eleştirilerinden dolayı kürsü 
arkadaşım Öğr.Grv Esra Dardağan'a, eşim Mübarek Hamdioğulları'na tezin 
yayınlanmasını sağlayan Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nada teşekkürü bir borç 
bilirim.



SUNUŞ

Siyasal B ilg iler Fakültem izin  A raştırm a G örevlilerinden  
Nimet ÖZBEK, Yüksek Lisans tez konusu olarak "Türkiye'deki Yabancıların 
Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü"nü seçtiğinde konunun oldukça çetin sorunlar 
olduğunu biliyorduk. Ama bu sorunlar Nimet Özbek'i yıldırmadı, tersine 
ilgisini ve çabalarını artırdı. Sonunda, ortaya, benim de üyesi bulunduğum jüri 
tarafından "Pekiyi" dereceye oybirliğiyle değer bulunan güzel bir tez çıktı. Bu 
kitap, o tezin jüri üyelerince yapılan eleştirilerin ve önerilerin ışığı altında 
gözden geçirilmesiyle yayına hazırlandı.

Eğitimin, gelecek kuşakların sağlıklı biçimde yetişmesi bakımından 
büyük önem taşıdığı, herkesin tartışmasız kabul edeceği bir gerçektir. Eğitim 
ve öğretim görme, gerek ulusal anayasalarca gerek uluslararası insan hakları 
belgelerince tanınmış temel bir haktır. Ama bu hakkın gerçekten kullanılabilir 
olması için somut koşulların yaratılması en varsıl ülkeler için bile oldukça zor.

Yabancıların, bulundukları ülkede, eğitim ve öğretim görme 
hakkından bütünüyle yoksun bırakılmaları, çağdaş hukukun kabul edebileceği 
bir durum değildir. Türkiye'de de şu ya da bu nedenle az çok sürekli ikamet eden 
pek çok yabancı var. Bu yabancıların çocuklarına verilecek eğitim ve öğretim 
bakımından, Türk devletinin yükümlülükleri nelerdir? Yabancıların bu 
alandaki özgürlüğünün sınırları nelerdir? İşte yazar bu yapıtında bu gibi 
sorulara yanıt veriyor.

Kitabın önemli bir özelliği var: Yazar, konuların ve sorunların sadece 
pozitif hukuk açısından incelenmesiyle yetinmiyor, aynı zamanda tarihî 
gelişmelere de genişçe yer veriyor. Bu yaklaşım hem konunun özelliği 
bakımından uygun, hem de Siyasal Bilgiler Fakültemizde hukuk derslerinin 
verilmesindeki doğru yöntemi yansıtması bakımından önemli. Nimet Özbek'in 
bu başarılı yapıtının, konuyla akademik ya da politik düzeyde ilgilene herkes 
için çok yararl ı olacağına inanıyorum.

Son olarak belirtmek istediğim bir nokta var: Eğitim-öğretim yoluyla, 
sadece "bilgiler"in değil, önceki kuşakların kültürü, değer yargıları ve 
inançlarının da yeni kuşaklara intikal etmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'deki 
yabancıların eğitilmesi için açılmış okullarda program içeriklerinin, 
uluslararası barışı ve işbirliğini geliştirmeye yönelik olmasını beklemek 
hakkımızdır.

Prof. Dr. Rona AYB AY



GİRİŞ

I. KONU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Eğitim, öğrenim ve öğretim özgürlüğü çok geniş kapsamlı bir kavramdır. 
Kapsamın genişliği, eğitim ve öğretim kavramlarının niteliğinden 
kaynaklanmaktadır.

Eğitim; insanların bilgilerini, davranışlarını, bedenî, ahlakî, düşünsel 
yeteneklerini, yaratma güçlerini oluşturmak ve geliştirmek için yapılan 
çalışmaların tümünü kapsar. Öğretim ise genel olarak bilgi aktarımıdır. Öğretim, 
bilgi aktarımı işleviyle bireyin eğitiminde önemli bir basamaktır. Bu nedenle 
eğitim, öğretimden daha kapsamlı bir kavramdır. Bununla birlikte eğitim ve 
öğretim terimleri eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Bu kavramları birbirinden 
kesin çizgileriyle ayırmak zordur. Bu çalışmada da eğitim kavramı dar anlamda 
öğrenim yerine geçerek kullanılmıştır.

Eğitim ve öğretim özgürlüğü, kapsamına dahil olduğu alanların çeşitliliği 
nedeniyle psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açılardan incelenebilir. Bu çalışmada 
pozitif hukuk açısından inceleme konusu yapılacaktır.

Hukuksal açıdan da eğitim ve öğretim özgürlüğü çok geniş bir haklar 
kategorisini içinde barındırır. Genel olarak eğitim ve öğretim özgürlüğü, birçok alt 
bölümde incelenebilir. “Eğitim kurumlarına özgür ve eşit bir şekilde girebilme 
hakkı”, “modern bir toplumda insan onuruna yakışır bir biçimde bilgi ve beceri 
edinme hakkı” olarak ifade edilen “minimum eğitim alma hakkı”, “özgür gelişim 
lıakkı”, “eğitim kurumlarmda karar alma süreçlerine katılım hakkı” eğitim ve 
öğretim özgürlüğü içerisinde yer alan bazı hak kategorileridir1. Eğitim ve öğrenim 
hakkı ve özgürlüğüne dahil edilen bu hak kategorilerine kendi dilinde ve 
kültüründe öğrenim görme özgürlüğü de eklenebilir.

Eğitim ve öğretim özgürlüğü, yalnızca öğrenim görmeye indirgenemez. 
Eğitim ve öğretim; öğrenci, öğretmen ve öğretim kurumundan oluşan bir üçgendir. 
Bu nedenle, eğitim ve öğretim özgürlüğünü konu edinen bir çalışmada “öğretim 
özgürlüğü” ve “öğretim kurumu açma özgürlüğü”nün de incelenmesi bir 
zorunluktur. Bu hak ve özgürlükler de birbirinden kesin çizgiyle ayrılamazlar. 
Örneğin; öğrenim hakkı ve özgürlüğü kapsamında yer alan öğretim kuramlarına 
giriş hakkı bakımından getirilen yasaklama ya da sınırlamalar, öğretim kurumu 
açma özgürlüğünü daha önemli hale getirebilir.

1 Bu konuda bkz. JENKNER, S.: International Declarations and Conventions on the Right to 
Education and the Freedom o f  Education, Frankfurt 1992, s.46.



Yabancıların eğitim ve öğretim özgürlüğü, vatandaştan farklılık arzeder. 
Bu farklılık, yabancıların hak ve özgürlüklerinin vatandaştan ayrı hukukî 
düzenlemelerin konusunu oluşturmasından kaynaklanır.Yabancıların hak ve 
özgürlüklerinin tanınmasında ve sınırlandırılmasında, yabancıların eğitim ve 
öğretim özgürlüğünde olduğu gibi, yabancılar hukukunun kendine özgü ilke ve 
kavramlarından yola çıkılmak gerekir. Bu nedenle aşağıda, “ön bölüm” niteliğinde 
genel açıklamalar yapılacaktır.

II. YABANCILAR H UK UKUNDA YABANCILARA HAKLAR  
TANINM ASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A) Yabancı Kavramı

Yabancı, Devletler Hukuku Enstitisü’nün I892’de Cenevre toplantısında 
yapılan tanıma göre, “bir devlet ülkesinde bulunup da o devlet vatandaşlığını 
iddiaya hakkı olmayan kimse”dir. Bu tanım Türk doktrininde de 
benimsenmektedir. Tanımda yer alan “bir devlet ülkesinde bulunma” ölçütü ile 
“bir devlet vatandaşlığını iddiaya hakkı olmama” kavramları eleştiriye açıktır. 
Şöyleki, bir kimse, uyrukluk bağı ile bağlı olduğu devlet dışındaki her yerde, kişi 
eğer çok vatandaşlı değilse, “yabancı” statüsündedir. Ayrıca herkesin bir hukuki 
durumu “ iddia etme hakkı” vardır. Bu nedenle yapılan bu tanım “ağyarını mani, 
efradını camii” olmaktan uzaktır.

Bir devlet açısından “yabancı” o devlete uyrukluk bağı ile bağlı olmayan 
kişidir. Yalnız gerçek kişiler değil, tüzel kişiler ya da şeyler de (gemi, uçak gibi) 
yabancı olabilir. Yabancılar Hukukunda kişi ya da şeylerin bir devletle olan 
hukuksal bağını anlatmak için kullanılan terimlerde bir birlik olduğu söylenemez. 
Genel olarak gerçek kişilerin bir devletle olan hukuksal bağını ifade etmek için 
vatandaşlık, tüzel kişi ya da şeyler için ise tâbiiyet ya da uyrukluk terimleri 
kullanılmaktadır’. Hukuksal düzenlemelerde ya da mahkeme kararlarında gerçek 
kişiler bakımından da “yabancı uyruklu” deyimi kullanılmaktadır4.

1 G Ö ûER , E.: Yabancılar Hukuku, Ankara 1974, s.4; ALTUĞ, Y.: Yabancıların Hukuki Dununu, B.4, 
İstanbul 1971, s.8; BERKİ, O.F.: Devletler Hususi Hukuku, C.l. Tâbiiyet ve Yabancılar Hukuku, B.6.
Ankara 1966, s. 148; NOM ER, E.: Teb’a ile Yabancının Hukuki Müsavatı, İstanbul 1962, s.49; 
ÇELİKEL, A.: Yabancılar Hukuku. B.6. İstanbul 1993, s.7, 17 vd; ÖKÇÜN. Yabancıların Türkiye'de 
Çalışma Hürriyeti, (Çalışma), Ankara 1962. s.3.

5 Tâbiiyet ile vatandaşlık kavramları arasındaki fark için bkz. AYBAY, R.: Yurttaşlık (Vatandaşlık) 
Hukuku, B.3, İstanbul 1995, s.7.

4 ÇELİKEL. s. 18; AYBAY, s.8; EHVK ve EŞH K ’da “ecnebi” ; Pas.K.'nda “yabancı" (m. 1,2,4,5) ya da 
“yabancı devlet vatandaşı” (m.9) deyimleri kullanılmaktadır. “Yabancı uyruklu” deyiminin kullanıldığı 
bir Yargıtay kararına örnek olarak Yargıtay 2 .H D ’nin 23.6.1983 tarih ve E.5550, K. 5697 sayılı kararı
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Yabancının yabancı bir devlet vatandaşı olması gerekmez. Vatansız 
kişiler5, mülteciler6, özel statülü yabancılar7 ile birden çok vatandaşlığı olanlar8 da 
yabancı sayılırlar'. Bu nedenle yabancı yerine, “yabancı uyruklu” denilmesi 
yanlıştır10. Türk Yabancılar Hukukundaki düzenlemelere de yansıyan" bu yaygın

gösterilebilir (Bu karar için bkz. Y k l). 1984. C.X, S .l . s.46). Yargıtay kararlarında gerçek kişi 
yabancılar için genellikle "Yunan uyruklu" (YKD. 1987. C.XIII, S.5, s. 685-687) ya da "İngiliz 
tâbiiyetinde bulunan" (BERKİ, O.F-ERGÜNEY, H. : Yabancılar Hukuku ve Kanun İhtilafları ile ilgili 
Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları. Ankara 1963. s .105-106) deyimleri kullanılmaktadır. Yönetsel 
makamların kararlarında ve yargı kararlarında sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler bakımından 
karışıklığa sebebiyet verebilecek şekilde ifadeler kullanılmaktadır. İstanbul 2 Nolu İdare 
M ahkcmcsi’nin 174.1996 tarih ve E .1995/1271. K .1996/55 sayılı kararında, bir Türk vatandaşı 
hakkında "Rum asıllı I'.C. uyruklu" ve hatta “Yabancı uyruklu T.C. vatandaşı”  (!) denilmektedir. 
Anılan karardan anlaşıldığı kadarıyla hu ibareler Milli Eğitim Bakanlığı nın konuyla ilgili 
yazışmalarında da tekrarlanmıştır. Danıştay. İdare M ahkem esi'nce verilen bu kararı 19.1.1998 tarih ve 
E.1997/2217. K .1997/4256 sayılı kararı ile onamıştır. 'Y abancı" kavramına yönelik yanlış anlamalara 
sebebiyet verebilecek bu kabil deyimlerin kullanılmasının doğru olmadığı belirtilmiştir. Kararda, bu tür 
ifadelerin kullanılmasının vatandaş ile yabancının farklı hukuksal statüler yaratması nedeniyle ilgilinin 
hak kaybına sebebiyet verebilecek nitelikte olduğuna işaret edilmektedir (Danıştay kararı 
yayınlanmamıştır).

5 Vatansız, hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kimsedir. Yabancı kavramı içerisinde ver 
alan ve bir vatandaşlığı olmayan tek grup vatansızlardır. Bu nedenle, vatansız kişinin diplomatik 
koruma talep edebileceği bir devlet yoktur.

'' Mülteci, ‘ vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu devlet ülkesinde meydana gelen siyasî veya ekonomik 
nedenler sonucu o ülkeyi terketmek zorunda kalan ve bir başka ülkeye sığınan kişi” olarak 
tanımlanabilir. Mülteci, sığındığı ülke devletinin vatandaşlığını henüz kazanamadığı için o devletin 
diplomatik korumasından yararlanamayan kişidir. İskân Kanunu (14.6.1934 tarih ve 2510 SK, RG. 
21.6.1934, 2733) m .3'tc, mülteci. ' Türkiye'de yerleşmek maksadı ile olmayıp, bir zaruretle muvakkat 
oturmak için sığınanlar" olarak tanımlanmaktadır. Mülteci tanımının yapıldığı bir diğer hukuksal 
düzenleme, 28.7.1951'de Cenevre'de imzalanan Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme dir 
(m .l/A /b). Türkiye 26.8.1961 tarih ve 359 SK ile bu sözleşmeyi onaylamıştır (RG. 5.6.1961. 10898). 
Mülteciler hakkında ayrıntılı inceleme için bkz. ODM AN, T.: Mülteci Hukuku. Ankara 1995.

’Diplomatik temsilciler, NATO mensupları gibi kişiler ise. diğer yabancılardan farklı birtakım 
ayrıcalıklara sahip ya da hukuksal statüleri özel olarak düzenlenen kişilerdir. Bu nedenle, bu tür 
kimseler "özel statülü yabancı" olarak adlandırılmaktadır.

* Birden çok vatandaşlığı olanlar ise, vatandaşlıklarından hiçbiri bulunduğu devletin vatandaşlığı değil 
ise yabancı sayılırlar.

’ Yabancıların değişik bir sınıflandırması için bkz. NOM ER. s.50.

111 "Her yabancı, yabancı teb’a değildir, fakat her yabancı teb’a. yabancıdır”: BERKİ, s. 146.

11 Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun, Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Yönetmelik, 
Yabancı Uyruklu öğretim  Elemanı Çalıştırılmasına Dair Esaslar bu düzenlemelere örnek olarak 
gösterilebilir.
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yanlış karşısında yabancı uyruklu denilse bile yabancı kavramı doğru bir şekilde 
anlaşılmak gerekir. Aksi halde, gerçekte yabancı olan birçok kimse hak kaybına 
uğrayabilir.

Türk Yabancılar Hukuku’nda Türk soylu yabancılar, diğer yabancılardan 
farklı bazı özel düzenlemelere konu edilmeleri bakımından “ayrıcalıklı 
abancılarategorisi”ni oluşturmaktadırlar12. Yabancı sayılan diğer bir ayrıcalıklı 
grup ise. Vatandaşlık Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkmıştır1'.

B) Yabancılara Tanınacak H aklar  Konusunda Uluslararası Hukukta 
Kabul Edilen İlkeler

Yabancı kavramına uluslararası hukukta devletin yetkileri" açısından 
bakıldığında şöyle bir tanım yapmak yanlış olmayacaktır: “Yabancı, ülkesi 
üzerinde bulunduğu devletin ülkesel yetkisi ile uyrukluk (tâbiiyet) bağı ile bağlı 
bulunduğu devletin kişisel yetkisine tâbi olan hukuk süjesidir” 1'. Bu tanım 
uyarınca ülkesel ve kişisel yetki kavramlarını tanımlamak ve bu yetkilere 
uluslararası hukuk tarafından getirilen sınırlamalara bakmak yerinde olacaktır.

Devletin kişisel yetkisi, devletin kurucu öğelerinden insan topluluğu 
üzerindeki yetkisi16 olarak tanımlanabilir. Devlet, kendisiyle hukuksal bağı olan 
kişiler ve araçlar üzerinde birtakım yetkilere sahiptir. Devletin ülkesi üzerinde ve 
ülke dışında da sahip olduğu bu yetkisinin ana dayanağı uyrukluk bağıdır17. İlke

12 Türk soylu yabancılar, çalışma hakkı bakımından getirilen yasaklama vc sınırlamalara değil, 
kendileri hakkında çıkarılmış düzenlemelere tâbidirler.Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek vc 
Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine 
İlişkin Kanun (RG.29.8.1981, 17473) ve bu kanunun uygulanması hakkında çıkarılan Yönetmelik 
(RG. 14.1.1983, 17928) bu düzenlemelere örnek olarak gösterilebilir.

7.6.1995 tarih 4112 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 
(RG. 12.6.1995, 2231) uyarınca, "Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar 
Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların 
kanunî mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı 
kalmak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi 
konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler". Özellikle 
A lm anya'da bulunan Türk vatandaşları düşünülerek hazırlanmış bu hükümle, doğumla Türk vatandaşı 
olmuş, Türk vatandaşlığından ilişkisi çıkma yoluyla kesilmiş olan bu kimselere anılan haklardan 
vatandaş gibi yararlanma olanağı sağlanmıştır.

14 Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bkz. M ANN, F.A.: “The Doctrine o f  Juristiction in International 
Law” , Studies in International Law, Oxford 1973, s. 1-140.

15 Bu yönde bkz. NOMER. s.3.

16 PAZARCI, H.: Uluslararası Hukuk Dersleri, II.Kitap, B.5, Ankara 1998, s.32.

17 PAZARCI, s.65.

4



olarak uyrukluk konusu, her devletin münhasır yetkili olduğu alanlardan biridir. 
Aksine bir andlaşma bulunmadıkça her devlet, uyrukluğunun kazanılma ve 
kaybedilme şartlarını kendi ulusal yasaları ile düzenleme hakkına sahiptir18.

Devletin ülkesi üzerinde ilke olarak münhasır egemenliği vardır. 
Andlaşma hükmü ya da yapılageliş kuralı aksini öngörmedikçe her devlet ülkesi 
üzerinde tek yetkilidir. Bu yetki ülkesel yetki olarak anılmaktadır. Devlet, bu 
yetkiye dayanarak yasama, yürütme, yargı işlemlerini tek başına yapmaya yetkili 
kılınmıştır. Bu yetki, kişiler ve eşyalar bakımından değerlendirildiğinde 
uluslararası hukukun öngördüğü kısıtlamalar dışında, devletin ülkesi üzerinde 
sürekli ya da geçici olarak yaşayan herkes ve her şey bu yetkinin konusunu 
oluşturur19. Kısaca devletin ülkesel yetkisinin konusunu, o ülke üzerinde yaşayan 
vatandaşlar ve yabancılar oluşturmaktadır.

iler devlette sayı ve oranı değişmekle birlikte o devlete vatandaşlık bağı 
ile bağlı olmayan kişiler vardır. Yabancı denilen bu kişilerin hukuki statülerinin 
belirlenmesi, onların da bir hukuk süjesi olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Yabancıların hukukî statülerinin belirlenmesi zorunluluğu, ayrı ayrı devletlerin 
mevcudiyetinin ve vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu devletin ülkesi dışında 
yaşayan, çeşitli amaçlarla bir başka devlette bulunan yabancıların varlığının bir 
sonucudur. Günümüzde, yabancılara kapılarım bütünüyle kapatan bir devlet 
düşünülemeyeceğine göre, yabancıyı ülkeye kabulden sınırdışı etmeye kadar 
birçok husus yabancının bulunduğu ülke dcvletince düzenlenmek zorundadır.

Her devlet, yabancıları ülkesine kabul koşullarını belirlemek hususunda 
tek yetkilidir. Yabancıları ülkeye kabul, devletin ülkesel yetkisi alanına 
girmektedir.

Yabancıların bir devlet ülkesine girmesinden sonra, o ülkede kalabilme 
koşulları da ülke devletince saptanmaktadır. Kapitülasyonlar dışında, ilke olarak 
bir devletin ulusal yasaları o ülkede bulunan yabancılar için de geçerli olacaktır. 
Yabancılar, vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları devletin kişisel yetkisine tâbi ve bu 
devletin diplomatik koruması altındadır.

Ülkesel yetki bağlamında düşünüldüğünde, ülkesine kabul ettiği 
yabancılara haklar tanımada tek yetkili yine o devletin kendisi olmaktadır. Ama bu 
ilke mutlak değildir. Devlet, ülkesi üzerinde bulunan yabancıların hukukî

18 PAZARCI, s.66. Bu ilkenin yer aldığı karara örnek olarak Uluslararası Adalet D ivanı'nın 6.4.1955 
tarihinde verdiği Nottebohm kararı gösterilebilir.

19 ROTH, A.H.: The Minimum Standart o f  International Law Applied to Aliens, 1949, s.23; PAZARCI, 
s.33.
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statülerini belirlerken uluslararası hukukça getirilen bazı sınırlamalara uymak 
zorundadır"0.

Ülkesel yetkinin sınırını başka devletlere ve yurttaşlarına zarar vermeme 
yükümlülüğü ile başka devletlerin ülkesel yetkilerine saygı yükümlülüğü 
oluşturmaktadır21. Devletler, ülkelerinde bulunan yabancının şahıs ve mallarına 
saygı göstermek zorundadırlar. Bu ilkeye aykırılık devletin uluslararası alanda 
sorumluluğunu oluşturur.

Yabancılara tanınacak haklar alanında, devletin uluslararası alanda 
sorumluluğuna ilişkin çeşitli ilkeler geliştirilmiştir. Yabancılara tanınacak hakların 
kapsamı ve yabancıların haklarının sınıflandırılması yapılmadan önce, uluslararası 
hukukta kabul edilen bu ilkelere değinmek yerinde olacaktır. Bunlar, “Yabancı ile 
Vatandaşın Eşitliği", “Asgarî Standart İlkesi” ve "İnsan Hakları Doktirini” olarak 
anılmaktadır.

1. Yabancı ile Vatandaşın Eşitliği İlkesi22
Bu ilkeye göre yabancı, ülkesi üzerinde bulunduğu devletin kurallarına 

tâbidir. Vatandaşa uygulanan kurallar ve tanınan haklar bakımından vatandaş ile 
yabancı arasında bir ayırım gözetilmemelidir. “Teb’aya temsil” de denilen bu 
ilkenin doğal bir sonucu yabancıların vatandaşla eşit hak elde edebilmeleri ama 
fazlasını talep edememeleridir2'. Vatandaşa uygulanan rejimden daha kısıtlayıcı

ŞEVKİ, MR.-VR.: Devletler Hususi Hukuku. Yabancıların Hukuki Durumu. C .ll. B.4, İstanbul 1970, 
s.8; A LTUÖ.s.lO : ROTH. s.24.

„
:l PAZARCI, s.37.

"  liu ilke national treatment ya da equality doctrine olarak anılmakladır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
ROTH. s.62-81.

A LTU ö. s. 12; l:ENWİCK. C.G.: “Responsibility o f  The State for The Protection o f  Aliens and Their 
Property", Foreign Policy and International Law. New York 1968. s .71. “ Yabancıların yerliler ile 
müsavi muameleye tâbi olmaları, fakat daha iyi muameleye hakları olmadığı hususundaki prensip 
Calvo Doktrini olarak adlandırılmaktadır. ”Ca/vo Doktrini", ihtiva ettiği müsavat likri ile. batı 
devletlerinin müdahalelerine karşı (.atiıı Am erika devletlerinin kendilerini müdafaa vasıtası olarak 
doğmuş ve inkişaf etm iştir": NOMER, s.33-34. Yazar, Calvo Doktrini ile eşitlik ve asgarî standart 
ilkelerini açıklarken şu şekilde bir bağlantı kurmaktadır: “Calvo Doktrini. Latin Amerika devletlerinin 
müdafaa politikalarının hukukî bakımdan esbabı mucibesi olduğu gibi. Beynelmilel Asgarî Standart 
prensibi de. batı devletlerinin diplomatik müdahalelerinin hukukî gerekçesi olarak meydana çıkmıştır. 
Beynelmilel Asgarî Standart prensibi de yabancıları tebâ ile müsavi muameleye tutmakla beraber, bunu 
bir memleketin hukukî nizamının medeniyetin asgarî icaplarına kati gelmesi şartına bağlamaktadır. 
Yabancılara tatbik edilecek muamele, teb’aya nisbetle değil, medeni devletlerin müştereken kabul 
ettikleri asgarî ölçüye göre tesbit edilecektir": NOM ER, s.35.
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bir statünün yabancılara uygulanması devletin sorumluluğuna yol açacaktır24. 
Benzer uygarlık ve ekonomik yapıya sahip ülkeler arasında bu ilkenin kabul 
edilmesi ve uygulanması bir sorun yaratmamaktadır.

I9.vy sonunda gelişmişlik düzeyi birbirinden farklı devletler arasında 
ilişkiler artmaya başlamış, gelişmiş ülke devleti vatandaşlarının az gelişmiş 
ülkelerde bulunması ve o devlet vatandaşına uygulanan rejime tâbi olmak 
istememesi, vatandaşlara tanınan haklardan fazlasını talep etmesi üzerine eşitlik 
ilkesi eleştirilere maruz kalmıştır. Özellikle kamulaştırma ve kamulaştırma 
tazminatı konularında, bulunduğu ülke devleti vatandaşlarından farklı bir statüye 
sahip olmak isteyen yabancıların bu istekleri çeşitli yargı kararlarına da konu 
olmuştur25. Eşitlik ilkesine getirilen bu eleştiriler26. 1. Dünya Savaşından sonra 
asgari standart ilkesinin doğumuna neden olmuştur.

2. Asgarî Standart İlkesi

Bu ilke, yabancılara tanınacak hakların kaynağının ulusal hukuk değil, 
uluslararası hukuk olduğu tezine dayanır. Bu ilkeye göre, devletler ülkelerinde 
bulunan yabancılara insan olmak itibarıyla birtakım haklar sağlamak 
zorundadırlar. Aksi halde devletin uluslararası alanda sorumluluğu söz konusu 
olacaktır2'.

“Minimum standart” ya da "adaletin milletlerarası standardı” da denilen 
bu ilkeye göre, uygar ülkelerce kabul edilmiş asgarî, temel adalet standardı vardır. 
Bu standartların altında hak tanıyan devletin kurallarını diğer devlet kabul etmeye 
zorlanamaz. Yabancının bulunduğu ülke devleti bu hakları vatandaşlarına tanımasa 
dahi yabancılara tanımak zorundadır. Hattâ, yabancıya sağlanacak haklar o ülkede 
vatandaşa tanınmış olandan daha kapsamlı olabilir.

Bu ilke de çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştiriler devletin 
egemenlik yetkisine müdahale ve uluslararası hukukun önceliği noktalarında 
toplanmaktadır. Ayrıca asgarî standart kavramının tanımı ve bu standart 
kapsamına hangi hakların girdiği gibi hususların belirsiz olduğu savunulmuştur. 
Asgarî standart görüşü taraftarları ise, uygar ülkelerde kabul edilmiş genel

34 ROTU, s.63 vd. vc s.8 l.

-- Bu kararlar için bkz. ROTU, s.63.

Bu konuda ayrıntılı inceleme için bkz. ROTH, s .l 16 vd.

”  FENW iCK. s.71; LAUTERPACHT, H.: International Law and Human Rights, Londra 1950, s.121. 
Ayrıntılı inccicmc için bkz. NOMER, s.37-45.
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ilkelerin, ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarının bulunduğunu, bundan yola 
çıkmanın belirsizliği ortadan kaldıracağını savunmuşlardır28. Standardın 
kapsamının belirlenmesinde “medenî milletlerce kabul edilmiş hukukun genel 
ilkeleri”nin ölçü olarak kabul edilmesini savunanlar olduğu gibi, hakların 
sıralamasını yapanlar da olmuştur29.

3. İnsan Hakları Doktrini

İkinci Dünya Savaşrndan sonra, yayınlanan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bildirgeler ve imzalanan 
sözleşmeler ile, “vatandaşlık bağı nazara alınmadan insan hak ve hürriyetlerinin 
evrensel korunması” şeklinde bir hukuk kuralı formüle edilmiştir. İnsan hakları 
alanında yapılan uluslararası düzenlemelerde bireyin vatandaş-yabancı farkı 
gözetilmeksizin insan olması sebebiyle uluslararası hukukun koruması altında 
olduğu güvence altına alınmaktadır'".

Bu gelişme ile yabancıların bulundukları ülkede en azından bazı temel 
haklardan faydalanacakları ilkesi teyit edilmiş ve minimum standart veya asgari 
had adı verilen ilke açıklığa kavuşmuştur’1. Bu nedenle insan haklan alanında 
yapılan uluslararası düzenlemeler bütününü başlı başına bir doktrin olarak 
değerlendirmeyip, bunu asgari standartların somutlaşması olarak kabul eden 
yazarlar da vardır’2.

Fakat insan haklan alanında yapılan düzenlemelerle güvence altına alınan 
haklar, vatandaş ile yabancı arasında ayırım yapılmaksızın herkese tanınmakta ve 
koruma altına alınmaktadır. Bu nedenle İnsan Haklan Doktrini, vatandaş ile 
yabancının eşitliği ile asgari standart ilkesini bir arada bünyesinde 
barındırmaktadır.

ROTU, s. 120-121. NOMER. Asgari standart prensibine getirilebilecek eleştiriler bahsinde bu 
hususlara değinmekte ve şöyle demektedir: "Asgarî standart prensibi, batı devletlerinin devletler 
camiasındaki siyasî ve askerî üstünlükleri neticesi olarak, batının taleplerini tamamen yerine 
getirebilecek devletleri, devletler camiasına kabul edilmesini temin maksadıyla ortaya atılmış olup bu 
manada devletler camiasına dahil olmak için bir devletin batı devletlerinin tebâlarının ııc gibi taleplerini 
ifa etmek mecburiyetinde olduklarını gösterir”  (s.42).

”  ROTH, s. 185-188.

AKI1.1.IOĞLU, insan Hakları, (İnsan Hakları). C.l, Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri. 
Ankara 1995, s.26-29.

51 İnsan Hakları belgelerinin asgarî standartın ötesinde olduğu yolunda bkz. LAUTERPACHT, s.343.

”  ROTH, s. 188.
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Yabancılar hukukunun temeli olarak insan haklarını ileri sürenler de 
vardır” . Bu görüş, yabancılara tanınacak hakların kaynağının insan hakları 
alanında yapılan antlaşmalar, başka bir deyişle yabancılar hukukunun kaynağının 
uluslararası hukuk olduğu tezini de beraberinde getirir. Bu yaklaşım, yabancılar 
hukukunun kaynağını uluslararası hukuka indirgemek anlamına geleceğinden 
doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü, yabancılar hukuku ulusal ve uluslararası 
hukuktan kaynağını almaktadır.

Antlaşmalar yabancılar hukuku kaynaklarından yalnızca biridir. 
Antlaşmalardan başka uluslararası kaynaklar (milletlerarası teamül, hukukun genel 
ilkeleri, mahkeme kararları ve doktrin) da vardır. İnsan hakları alanında yapılan 
antlaşmalar “devletin yasama yetkisine getirilebilecek sınırlamalar” haline 
gelmektedir. Bu düzenlemelerin ulusal kanun koyucunun müdahalesiyle 
somutlaşması, ulusal hukuklara dahil edilmesi gerekir. Çünkü insan hakları 
alanında yapılan antlaşmalar da genel, soyut kurallar içerirler.

Her devlet yabancılara haklar tanırken ulusal hukuklarında belli 
yöntemler izlemektedir. Bu gelişmelerin ışığında devletlerin yabancılara haklar 
tanırken kullandıkları yöntem farklılığına değinebiliriz.

C) Yabancılara H aklar Tanınmasında Ulusal Hukuklarda Kullanılan 
Sistemler

Yabancılara hangi hakların tanınacağı, bunun vatandaşlara tanınan 
haklarla eşit olup olmayacağı yalnızca hukukî bir sorun değildir. Ekonomik ve 
siyasî şartlar, ülkenin gelişmişlik düzeyi, ülkenin ihtiyaçları, savaş ve barış hali 
gibi hususlar yabancılara tanınacak hakların kapsamında rol oynar. Örneğin 
ekonominin vatandaşların elinde ve kontrolünde olmasını ilke edinen bir ülkede 
yabancıların çalışma hakkına kısıtlamalar getirilebilir ya da tam tersi, ucuz 
işgücüne veya yabancı sermayeye ihtiyaç duyan bir ülkede yabancıların çalışma 
özgürlüğü vatandaşlarla eşit bir şekilde, hattâ onlardan daha geniş düzenlenebilir.

Kısaca, bir ülkenin “yabancı siyaseti” o ülkede bulunan yabancılara 
haklar tanınmasında belirleyici bir rol oynar. Bu siyaset, hangi ülke vatandaşlarına 
ne kadar hak tanınacağında, yani yabancıların kendi arasında yapılacak ayrımlarda 
da etkili olur.

Hukuk ötesi olgular bir yana bırakılırsa, normatif düzenlemelerin 
yapılmasında yabancılara haklar tanınmasında kabul edilen yöntemler bakımından 
devletler, genellikle şu sistemlerden yararlanmaktadır: “Eşitlik ve Genellik 
Sistemi”, “Sınırlama Sistemi”, “Karşılıklı İşlem Sistemi”34. Bu sistemler çeşitli 
hak kategorileri için ayrı ayrı benimsenebilir ya da karma bir usul izlenebilir. Bu.

”  NOMER, s.3.

11 Bu sistemler için bkz. BERKİ. O.F., s. 164.

9



her devletin kendi yapısına uygun olarak o devlet tarafından belirlenecektir. 
Devletlerin yabancılara vatandaşlarla eşit haklar tanımaya zorlayan bir 
milletlerarası hukuk kuralı yoktur.

1. Eşitlik ve Genellik Sistemi

Bu sisteme göre, yabancı ile vatandaşın eşit olması ana ilke; yabancıların 
haklarının sınırlandırılması ise istisnadır. Bu sistemi kabul eden devletlerde 
yabancı ile vatandaşın mutlak eşitliği sağlanmıştır denilemez. Ama, özellikle 
hususî haklar (özel haklar) alanında fark yok gibidir’“'.

Bu sistemin tamamen kabul edildiği ya da tamamen reddedildiği ülke 
yoktur denilebilir. İnsan hakları alanında sağlanan gelişmeler sayesinde, temel hak 
ve özgürlükleri yabancıya en azından teorik olarak tanımayan bir ülke 
düşünülemeyeceğine göre, hiç değilse bu haklarda vatandaş-yabancı ayrımı 
terkediimeye başlanmıştır denilebilir. Bu anlamda eşitlik sisteminin tamamen 
reddedilmediğini iddia etmek mümkündür.

Vatandaş ile yabancının mutlak eşitliğinin sağlanması ihtimaline gelince 
şu söylenebilir: Daha önce de değinildiği gibi, her devletin yabancı siyaseti 
ülkenin ekonomik durumuna, savaş ve barış halinde olup olmamasına ve diğer 
devletlerle olan ilişkilerine göre değişmektedir. Bu nedenle, yabancıya vatandaşı 
ile eşit haklar tanıyan bir devlette bile en azından ülkede bulunan yabancılar 
arasında bir ayırım söz konusu olabilir.

Eşitlik ve genellik sistemini kabul etmiş ülkelerde yabancıların bir haktan 
yararlanıp yararlanamayacağı kural-istisna ilişkisi ile bulunacaktır. Buna göre, 
vatandaş ile yabancının eşitliği asıl, sınırlamanın ise istisna olacağı esası 
getirilmiştir. Açıkça sınırlamanın yapıldığı alanlar dışında, o hakkın yabancıya da 
tanındığı hususunda bir düzenleme olmasına gerek olmaksızın, haktan 
yararlanmada bir eşitliğin olduğu şeklinde yabancı lehine bir yorum yapılacaktır.

2. Sınırlama Sistemi

“Tahdit Sistemi” ya da “Anglo-Amerikan Sistemi” adı da verilen’6 bu 
sistemde temel ilke, hakların sadece vatandaşlara tanınmasıdır. Yabancılara hak 
tanınabilmesi için açık bir hükme gerek vardır. Bu açık hüküm, kanunî 
düzenlemelerde yer alabilir ya da yabancıların belirli bir haktan yararlanacağı 
mahkeme kararları ile hüküm altına alınmış olabilir. Eşitlik ve genellik sisteminin

M BERKİ, O.F., s.165. 

“ BERKİ, O.F., s. 164.
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tersine burada, sınırlamanın değil: hakkın kapsamının ya da eşitliğin açıkça 
belirtilmesi gerekir.

Tahdit sistemi de denilen” bu sistemde yabancıların haklarının daima 
sınırlandığı ya da yabancılara haklar tanınmadığı sonucuna ulaşılmamalıdır. Bu 
sistemde yabancılara hangi hakların tanındığı ve hakların kapsamı her hak 
kategorisiyle ilgili kurallar incelenerek bulunacaktır.

3. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) Sistemi

Devletlerin kendi ülkelerinde birbirlerinin vatandaşlarına aynı nitelikteki 
hakları, benzer şartlar çerçevesinde tanımalarım ifade eden sistemdir. Karşılıklılık, 
yabancı bir kişinin, bir ülkede, kendi devletinin yabancılara tanıdığından fazla 
haklara sahip olmaması şeklinde tanımlanabilir’8. Karşılıklı işlem ahdî, kanunî ve 
fiilî olmak üzere çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Ahdî (sözleşmeye dayanan) karşılıklılıkta, yabancının ülkesi üzerinde 
bulunduğu devlet ile uyrukluk bağı ile bağlı olduğu devlet arasında yapılmış bir 
anlaşma olmalıdır. Yabancıya tanınacak hakkın kapsamı bu anlaşma uyarınca 
belirlenecektir. Fransa, Belçika ve Lüksemburg’da bu sistem kabul edilmekted¡r'',.

Kanunî ve fiilî karşılıklılıkta ise. bir ülke üzerinde bulunan yabancıya 
tanınacak haklar, sözleşmeye değil, yabancının mensup olduğu devlette yürürlükte 
olan bir kanuna veya fiilî bir uygulamanın varlığına göre belirlenecektir. Buna 
göre, bir ülkede bulunan yabancı, kendi ülkesinde o devlet vatandaşlarına kanunla 
ya da kanunla olmasa bile fiilî olarak bir hakkın tanındığım ispat etmek suretiyle o 
haktan yararlanabilecektir. Bu sistemi kabul eden devletlere örnek olarak Almanya 
verilebilir40.

Kabul edilen sistemler ne olursa olsun yabancıların haklarının birçok 
uluslararası antlaşmaya konu edildiği görülmektedir. Bu antlaşmalarda genel 
olarak müktesep haklara saygı, karşı işlem, karşılıklılık, en çok gözetilen ulus 
kaydı gibi kayıtlar yer almaktadır. Antlaşmalarda yer alan bu kayıtlar birer 
milletlerarası teamül halini almıştır. Bu kayıtları başlı başına bir sistem olarak 
değil, kabul edilen sistemlerin uygulamaları şeklinde anlamak yanlış olmayacaktır.

37 BERKİ, O.F., s. 164.

’* TEKİNALP, G.: Türk Yabancılar Hukuku, B.S, İstanbul 1996, s.19.

”  BERKİ, O.F., s. 165.

40 BERKİ, O.F., s. 165.
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Ancak, karşılıklılık ilkesi çok kullanıldığı için bu ilke bir sistem olarak kabul 
edilebilir.

4. Türk Hukukunda Kabul Edilen Sistem

Uluslararası hukukta yabancılara haklar tanınmasında Vatandaş ile 
Yabancının Eşitliği, Asgarî Standart ve İnsan Haklan Doktrini ilkelerinin gelişim 
seyri yukarıda açıklanmıştı. Türk Yabancılar Hukukunda bu ilkelerden hangisinin 
üstün tutulduğu Anayasa’nın 16.maddesi ışığında incelenebilir. Anayasanın 16. 
maddesi, “temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun 
olarak kanunla sınırlanabilir” hükmünü içermektedir.

Anayasa’nın “Temel Hak ve Ödevler” başlığını taşıyan II.Kısım Birinci 
Bölüm’de yer alan temel hak ve özgürlükler bakımından, vatandaş-yabancı ayrımı 
yapılmak yerine yabancıların haklarının sınırlanmasında genel ilke (Any.m. 16) 
konulmakla yetinilmiştir. Bu hüküm, yabancıların -temel hak ve özgürlükler 
bakımından- Anayasa’da Türk vatandaşlarına tanınan hak ve hürriyetlerden kural 
olarak yararlanabileceği anlamını taşır41.

Yabancılara tanınmış temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında 
“milletlerarası hukuka uygunluk” ölçütünün getirilmesi ile İnsan Hakları 
alanındaki yapılan uluslararası anlaşmalara ve gelişmelere gönderme yapıldığı 
söylenebilir. Bu ölçüt ile Anayasa’da uluslararası hukukta yabancılara haklar 
tanınmasında bir ilke olan İnsan Hakları Doktrini’nin benimsendiğini söylemek 
mümkündür. Anayasa’nın “Genel Esaslar” başlığını taşıyan Birinci Kısmında yer 
alan ve Cumhuriyetin niteliklerinin belirtildiği 2. maddesindeki “ İnsan haklarına 
saygılı devlet” ibaresi de bu görüşü destekler niteliktedir.

Ulusal hukuklarda yabancıların haklarının düzenleniş biçimi bakımından 
Eşitlik ve Genellik Sistemi ile Sınırlama Sisteminin kullanıldığı belirtilmişti. Türk 
Yabancılar Hukuku’nda eşitlik ve genellik sistemi hâkimdir denilebilir. Bu sistem 
uyarınca, vatandaş ile yabancının eşitliği asıl, yabancıların haklarının 
sınırlandırılması ise istisnadır. Haklardan yararlanmada yabancılara getirilecek 
sınırlama ya da yasaklamanın milletlerarası hukuka uygun olarak ve kanunla 
yapılması gerekir.

Türk Yabancılar Hukuku’nda yabancıların hangi haklardan 
yararlanabileceği tek bir düzenlemede gösterilmemiştir. Bir Yabancılar Hukuku 
Kodu olmadığından, her hak kategorisi için, o alandaki düzenlemelerin 
incelenmesi gerekir. Başta Anayasa olmak ilzere diğer kanunlar bu incelemede 
temel alınacaktır.

41 1961 Any.m. 13 hakkında bu yönde bir yorum için bkz. NOMER; s.84.
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Anayasa’nın 10,12 ve lö.maddeleri ile Medenî Kanunun
8.maddelerinden eşitlik ve genellik sisteminin kabul edildiği sonucu çıkarılabilir. 
Anayasa’nın “kanun önünde eşitlik” başlığını taşıyan lO.maddesiııde; “herkes, dil, 
ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” (f. 1) denilerek eşitlik ilkesi 
Anayasa'da ‘genel esas’lardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu hükümdeki 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkes” ibaresinden vatandaş-yabancı 
ayrımının da yapılmayacağı açıktır.

Temel hak ve hürriyetlerin niteliğini düzenleyen Anayasa’nın
12.maddesinde de “herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
temel hak ve hürriyetlere sahiptir” (f .l)  denilerek temel hak ve hürriyetlerin 
vatandaşlara hasredilmediği belirlenmiştir.

Yabancılara tanınan hakların sınırlanması, yukarıda da değinilen 
Anayasa’nın 16.maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre, “temel hak ve 
hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlanabilir".

Medenî Kanun’un 8.maddesinde “her şahıs medenî haklardan istifade 
eder; binaenaleyh kanun dairesinde haklara ve borçlara ehil olmakta herkes 
müsavidir”, denilmek suretiyle haklardan yararlanmada eşitlik ilkesi getirilmiştir.

Türk Hukuku’nda eşitlik ve genellik sistemi “mutlak bir biçimde”, “tek 
başına” kabul edilmemiştir. Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı 
andlaşmalarda, eşitlik ilkesinden başka karşılıklılık, kazanılmış haklara saygı ve cıı 
çok gözetilen ulus kaydı şartlarının yer aldığını görmek mümkündür. Eşitlik ve 
genellik sisteminin, yabancılara Türk vatandaşlarına tanınan hakların aynını 
tanımak anlamına gelmediği de belirtilmelidir. Kanun koyucu yabancılara haklar 
tanınmasında, uluslararası hukukta kabul edilen genel ilkeler saklı kalmak 
kaydıyla serbesttir. Yabancıların hakları belli şartlarla tanınmış veya hakların 
kullanılmaları vatandaşlardan farklı olarak belli usullere bağlanmış olabilir.

III.YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN  
SINIFLANDIRILMASI VE ÖĞRENİM  VE ÖĞRETİM  
Ö Z GÜRLÜĞÜNÜN BU SINIFLANDIRM ADAKİ YERİ

Yabancıların hak ve özgürlüklerine ilişkin kurallar, çeşitli ölçütlere göre 
sınıflandırılmaktadır. “Yabancılara tanınan hakların niteliğine” göre, genel olarak, 
üçlü bir sınıflandırma yapılmaktadır'12.Yabancıların hakları; siyasal haklar, kamu 
hakları ve özel haklar şeklinde üç kategoriye ayrılmaktadır.

42 MR/VR SEV İö, DIIH, s.65; YÜRÜK, A.K.: Devletler Hususi Hukuku, Kitap II, Ecnebilerin Hukuki 
Vaziyeti, İstanbul 1937, s.42-49; BERKİ, O.F., s. 153; BERKİ, Ş.: Tatbiki Devletler Hususi Hukuku, 
Ankara 1949-1950, s.25 vd.; ALTUĞ, s.86, 166 vd.
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Klasik diyebileceğimiz bu sınıflandırmada, seçme, seçilme ve siyasî 
faaliyette bulunma lıakkı, kamu hizmetlerine girme, askerlik hizmeti ve TBMM’ne 
dilekçe verme hakkı siyasal haklar olarak kabul edilmektedir. Siyasî haklar 
alanında vatandaş ile yabancının eşitliği kural olarak uygulanmaz. Siyasî hakların 
yabancılara tanınmaması devletlerin geleneksel bir davranış biçimi olarak 
gözlenmektedir. Devlet yönetimine doğrudan ya da dolaylı katılımı sağlayan 
siyasal hakların sahibi olmak, tarihsel olarak, vatandaşlarla yabancılar arasında 
kesin bir farklılık olarak algılanmıştır.

Kamu haklarından maksat, düşünce özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, 
yerleşme ve seyahat özgürlüğü, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü gibi temel hak 
ve özgürlükler ile sosyal güvenlik hakları, eğitim ve öğrenim hakkı gibi ekonomik 
ve sosyal haklardır. Bu tür haklarda. Devletin ülkesinde bulunan yabancıların 
haklarına milletlerarası hukuka uygun sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, vatandaş 
ile yabancının eşitliğine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bir hakkın kamu hakkı olarak 
kabul edilmesi, kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu yararı ve kamu sağlığı gibi 
nedenlerle sınırlanabileceği ihtimalini de beraberinde getirmektedir.

Bu klasik üçlü sınıflandırmada; sözleşme yapma özgürlüğü, mülkiyet 
hakkı, miras hakkı gibi özel haklar alanında, kural olarak vatandaş ile yabancı 
arasında fark gözetilmemektedir. Doktrinde yabancıların haklarını farklı 
sınıflandırmalara tâbi tutan yazarlar da vardır.

Göğer, yabancıların haklarını, Anayasa’da vatandaşlara tahsis edilmiş ve 
edilmemiş haklar şeklinde ikili bir ayrımda incelemektedir'1’. Yazar, vatandaşlara 
tahsis edilmemiş hakları da kendi içinde ikiye ayırmaktadır. Yazara göre, bu 
kategori, vatandaş-yabancı eşitliğini haklı kılanlar ve kılmayanlar şeklinde 
ayrılmaktadır. Eğitim öğretim özgürlüğü, vatandaş-yabancı eşitliğini 
gerektirmeyenler kısmında ele alınmaktadır44.

Ökçim, yabancıların haklarını hukukların çatışması için ön mesele teşkil 
eden ve etmeyenler olarak ikiye ayırmaktadır45. Bu ayrıma göre yabancılara siyasî 
haklar tanınmadığına göre, siyasî haklar dışında kalan haklar ön mesele teşkil 
edebilir niteliktedir. Bu yorumdan hareketle eğitim ve öğretim özgürlüğünün ikinci 
bölümde yer aldığı sonucu çıkarılabilir.

Tekinalp, kamu hakları ve özel haklar şeklinde ikili bir ayırım yaptıktan 
sonra, kamu haklarını siyasî haklar ve diğer kamu hakları olarak incelemeyi tercih

43 GÖĞER, s. 14-19.

44 GOOER, s.54-59.

45 ÖKÇÜN, (Çalışma), s. 19.
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etmektedir46. Eğitim ve öğretim özgürlüğü, ikinci kısımda yani siyasî olmayan 
kamu haklarında ele alınmaktadır.

Çelikel, Anayasadan hareket ederek, yabancıların haklarını siyasî haklar, 
sosyal ve ekonomik haklar ve temel hak ve özgürlükler olarak üçe ayırmaktadır47. 
Eğitim ve öğretim özgürlüğü sosyal ve ekonomik haklar ve özgürlükler alanında 
ele alınmaktadır.

Bu ayırımları çoğaltmak mümkündür48. Anılan yazarların yaptığı 
ayrımların dayandığı ölçütler farklı olmakla birlikte ortak paydanın siyasî hakların 
ayrı bir kategori oluşturması olduğunu söylemek mümkündür. Yabancıların siyasî 
hakları vatandaş-yabancı ayrımının kesin olarak yapıldığı tek alan olarak kalmaya 
devam etmektedir. Bu ayrımın günümüzde yumuşamaya başladığı da 
görülmektedir. Yerleşik yabancıların ve özellikle göçmenlerin bulunduğu 
ülkelerde, yerel yönetimlere katılma hakkıiıın vatandaşların tekelinden çıktığı 
söylenebilir49.

Yukarıda yapılan sınıflandırmalarda, eğitim ve öğretim özgürlüğünün bir 
kamu hakkı olduğu görüşü baskındır.Doktrinde yalnızca Timur, eğitim ve öğretim 
özgürlüğünü bir bütün olarak kamu hakları arasında görmesine rağmen, okutma 
(öğretim) özgürlüğünü siyasal hak olarak görmektedir. Timur’a göre, “Türk 
gençlerinin terbiyesi, onların taze dimağlarına dış alem hakkında verilecek kıymet 
ölçüleri. Devletin gelişme seyrine ve milletin istikbaline şiddetle müessir 
olacaktır” 50.

46 TEKİNALP. s.27-29.

47 ÇELİKEL, s.73.

Js ÖKÇÜN. (Çalışma), s. 14 vd.

49 Avrupa Konseyi taralından hazırlanan 'Y abancıların Yerel Düzeyde Kamu Yaşamına Katılmaları 
Hakkında Sözleşnıe'de ülkede yerleşik yabancıların yerel yaşama katılmalarım sağlayacak ifade', 
toplanm a’ ve 'örgütlenm e' hakları ile ‘yerel seçimlerde seçme ve seçilme" haklarının tanınması 

öngörülmüştür. Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamıştır (Sözleşme için bkz. AKILLIO öLU . (İnsan 
Haklan), s.28).

5,1 TİMUR, H.: "Türkiye’de Yabancıların Okum a vc Okutm a Hürriyeti Bakımından Durumu” , (Okuma 
ve Okutma). İHFM, 1945, s.272. NOMER, yabancılara tanınacak haklar konusunda kesin bir ayırım 
yapmak yerine, "m üsavat" ve "asgarî standart” ilkelerini açıklarken çeşitli açıklamalar getirmektedir 
(Bkz. s.48-90). Yazar, yabancıya ikamet ettiği ülke devletinde "İçtimaî ve İktisadî hayata iştirak 
bakım ından"-sağlanacak haklar halisinde “Yabancılar teb’a gibi ikamet devletinde mutat bir hayatın 
idamesi için icap ettiği nisbette, mal iktisabı ve bunlar üzerinde tasarruf haklarından istifade 
edebilecekleri gibi, diğer muhabere ve tedris müesseselerinden de faydalanabilirler”  demekle birlikte, 
okutma hakkını bundan ayrık tutmaktadır. Yazara göre, "okutma hakkının, teb ’aya müsavi tarzda 
yabancıya tanınması zarureti yok tur" (s.69). Böylelikle Yazar, yabancıların eğitim  vc öğretim 
özgürlüğünün yalnızca bir boyutuna okutm a (öğretim ) hakkına değinmekte vc bu alanda vatandaş ile 
yabancının eşit olmadığına işaret etmektedir.
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Sistematik açıdan kolaylık sağlayan bu ayrımlara karşı getirilebilecek bir 
eleştiri, hakların düzenlediği yaşam kesitini ve diğer haklarla olan ilişkisini göz 
ardı edebilecek bir niteliğe sahip olmalarıdır. Çalışma ve sözleşme yapma 
özgürlüğü ile mülkiyet lıakkı arasındaki yakın bağlantı örneğinde olduğu gibi, bazı 
hakları özel haklar ya da kamu hakları şeklinde ayırmak güçtür.

Bu ayrımın, haklar temelinde şekillendiği; özgürlüklere değinmediği bir 
başka eleştiri olarak getirilebilir. Herkese karşı ileri süriilebilen mutlak haklar ile 
yalnızca hukukî ilişki taraflarına karşı ileri sürülebilen nisbî haklar ayrımına 
dayanan bu sınıflandırmada, temel haklar ile sosyal ve ekonomik hakların büyük 
bir bölümü kamu hakları arasında yer almaktadır. Oysa niteliği, korunması ve 
sınırlanması bakımından bu haklar birbirinden farklıdır. Örneğin, sosyal ve 
ekonomik haklar alanında, devlet, görevlerini “ekonomik istikrarın korunmasını 
gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde” yerine getirirken (Any.m.65) 
temel hak ve hürriyetlerin sınırı bakımından böyle bir hüküm Anayasa’da 
sevkedilmemiştir.

Hakların kazanılmasının tarihsel süreç içinde gösterdiği aşamalar ve 
düzenleniş biçimi yabancıların haklarının sınıflandırılmasında da çıkış noktası 
olarak alınabilir. Vatandaşların haklarında olduğu gibi, yabancıların hakları 
hususunda da Anayasa’dan yola çıkılabilir.

1961 Anayasası’nda olduğu gibi, 1982 Anayasası’nda da haklar alanında 
“kişinin hakları”, “siyasal haklar”, “ekonomik ve sosyal haklar” şeklinde üç 
bölümlü bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme, kaynağını Jellinek’in devletin 
birey karşısındaki konumunu belirleyen negatif, pozitif ve aktif statü hakları 
ayrımından almaktadır. Koruyucu haklar da denilen negatif statü haklarında, 
devletin bireye karışmaması, yani devletin olumsuz bir edimde bulunması; isteme 
haklan da denilen pozitif statü haklarında, bireyin devletten olumlu bir edim 
istemesi; katılma hakları da denilen aktif statü haklarında bireyin devlet 
yönetimine katılması ifade edilmektedir.

Yabancılar, aktif statü haklarında yani katılma haklarında vatandaşla eşit 
değildir. Bu durum, siyasal hakların devlet egemenliği ile ilgili olarak 
görülmesinden kaynaklanmaktadır. Korunma haklan da denilen negatif statü 
haklarında vatandaş ile yabancının eşitliği asildir. Bu eşitlik, Anayasa’da ve 
uluslararası düzenlemelerde de ifadesini bulmaktadır. Ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklar alanında, yani pozitif statü haklan olan isteme haklarında eşitliğin 
sağlanmaya çalışıldığı, bir başka ifadeyle eşitliğin bir amaç olduğunu söylemek 
mümkündür. Yabancıların haklarının en çok sınırlanmaya maruz kaldığı ve 
Yabancılar Hukukunun en çok ilgilendiği alanın bu haklar olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, isteme hakları haktan çok bir özgürlükler alant 
olarak kalmaktadır. Hak, bir kimseye hukuk düzeni tarafından tanınan ve güvence 
altına alınan bir yetki iken, özgürlük bir şeyi yapıp yapmama serbestisidir.
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Yabancıların eğitim ve öğretim özgürlüğü de, hak ve özgürlük arasındaki bu fark 
saklı kalmak kaydıyla, isteme haklan kapsamında incelenebilir.

Haklar listesine her geçen gün yenileri eklenmektedir. Gelişme hakkı, 
çevre hakları, barış haklan gibi haklar ‘dayanışma hakları’ olarak 
tanımlanmaktadır'1. Eğitim ve öğretim özgürlüğü, gelişen haklar listesinde 
“kültürel haklar” katalogunda yer almaktadır. Kültürel haklar, düşünce açıklama 
hakkı, eğitim hakları, bilim ve sanat hakları, iletişim haklan, fikrî hakları da 
içeren, bireysel ve toplu düzeyde haklar olarak tanımlanmaktadır'2. Anayasamızda 
ayrı bir kültürel haklar kategorisi ortaya konmamıştır; ama, bu durum kültürel 
hakların düzenlenmediği anlamına gelmez. Anayasa’da bilim ve sanat hürriyeti 
(m.27), eğitim ve öğrenim hakkı (m.42), sanatın ve sanatçının korunması (m.64) 
ile ilgili hükümler bu düzenlemeye örnek olarak gösterilebilir.

Kültürel haklar kataloguna yeni haklar da dahil olmaktadır. Eğitim ve 
öğrenim hakkı ve özgürlüğü, bu komşu hakların gelişmesiyle yakından ilgilidir. 
Eğitimin dil ve kültürle olan ilişkisi hukuksal düzenlemelere yansımaktadır.

Örneğin, eğitim ve öğretimin, bireyin ana dilinde ve kendi kültüründe 
yapılması talepleri gündeme gelmektedir5’.

Sonuç olarak, yabancıların hak ve özgürlüklerinin sınıflandırılmasında 
Jellinek 'in ayrımından yola çıkılarak Anayasa ’daki haklar kaloloğu çıkış noktası 
olarak ele alınabilir. Eğitim ve öğretim özgürlüğü de bu sınıflandırmada pozitif 
statü hakları arasında, Anayasa'da ekonomik ve sosyal haklar içerisinde yer 
almaktadır. Uluslararası düzenlemelerde ise eğitim ve öğretim özgürlüğü kültürel 
ve sosyal haklar blokıı içerisinde yer almaktadır.

IV. TÜRK H UK UKUNDA YABANCILARIN HAK VE 
Ö ZGÜRLÜKLERİNİN SINIRLANDIRILM ASI

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması Anayasa’nın 13.maddesinde 
düzenlenmektedir. Buna göre, “temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî 
güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve 
genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde 
öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla 
sınırlanabilir” (m. 13/1). Genel sınırlama nedenlerinin hayli geniş yer aldığı bu

51 AKILUO ÖLU, (İnsan Haklan), s. 140.

52 AKILLIOĞLU, (İnsan Hakları), s. 150. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal vc Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin 15.maddesinde kültürel haklar. 13 ve 14.maddesinde de eğitim hakkı geniş bir şekilde
düzenlenmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamıştır.

55 Bkz.I.Bölüm, s.50 vd.
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hüküm ve özel sınırlama nedenleri “demokratik toplum düzeninin gereklerine” 
aykırı olamayacaktır (m. 13/2).

“Yabancıların durumu” başlığını taşıyan 16.maddede “temel hak ve 
hürriyetlerin, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak ve kanunla" 
sınırlanacağı düzenlenmektedir. Bu hükmün gerekçesinde, “ülkede bulunan 
yabancıların hak ve özgürlüklerinin gereken durumlarda, vatandaştan farklı olarak 
düzenlenip sınırlanabilmesinin, bir yabancının ülkeye giriş yahut ülkede seyahat 
ve yerleşme özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün vatandaşlarınkinden farklı 
olmasının olağan”54 olduğu belirtilmektedir.

Anayasa Mahkemesi de bir kararında55, 16. madde hakkında “Anayasanın 
bu maddesi ile yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin gerektiğinde vatandaştan 
farklı olarak düzenlenip sınırlanabileceği ilkesi getirilmiştir” şeklinde bir yorumla, 
hükmün gerekçesine benzer bir açıklama getirmiştir. Anılan kararda, sınırlamanın 
dayanağı olarak şöyle denilmektedir: “Yabancıların klasik insan hak ve 
özgürlüklerinden vatandaşlar gibi yararlandırılması, günümüzde genellikle bütün 
hukuk sistemlerince kabul edilmiş genel bir ilke niteliğinde ise de; yerine göre 
kamunun çok yönlü çıkarları açısından çeşitli düşünceler, vatandaşlar bakımından 
sınırlandırılabilen söz konusu hakların, yabancılar yönünden de sınırlandırılması 
demokratik esaslara aykırı görülmemektedir. Nitekim, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nde yabancıyı ülkesinde barındıran Devlete bu imkân açıkça 
tanınmış bulunmaktadır” . Yabancıların taşınmaz mal edinme hakkına kısıtlama 
getiren bir düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu savıyla açılan davada Yüksek 
Mahkeme, “yabancıların haklarının sınırlanması ya da kısıtlanmasının nedenlerini 
Devleti koruma, onun devamlılığını sağlamak gibi düşüncelerde aramak 
gerektiğine” hükmetmiştir56.

Anayasa’mn 16.maddesinde yer alan “milletlerarası hukuka uygunluk 
ölçütü”, genel sınırlama sebeplerini düzenleyen 13.maddede yer almamaktadır. 
Oysa “kanunla sınırlama”, her iki maddede de yer almaktadır. Bu nedenle, 
yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasında, ın .lö ’nın özel bir 
düzenleme oluşturup oluşturmadığı; bu hükmün, gösterici bir kural niteliğinde mi, 
yoksa doğrudan uygulanabilen bir kural mı olduğu tartışılmaktadır.

Tekinalp, Anayasa m .lö ’nm bir hukuk kuralı grubuna atıfta bulunduğunu 
belirttikten sonra, bu atfın çok genel bir nitelik taşıdığım söylemektedir37. Yazara

54 Bkz. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi. C.VII, Birleşim:! 19-128, S.Sayısı: 116’y a ek I. s.11.

55 13.6.1985 tarih ve E. 1984/14. K. 1985/7 sayılı kararı. RG. 24.8.1985, 18852.

56 Bkz. dn.55'de anılan karar.

57 TEKİNALP. s. 14.
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göre, “böyle bir atıf olmasa bile milletlerarası hukukun genel kurallarının 
uygulanması zorunluluğu vardır, (bulunması hali bütün milletlerası hukuk kuralları 
açısından bağlayıcılığı ifade eder ve) bu sebeple de Anayasa m.lö'daki kuralı 
gösterici bir kural olarak nitelemek güçtür denilebilir. Milletlerarası hukuk 
kuralları, yabancılar hukuku alanında doğrudan uygulandıklarından m. 16 bir 
bağlayıcılık getirmektedir”, demektedir.

Yazarın bu görüşü, yasalar çatışmasında (kanunlar ihtilafında) teknik bir 
mesele olarak kullanılan atıf ve doğrudan uygulanan kurallar ile karıştırılabilınesi 
açısından eleştirilebilirse de, Tekiııalp, atıf ile Anayasa Hukuku'nda Anayasa 
kurallarının genel hüküm niteliğini, doğrudan uygulanma deyimi ile doğrudan 
uygulanan kuralları değil; Anayasa kurallarının bağlayıcılığını kastetmektedir. 
Anayasa m .lö ’mn bir ideali yansıtmadığı, “doğrudan”/“bağlayıcı” bir karaktere 
sahip olduğu yolundaki görüşe katılmak mümkündür. Çünkü Anayasa m. 16. 
yabancıların temel hak ve özgürlükleri bakımından bir güvence, kanun koyucu 
bakımından bir sınırlama getirmektedir.

Anayasa’nın 16.maddesinde ifadesini bulan “milletlerarası hukuka 
uygunluk” yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasında kanun 
koyucu bakımından “sınırlamanın sınırım” oluşturmaktadır38. Bütün temel hak ve 
özgürlükler bakımından genel sınırlama nedenlerini içeren 13.madde, yabancılar 
bakımından da geçerli olacak: fakat, diplomatik korumaya neden olabilecek bir 
milletlerarası hukuka aykırılık yabancılar bakımından yapılamayacaktır. Bu 
nedenle, 16.madde içerdiği “milletlerarası hukuka uygunluk” güvencesi ile 
yabancılara vatandaştan daha ayrıcalıklı bir konum sağlamaz. Bu maddede yer 
alan “milletlerarası hukuka uygun” davranma ölçütü, yabancının, bulunduğu ülke 
devletine karşı bir savunma aracı niteliğindedir. Bu maddede yer alan kanunla 
sınırlama ölçütü ise vatandaşların haklarının sınırlanmasında olduğu gibi 
yabancıların hakları sınırlanırken de biçimsel bir güvencenin varlığının 
vurgulaıımasıdır.

Anayasa'nın anılan 16.maddesindeki “kanun” ile şeklî anlamda kanun 
(yani yasama organı tarafından çıkarılan ve genel, soyut içerikli hukuk kuralları 
içeren düzenleme) kastedilmektedir. Bu nedenle, idarenin tüzük, yönetmelik, ya 
da adsız İdarî işlemler olarak adlandırılan sirküler, tamim, tebliğ gibi düzenleyici 
işlemler ile yabancıların haklarının sınırlanması mümkün değildir. Aksi, 
Anayasa’daki kanunla sınırlama deyimindeki şeklî güvenceye aykırı olacaktır. Bir 
başka ifadeyle; yabancıların haklarının sınırlanmasında getirilen bu güvence, 
vatandaşlarda olduğu gibi, temel hak ve özgürlüklerin yürütmenin işlemleriyle 
değil; yasamanın işlemi ile sınırlamanın gerçekleştirilmesini ifade eder. 
Yabancıların hakları kanun hükmünde kararnameler ile sınırladırılabilir ini?

** GÖREN. Z.: TemeI Hak Genel Teorisi, Ankara 1995, s.46.
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Kanun hükmünde kararname (KHK), yasama organının bir kanun ile 
verdiği yetki üzerine Bakanlar Kurulu’nun yürürlükteki kanunları değiştiren 
işlemleridir5̂ . Eğitim ve öğretim özgürlüğü de sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, bu hak ve özgürlüğün de KHK’ler ile 
düzenlenmesinin mümkün olduğu sonucuna ulaşılabilir. Düzenlemenin sınırlamayı 
da içeren bir kavram olduğu düşünülürse60 yabancıların eğitim ve öğretim 
özgürlüğünün, vatandaşlarınkinde olduğu gibi, KHK’ler ile sınırlanabilmesi söz 
konusu olacaktır.

V. HAK VE ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA EĞİTİM VE 
Ö ĞRETİM  ÖZGÜRLÜĞÜ

Özgürlük, bir şeyi yapma ya da yapmama serbestisidir ve kamu 
otoritesinin (devletin) dayatacağı buyrukların tutsağı olmama anlamına gelir61. 
Hukuksal açıdan hak ve özgürlük arasında fark vardır.

Özgürlük, bütün hakların ortak kökenidir; haklar ise, özgürlükleri 
sağlamak için kişiye hukukça tanınan meşru yetkilerdir. Daha çok uygulama 
aşamasında gündeme gelen hak, özgürlükler üzerinde etkiler yaratır, 
düzenlemesine katkıda bulunur, hattâ sınırlayıcı öğeleri de kapsar62. Hakların yasal 
düzenlemeye konu olması onun sınırlanması anlamına mı gelmektedir?

Temel haklar alanında, yapılacak her yasal düzenlemenin bir sınırlama 
olduğu anlayışı, liberalizmin ürünü olan negatif özgürlükler düşüncesine dayanır. 
Bu anlayışa göre devlet ve kişi karşı karşıyadır. Kişinin devlet dışında, devletten 
bağımsız bir eylem alanı vardır. Kişinin bu alanda dilediğini yapması asildir. Bu 
anlamda özgürlüğün belli bir içeriği yoktur. Daha doğrusu, özgürlüğün içeriği onu 
kullanan kimsenin keyfine, dileğine, isteğine göre belirlenecektir. Bu alanda 
devletin yapacağı her düzenleme olumsuz özgürlük anlayışının mantığı gereği,

59 Bu konuda bkz. TEZİÇ, E.: Anayasa Hukuku, İstanbul 1998, s.27. Anayasa. KHK ile 
düzenlenemcyccek konular olarak Aııayasa'nın ikinci kısmının birinci vc ikinci bölümlerinde yer alan 
temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevleri saymaktadır (m.91/1). Türk doktrininde hakim olan kanıya göre, “kanunla sınırlama” şartını, o 
alanda idarenin hiçbir düzenleyici işlem yapamayacağı şeklinde yorumlamaya imkân yoktur 
(ÖZBUDUN, E.: Türk Anayasa Hukuku, B.3, Ankara 1993, s.206). "M ünhasır kanun alanı" ancak 
yetkinin kendine özgü niteliğinden veya Aııayasa’nın ilgili maddelerinin yazılış tarzından çıkarılabilir 
(GÜNEŞ, T.: Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara 1965, s.99- 
117.

m SAĞLAM, F.: Temel Hakların Sınırlanması ve özü ,  Ankara 1982, s.21.

61 TANÖR, B.: Türkiye nin insan Hakları Sorunu, İstanbul 1990, s. 16.

62 KABOĞLU, 1.: Özgürlükler Hukuku, İstanbul 1994, s. 13.
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sınırlama anlamına bürünecektir. Devletsiz alanda kişinin özgürlüğü ilke olarak 
sınırsızdır63.

Bu anlayış temelde doğru olmakla birlikte, özgürlüklerin yasal 
düzenlemelere konu olması bireyin özgürlük alanına müdahale halinde onlara bir 
güvence sağlamaktadır. Ayrıca kullanılmaları devletin olumlu bir edimine bağlı 
olan sosyal haklarda yapılacak düzenlemeler o hakların kullanılmalarını mümkün 
kılar.

Özgürlük, fiili durumu ifade eder. Kişi, şu ya da bu biçimde davranma ve 
karar verme, iradesi doğrultusunda yapma ya da yapmama yetkisine sahip olduğu 
zaman özgürdür. Bununla birlikte haklar normatif alanda yer alır. Hak, biçimi 
sağlar, bununla özgürlük ifade edilir, dışa vurulur; onun varlığı anlaşılır64.

Hak daha çok özgürlüğün usulî güvencesi ve gerçekleşme aracı olarak 
nitelenebilir. Hakkın mahkeme önünde ileri sürülebilme özelliği bulunmaktadır. 
Örneğin “çalışma özgürlüğü”nden bahsedildiğinde kişinin istediği ve yetenekli 
olduğu alanda çalışma serbestisi anlaşılırken, “çalışma hakkı” denildiğinde 
devletin bireye iş alanları açma yükümlülüğü de bu kapsama girer65. Ya da bir 
başka örnek verelim. Seyahat özgürlüğünün kullanılması ilgilinin iradesine 
bağlıdır. Hak ise bunun uygulanmaya konması varsayımında bir dış engelin ortaya 
çıkmasında -pasaport isteğinin reddi gibi- gündeme gelebilir. Burada öznel hak, 
özgürlük engelinin aşılmasında kendini gerekirse zorla kabul ettiren erktir. 
Özgürlüklerin aracı şeklinde gündeme gelen hak kavramı, daha geniş ya da daha 
özerk anlama gelebildiği gibi, özgürlükleri sınırlayıcı yönüyle de daha dar anlama 
gelebilir66.

Eğitim ve öğrenim özgürlüğü ve hakkında da aynı bakış açısıyla 
yaklaştığımızda durum farklı olmayacaktır. Yabancıların da vatandaşlar gibi 
eğitim ve öğrenim özgürlüğü vardır. Cahil kalmaya zorlamak gibi birşey 
savuııulamayacağına göre, eğitim ve öğrenim özgürlüğü herkese tanınmıştır. Bu 
özgürlük, onların (yabancıların) hangi alanda eğitim görmek isteyeceklerini, 
öğrenimlerini kendi istek ve ihtiyaçlarına göre belirleme serbestliğini içinde 
barındırır. Yabancıların öğrenim hakkı ise, öğrenim özgürlüklerinin yasal 
düzenlemeye konu edilmesi ve böylelikle bu özgürlüğün güvence altına alınması 
ve bunu devletten talep edebilmeleridir.

SAĞLAM, s. 19 ıltı. (10)'da anılan yazarlar

64 KABOÖLU. s. 12

65 Anayasa da da çalışma hakkı (m .49) ve çalışma özgürlüğü (m.48) ayrı ayrı düzenlenmiştir.

66 Hak ve özgürlük kavramı hakkında ayrıntılı bir karşılaştırma içn bkz. KOYUN CUOöLU. T 
Tarihsel Yaklaşımla Hak ve Özgürlük İlişkisinin Saptanm ası", Muk. Ilıık. Ar. D., 1978, No. 15. s.-17-53.
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Öğretim faaliyetinde bulunma ve öğretim kurumu açma ise haktan çok bir 
özgürlük alanıdır. Bu özgürlüklerin kullanılabilmesi bunların yasal düzenlemelerle 
kişilere tanınması ve bu düzenlemelerde belirtilen şartların yerine getirilmesi ile 
mümkün olacaktır.

VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE SUNUŞ PLANI

Çalışmanın konusunu “Türk Yabancılar Hukuku Bakımından 
Yabancıların Öğrenim ve Öğretim Özgürlüğü” oluşturduğundan Karşılaştırmalı 
Hukukta bu konunun nasıl düzenlendiği ayrı bir bölümde ele alınmayacak; 
yalnızca uluslararası anlaşmalara değinilecektir. Ayrıca, öğretim kurumu açma 
özgürlüğü dışında, Cumhuriyet’ten sonraki tarihsel dilim esas alınacaktır.

Öğrenim ve Öğretim Özgürlüğü incelenirken Eğitim Tarihi ve Eğitim 
Teknolojisine ilişkin hususlara girilmeyecektir. Konu, tarihsel ve sosyolojik olarak 
değil, hukuksal olarak incelenecektir. İkinci Böliim Birinci Kısıın’da, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde azınlık ve yabancıların öğretim kurumu açma 
özgürlüğüne ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bunun nedeni, ülkemizde şu anda 
faaliyette olan yabancı okulların ve azınlık okullarının hukuksal statülerinin daha 
iyi anlaşılabilmesidir. Öğrenim ve öğretim özgürlüğü ile öğretim kurumu açma 
özgürlüğü, kapsamları, hakkı kullanan kimseler ve sınırlanmaları bakımından 
farklılık aızeder. Öğretim kurumu açma özgürlüğü, yapısında barındırdığı 
kurumlaşmanın tarihini incelemeyi de zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, öğretim 
kurumu açma özgürlüğü günümüzle sınırlanmamıştır.

Hak ve özgürlüklerin birbirleriyle yakın bağlantısı karşısında, bir hak ve 
özgürlüğü diğerlerinden tamamen soyutlanmış bir biçimde incelemek mümkün 
değildir. Fakat, bilimsel bir çalışma olmak savında olan her çalışmada olduğu gibi, 
derinliğin sağlanabilmesi için, belirli bazı sınırlamalar çerçevesinde inceleme 
yapmak gerekir. Bu çalışmada da yabancıların öğretim özgürlüğü incelenirken 
yabancıların çalışma özgürlüğü ana batlarıyla ele alınacak, ayrıntıya 
girilmeyecektir. Yine yoğunlaşma kaygısıyla çalışmada örgün eğitim ve kurumlan 
esas alınmış, yaygın eğitim ve öğretim kurumlan incelenmemiştir.

Çalışma, genel bilgiler ve gözlemler içeren “giriş” bölümünü izleyen iki 
bölümden oluşmuştur. Çalışmada bu özgürlük kategorisi üç aşamalı olarak 
“öğrenim hakkı ve özgürlüğü”, “öğretim özgürlüğü” ve “öğretim kurumu açma 
özgürlüğü” boyutlarıyla ele alınmıştır.

İlk Bölüm, “Yabancıların Öğrenim Hakkı ve Özgürlüğü” başlığını 
taşımaktadır. Bu bölümde, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında yapılan 
genel bir incelemeden sonra yabancıların Türk öğretim kurumlarına giriş hakkı 
incelenmiştir. Bu incelemenin ardından eğitimin dil ve kültürle olan yakıtı 
bağlantısı nedeniyle, yabancıların ve özellikle göçmenlerin öğrenim özgürlüğü 
konusuna değinilmiştir.
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‘'Yabancıların Öğretim Özgürlüğü ile Öğretim Kurumu Açma 
Özgürlüğü”, önemi ve kapsamı nedeniyle ayrı bir bölüm oluşturmaktadır. İlk 
kısım, öğretimde insan gücü unsuruna ayrılmıştır. Yabancıların Türkiye’de 
öğretmenlik yapabilmeleri ile ilgili hukuksal düzenlemeler bu kısımda 
incelenmiştir.

İkinci kısım, “Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgür!üğü”ne 
ayrılmıştır. Bu kısımda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan azınlık okulları 
ve yabancı okullar hakkında bilgi verildikten sonra: sırasıyla Lozan Andlaşması. 
Cumhuriyet Dönemi ve günümüzdeki gelişmeler ele alınmaktadır. Çalışma genel 
bir değerlendirmeyi içeren “sonuç" bölümüyle sona ermektedir.
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

YABANCILARIN ÖĞRENİM  HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ

I. GENEL OLARAK Ö ĞRENİM  HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ VE 
BUNA İLİŞKİN HUKUKSAL DÜZENLEM ELER

Eğitim ve öğrenim lıakkı ve özgürlüğü, giriş bölümünde de değindiğimiz 
gibi67, birçok hak kategorilerine ayrılarak incelenebilir. Bu hak ve özgürlüğün 
kapsamında ilk önce anılması gereken “bireyin öğretim kurumlarına giriş 
hakkı”dır. Buna ek olarak, “modern bir toplumda insan onuruna yakışır bir 
biçimde bilgi ve beceri edinme hakkı” olarak ifade edilen “minimum eğitim alma 
hakkı”, “özgür gelişim hakkı”, “eğitim kurumlarında karar alma süreçlerine 
katılım hakkı” gibi haklar öğrenim hakkı ve özgürlüğü içinde yer almaktadır.

Eğitim ve öğretim özgürlüğüne ilişkin hukuksal düzenlemelerde anılan 
hak kategorileri kimi zaman ayrı, ama çoğunlukla bir bütün olarak yer almaktadır. 
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler bu bakışla incelenmelidir.

A) Ulusal Düzenlemeler

Anayasa’nın “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlığını taşıyan İkinci 
Kısmının II.Bölümii’nde bilim ve sanat hürriyeti düzenlenmiştir (m.27). Buna göre 
“herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 
alanlarda her türlü araştırına hakkına sahiptir”. Bilim ve sanat özgürlüğü yanında, 
eğitim ve öğretim özgürlüğüne yer verilmesi, eğitim ve öğretim özgürlüğünün 
daha özgül bir karakterde olduğunu ve toplumun belli kesimlerini özel koruma 
altına aldığını gösterir. Bu da öğreten ve eğitilen için özgürce öğretme ve eğitme, 
öğrenen ve eğitilen için de özgürce öğrenebilme ve eğitilme hakları demektir. Bu 
iki özgürlük arasındaki ilişki genel-özel ilişkisidir68.

Eğitim ve öğrenim hakkı, Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 
Ödevler başlığını taşıyan İkinci Kısmının IIl.Bölümü’nde düzenlenmiştir (m.42). 
“Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlığından anlaşılacağı üzere hem hak, 
hem de bir ödev olarak kabul edilmektedir.

Anayasa’da eğitim ve öğrenim kavramları yan yana kullanılmaktadır. Bu 
nedenle öğrenim lıakkı deyiminin kullanıldığında eğitim kavramı ile birlikle 
düşünmek gerekir. Öğretim kurumu açma özgürlüğü, Anayasamın 42.maddesinde 
“eğitim ve öğrenim lıakkı” yanında, "eğitim ve öğretim hürriyeti” ile “çağdaş

"7 Ukz s İ

"s TANÜR. s 133-134
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bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamayacağı” hükmü 
çerçevesinde düzenlenmek suretiyle, bu özgürlük çeşitli kategorilere ayrılmıştır 
denebilir. Bir yanda öğrenim hakkı ve özgürlüğü, bir yanda öğretim özgürlüğü ve 
bunun bir uzantısı olarak da öğretim kurumu açma özgürlüğü güvence altına 
alınmıştır. Bu hak kategorilerinden yararlanacak olan kimseler farklıdır.

Anayasa m .42/l’e göre, “kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz”. Bu hükümden, eğitim ve öğrenim hakkı bakımından vatandaş- 
yabancı ayrımının yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Eğitim ve öğrenim hakkının, negatif bir statü hakkı olduğu 
savunulmaktadır. “Bu sebeple, devletle kişiler arasındaki ilişki, devletin öğrenmek 
ve öğretmek hususunda kişilere engel olmaması, onları serbest bırakması demektir. 
Kişinin bu konuda devletten, eğitime engel olmama dışında talep edebileceği bir 
şey yoktur”69 denilmektedir. Devletin, bireylerin öğrenim özgürlüğüne müdahale 
etmemesi bakımından bu söylenenlere katılmak mümkündür. Öğrenim özgürlüğü, 
eğitim ve öğretim özgürlüğünün yalnızca bir boyutudur. Giriş bölümünde de 
değinildiği gibi70, eğitim ve öğretim özgürlüğü çok yönlü bir özgürlüktür, fakat 
negatif statü hakları arasında değil, pozitif statü hakları yani isteme haklan 
arasında yer almaktadır.

Eğitim ve öğrenim özgürlüğünün bir hak olarak ele alınması durumunda 
ise, öğrenim özgürlüğünün gerçekleşmemesi halinde kişinin devletten birtakım 
taleplerde bulunması anlaşılır. Bu hakkın kapsamına girecek unsurlar Anayasa 
m.42/2’de belirtilmiştir. Buna göre, “öğrenim hakkının kapsamı kanunla tesbit 
edilir ve düzenlenir”. Öğrenim hakkının “kanunla” belirlenmesi ve düzenlenmesi 
vatandaşlar kadar yabancılar bakımından da bir güvence niteliğindedir.

Eğitim ve öğrenim hakkı ve özgürlüğüne ilişkin bir diğer hüküm Anayasa 
m.42/3’te düzenlenmektedir. Anayasa’ya göre eğitim ve öğretim, “çağdaş bilim ve 
eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” (m.42/3). 
Devletin gözetim ve denetiminden ne anlaşılmak gerekir? Bu hüküm, eğitim- 
öğretim hakkına getirilen bir sınırlama hükmü müdür? Yoksa eğitim ve öğretim 
hakkına getirilmiş bir güvence niteliğinde midir?

Bir görüşe göre, “devletin denetim ve gözetimi, eğitim ve öğretimin millî 
gereksinmelere göre en uygun biçimde gelişmesini sağlayacak düzenlemeleri 
yapma yetkisinin de devlette bulunduğunu gösterir. Aııayasa’da herkese eğitim ve 
öğretim özgürlüğü tanınmakla beraber, anılan özgürlük yabancılar açısından 
gözetim ve denetim gerekçesi ile bazı kısıtlamalara uğrayabilir” ' 1. Bu görüşe göre.

^  TUNÇ, S.: Türkiye 'de Eğilim Eşitliği. Ankara 1969, s. 16-17.

n  Bkz. s. 18.

7i TEKİNALP, s. 103.
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“yabancıların bazı Türk öğretini kurumlarında öğrenim görmeleri gözetim ve 
denetim yetkisi uyarınca yasaklanabilir ya da kısıtlanabilir”72.

Bir başka görüşe göre, “öğrenme ve öğretme ile eğitim ve öğretim 
arasında bir ayırım yapılmalıdır. Öğrenme ve öğretme bireysel bir eylem, eğitim 
ve öğretim ise öğrenme ve öğretmenin sistemleştirilmiş ve kamusallaştırılmış 
şeklidir ve bir devlet ödevi niteliği taşıyan kamu görevidir. Öğrenme ve öğretme 
özgürlüğü bakımından hiçbir şekilde devlet denetimi söz konusu olmazken, eğitim 
ve öğretim ancak devletin denetim ve gözetimi altında serbesttir. Devletin denetim 
ve gözetimi, aslında kendi ödevi olan, ama tekel halinde yerine getirilmeyen 
eğitim ve öğretim görevinin, başkaları tarafından yerine getirildiği hallerde 
gereken ciddilikle ve tutarlılıkla yapılmasını sağlamaya yönelebilir. Kişisel 
durumları kapsayan “öğrenme ve öğretme”, hangi koşullar içinde cereyan ederse 
etsin devleti ilgilendirmez”7’.

Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında, eğitim ve öğretimin devletin 
denetim ve gözetimi altında yapılmasının bir sınırlama olmadığı hükme 
bağlanmıştır. Kararda; “herkes eğitim ve öğretim yapıp yapmamakta serbest 
olacak, ancak bu eğitim ve öğretim alanı kanunla düzenlenecektir. Kanun 
koyucunun, bu gözetim ve denelim esaslarını düzenlerken. Anayasa ilkelerine 
bağlı kalarak eğitim ve öğretim serbestliğini bozacak herhangi bir hüküm 
getirmekten kaçınacağı doğaldır” denilmektedir'4. Anayasa’nın bu hükmü. 
Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda anılan kararında da dolaylı olarak belirtildiği 
gibi, özel bir sınırlama nedeni değil, bir düzenleme hükmüdür. Vatandaşlar kadar 
yabancıların da eğitim ve öğrenim özgürlüğü hakkında bu şekilde bir yorum 
yapmak mümkündür.

Öğrenim hakkı ve özgürlüğü, Anayasa dışında eğitim ve öğretimin 
düzenlendiği temel kanunlarda da herkese tanınmıştır denilebilir. Millî Eğitim 
Temel Kanunu’nda75 Türk millî eğitiminin temel ilkeleri arasında “genellik ve 
eşitlik” ilkesi de sayılmaktadır. Genellik ve eşitlik başlığını taşıyan hükümde 
eğitim kumullarından yararlanacak kimseler arasında fark gözetilmeyeceği şu 
şekilde belirtilmektedir: “Eğitim kurumlan dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı 
gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz” (m.4). Yüksek Öğretim Kurum lan Kanunu’ °nda da 
öğrenim özgürlüğü bakımından imkân ve fırsat eşitliği düzenlenmiş; yüksek

72 TLKİNAI.P, s. 103.

71 SOYSAL. M.: "Eğitim Hakkı ve Öğretim Ö zgürlüğü” . Türkiye 'de İnsan Hakları Semineri. Ankara 
1970. s.250-251.

74 E. 1963/152. K. 1964/66 sayılı kararı için bkz. AM KD, S.2. s.246-256 3.11.1964.

75 14.6.1973 tarih ve 1739 SK. RG. 24.6.1973. 14574.
76 2547 SK. RG. 6 .11 .19 8 1, 17506.
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öğretimde yeteneğe bağlı olarak herkesin öğrenim görme özgürlüğü güvence altına 
alınmıştır (m.5/e).

B) Uluslararası Düzenlemeler

Uluslararası antlaşmalar yabancılar hukukunun bir kaynağını 
oluşturmaktadır. Bu nedenle yabancıların bir hak ve özgürlüğü incelenirken 
uluslararası antlaşmaların incelenmesi bir zorunluluktur. Anayasa’da, "usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir” (m.90/5) 
hükmü yer almaktadır. Uluslararası antlaşmaların onaylanması. TBMM’nin 
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır (Any.m.90/1). Antlaşmaların 
yürürlüğe girebilmesi için metninin BK Kararnamesi ile birlikte Resmî Gazete'de 
yayımlanması gerekir.

Aşağıda incelenecek uluslararası hukuk düzenlemelerine Türkiye’nin 
taraf olup olmadığı ele alınmış, öğrenim hakkı ve özgürlüğüne ilişkin 
düzenlemelerin bu belgeler ile getirilen özel yükümlülüklere ve denetim 
mekanizmasıyla ilişkisine değinilmiştir. Bundan maksat, eğitim ve öğretim 
özgürlüğü alanında pozitif düzenlemeler uyarınca Türkiye’nin ulusal ve 
uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu belirlemek ve bu amaçla yabancıların 
bu hakka sahip olduğunu ortaya koymaktır.

Eğitim ve öğrenim hakkı ve özgürlüğü birçok uluslararası düzenlemede 
güvence altına alınmıştır. Bu düzenlemelerden ilki, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'dir . Bildirge, uzun bir kişi hakları listesi içermektedir. Bu bildirge ile 
kabul edilen haklar, ileride değinilecek olan “İkiz Sözleşmeler” ile ayrıntılı 
biçimde düzenlenmiştir. 1950 yılında kabul edilen AİHS’nin benimsediği yaklaşım 
ve düzenleme de bu doğrultuda olmuştur.

Bilim ve sanat özgürlüğünü düzenleyen 27. maddeye göre; “Herkes, 
toplumun kültürel hayatına serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilimsel 
alandaki işleyişi ve onun yararlarını paylaşmak hakkına sahiptir”.

Eğitim hakkı, bildirgenin 26.m’sinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Herkes 
eğitim görme hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel aşamasında

77 Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilan 
edilen metin, bir uluslararası andlaşma olmadığı halde T B M M ııde  okunarak kabul edilmiş ve RG'de 
yayınlanmıştır (RG. 27.05.1949. 7217). Uluslararası insan hakları düzeninin temel belgesi sayılan 
Evrensel Bildirge nin kendine özgü bir bağlayıcı gücü bulunduğu kabul edilmektedir. Buna göre, 
bildirgede yer alan kurallar BM Andlaşm ası'nın insan haklarına ilişkin hükümlerinin (m .55 ve m .56) 
tiye ülkeler tarafından kabul edildiği varsayılan yorumudur. Dolayısıyla, bildirgede yer alan hakların 
ihlal edilmesi. BM Andlaşması’nın 55/c ve 56.m .’lerinin ihlali anlamına gelir: (AKILUOĞLU. (İnsan 
Hakları), s. 195).
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parasızdır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve meslekî öğretimden herkes 
yararlanabilmelidir. Yüksek öğretim yeteneğe bağlı olarak herkese tam bir eşitlikle 
açık olmalıdır” (m.26/1).

Eğitim ve öğrenim hakkı ve özgürlüğü Bildirge’nin kültürel haklar 
bölümünde yer almaktadır. Bu hakkın sınırı Bildirge’nin 22.maddesinde şu şekilde 
düzenlenmiştir: Herkesin, kültürel haklar bölümünde yer alan bu hakların “ulusal 
çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgüt ve kaynaklarıyla orantılı 
olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır”.

Bildirgenin bir bakıma etkinlik kazanmasını sağlayan “Kişisel ve Siyasal 
Haklar” (KSK) ile “Ekonomik, Sosyal vc Kültürel Haklar” (ESKH) başlıklarını 
taşıyan sözleşmeler78 ortak hükümler içermeleri nedeniyle “ikiz sözleşmeler” 
olarak anılmaktadır. Her iki sözleşmenin de 2.m.’sinde ayrımcılık yasağı 
vurgulanmıştır. Sözleşmede yer alan haklardan yararlanmada “ ırk, renk, cinsiyet, 
dil, din, siyasî düşünce, ulusal ya da toplumsal köken, servet, soy ya da başka her 
türlü benzer durumlar” ayırım nedeni olamaz. Hiç kuşkusuz, “benzer durumlar” 
kapsamına uyrukluk ilişkisi de dahildir.

Eğitim hakkı, ESKH m. 13 ve m .!4 ’te düzenlenmiştir. Bu maddelerde 
“herkesin eğitim görmeye hakkı olduğu, ilk öğretimin zorunlu ve ücretsiz olacağı, 
orta ve yüksek öğretime girişin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması” ilkeleri 
hükme bağlanmıştır. Bu sözleşmedeki eğitim ve öğrenim hakkı düzenlemesi ile 
İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi’ndeki düzenleme paralellik göstermektedir.

ESKH ve KSK sözleşmelerinde eğitim ve öğretim özgürlüğünün “ayırım 
yapılmaksızın herkese tanınması”, uluslararası hukukta milletlerarası teamül haline 
gelmiş “eğitim ve öğretimin evrenselliği ilkesi”nin pozitif hukukça da kabul 
edilmiş olduğu anlamına gelir.

’“Türkiye bu sözleşmeleri henüz onaylamamıştır. (SENCER. M.: İnsan Haklan Ana Kuruluşlar ve 
Belgeler, (Kuruluşlar), Ankara 1986. s.67-99. Bu sözleşmelerin orijinal metni için bkz. 
BUERGENTHAL, T.-TORNEY, J.V.: International Human Rights and International Education, 
Washington 1976, s. 169-205) Çocuk Haklarına D air Sözleşme’ııin başlangıç kısmında. ESKH ve KSK 
Sözleşmesi ne atıfta bulunulmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme yi onayladığı için bu 
sözleşmelerin ruhuna uygun hareket etmek yükümlülüğü altına girmiştir

ESKII’da. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi uygulamasındaki gibi, bireysel başvuru. Devlet 
başvurusu ya da herhangi bir denetim organı öngörülmemiş. ECOSOC gözetim işlevini üstlenmiştir. 
ECOSOC, bu işlevi etkili kılmak için I985’te 18 kişilik bir Ekonomik. Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi kurmuştur (AKILLIOĞLU, (insan Haklan), s.202). Komite, taraf devletlerden gelen 
raporları inceler ve sözleşmenin uygulanması hakkında elde ettiği bulguları. İnsan Haklan Komisyonu 
ve uzman kuruluşlara iletir.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi79 (AİHS)’ nde eğitim hakkı, ayrıntılı 
bir biçimde değil, genel ilkeleri ile yer almaktadır. AİHS’ne ek protokolde eğitim 
hakkı şöyle düzenlenmiştir:

“Kimse, öğrenim görmek hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim 
ve öğretim alanında üstlendiği görevleri yerine getirirken, ebeveynin bu eğitim ve 
öğretimi kendi dinî ve felsefî inanışlarına göre sağlamak hakkına uygun 
davranacaktır”.

Sözleşmenin 14.m.’sinde ayırım yapmama yasağı vurgulanmış, ilk 
maddede ise sözleşmeye taraf olan devletlerin “kendi yetkilerine tâbi her ferde  ... 
bu hak ve hürriyetleri tanırlar” hükmü getirilmiştir. Sözleşmenin en önemli 
özelliği, hiç kuşkusuz etkili bir denetim mekanizması getirilmesidir80.

”  Sözleşmenin tam adı "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması S ö z leşm e sid ir 
(RG. 19.3.1954, 8662). AİHS, Avrupa Konseyi'niıı insan hakları alanında genel konulu 
sözleşmelerinden biridir. 4 Kasım I950’de R om a'da imzalanan sözleşme 3 Eylül 1953’te yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye sözleşmeyi 1954 yılında onaylamıştır. Sözleşmeye ek II Protokol bulunmaktadır. 
Sözleşme, 1990 sonrası katılımlar ile Avrupa Konseyi’ne taraf 34 ülke tarafından onaylanmıştır. 
Ülkemiz 1987 yılında Komisyoıı’a bireysel başvuru hakkını (RG. 21.04.1987, 19438), I989’da da 
Divan’ın zorunlu yargı yetkisini tanımıştır (RG. 27.09.1989, 20295).

811 Sözleşmenin koruma sistemi, iki temel organa dayanmaktadır (m. 19). Bunlar; "Sözleşmeden 
kaynaklanan ödevlere taraf devletlerin uymalarını sağlamak amacıyla kurulan" Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu (Komisyon) ve Avrupa İnsan Hakları Divanı (D ivan)' dır. Bunlara ek olarak Bakanlar 
Komitesi de görev yapmaktadır.

Komisyon ve Divan, farklı yapı ve görevleri olm akla birlikte, asıl olarak bir insan hakları sorununun 
yargısal çözümü için işbirliği yapan, işlevleri birbirini tamamlayan iki organdır. Aralarındaki fark. 
Komisyonun yargı yeri niteliğinin bulunmaması ve kararlarının bağlayıcı ve yargısal nitelikte 
olmamasıııdadır. AİHS’ye ek 11.Protokol, II Mayıs 1994 gününde Strazburg'ta imzaya açılmıştır. Bu 
protokol. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile Divanının yetkilerinin birleştirilmesini öngörmektedir. 
11. Protokol’ün yürürlüğe girişi, AİHS’ne taraf tüm devletlerin bu protokolle bağlanma iradelerini 
beyan etme koşuluna bağlanmıştır. 11.Protokol hükümlerinin işlerlik kazanabilmesi açısından. 
Protokolün tüm sözleşmeci taraflarca onaylanışından bir yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 
Türkiye bu protokolü imzalamayan tek ülkedir (Bk/.. ÖZDEN. Y.G./ SERİM. H.B.: İnsem Haklarına ve 
Temel Özgürlüklere İlişkili Uluslararası Sözleşmeler ve ftıı Sözleşmelere Yer Veren Anayasa 
Mahkemesi Kararlan, Ankara 1997). Bu protokol metni ve protokol ile getirilen değişiklikler hakkında 
ayrıntılı inceleme için bkz.: ÖKTEM , E.: "Avrupa lıısan Hakları Sözleşmesine Ek I I . Protokol 
Üzerine", Coşkun Kırca’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayın No: 2, İstanbul 1995, s.226 vd.

Sözleşmenin ihlali halinde devlet başvurusu ve bireysel başvuru mekanizmaları getirilmiştir. 
Sözleşmenin onaylanması, devlet başvurusunun kabulü anlamına gelir (nv24). T araf devletler, 
sözleşmenin ihlali halinde birbirleri aleyhine Komisyona gidebilirler.

Bireysel başvuru, hükümet dışı kişi ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. Bireyin bir taraf Devlete 
karşı Sözleşmenin ihlal edildiği savıyla Komisyona başvuruda bulunabilmesi, daha önce o Devletin 
bireysel başvuru yolunu kabul etmesi şartına bağlıdır (m.25) Türkiye bireysel başvuru hakkım belli
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Çocuk Hakları Bildirgesi81, eğitim ve öğrenim hakkının yer aldığı diğer 
bir uluslararası düzenlemedir.Bildirgede ayırım gözetilmeksizin tanınacak haklar 
arasında eğitim lıakkı da yer almaktadır. Buna göre;

“Çocuğun, en azından ilk öğrenim aşamasında ücretsiz ve zorunlu bir 
eğitim almaya hakkı vardır. Çocuğa, genel kütürünü geliştirmeye yarayacak ve 
eşitlik temeli üzerinde yeteneklerini, yargı gücünü, manevî ve toplumsal 
sorumluluk duygusunu geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına 
yarayacak bir eğitim verilir” .

Eğitim hakkı alanında ayırımcılık yapılamayacak olması ve taraf 
devletlere bu ilkeye uygun hukukî düzenlemeler yapma yükümlülüğü getirilmesi 
öğrenim özgürlüğü bakımından önemli bir gelişmedir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme82, çocukların her alanda koruma altına 
alınmasını amaçlamaktadır. Bu sözleşmenin ilk maddesinde daha erken yaşta 
reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır” .

çckincclerle do olsa tanımıştır (KG 21 4.1987, 19483) Konulan çekinceler 25 .5 .1992 tarihli ek 
bildirimle kaldırılmış, yalnızca yer yönünden konan çekince saklı tutulmuştur. Buna göre bireysel 
başvuru, 'sadece Türk Anayasa sının uygulandığı topraklarda Türk kamu makamlarının fiil ve 
ihmallerinden dolayı yapılmış olmalıdır" Bireysel başvuru için o devlet vatandaşı olmak gerekmez. 
Bireysel başvurunun kabul edilebilmesi için, iç İniktik yollarının tüketilmesi ve başvurunun verilen 
kesin karardan başlayarak 6 aylık bir süre içinde yapılm ış olması gerekir (ııı.26).

İnsan haklarının ihlal edildiği savıyla yapılan başvurular, Avrupa Insaıı Hakları Komisyonu 
tarafından yapılan inceleme sonunda talep kabul ya da reddedilebilir. Bundan başka. Komisyon 
koşulların haklı kıldığı kanısına varırsa (m.30/soıı fıkra) başvuruyu yeniden ele almayı kararlaştırabilir. 
Red kararı kesindir Kabul kararı verilmişse dilekçe 10 hafta içinde yanıt verilmek üzere ilgili 
hükümete gönderilir Anlaşmazlığın dostça çözümü asildir (m .28/l-b). Dostça çözüme varılamamışsa 
ya da başvurunun reddine karar verilmemişse, Komisyon ilgili devletlere ve Bakanlar Komitesi’ııe 
sunulmak üzere bir rapor hazırlar. Bu rapor üzerine dava açılmamışsa Bakanlar Komitesi, açılmışsa 
Divan karar verecektir.

Divan ın kararı sadece sözleşmeye aykırılık bulunup bulunmadığını gösterir. Herhangi bir iç hukuk 
işleminin, mevzuatın veya mahkeme kararının kaldırılması veya iptali sonucunu doğurmaz. Divan 
ayrıca, iç hukuktaki giderimin yeterli olmadığı sonucuna varmışsa doğrudan doğruya giderime 
hükmedebilir. Bu karar iç hukukta doğrudan etki yapar (YILDIRIM, K.: "Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Kararlarının Uluslararası Sözleşmeler Düzlemindeki Etkileri", Edip Çelik e Armağan. 
İstanbul 1995, s.415-428). Divan ın kararlan kesin ve bağlayıcıdır (m.52 ve 53).

sl BM tarafından hazırlanan bu bildirge 20 Kasım 1959'da ilan edilmiştir (Bildirge metni için bkz 
SFNCLR, M : Belgelerle İnsan Hakları, (Belgeler). İstanbul 1988, s.267-269). Türkiye, bu bildirgeyi 
imzalamamıştır. Türkiye'nin bu bildirgeyi imzalamamış olması, bu bildirgeden doğan yükümlülükleri 
yerine getirmeyeceği anlamına gelmez. Aşağıda incelenecek olan Çocuk Haklarına Dair Sözlcşmc'nin 
başlangıç kısmında Çocuk Hakları Biklirgesi’ııe de a tıf  yapılarak bu bildirgedeki yükümlülükler 
hatırlatılmaktadır. Bildirgede etkili bir denetim mekanizması getirilmemiştir.

BM bünyesinde hazırlanan bu sözleşme ülkemizde 27 Ocak 1995 tarihinde RG’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir (Türkiye 14.9.1990'da imzaladığı sözleşmenin onaylanmasını 9.12.1994 gün ve 
4058 SK. (RG. 11.12.1994, 22138) ile uygun bulmuş ve sözleşmeyi 23.12.1994 gün ve 1994/6423
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Bu sözleşmenin 2.m.’sinde ayırım gözetmeme ilkesi yer almaktadır. Buna 
göre; "taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında 
bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip 
oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik veya 
sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ya da diğer statüler nedeniyle hiçbir 
ayırım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler”. Uyrukluk da hukuksal bir statü 
olduğu için ayırım yapılmayacak durumlar kapsamında yer almaktadır.

Eğitim hakkı sözleşmenin 28.m.’sinde düzenlenmiştir. Bu hükümde, 
öncelikle, taraf devletlerin, çocuğun eğitim hakkım kabul etlikleri ve bu hakkın 
fırsat eşitliği temeli üzerinde aşamalı olarak gerçekleştirilmesi görüşünde oldukları 
belirtilmektedir. Daha sonra, ilk öğretimin herkes için zorunlu ve parasız hale 
getirileceği (ın.28/a), orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar, meslekî 
nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesinin teşvik edileceği ve 
bunların tiim çocuklara açık olmasının sağlanacağı ve gerekli durumlarda malî 
yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemlerin alınacağı 
(m.28/b), uygun bütün araçları kullanılarak, yüksek öğretimin yetenekleri 
doğrultusunda herkese açık hale getirileceği (ııı.28/c) hükme bağlanmaktadır.

Sözleşmenin çocuk eğitiminin amaçlarını düzenleyen 29.m.’sinde 
“çocuğun ana babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı ya 
da geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara 
saygısının geliştirilmesi” de yer almaktadır ( 111.29/1-c). Fakat ülkemiz bu maddeye 
çekince koymuştur. Bu çekinceyle Türkiye bu maddeyi “Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve Lozan Andlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama 
hakkını saklı tutmaktadır” ( 111.54/3-0-

Aynı şekilde 30.m. de bu çekince ile birlikte yorumlanacaktır. 
Sözleşmenin bu maddesi azınlıkların çocuklarının eğitim hakkım düzenlemektedir. 
“Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu 
devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait 
olduğu azınlık toplumunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, 
kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini uygulama hakkından yoksun 
bırakılamaz” (m.30).

Azınlıkların çocuklarının eğitimi ile ilgili çekince konulan bir diğer 
hüküm de sözleşmenin 17.maddesinde yer almaktadır. Bu maddede, taraf devletler

sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vc çekince koyarak onaylamıştır). Bıı sözleşmede A İH S'nde olduğu 
gibi etkili bir yargı denetimi getirilmemiştir. BM bünyesinde kurulacak bir Komite sözleşmenin 
uygulanması ile ilgili olarak yetkili kılınmıştır. Buna göre, taraf devletler bu sözleşme ile üstlendikleri 
yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla kurulan Çocuk 
H aklan Komitesi ne belli aralıklarla rapor vereceklerdir. Komitenin görev vc yetkileri sözleşmenin 44 
ve 45 .maddelerinde düzenlemiştir.
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hakkında “kitle iletişim araçlarını azınlık grubuna veya bir yerli ahaliye mensup 
çocukların dil gereksinmelerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler” 
hükmü yer almaktadır (m. 17/(d)).

Konulan çekinceler uyarınca, sözleşmeye taraf devletlerde bulunan Türk 
vatandaşları dilsel, dinsel veya kültürel azınlık kabul edileceği için bu haklardan 
yararlanacaklardır. Çünkü azınlıkların ulusal, yani bulundukları devletin 
tâbiiyetinde olmaları aranmamaktadır. Fakat, Türkiye’de bulunan bütün yabancılar 
ve azınlıklar bundan yararlanamayacaktır8’.

Çekincelerin temel fikri, uluslararası andlaşmalarla tanıdığımız azınlıklar 
dışında azınlık tanmıamamızdır84. Azınlık konusundaki iç hukuk yaklaşımımız 
Lozan Andlaşması ile biçimlenmiş olup buna göre Türkiye’de azınlıklar 
gayrimüslim Türk vatandaşlarıdır83. Dile dayalı azınlık Türkiye’de kabul 
edilmemiştir. Bu yüzden ister farklı bir ulusal kökenden olsun, ister Türkiye’de 
bulunsun, dil itibariyle azınlıkların kendi dil ve kültüründe eğitim hakkı konulan 
çekince ile bertaraf edilmiştir.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO)’nun bir üyesidir. UNESCO bünyesinde hazırlanan birçok uluslararası 
düzenlemede de eğitim ve öğretim özgürlüğünün herkes için güvence altına 
alındığı görülmektedir.

UNESCO Sözleşmesi86’nde bu kuruluşun amacı “ırk, cins, dil ve din 
farkı gözetilmeksizin Birleşmiş Milletler Anayasası’nda dünya milletlerine tanınan

83 AKlI.UOC'iLU. T.: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, (Çocuk Hakları), Ankara 1995, s.23.

84 AKILLIOĞLU, (Çocuk Hakları), s.22.

85 AKILLIOĞLU, (Çocuk Hakları), s.23. Yazar, Anayasa m.42/son vc Sözleşmenin çocuğun 
yetiştirilmesinde ana-babamn hakları (m.5), kimliğin korunması (m.8) vc eğitim amaçları (m.29) 
hükümleri karşısında, koyduğumuz çekincelere karşın, anadilleri Türkçe olmayan vatandaşlarımızın bu 
dilde öğrenim vc iletişim isteklerinin Sözleşmenin bu maddeleri gereği olarak ortaya çıktığına dikkat 
çekmektedir.

M Bu sözleşme, 16 Kasını 1945 tarihinde Londra’da yapılmıştır. Türkiye, sözleşmeyi 25 Mayıs 1946 da 
kabul etmiş ve sözleşme RG 'dc yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (4895 SK; RG. 25.5.1946. 10631). 
13u sözleşme ile BM bünyesinde Eğitim. Bilim ve Kültür Kuruımı (UNESCO) kurulmaktadır. Kuruluşa 
üyelik, sözleşmenin 2.maddesinde düzenlenmektedir. Bu kuruluşa üye olan devletler, ' eğitim, bilim ve 
külıiir işleriyle ilgili belli başlı kurullarını UNESCO nun çalışmalarıyla temasa geçirmek maksadıyla 
uygun tedbirler alacaklardır" (m.VII). Bu amaçla kurulacak olan millî işbirliği kurulları UNESCO 
Genel Kurulu na eğitim, bilim ve kültür alanındaki hukuki düzenlemeler hakkında rapor vereceklerdir 
(m. VIII).

Sözleşmenin bir denetim mekanizması getirmemesi, üye devletlerin sözleşmede belirtilen 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. UNESCO Genel Konferansı tarafından bir sözleşme ya da 
tavsiyenin benimsenmesi, UNOSCO ya üye devletlere, örgütü kuran sözleşmede belirtilen özel yasal 
yükümlülükler yükler.
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insan hakları ve esas hürriyetlerine, kanunlara ve adalete müşterek bir saygı 
yaratmak için, milletlerarasındaki işbirliğine eğitim, bilim ve kültür yoluyla 
yardım ve böylelikle barış ve güvene hizmet etmektir” (m. 1/1).

Bu amacı gerçekleştirmek için kuruluş ; “eğitsel faaliyetlerin gelişmesi 
için arzu ettikleri takdirde üyelerle işbirliği yapmak, ırk ve cinse bakmaksızın, 
ekonomik veya sosyal hiçbir fark gözetmeksizin eğitim imkânlarının eşitliği 
idealini ilerletmek amacıyla milletlerarası işbirliği kurmak, dünya çocuklarını hür 
insanın sorumluluklarına en iyi şekilde hazırlamak için en iyi eğitim metodlarım 
tavsiye etmek suretiyle halk eğitimine ve kültürün yayılmasına yeni bir lıız 
verecektir” (m.I/2-b).

Bu sözleşmede, UNESCO’nun kuruluş amacı açıklanırken üye devletlerin 
eğitim özgürlüğünü garanti altına almak istemeleri amacı önemlidir. Başlangıç 
bölümünde bu husus şu şekilde dile getirilmiştir: “Bu sözleşmeyi imzalayan 
devletler, gerçeğin hiçbir kayda bağlı olmadan araştırılması yolunda herkese tam 
ve eşit eğitim imkânları verilmesine, fikir ve bilginin şerbetçe mübadelesi 
lüzumuna inandıklarından, milletler arasındaki münasebetleri geliştirip artırmak ve 
böylece karşılıklı anlaşmayı ve birbirlerinin yaşayışları hakkında daha iyi ve daha 
doğru bilgi edinmeyi sağlamak karar ve azmindedirler”.

UNESCO bünyesinde eğitim ve öğrenim özgürlüğüne ilişkin birçok 
sözleşme imzaya açılmıştır. Bunlardan biri de Eğitimde Ayrımcılığa Karşı 
UNESCO Sözleşmesi’dir* . Ayrımcılık terimi bu sözleşme bakımından şu 
şekilde ifade edilmiştir:

“Bu sözleşmenin amacı bakımından ayrımcılık terimi; ırk, renk, cinsiyet, 
dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, ekonomik 
koşul ya da doğuş temeli üzerinde, eğitimde davranış eşitliğini kaldırmak ya da 
bozmak amacı ya da sonucuyla ve özellikle,

(a) Herhangi bir kişi ya  da grubu eğitimin herhangi bir derecesine ya  da 
türüne girmekten yoksun bırakmak;

(b) Herhangi bir kişi ya da grubu, düşük standartlı bir eğitimle sınırlamak;

s: Eğilimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme. UNESCO Genel Konferansı tarafından 14 Aralık 1960 ta 
kabul edilmiştir. Bu sözleşmeyle taraf devletler, lıerşeyden önce, eğitimde ayrımcılık içeren lıer tiirlii 
yasa hükümlerini, idari düzenlemeleri kaldırmayı ve yönetsel uygulamalara son vermeyi üstlenmiştir. 
Sözleşmeye taraf devletler arasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığa çözüm bulmakla görevli 
olan "Uzlaştırma ve Arabuluculuk Komisyonu” kuran protokol ise. yine UNESCO Genel Konferansı 
tarafından 12 Aralık I962 'de kabul edilmiştir. 24 Ekim 1968’de yürürlüğe giren bu protokol 29 devlet 
tarafından onaylanmıştır. 22 Mayıs I962 'de yürürlüğe giren Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme, 
bugüne kadar 76 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye, hentiz bu sözleşmeyi onaylamamıştır 
(Sözleşme metni için bkz. SENCER, (Belgeler), s.276-281).
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(c) Bu sözleşmenin 2.m.’sinin hükümleri saklı kalmak üzere kişiler ya da 
gruplar için ayrı eğitim sistemleri ya da kurumlan kurmak ya da sürdürmek; ya da

(d) Herhangi bir kişi ya da gruba insan onuruyla bağdaşmaz koşullar 
uygulamak;
üzere yapılan herhangi bir ayırım, dışlama, sınırlama ya da yeğlemeyi içerir.

Bu sözleşme uyarınca ayırım olarak kabul edilemeyecek durumlar; özel 
öğretim kurumlan, din ve dil gerekçeleriyle açılan kurumlar ve eşdeğerde eğitim 
sunulması koşuluyla cinsiyet farkı gözetilerek açılan okullardır” (m.2).

Bu sözleşme ile sözleşmeye taraf devletlere bazı yükümlülükler 
getirilmiştir.

Eğitim alanında "‘koşullara ve ulusal geleneklere uygun yöntemlerle fırsat 
ve davranış eşitliğinin geliştirilmesi” (m.4) sözleşmeye taraf olan devletlere 
getirilmiş olan en genel yükümlülüktür. Bu amaçla birçok uluslararası sözleşmede 
yer alan; “ilk öğretimin ücretsiz ve zorunlu tutulması”, “orta ve yüksek öğretimden 
herkesin bireysel yetenek temeli üzerinde yararlanabilmesi” esasları, bu 
sözleşmede de ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve “bu doğrultuda bir ulusal 
politikanın izlenmesi” gerektiği hükme bağlanmıştır (m.4). Bu genel 
yükümlülükten başka devletlerin ulusal düzenlemelerinde özel olarak üstlendiği 
yükümlülükler sözleşmenin 3.maddesinde belirtilmiştir:

“Bu sözleşmenin anlamı çerçevesinde ayrımcılığı kaldırmak ya da 
önlemek için, Sözleşmeci taraflar;

a. Eğitimde ayrımcılık içeren her türlü yasa hükmünü ve düzenleyici 
işlemi kaldırmayı ve her türlü yönetsel uygulamaya son vermeyi;

b. Öğrencilerin eğitim kurulularına alınmasında hiçbir ayırım 
yapılmamasını, gereğinde yasa yoluyla güvenceye bağlamayı;

c. Okul ücretleri ve öğrencilere burs ya da başka yardımlar sağlanması ve 
yabancı ülkelerde öğrenimi sürdürmek için gerekli izin ve kolaylıklar bakımından 
kamu makamları tarafından salt yenenek ve gereksinme dışında hiçbir davranış 
ayırımına olanak tanımamayı;

d. Kamu makamları tarafından eğitim kurumlarına sağlanan herhangi bir 
yardım konusunda, salt öğrencilerin belli gruptan olmaları nedeniyle herhangi bir 
kısıtlama ya da yeğlemeye izin vermemeyi;

e. Ülkelerinde oturan yabancı uyruklulara kendi yurttaşlarına sağladığı 
aynı eğitim olanaklarını sağlamayıvs,
üstlenir” (m.3).

8,1 Orijinal metinde yabancıların vatandaşlarla aynı eğitim olanaklarından değil; öğretim kurumlarına 
kabulde vatandaşlarla aynı olanaklardan yararlanacağı düzenlenmiştir : “ foreign nationals resident in a 
territory were given the same access to education as the citizens o f  that territory". Orijinal metin için 
bkz. MCKEAN, W.: Equality and Discrimination Under International Law. New York 1985, s .133.
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Bu hüküm ile (ııı.3/e) sözleşmeye taraf devletler, ülkelerinde bulunan 
yabancıları kendi öğretim kurulularından yararlandırmak ve bu hususta vatandaş- 
yabancı farkı gözetmemek yükümü altına girmiştir. Yabancıların eğitim ve 
öğrenim hakkı bakımından bu çok önemli bir aşamadır. Çünkü, ilk defa bir 
uluslararası sözleşmede yabancıların, eğitim kumullarına giriş haklarının 
vatandaşlarla eşit düzeyde olacağı bu kadar açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Bu yükümlülüğün yalnızca eğitim kurulularından yabancıların 
yararlanmasına engel olmamak olduğu belirtilmektedir. Sözleşmeye taraf 
devletlerin vatandaşlarına sağladığı eğitim olanaklarını ve ayrıcalıkların aynısını 
yabancılara sağlamak hususunda bir yükümlülüğü yoktur89.

Bu sözleşmenin kabulü ile Türkiye ulusal düzenlemelerinde değişiklik 
yapmak zorunda kalacaktır. İleride inceleyeceğimiz üzere, ülkemizde yabancıların 
bazı öğretim kurumlarına kabullerinde birtakım sınırlamalar yapılmaktadır. 
Öğretim kurumlarına giriş hakkı bakımından vatandaş ile yabancının eşitliği 
mutlak olarak sağlanamamıştır.

Bu sözleşmeye çekince konulamayacak olması (m.9) onaylamama nedeni 
olarak düşünülebilir. Sözleşmenin “uzlaşılan hükümler” başlığım taşıyan m.5/l-c 
hükmü bu görüşü destekler niteliktedir. Bu hüküm şu şekilde kaleme alınmıştır: 
“Ulusal azınlık üyelerinin, okullarının yönetimi dahil, kendi eğitim etkinliklerini 
yerine getirme ve her devletin eğitim politikasına göre kendi dillerini kullanma ya 
da öğretme haklarını tanımak temel ilkedir” .

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de de, azınlıklarla ilgili olarak buna 
benzer bir hüküm yer almaktadır ve Türkiye bu hükme çekince koymuştur. Eğer 
neden buysa sözleşmeyi imzalamamak yolunun seçilmesi yerinde değildir. Çünkü 
anılan hüküm Türkiye’nin koyabileceği bir çekincenin muhtemel ifadesine benzer 
bir ifade taşımaktadır:

“ Bu hak. bu azınlık üyelerini bir bütün olarak topluluğun kültür ve dilini 
anlamaktan ve topluluk etkinliklerine katılmaktan alıkoyacak ve ulusal egemenliği 
zedeleyecek biçimde kullanılamaz” (m.5/1 -c.(iii)).

Akdenize Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğretim 
Çalışmalarının, Diplomaların ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme " de 
UNESCO bünyesinde hazırlanan diğer bir düzenlemedir. Bu sözleşmede, öğrenim 
lıakkı ve özgürlüğü ile ilgili doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sözleşme 
ile, sözleşmeyi kabul eden devlet vatandaşlarının öğrenim haklarının bir parçası

89 Sözleşme hükmünün bu vöndc yorumu için bkz. MCK.EAN, s. 134.

*  RG. 21.12.1988.20026.
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olarak, “öğrenime başka bir âkit devlet ülkesinde devam edebilme ve o güne kadar 
aldıkları eğitimin kabul edilmesini isteme hakları” düzenlenmiştir.

İlk ve orta öğrenimini bir âkit devlet ülkesinde tamamlamış öğrenci, bu 
sözleşme uyarınca yüksek öğrenimini bir başka âkit devlet ülkesinde 
sürdürebilecek ve kendi ülkesinde kazandığı diploma ve derecelerin tanınması 
hakkım elde edebilecektir. Bu sözleşmenin amacına uygun olarak yabancı bir 
ülkede alınmış yüksek öğretime ilişkin sertifika, diploma veya derecesini “tanıma” 
deyimiyle; “âkit devletin yetkili makamları tarafından kabulü ve sahibine, millî 
diploma, ünvan veya dereceye sahip olanın faydalandığı hakların verilmesi 
kastedilmektedir (m. 1/1).

Sözleşmenin kısa vadeli taahhütler başlığını taşıyan bölümünde “... bir 
yüksek öğretim kurumunca kabul, boş yer bulunması ve aynı zamanda söz konusu 
çalışmaları yürütebilmek için âkit devletlerin eğitim kumullarınca gerekli görülen 
ya da istenilen dili bilme şartlarına bağlıdır” (m.3/2.bent) denilerek, yüksek 
öğretim kurumlarına kabulde aranacak şartlar belirtilmektedir.

Avrupa Bölgesindeki Devletlerin Yüksek Eğitimle İlgili Çalışına, 
Diploma ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme91 de, yukarıda 
değindiğimiz sözleşme ile benzer hükümleri içermekte olup UNESCO bünyesinde 
hazırlanmıştır. Âkit devletler, bu sözleşme ile, yüksek öğretim alanında yapılmış 
çalışına, kazanılmış derece ve diplomalarının tanınacağına dair hükümler üzerinde 
anlaşmaya varırken, bir yandan da yüksek öğrenim kurumlarından yararlanmada 
birbirlerinin vatandaşlarına kolaylık sağlama taahhüdünde bulunmaktadırlar 
(ın.2/a-(l)). Sözleşmenin “derhal girişilecek uygulamalara ilişkin taahhütler” 
başlıklı 3.m.’sinde “ ... belirli bir öğrenim kurumuna kabul edilme, ... o kurumda 
yer bulunmasına ve ayrıca söz konusu öğrenimi faydalı şekilde yapabilmek için 
gerekli lisan bilgisine ilişkin koşullara bağlı olabilir” denilmek suretiyle öğrenim 
kurumlarına kabulde aranacak şartlar hükme bağlanmıştır.

Sözleşme ile, diploma ve derecelerin tanınması hususunda aşamalı olarak 
gerçekleştirilecek tedbirler ve yüksek öğrenim alanında bir eşgüdümün nasıl 
sağlanacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu sözleşme, Eğitimde 
Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesi’ni henüz imzalamamış olan ülkemiz 
bakımından önemlidir. Bu sözleşmenin amaçlar bölümünde “Eğitimde Ayrımcılık 
Sözleşmesi’niıı hedeflerine ulaşmak” da yer almaktadır (m.2/2-b).

Eğitim ve öğrenim özgürlüğü kültür anlaşmalarında da yer almaktadır. 
İkili ya da çok taraflı olan kültür anlaşmaları eğitim ve öğrenim hakkı ve 
özgürlüğünü doğrudan düzenlemek yerine, bu alanda alınacak tedbirler ve 
uyumlaştırma konusunda genel bir çerçeve çizerler. Bu anlaşmalarda genel olarak, 
âkid taraflar birbirlerinin medeniyet, tarih ve dillerini incelemek hususunda

91 RG. 17 2 1988. 19728
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kolaylık göstereceklerini, bu amaçla kurslar düzenleyeceklerini taaahhüt ederler. 
Her bir âkid devlet ülkesinde kültür kurumlanılın oluşturulması, öğrenci değişimi, 
eğitim ve araştırına bursları verilmesi, burslu öğrencilere tanınacak hakların âkid 
devlet vatandaşları bakımından durumu gibi hususlar bu anlaşmalarda hükme 
bağlanmaktadır92.

Avrupa Kültiir Anlaşması9’, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan çok 
taraflı kültür anlaşmalarından biridir. Bııııa göre, "her Âkid taraf, Avrupa’nın 
müşterek kültür mamelekindeki millî payını idame ettirmek ve bunun ilerlemesini 
teşvik etmek için kendisine has tedbirleri alacaktır” (m.l).

Ayrıca, “Bu sözleşme uyarınca her Âkid taraf, imkân nispetinde, 
vatandaşlarını diğer âkit tarafların medeniyet, tarih ve dillerini tetkik etmeye teşvik 
edecek, diğer Âkidleıe de kendi ülkesinde bu gibi tetkiklerde bulunmak hususunda 
kolaylık gösterecek ve diğer Âkid taraflar ülkesinde kendi medeniyet, tarih, dil 
veya dillerinin tetkikinin gelişmesine ve bu Âkid tarafların vatandaşlarına da kendi 
ülkesi üzerinde bu kabil tetkikleri yapmaları imkânının balışedilmesine gayret sarf 
edecektir” (m.2/a ve b).

Yabancı kategorisinde yer alan mülteci ve vatansızların eğitim ve 
öğrenim özgürlüğü ise özel konulu uluslararası anlaşmalarda yer almaktadır. 
Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme94 ve Vatansızların Hukukî 
Durumuna Dair Sözleşme9'  bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşm ede mülteciler ile 
yabancıların eşit haklara sahip olacakları düzenlenmiştir. Mültecilerin karşılıklılık 
esasından muaf tutulacaklarını öngören bu maddeye göre;

n  Türkiye ile Fransa, Belçika, Almanya arasında yapılan kültür anlaşmaları buna örnek olarak 
gösterilebilir. Fransa ile yapılan anlaşmada (15 .71953 tarih ve 6162 SK, RG. 21.7,1953. 8463): her iki 
ülkede kültür kuruınlarının oluşturulması (m.2), üniversite personelinin, öğretmenlerin, ilmi araştırma 
yapanların, teknisyenlerin ve uzmanların değişimini teşvik edecekleri (m.3), para yardımları ve öğrenci 
bursları konusunda her devletin gerekli kolaylığı sağlayacağı (m.5), diplomaların denkliğine dair şartlar 
üzerinde aıılaşabilmeleri ve bir üniversitede okuyan âkid devlet vatandaşının diğer âkid ülkede 
öğrenimine devam etmesi (m .8) ile ilgili hükümler yer almaktadır. Belçika ile yapılan anlaşmanın (RG. 
28.11.1959. 10367) 2,3,4 ve 7.maddeleri de benzer şekilde kaleme alınmıştır. Türkiye ile Almanya 
arasında imzalanan kültür anlaşmasının (RG. 14.5.1958. 9903) 3, 5 ve 9 .maddelerinde de anılan 
konular tekrarlanmıştır.

■” 7.6.1957, 6998.SK; R G .I7.6.I957, 17319.

w RG. 29.8.1961.359 SK.

95 Sözleşmeyi Türkiye onaylamamıştır. (Sözleşme metni için bkz. Collection o f  International 
Instruments Concerning Rcfugees (publihed bv the Office o f  thc U.N. High Commissions for Refugecs- 
UNHCR), Geneva 1990, s.59-75).
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“Bu sözleşmede derpiş olunan daha müsait hükümler saklı kalmak 
kaydıyla her Âkid devlet, mültecilere genel olarak yabancılara tanıdığı rejimi 
bahşeder” (ın.7/1).

Mültecilerin eğitim ve öğrenim hakları ise şu şekilde düzenlenmiştir: 
“Âkid devletler, mültecilere ilk tahsil konusunda vatandaşlara tanınan aynı 
muameleyi yaparlar” (m.22/1).

Görüldüğü üzere, ilk öğretim hakkı bakımından mülteciler yabancılardan 
daha ayrıcalıklı bir konumdadırlar. Vatandaşların ilk öğretim hakkı bakımından 
getirilen düzenleme mülteciler hakkında da uygulanacaktır. Böylelikle ilk öğretim 
alanında vatandaş ile mültecinin eşitliği esası getirilmektedir. Sözleşme daha 
sonraki öğretim kademeleri bakımından şu hükmü getirmiştir:

“Âkid devletler, mültecilere ilk tahsilden gayrı tahsil sınıfları konusunda 
ve bilhassa tahsilden istifadede; yabancı memleketlerde verilmiş tahsil belgeleri, 
üniversite diplomaları ve belgelerinin tanınması; harç ve resimlerden muafiyet ve 
tahsil bursları konularında mümkün olduğu kadar müsait ve herhalde aynı şartlar 
içinde genel olarak yabancılara bahşedilenden daha az müsait olmayan şekilde 
muamele ederler” (m.22/2). Bu hükümle, ilk öğretimden sonraki öğretim 
kademeleri bakımından mültecilere, yabancılara tanınan haklardan daha azı 
tanmamayacaktır.

Vatansızların Hukukî Durumuna Dair Sözleşme de, Mültecilerin 
Hukukî Durumuna Dair Sözleşme’deki hükümlerin benzerini içermektedir. 
Vatansızlar bakımından karşılıklılık şartının aranmayacağı, vatansızlara 
yabancılara tanınan rejimden daha azının tanınamayacağı gibi şartlar içeren bu 
sözleşmeye Türkiye taraf değildir.

C) Uluslararası Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Uluslararası anlaşmalarda eğitim ve öğrenim hakkı bakımından getirilen 
temel esaslar şu şekilde sıralanabilir:

a. Ayırım gözetmeme ilkesi ve bunun doğal bir sonucu olarak;
b. Eğitim ve öğrenim hakkında genellik ve eşitlik ilkesi,
c. İlk öğretimin herkes için zorunlu ve parasız olması,
d.Orta ve yüksek öğretimden yararlanmada kişisel yeteneklerin dışında 

başkaca bir ayırım yapılmaksızın eşitliğin sağlanması,
e. Herkese kültürel kimliğine ve inandığı dinin kurallarına uygun eğitim 

verilmesi.
Uluslararası anlaşmalarda, eğitim ve öğretimin, ayırım yapılmaksızın 

genellik ve eşitlik ilkeleri uyarınca herkesin hakkı olduğu yolundaki ilke, bunun 
artık bir ideal olmaktan çıktığını pozitif hukuk metinlerine dahil olduğunu 
göstermektedir. Uyrukluk bağı ifade edilmeksizin eğitim ve öğretim özgürlüğünün 
"herkes "in bir hakkı olduğu, faka t eğitim ve öğretim özgürlüğü alanında uyrukluk
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bağının yapılmayacak ayrımlar arasında açıkça belirtilmediği durumlar 
bakımından da insan haklarının evrensellik ve genellik ilkelerinden yola çıkılarak 
uyrukluk bağının da ayırım sebebi olamayacağı sonucuna ulaşmak gerekir. Çünkü 
uyrukluk da ulusal bir statüdür. Ayırım yapmama ilkesi kişilerin sahip oldukları 
statülerinden doğan farkların giderilmesini amaçlar.

Eğitim ve öğretim hakkı bakımından uyrukluk bağının “açıkça” bir ayırım 
nedeni oluşturamayacağına ilişkin tek uluslararası anlaşma 76 ülkenin de taraf 
olduğu “Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesi”dir. Bu sözleşmede, 
taraf devletlere "ülkelerinde oturan yabancılara kendi yurttaşlarına sağladığı aynı 
eğitim olanaklarını sağlaması” yükümlülüğü getirilmiştir (m.3/e). Türkiye bu 
sözleşmeye taraf değildir. Bu nedenle, Türkiye'nin bu sözleşme ile taraf devletlere 
yüklenilen anılan yükümlülüğü yoktur. Fakat, Türkiye’nin Eğitimde Ayrımcılığa 
Karşı UNESCO Sözleşmesi ve incelenen diğer uluslararası düzenlemelere taraf 
olup olmaması “herkesin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğu” yönünde 
oluşan milletlerarası teamülün varlığını ortadan kaldırmaz.

İncelenen uluslararası düzenlemelerden çıkan sonuç; eğitim ve öğrenim 
hakkı bakımından uluslararası hukukta herkesin bu hak ve özgürlüğe sahip olacağı 
yönünde bir milletlerarası teamülün oluştuğudur. Bu ilkelere aykırı düzenlemeler 
getirilerek yabancıların eğitim ve öğrenim özgürlüğünün sınırlanması Anayasa 
m.lö 'da yer alan “milletlerarası hukuka uygunluk” ölçütüne de bir aykırılık 
oluşturacaktır.

II. YABANCILARIN TÜRK ÖĞRETİM  KURUMLA RİNA GİRİŞ  
HAKKI

A) Yabancıların Türk Öğretim Kurulularında Öğrenim Görmesine  
İlişkin Hukuksal Düzenlemeler

Yabancıların Türk öğretim kurulularından yararlanmaları kural olarak 
serbesttir. Anayasa’da yer alan “kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamayacağı” hükmü (m.27) yabancılara haklar tanınmasında kullanılan 
genellik ve eşitlik sistemine uygun biçimde düzenlenmiştir. Yabancıların 
haklarının sınırlanmasında temel ilke milletlerarası hukuka uygun ve kanunla 
sınırlamadır. Yabancıların Türk öğretim kurulularından yararlanmalarında kural 
onlara farklı muamele yapılmaması, istisnalar ise bazı yasaklama ya da 
sınırlamaların getirilmesidir. Bu amaçla önce ilgili kanun hükümleri incelenecek, 
daha sonra bu inceleme sonucunda bir sınıflandırma yapılmaya çalışılacaktır.
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1. Milli Eğitim Temel Kanunu (METK)96

Bu kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve 
ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, 
eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve 
sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar (m. I).

Kanunun I.Kısım I.Bölümü’nde Türk millî eğitiminin amaçları yer 
almaktadır. Amaçlar, genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılmıştır (m.2 ve m.3). Bu 
bölümde “Türk Milletinin bütün fertlerinin” yetiştirilmesinde ulaşılmak istenen 
hedef saptanmaktadır.

Türk millî eğitiminin temel ilkeleri, kanunun I.Kısım II.Bölümü’nde 
sıralanmaktadır. Bu ilkeler: genellik ve eşitlik (m.4), ferdin ve toplumun ihtiyaçları 
(m.5), yöneltme (m.6), eğitim hakkı (m.7), fırsat ve imkân eşitliği (m.8), süreklilik 
(m.9), Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği (m. 10), demokrasi 
eğitimi (m .II), lâiklik (m .12), bilimsellik (m .13), planlılık (m .14), karına eğitim 
(m. 15), okul ve ailenin işbirliği (m. 16) ve her yerde eğitim (m. 17)’dir.

Genellik ve eşitlik başlığını taşıyan hükümde eğitim kurumlarından 
yararlanacak kimseler arasında fark gözetilmeyeceği şu şekilde belirtilmektedir: 
“ Eğitim kurumlan dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” (m.4).

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, öğrenim özgürlüğü Türk 
vatandaşlarına özgülenınemiştir. “Herkes” ibaresi kullanılmış, fakat yapılmayacak 
ayrımlar arasında uyrukluk bağı sayılmamıştır. Bu bir eksiklik olarak 
görülmemelidir. Kanun koyucunun amacının, yabancıları Türk eğitim 
kurumlarından yararlandırmamak olmadığı açıktır. Bunu teyit eder nitelikte, 
genellik ve eşitlik ilkesi yanında, fırsat ve imkân eşitliği de teminat altına 
alınmıştır: “Eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır”(m.8).

Eğitim hakkı başlığını taşıyan METK m.7’de “ ilk öğrenim Türk 
vatandaşları için bir hak” olarak kabul edilmiştir. İlk öğrenim, hem hak hem de bir 
ödevdir. Anayasa m.42/4’de düzenlenen bu hüküm, METK m.22/2’de de 
tekrarlanmıştır: “ İlk öğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur” .

Buna ek olarak METK ııı.7/2’de ilk öğretim sonrası için de bir düzenleme 
getirilmiştir: “ İlk öğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar 
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar” .

Bu hükümler birlikte düşünüldüğünde eğitim hakkından yararlanacak 
kimseler kapsamına yabancıların alınmadığı söylenebilir mi sorusuna olumsuz 
yanıt vermek gerekir. Çünkü, METK’nda orta ve yüksek öğretimden yararlanacak 
kimseler için “vatandaşlar” kelimesi kullanılmamıştır; “... bu öğrenim kurumlarına 
girmeye hak kazanan ... her öğrenci...” denilmektedir (METK m.27 ve ııı.3 1).

14.6.1973 tarih ve 1739 SK, RG. 24.6.1973, 14574.

40



METK m.7/1 ve 2'nin lafzî yorumu yabancıların hem ilk, lıeın de orta ve 
yüksek öğretimden yararlanamamaları sonucunu doğurur izlenimini vermektedir. 
Fakat böyle bir sonuca ulaşmak hem METK’na, hem de Anayasa’ya aykırı 
olacaktır.

Bir kere METK’ndaki genellik ve eşitlik ile fırsat ve imkân eşitliği 
ilkeleri (m.6 ve m.8) böyle bir yoruma izin vermez. METK, Türk millî eğitiminin 
esaslarını düzenleyen bir kanundur. Türk vatandaşları esas alınmıştır ve bu da 
doğaldır.

İkinci olarak. METK m.7/1 ve 2 ’deıı yabancıların eğitim kumullarından 
yararlanamayacağı sonucuna ulaşmak, Anayasa m .27/l’deki “herkes, bilim ve 
sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme ... hakkına sahiptir” hükmünü hiçe saymak 
anlamına gelir. Anayasa ile teminat altına alınmış bir özgürlüğün bir yasanın lafzî 
yorumuyla ortadan kaldırılamaması gerekir. Ayrıca böyle bir yorum, Anayasa’nın 
yabancıların haklarının kanunla sınırlanacağı hükmüne de (m. 16) aykırı olacaktır. 
Kanunla sınırlama hem biçimsel bir güvence, hem de öze yönelik bir güvencedir. 
Öze yöneliktir derken sınırlamanın açıkça yapılması gerekir. METK m.7/1 ve 2 ’de 
yabancılar bakımından böyle bir sınırlama getirilmemiştir.

METK m.22/11.cümle ve Anayasa nı.42/4 ile ilk öğretimin yabancılar için 
zorunlu olmadığı, Türk ilkokulları bakımından ihtiyarî olduğu sonucuna 
ulaşılabilir; ama, yabancıların bıı haktan yararlanamayacakları sonucuna 
ulaşılmaıııalıdır. Anayasa ve METK'nda eğitim kurumlarındaıı yararlanacak 
kimseler arasında yabancıların sayılmaması bunu değiştirmez. Yabancılar 
hukukumuzda yabancıların hakları bakımından kabul edilen genellik ve eşitlik 
ilkesi de bunu gerektirir.

2. İlköğretim ve Eğitim Kanunu9'

Bu kanunun genel hükümler bölümünde, ilk öğretim “kadın ve erkek 
bütün Türkleıin ... yetişmesine hizmet eden temel eğitim ve öğretim” olarak 
tanımlanmıştır (m.l). Bu tanımdan hareketle ilk öğretimin yalnızca Türklere 
özgülendiği sonucu çıkarılabilir mi? Bu soruyu yanıtlamadan önce diğer genel 
hükümlere değinelim.

İlk öğretimin mecburîliği kanunun 2.m.’sinde düzenlenmiştir : “ İlk 
öğretim, ilk öğretim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek 
çocuklar için mecburi. Devlet okullarında parasızdır” ve “mecburî ilköğretim çağı, 
6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar” hükmünde (m.3) vatandaş-yabancı ayırımı 
yapılmamıştır.

”  222 SK . RG. 12.1.1961. 10705.
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Türk vatandaşları için Tiirk okullarında ilk öğretim zorunluluğu şu şekilde 
düzenlenmiştir: “Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar, ilköğrenimleriııi resmî ya 
da özel Türk okullarında yapmakla m ükelleftir”.

İlk öğretim kurumlarma kayıt ve kabul başlıklı 46.maddesinde, “Her 
çocuk, mecburî ilköğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında m.3 gereğince ilk 
okula kayıt ve kabul edilir. Her veli, vasi ya da aile başkanı çocuğunu zamanında 
ilkokula yazdırmakla yükümlüdür”, denilmektedir.

Bu hükümler Anayasa m. 16 ile birlikte düşünüldüğünde Türk resmî veya 
özel ilk öğretim kurulularından yabancıların yararlanamayacağı sonucu 
çıkarılamaz. Tiirk vatandaşlarının ilk öğretimlerini Türk okullarında yapma 
zorunluluğu düzenlenmiştir ama, yabancılar için böyle bir yükümlülük 
getirilmemiştir.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu’ ın.2 uyarınca getirilen ilk öğretimin 
ınecburîliği kuralının yabancıları kapsamadığı sonucuna ulaşmak gerekir. 1997 
yılında çıkarılan ve sekiz yıllık kesintisiz eğitimin düzenlendiği kanunda98 da 
yabancı öğrenciler bakımından Millî Eğitim Temel Kanunu ve İlk Öğretim ve 
Eğitim Kanıınu'na konumuz bakımından farklı bir düzenleme getirilmemiştir.

Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerden, yabancıların ilk öğretim çağına 
gelmiş çocuklarını ilkokula gönderme gibi bir zorunluluğu olduğu sonucu 
çıkarılabilir.mi? İlk öğretimin “herkes için zorunlu ve parasız olması ilkesi” birçok 
uluslararası düzenlemede yer almaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (ın.26), 
ESKH (ııı. 13), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (m.28), Eğitimde Ayrımcılığa 
Karşı UNESCO Sözleşmesi (m.4) ile taraf devletlere yüklenilen “ilk öğretimin 
herkes için zorunlu ve parasız olması” hükümlerini “herkesin zorunlu eğitimden 
yararlanmaya hakkı vardır”, şeklinde yorumlamak, bunu bir “zorunluluk” olarak 
değil “hak” olarak değerlendirmek gerekir.

3. Özel Öğretim K uru m lan  Kanunu (Ö Ö K K )99

Anayasa’nın “eğitim ve öğretimin devletin gözetimi ve denetimi altında 
yapılacağı” hükmü (m.42/3) ile “özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu 
esasların ... kanunla düzenleneceği” hükmü (m.42/6), eğitimin devlet tekelinde 
olmadığını göstermektedir. Özel okullar ile ilgili esasların belirlenmesi amacıyla 
çıkarılan kanun ÖÖKK’dur.

w 4306 SK. RG. 19.8.1997. 23084. Bıı kanunda yalnızca 222 SK m.9 vc 1739 SK m .24'de adı geçen
ilkokul ve orta okul deyimleri 'ilköğretim kurum lan” olarak değiştirilmiş ve bu kunımların 8 yıllık 
okullardan oluşacağı yönünde değişiklik yapılm ıştır (m .l ve m .5). 4306 SK, ÖÖKK’da da bir değişiklik 
söz konusu olmamıştır.

'"8.6.1965 tarih ve 625 SK, RG. 18.6.1965. 12026.
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Bu kanun. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk 
kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan 
okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim kurumlan ve bu düzeyde haberleşme 
ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler ... ve benzeri kurumlanıl 
kurum açıııa, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile 
yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kıınımlarmın eğilim, öğretim, 
yönetim, denetim ve gözetimi konularındaki hükümleri kapsar (m. I).

ÖÖKK'ııda özel okullardan yararlanabilecek kişiler hakkında bir hüküm 
bulunmamaktadır. Fakat, kanunun 28.111.'sinde yabancı öğrenciler bakımından bir 
sınırlama getirilmiştir:

“Bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrencilerin] sayısı, o 
okulda okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yiizde yirmisini aşmamak kaydıyla, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tayin olunur”.

Bu hükümde yabancıların özel okullardan yararlanması lıakkı bir “nicelik 
sınırlaması" yapılmak kaydıyla tanınmaktadır. Bu hükümle, yabancıların Türk 
özel okullarından yararlanmaları hususunda idareye takdir yetkisi tanınmıştır. 
Yabancıların özel okullara girmesi hususunda konu yönünden bir takdir yetkisi 
getirilmiştir.

ÖÖKK nı.28’de yer alan özel okullardan maksat, Türk ve yabancıların 
devanı edebileceği okullar olsa gerekir. Yani yabancı özel okullar ile Türk özel 
okullarına alınacak yabancı öğrenci sayısı o okullarda okuyan Türk öğrencilerin 
sayısının beşte birinden fazla olamayacaktır. Bu hükümde, “bir özel okula” 
denilerek özel okullar arasında bir ayırım yapılmamıştır. ÖÖKK ııı.5'de yer alan 
ve yalnızca yabancıların devam edebileceği milletlerarası nitelikteki okullara 
alınacak yabancı öğrenciler bakımından ÖÖKK m.28'de belirtilen sayı sınırlaması 
söz konusu olacak mıdır? Bu soruya olumsuz yanıt vermek gerekir. ÖÖKK m.5’de 
yer alan milletlerarası nitelikteki okullara yalnızca yabancı öğrenciler devam 
edebileceğinden, bir başka deyişle Türk vatandaşları devam edemeyeceğinden 
ÖÖKK nı.28'de belirtilen sayı sınırlamasını bu okullara alınacak yabancı 
öğrenciler bakımından uygulamak mantıksal bir çelişki arzeder.

Özel okullar. Türk vatandaşlarının ve yabancıların gidebileceği okullar 
olarak ikiye ayrılmış, Türk vatandaşlarının devanı edebileceği okullar da tamamen 
yabancılara kapalı tutulmamıştır. ÖÖKK ııı.28’de yabancılar bakımından 
kontenjan esası getirilmiş bulunmaktadır. Hükmün gerekçesinde bu sınırlamanın 
nedeni şu şekilde belirtilmektedir:

“Yabancı uyruklu öğrencilerin de okullarımızdan, bir nisbet dahilinde 
faydalandırılması yerinde görülmüştür. Ancak okullarımızın önce memleket
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ihtiyaçlarına cevap verme görevleri karşısında bu nisbetin azami haddi tesbit 
edilmiş bulunmaktadır” 100.

ÖÖKK m.28 uyarınca getirilen niceliksel sınırlamaya bazı yabancı 
kategorileri bakımından istisna getirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumlan Dairesi Başkanlığı’mn 17.7.1981 tarih ve 15503 sayılı 
kararında101, ülkemizde görevli bulunan diplomatların okul çağındaki çocuklarının 
okullara kaydı konusunda, daha çok okulların öğrenci kontenjanından kaynaklanan 
bazı güçlüklerle karşılaşıldığı belirtilmektedir. Bu soruna çözüm olarak, ÖÖKK 
m.28’deki % 20’lik ile sınırlamanın ülkemizde görevli yabancı diplomatların 
çocukları için kaldırılması öngörülmektedir. Kararda diplomat çocuklarının “okul 
kontenjanına bakılmaksızın özel okullara alınması uygun görülmüştür” 
denilmektedir. Bu tiir yabancılar için, Türk vatandaşlarından farklı olarak, 
MEB’ndan izin alınacaktır. Şu halde, diplomat çocukları için, kontenjan esasından 
sarf-ı nazar edilirken, “izin sistemi” getirilmektedir.

Yabancıların eğitim ve öğrenim hakkı bakımından önemli bir husus olan 
Devletin sorumluluğuna ise şu şekilde değinilmiştir: “Ülkemize görev yapmaya 
gelmiş yabancı diplomatların çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının 
Devletimiz tarafından karşılanması gerekli görülmektedir”. Bu ifadeden ülkemizde 
bulunan tüm yabancıların olmasa bile bir kısmının eğitim ve öğretim hizmetini 
Devlet üstlenmiş olmaktadır sonucuna ulaşabiliriz.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 8.9.1987 
tarih ve 4784 sayılı kararı102, ülkemizde bir süre için görevli olan yabancıların 
çocuklarının eğitimi hakkındadır. Bu karardan anlaşıldığına göre: turistik amaçla 
ülkemize gelmiş olan yabancılar ya da çalışma ve ikamet izni bulunan yabancılar 
değil; görevli olarak ülkemize gönderilmiş yabancıların çocukları MEB’na bağlı 
okullarda “misafir öğrenci” olarak kabul edilebilecektir. Bu çocuklar MEB’na 
bağlı tüm okullarda değil “bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan 
okullara” devam edebilirler. Misafir öğrencilik statüsünün yarattığı sorunlara 
çözüm getirilen kararda bu öğrenciler ya denklik belgelerinde belirtilen sınıfın 
programına dahil dersleri alabilecek ve öğrenimleri sonunda diploma alabilecekler 
ya da yalnızca yabancı dille okutulan derslere devam edebilecek ve bunun sonunda 
bu derslerle ilgili başarı durumlarını gösterir belge alabileceklerdir.

ÖÖKK’nda ayrıca “azınlık okullarında yalnızca Türk vatandaşları 
okuyabilirler” (m.25/3) denilmek suretiyle azınlık okullarından yararlanma olanağı

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem.I, Toplantı 2, S.Sayısı 495.

"" Özel Öğretim Kurumlan Mevzuatı, Özel Dershaneler Birliği Yayınlan, İstanbul 1989. s.668.

|ll! Öze! Öğretim Kurumlan Mevzuatı, s.669-670.
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yabancılar için ortadan kaldırılmıştır. Azınlık okullarında öğrenim görmenin 
yabancılar için yasaklanmasını nedenini anlamak güç değildir. Azınlık okulları, 
Lozan Andlaşması uyarınca azınlık olarak kabul edilen Türk vatandaşlarının 
öğrenim gördüğü okullardır.

Yabancılar ile ilgili olarak getirilen bu sayı sınırlamasından anlaşılacağı 
üzere, özel okullarda öğretim, öncelikle Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır. Eğitim hukukumuzda modern, millî ve lâik eğitim esaslarının 
yansımaları ÖÖKK gibi birçok düzenlemede karşımıza çıkmaktadır. Esasen 
getirilen bu sayı sınırlaması da özel okullar bakımından hayatî bir önem 
taşımamaktadır. Zira yabancılar da yalnızca yabancıların gidebileceği 
milletlerarası okul açma hakkını haizdirler; bu nedenle bu sınırlamanın ililen bir 
anlamı kalmamıştır denilebilir.

4. Y ü kseköğre tim  K anunu103

Yabancıların Türk yüksek öğretim kurumlarına girişte objektif ölçütler 
getirilmiştir. Yabancılar, yabancı uyruklu öğrenciler içiıı açılan sınavlarda başarılı 
olduktan sonra bu öğretim kurulularında öğrenim görebilirler. Özel nitelikli bazı 
yüksek öğretim kurumlarına giriş için, karşılıklılık veya karşılıklılığa ek olarak 
iziıı şartının aranması o okulların niteliğinden kaynaklanmaktadır. Fakat şunu 
söylemek mümkündür: Uluslararası anlaşmalarda “yüksek öğretimin yeteneğe 
bağlı olarak herkese tanı bir eşitlikle sağlanması” şeklinde formüle edilen yüksek 
öğretim özgürlüğünün Türkiye’deki yabancılara tanındığı belirtilmelidir.

Yüksek öğretim kurumlan bakımından kontenjan esasının 
uygulanabileceği, Yüksek Öğretim Kanunu’nda ve Türkiye’de Öğrenim Gören 
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun’da yer almaktadır. Bu kanuna göre 
oluşturulacak Değerlendirme Kurulu’nun görevleri arasında “yabancı uyruklu 
öğrenci kontenjanlarını” belirlemek de yer almaktadır. Nitelikli bir öğretimin 
verilmesi için getirilen bu sayı sınırlamaları yalnızca yabancılar için değil. Türk 
vatandaşları bakımından da getirilmiştir. Buna rağmen, yabancıların Türkiye’de en 
çok devanı ettikleri öğretim kurumlanılın yüksek öğretim kurumlan olduğu da 
belirtilmelidir.

Yüksek öğretim kurumlarından ne anlaşılmak gerektiği kanunda şu 
şekilde düzenlenmiştir: “Yüksek öğretim kurumlan, üniversiteler ile yüksek 
teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek 
okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma 
merkezleridir” (m.3/c).

Yüksek öğretim kurumlarına öğrenci kabulleriyle ilgili esasları 
belirlemede Yüksek Öğretim Kurulu yetkili kılınmıştır. “Yüksek Öğretim Kurulu

m  2547 SK. RG. 6.11.1981. 17506.
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(YÖK), tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yüksek öğretim kumullarının 
faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler 
çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş” olarak 
tanımlamıştır (m.6/a). Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile gerekli planlama, araştırına, geliştirme, biitçe, 
yatırım ve koordinasyon faaliyetleriyle ilgili birimler de bu kurula bağlıdır.

YÖK’nun görevleri arasında “Üniversitelerin her eğiti m-öğretim 
programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini 
tesbit etmek; insan gücü planlaması, kurumlanıl kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda orta öğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate 
alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabııl edilmesi ile ilgili esasları tesbit etmek” 
(ın.7/h) de yer almaktadır.

Seçme ve kabul edilme esaslarını YÖK’nun belirleyeceği, sınavları 
ÖSYM’nin yapacağına ilişkin hükümde de yer almaktadır: "Yüksek öğretim 
kurulularına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, sınavları 
değerlendiren kurul ÖSYM’dir ve YÖK’nun tesbit ettiüi esaslara bağlıdır” 
(m.10/1).

Yüksek Öğretim Kanunu’nda, yüksek öğretimde imkân ve fırsat eşitliği 
ana ilkeler arasında yer almaktadır (m.5/e).

Yüksek öğretime girişte aranacak şartlar nelerdir? Bu şartlar arasında 
uyrukluk bağı bir ayırım nedeni olarak yer almakta mıdır? Kanunun yüksek 
öğretime giriş başlıklı hükmünde (ın.45/a);

“Öğrenciler Devlet yiiksek öğretim kıınımlarına, esasları YÖK tarafından 
tesbit edilen sınavlarla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların orta 
eğitimdeki başarıları dikkate alınır” denilmektedir. Böylelikle yüksek öğretim 
kumullarına kabulde objektif kıstaslar getirilmiştir.

Yabancıların ülkemizdeki yüksek öğretim kummlarından yararlanmaları 
öğrenim özgürlüğü bakımından önemli bir husustur. Çünkü, ÖÖKK’ııa göre 
yabancıların özel öğretim kurumlan açabilecekleri öngörülmüş, ama bu okulların 
yüksek öğretim kurumu olamayacağı kabul edilmiştir (ÖÖKK m.5). Yabancıların 
yüksek öğretim kurumu açmalarının yasaklanması karşısında, ülkemizdeki yüksek 
öğretim kurulularından yararlanabilmeleri özel bir önem aızetmektedir.

Yüksek öğretim kurulularımızda okuyan yabancı öğrencilerin sayısında 
yıldan yıla bir artış görülmektedir. 1971-1972 öğretim yılında ülkemizde öğrenim 
gören toplam 4274 öğrenci bulunmakta iken"14, 1988-1989 öğretim yılında bu sayı 
9 1 16’ya çıkmış105, 1997-1998 öğretim yılında ise 18.214’e ulaşmıştır106. Bu

"MTllrk Yüksek Öğrelim Kumrularında Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrenciler, DPT Yayını. Ankara 
1971, s.3.
105 1988-89 Öğretim Yılı Yüksek Öğretim İstatistikleri. ÖSYM Yayınları. Ankara 1989, s .71.
"* 1997-1998'öğretim  Yılı Yüksek Öğretim İstatistikleri, (97-98 Öğr. Yılı Yüksek Öğr. İst.), ÖSYM 
Yayınları, Ankara 1998, s. 123.
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oranlar yüksek öğrenim kurumlarına girişte kısıtlamalar olmadığı anlamına 
gelmemelidir. Yabancıların Türkiye’deki yüksek öğrenim kuruınlarındaki öğrenim 
özgürlüğü özel nitelikli bazı yüksek öğretim kurumlan incelenerek düşünülmelidir.

5. Polis Yüksek Öğretim K a n u n u 10

Kanunun 16.m.’sinde yabancı uyruklu öğrencilerin Polis Akademileri’ne 
giriş hakkı düzenlenmektedir. Buna göre;

“ İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu 
öğrencilerin Akademi’ye kabul edilmeleri İçişleri Bakanı’mn onayı ile olur.

“Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim ve öğretimi izleyebilecek Türkçe dil 
yeteneklerinin sınav ile tesbit edilmesinden sonra öğretime başlatılır.

“Yabancı uyruklu öğrenciler Türk öğrencilere uygulanan kurallara 
uymakla yükümlüdür” .

Maddenin ilk fıkrasında, “ilgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara 
bağlı olarak” ifadesinin kullanılması, ahdî karşılıklılık ilkesinin kabul edildiğini 
göstermektedir

İkinci fıkradan anlaşıldığı üzere yabancıların Polis Akademileri'ne 
girişleri “ İçişleri Bakaııı’nın onayı” ve “yeterli Türkçe bilgisi” olarak iki şarta 
bağlanmıştır. I0S 1997-1998 Öğretim yılı itibarıyla; Polis Akademisi’nde toplam 
200 yabancı öğrenci öğrenim görmektedir109.

6. Harp Akademileri K an u n u 11"

Harp Akademilerine giriş esaslarını düzenleyen 10.m/f.(d) hükmüne 
göre; “Bakanlar Kurulu’nun kararı üzerine yapılacak ilgili anlaşmalar ile yabancı 
uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim öğretimine katılabilirler”.

Bu hükümden anlaşıldığına göre, yabancı subayların harp 
akademilerinden yararlanmaları ahdî karşılıklılığın sağlanması şartıyla 
mümkündür. Sözleşmeye dayanan karşılıklılık şartının aranması, fiilî yani

107 2 8 .11.1984. 3087 SK; RG.6.12.1984, 18597.

11,8 Polis Akademisine giriş yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (R.G. 9 .9 .1999. 
23811) ile "Polis Kolejlerinden ilk 10 dereceye girerek mezun olanlar ile ikili anlaşmalara bağlı kalarak 
alınan yabancı uyruklu öğrenciler, giriş ile ilgili nitelikleri taşımaları kaydı ile imtihansız olarak 
Akademiye alınabilirler (m.4)” denilmek suretiyle sınavın taktire bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

m  97-98 Öğr. Yılı Yüksek Oğr. İst., s. 122.

" “ 24.5.1989, 3563 SK; RG. 31.5.1989. 20181.
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uygulamada karşılıklılıktan daha güvencelidir. Çünkü, İkincisi ülkenin şartlarına 
göre değişebilir.

7. H arp  Okulları K anunu111

Bu kanunun harp okullarına giriş koşullarını düzenleyen 3.m.’sine göre; 
‘‘Harp okullarının öğrenci kaynağı askerî liselerdir. Ancak, ihtiyaç halinde sivil 
liselerin fen kolunu bitirenlerden sınav ile öğrenci alınır. Yabancı uyruklu 
öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının 
muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak anlaşmalarla olur ".

Bu hükümle, yabancıların harp okullarında öğrenim görmeleri anlaşmalar 
rejimine tâbi tutulmuştur; buna ek olarak, Genelkurmay Başkanlığı’nın da onayı 
aranacaktır. Fakat Hava Harp okullarıyla ilgili kanunda böyle bir hüküm yer 
almamaktadır. Bu kanun"2, Hava Harp okullarına girmeye istekli öğrenciler için 
objektif ölçütler getirmiştir"' ve ‘yabancı uyruklu öğrenciler’ için özel bir 
düzenleme içermemektedir.

Bu iki düzenleme karşısında ilkin. Hava Harp Okulları Kanunu ile ilgili 
düzenlemenin özel nitelikli olduğu düşünülerek, hava harp okulu öğrencisi olmak 
isteyen yabancı öğrenci için sözleşmeye dayanan karşılıklılık ve Genel Kurmay 
Başkanlığı’nm onayına gerek kalmayacaktır, denilebilir. Fakat. Harp Okulları 
Kanunu’ndaki “yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri” 
ifadesinden tüm harp okullarına giriş hakkında anılan şartların aranacağı sonucuna 
ulaşmak gerekir. Bu kanun, hava harp okullarına kabul için ayrıksı bir hüküm 
sevketmeıniştir. Öte yandan hava harp okullarıyla ilgili düzenlemede bu okullara 
girmeye istekli aday öğrenciler konu edilmekte; giriş/ kabul hakkından söz 
edilmemektedir.

1997-1998 Öğretim yılı itibarıyla; Kara Harp Okulu’nda 52, Deniz Harp 
Okulu’ııda 50, Hava Harp Okulu’nda 84 yabancı öğrenci öğrenim görmektedir"4.

1,1 24.5.1989. 3563 SK; RG. 31.5.1989. 20181.

112 2780 SK; RG. 13.1.1983. 17927 Kanunun lam  adı; Hava Harp Okuluna Girmeye İşlekli Aday 
Öğrencilerle Paraşüt Eğitimine Tâbi Tutulacak Harp Okulu Öğrencileri Hakkında Kanıın’dur.

113 “Hava Harp Okuluna girmeye istekli aday öğrenciler sırasıyla, bilgi sınavına, mülakata ve Hava 
Sağlık ve Fizyolojik Eğitim Kurulu tarafından uçuş muayenesine tâbi tutulurlar”  (m. I).

114 97-98 Öğr. Yılı Yüksek Ögr. İst., s. 122.
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8. Gülhanc Askerî Tıp Akademisi K a n u n u " 5

Bu kanunun yabancılarla ilgili hükmü de yukarıdaki kanunlara benzer 
şekilde düzenlemiştir. Ahdî karşılıklılığın mümkün olmadığı hallerde, “Bakanlar 
Kurulu kararının yeterli sayılması” diğerlerinden farklılık aızeder. Kanunun 
yabancıların Gülhane Askerî Tıp Akademisi’ne giriş koşullarını düzenleyen 
hükmü şıı şekildedir:

“Yabancı uyruklu öğrenciler, Gülhane Askerî Tıp Akademisine 
Genelkurmay Başkanlığı’nın muvafakati ve Bakanlar Kurulu kararı üzerine 
yapılacak ikili anlaşmalarla kabul edilirler. Anlaşma yapılmasının ınümküıı 
olmadığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile yetinilir” (rn.41/2).

1997-1998 Öğretim yılı itibarıyla: Giilhane Askerî Tıp Akademisi’nde 
toplam 62 yabancı öğrenci öğrenim görmektedir"6.

9. Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri Hakkında Yönetmelik"'

Sağlık okulları, ilkokuldan sonra; sağlık kolejleri, ortaokuldan sonra 
eğitim veren öğretim kurumlandır. Bu öğretim kurumlanılın amacı, Yönetmeliğin 
ilk madesinde yer almaktadır. Buna göre, “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı orta dereceli ve iki dereceli meslek okulları, sağlık hizmetlerinin belli bir 
dalındaki belli bir kademeye sağlık personeli yetiştirmek iizere meslekî eğitim ve 
öğretim yapan kurumlardır”. Sağlık kolejlerinden mezun olanlar laborant, sağlık 
memuru, ebe, hemşire, radyolog olarak sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili 
görev yaparlar.

Bu yönetmeliğe göre sağlık okullarına ve sağlık kolejlerine giriş Türk 
vatandaşlarına özgülenmiştir (m.73/a ve ın.74/4-a). Bu okullara giriş hakkının 
Türk vatandaşlarına özgülenmesi yabancıların bu kurumlara kabul edilmeyeceği 
anlamına gelmemektedir. Yönetmelikte “yabancı uyruğu olanların okullara kaydı 
için Bakanlıktan müsaade almak lazımdır” (m.80) hükmü yer almaktadır. Sonuç 
olarak sağlık okulları ve sağlık kolejlerine giriş hakkı yabancılara yasaklanmamış 
yalnızca sınırlanmış, daha doğrusu “izin sistemi”ne bağlanmıştır"8.

115 17 11 1983. 2955 SK; RG. 19.11.1983, 18226.

116 97-98 Öğr. Yılı Yüksek Öğr. İst., s. 122.

117 RG. 2.1.1964, 11596.

Ils TEKİNALP (s. 103. dn.(2)), Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri Hakkında Yönetmelik’in 80. 
maddesini zikretme inektedir Böyle olunca, bu okullarda yabancıların okuyamayacağı sonucu 
çıkmaktadır. Oysa bu okullara giriş için, yukarıda da değinildiği gibi, yasaklama değil: “ izin sistemi" 
getirilmiştir. Ayrıca Yönetmelik’in SO.maddesi olmasaydı, 73.maddc, A nayasa’nın “yabancıların 
haklarının kanunla sınırlanacağına ilişkin“ 16.maddesine aykırı olurdu.
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10. Türkiye’de Öğrenim Görcıı Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 
K a n u n "9

Bu kanunun amacı, “yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere 
Türkiye’ye gelişleri, öğretim kurıımlarma kabulleri, ilgili kurum ve kuruluşların ve 
yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir” 
(ııı.l). Yukarıda incelediğimiz kanun hükümlerinden daha özel nitelikli olması 
itibarıyla yabancı öğrenciler hususunda temel kanunun bu kanun olduğunu 
söylemek mümkündür.

Türkiye’de bulunan yabancı öğrencilerin tümü bu kanun kapsamına 
alınmış mıdır?

“Bu kanun, ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli amaçlar çerçevesinde 
hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak 
suretiyle veya kendi imkânlarıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri 
kapsamaktadır; ama Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı 
uyruklu öğrenciler bu kanun kapsamı dışındadır” (m.2).

Doğumlarından itibaren Türkiye’de bulunan ya da Türkiye’de uzun 
yıllardır ikamet etmekte olan yabancı öğrenciler de bu kapsama dahil midir? Söz 
konusu kanun, “Türkiye’ye bursla veya kendi imkânlarıyla gelen öğrencileri” 
kapsamına almaktadır. Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelmemiş, daha önceden 
Türkiye’de bulunan öğrenciler için özel bir düzenleme yapılacak mıdır, yoksa bu 
öğrenciler de bu kanun kapsamında mıdır? Bu soru kanunun lafzî yorumuna göre 
yanıtsız kalmaktadır. Aynı şekilde öğrenim amacıyla olmayarak ülkemize geçici 
olarak gelen öğrenciler bu kanun kapsamında mıdır? Kanun yabancı öğrencilerin 
geliş amacının öğrenim yapmak olduğu karinesine mi dayanmaktadır? Kanunun 
lafzına göre, “Türkiye’ye gelmek ve öğrenim görmek amacıyla gelmek” kapsam 
bakımından ölçüt olarak alınmıştır.

Bu kanun uyarınca çıkarılan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere İlişkin Yönetınelik’de120 ‘yabancı uyruklu öğrenci’, “her derece ve 
daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kursuna katılan T.C. 
uyruğunda bulunmayan kişi" olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 7.m/2.bendinde 
“her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye’ye 
gelen veya Türkiye’de bulunan yabancıların ...” yükümlülükleri düzenlenmektedir. 
Aynı şekilde, söz konusu yönetmeliğin öğrenim vizesi istenmeyecek haller 
başlığını taşıyan 9.111.’sinde “ilgili kuruluşların izin vermesi kaydıyla orta ve 
yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans ve lisans üstü 
öğrenim yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve

119 14.10.1983,2922 SK.: RG. 19.10.1983. 18196.

120 RG. 30.4.1985. 18740.
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ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından” söz edilmektedir. Yönetmeliğin 
anılan bu hükümleri ile kanunun kapsamı açıklık kazanmaktadır. Buna göre, 
“ Türkiye’ye  öğrenim amacıyla gelen veya Türkiye'de ikamet eden yabancı 
öğrenciler" bu kanuna tâbidir.

Bu kanun kapsamında olup Türkiye’de öğrenim gören yabancı 
öğrencilerin Türk öğretim kumullarından yararlanmaları hangi esaslara 
bağlanmıştır?

Kanunun 3.m.’sinde kimlerden oluşacağı düzenlenen bir Değerlendirme 
Kurulu yabancı öğrencilerin öğretim kumullarına kabulleri ile ilgili esasları 
belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu maddeye göre;

“Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim 
gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla Millî 
Eğitim Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa 
bağlı bu konu ile ilgili kuruluşların birer, Yüksek Öğretim Kurulu’nun iki 
temsilcisinden oluşan bir “Değerlendirme Kurulu” kurulur” (m.3/1).

Değerlendirme Kumlunun yetkileri şu şeklide belirtilmiştir:
“Bu kurul;
“a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri, öğretim kıırumlarına 
kabulleri, Türkiye’deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,
“b) Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim 
ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,
“c) Yüksek Öğretim Kurulu’nun önerilerini dikkate alarak, yüksek öğretim 
kıırumlarına alınacak, yabana  uyruklu öğrenci kontenjanlarını,
“d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek olan 
yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,
"e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde 
ilgili mercilere sunulacak önerileri tespit eder ve Millî Eğitim Bakanının onayına 
sunar” (m.4).

Bu kanunda ayrıca yabancı öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla tüm 
öğretim kumullarına ve bazı kuruluşlara belli yükümlülükler getirilmiştir121 (m.5).

I!l "Öğretim kurum lan, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri 
için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kumullarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle 
ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek, Millî Eğitim Bakanlığı na ve gerektiğinde diğer ilgili 
mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.
"Resmî ve özel öğrenci yurt müdürlükleri, yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını 
izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Millî Eğitim Bakanlığı na bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili 
mercilere bilgi vermekle yükümlüdür.
"M illî Eğitim Bakanlığı, tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde 
gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yüküm lüdürler" (m .5).
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B)Yabancıların Öğretim K urum larına Giriş Hakkının Değerlen
dirmesi

Yabancıların Türk öğretim kurulularından yararlanmaları kural olarak 
serbest bırakılmıştır. Öğretim kurumlarına kabulde getirilen sınırlamalar ya da 
yasaklamalar istisnaîdir. Bu sınırlamalar da Anayasa m. 16 ile getirilen temel 
ilkeye aykırı sayılamaz.

Askerî okullar bakımından getirilen sınırlamalar millî güvenlik nedeniyle 
anlaşılabilir niteliktedir. Aynı şekilde azınlık okullarına yabancı öğrencilerin kabul 
edilmemesi de azınlık okullarının kuruluş amacına uygundur. Azınlık okulları, 
Türkiye’de azınlık kabul edilen Türk vatandaşlarının gittiği okullardır; bu amaçla 
kurulmuştur.

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun 
uyarınca oluşturulmuş bulunan Değerlendirme Kurulu’nun yabancı öğrencilerin 
öğretim kumullarından yararlanma hakkının kısıtlanmasına ilişkin icraî karar 
niteliğinde düzenleyeceği raporların Anayasa m. 16’ya aykırılık teşkil edebileceği 
göz önünde tutulmalıdır.

Yabancıların Türk öğretim kumrularından yararlanmaları bakımından 
şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:

a. Yabancı ile Vatandaş Arasında Fark Gözetilmeyen Öğretim Kurumlan: 
Resmî ilkokul ile orta okullar (yeni düzenlemeye göre ilköğretim okulları) ile 
genel nitelikte yüksek öğretimin yapıldığı üniversiteler bu kategori içinde yer 
almaktadır. Özel nitelikli bazı yüksek öğrenim kumullarında yabancılar için 
aşağıda sınıflandırılan bazı ek şartlar aranmaktadır. Yüksek öğretim kurumlarına 
giriş için yapılan sınavlarda (üniversite seçme ve yerleştirme sınavı gibi) kontenjan 
usulünün uygulanması Türk vatandaşları bakımından da aranmaktadır. Bu nedenle 
bu, burada bir “sınırlandırma” bulunmadığı düşünülmektedir.

b. Niceliksel Sınırlandırmanın Yapıldığı Öğretim Kurumlan'. ÖÖKK m.28 
uyarınca Türk özel okullarında getirilen sayı sınırlaması bu grupta yer alır.

c .Niteliksel Sınırlamanın Yapıldığı Öğretim Kurumlan:
1. Karşılıklılık Esasının Getirildiği Öğretim Kurumlan: Harp 

Akademileri bu grupta yer alır.
2. Karşılıklılığa ek olarak izin ya  da onaya ihtiyaç gösteren 

öğretim kurumlan: Polis Akademisi ve Harp Okulları bu grupta yer alır.
3 .Yabancıların izinle kabul edileceği öğretim kurumlan: Sağlık 

okulları ve sağlık kolejleri bu grupta yer almaktadır.
d. Yabancıların Kabul Edilmeyeceği Öğretim Kurumlan: Azınlık 

okullarına giriş Türk vatandaşlarına özgülenmiştir.
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Öğrenim hakkı bakımından ayrıcalıklı yabancılar kategorisi olarak 
adlandırabileceğimiz bir kesim bulunmaktadır. Bu da Türk Cumhuriyetlerinden 
gelen öğrencilerdir122. Bu öğrenciler günlük dilde “Türkî” ya da “Türkgil” olarak 
adlandırılmaktadır. SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilân eden yeni 
Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkmasını izleyerek, Türkiye ile bu ülkeler ya da 
topluluklar arasında yoğun bir işbirliği başlamıştır. Orta Asya ve Kafkasya’da 
bağımsızlığına yeni kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasında başlatılan 
siyasî, kültürel, ekonomik ilişkiler her geçen gün yoğunlaşarak devam etmektedir.

Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile Türkiye arasında yapılmış 
çok sayıda ikili anlaşma vardır. Bu anlaşmaların büyük bir kısmı kültürel işbirliği 
anlaşmalarıdır. İkili anlaşmalar çerçevesinde ortaya çıkan gelişmeleri izleyebilmek 
amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu bünyesinde “Türk 
Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Dairesi” kurulmuştur12’.

Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen bu öğrenciler, Türkiye ile Türk 
Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları arasında yapılan ikili anlaşmalarla sağlanan 
burslardan yararlanmaktadır124. Bu amaçla orta öğretimde ve özellikle yüksek

C) Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Statüleri

l2: Bu öğrencilerin sayıları hakkında bkz. EK İ M illî Hâilimle İlgili Bilgiler, T.C. Millî Eğilim 
Bakanlığı Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, (Milli Eğilimle İlgili Bilgiler), 
Ankara 1999, s. 153

l2! Bu dairenin görevleri şu şekilde düzenlenmiştir: a) İkili anlaşmalar çerçevesinde veya talep halinde 
Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile eğitim  ve öğretim programlarının değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi veya yeni eğitim vc öğretim programlarının hazırlanması veya hazırlattırılması 
konularında karşılıklı işbirliği yapmak,

b) Türk Cumhuriyetleri vc Türk topluluklarında Bakanlık, özel kurum ve kuruluşlarca açılan okulların 
öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek,

c) Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarında ikili anlaşm alar çerçevesinde müşterek kullanılabilecek 
ders kitaplarının veya destek eserlerin hazırlanması, hazırlattırılması veya satın alınması hizmetlerini 
yürütmek.

d) Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarından gelen öğrencilerin okullara uyumlarının sağlanması 
ile ilgili programları yapmak.

Türk Cumhuriyetleri ile yapılan kültürel değişim programları vc mutabakat zabıtları gereği bu 
ülkelerin herbirine orta öğrenim aşaması için 600'ii parasız yatılı, 1400’ü yüksek öğrenim araştırma ve 
doktora bursu olmak üzere her ülkeye toplaın 2000’er adet burs tahsis edilmiştir.Türk 
Cumhuriyetlerinden ve Türk topluluklarından gelen öğrencilere yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından değil, birçok vakıf, dernek, şirket gibi tüzel kişiler vc gerçek kişiler tarafından burs 
verilmektedir. Bakanlık ile bu kişiler arasında gerekli işbirliğinin sağlanamamış olması nedeniyle 
Türkiye’ye gelen öğrenciler birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kişiler tarafından
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öğretimde öğrenci değişim programlan izlenmektedir. Bu burslardan yararlanacak 
yüksek öğrenim öğrencilerinin seçimleri, Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 
Kanun’la oluşturulan Değerlendirme Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda 
ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

Burs hususunda karşılıklılık aranmamaktadır. Bu uygulamanın yerindeliği 
tartışılmaktadır. Öğrenci Değişim Komisyonu Raporunda;

“Eğitim amacıyla ülkemize getirilen çok sayıdaki Türk Cumhuriyetleri ve 
Türk toplulukları öğrencilerinin yüksek öğrenim kurumlarına alınmalarının, 
mevcut kendi öğrencilerimizin de bu oranda yüksek öğrenim kurulularımıza 
girememesine ve bu imkândan yoksun kalmalarına sebebiyet verdiği hepimizce 
bilinmektedir. Anılan ülkelere Türk öğrencilerin gönderilmesi imkânının 
araştırılması yerinde olacaktır” denilmektedir125.

Bu durum, Öğrenci Problemleri Komisyonu Rapoıu’nda dolaylı olarak 
dile getirilmektedir. Raporda, ülkemize gelecek orta öğretim ve yüksek öğretim 
öğrencilerinin okullara yerleştirilmesinin “eğitim ve öğretimin bütünlüğünü 
aksatmayacak şekilde” planlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir13.

Türkî ya da Türkgil denilen öğrencilerin Türkiye’de öğrenim gören diğer 
yabancı öğrencilere nazaran ayrıcalıklı olduğunu söylemiştik. Bu ayrıcalık 
herşeyden önce Türkiye’nin bu devletlerle ilgili politikasından kaynaklanmaktadır.

Yapılan ikili anlaşmalar ve protokoller incelendiğinde şu sonuçlara 
ulaşmak mümkündür: Ortak Türkçe, Ortak Tarih ve Edebiyat Programı 
çalışmaları, eğitim sistemlerinin yakınlaştırılmasına yönelik çalışmalar, karşılıklı 
öğrenci ve öğretmen değişimi programları, karşılıklı okul açılması, dil ve yayın 
birlikteliğinin gerçekleştirilmeye çalışılması gibi alanlarda işbirliği etkinlikleri 
Türkiye ile bu cumhuriyetler arasında dil, din. kültür ve tarih ortaklığının 
bulunduğu fikrine dayanmaktadır. Türkiye’nin bu yeni kurulmuş devletlerin eğitim 
sisteminin oluşturulmasında kendisine yüklediği öncülük misyonu ve bu 
cumhuriyetlerin de Türkiye’yi örnek ve önder olarak görmesi, eğitim bakanları

gelişigüzel öğrenci getirtilmesi onların eğitim kurumlarına girememesi gibi sonuçlara da sebep 
olmaktadır. Bu konuda bkz. T ü rk  Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarına öğretm en. Öğrenci 
Mübadele İşleri ve Denklik Esasları Komisyonu Raporu” , Türkiye ite Türk Cumhuriyetleri ve Türk 
Toplulukları Arasında Yapılan Anlaşmalar, İlişkiler ve Faaliyetler, (Kısaca Türkiye ile Anlaşmalar), 
İkinci Kitap, Ankara 1993, s.154. Bu anlaşmaların metni için önerilebilecek bir diğer kaynak da TOBB 
tarafından çıkarılmıştır: Türkiye He Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar, (1990-1992), 
(Hazırlayan: ŞİMŞİR. B.N.), Ankara 1993.

125 Türkiye ite Anlaşmalar, İkinci Kitap, s. 154.

IJ6 Türkiye ite Anlaşmalar. İkinci Kitap, s. 139.
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arasında toplantıların ve eğitim ve kültür alanında yapılan ikili anlaşmaların 
başlangıç metnini oluşturmaktadır127.

Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli kurumlanıl oluşturulması 
kurum bazında farklılıklara sebep olmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi, 
Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Dairesi Başkanlığı ihdas edilmiştir128. 
Türkiye’de öğrenim gören diğer öğrenciler için böyle birimler kurulmuş değildir. 
Beslenme, barınma, dil öğretimi ve uyum problemlerine çözüm bulmak amacıyla 
Öğrenci Problemleri Komisyonu gibi çeşitli komisyonlar oluşturulmuş değildir. 
Ayrıca bu cumhuriyetlerden gelecek öğrencilerin getirilmeleri, yönlendirilmeleri, 
yerleştirildikleri üniversitelere gönderilmeleri, burs ödemelerinin düzenli bir 
biçimde yapılması, eğitim ve öğretimlerinin izlenmesi, sorunlarının çözülmesi ve 
benzer destek hizmetlerini sağlamak üzere YÖK bünyesinde bir merkez 
kurulmuştur.

Buna rağmen, bir yüksek öğretim programına kayıtlı olmadan önce, 
Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve bunun gibi kuruluşlarda Türkçe öğrenen bu 
öğrencilerin, aldıkları bu eğitimin yüksek öğretim kumrularına devanı için yeterli 
olmadığı da belirtilmesi gereken bir noktadır. Özellikle yüksek öğrenim 
aşamasında gerekli olan sanatsal ve sosyal katılımın gerçekleşememesinde dil 
engeli önemli bir faktördür. Derslerde başarısızlık ve öğretime ilgisizlik, yeterli dil 
eğitimi almamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır12’. Türkçeniıı kardeş 
dil olarak ilan edildiği bu ülkelerden gelen öğrenciler bakımından bile, dil 
öğreniminin başarılı bir şekilde gerçekleştiği söylenemez. Bu nedenle, bazı 
öğrenciler öğrenimlerini dondurarak ya da yarıda bırakarak ülkelerine geri 
dönmektedirler.

III. YABANCILARIN YABANCI Ö ZEL OKULLARA VE
M İLLETLERARASI NİTELİKLİ OKULLARA GİRİŞ HAKKI

Yabancıların Türk resmî okullarından yararlanabilmeleri ve bunun 
koşulları yukarıda incelenmişti. Esasen yabancıların Türk resmî okullara rağbet 
ettikleri söylenemez. Yabancılara Türk resmî okullarına giriş hakkının sağlanması,

Anlaşmalar için bkz. Türkiye He Anlaşmalar, Birinci Kitap, s.13-163. 175-233, 241-285, 311-343. 
354-437.

128 Bu başkanlık bünyesinde Denklik ve Öğrenim Belgelerini Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü, Ders 
Kitapları ve Eğitim Araçları Şubesi Müdürlüğü, Türk Kültürü Şubesi Müdürlüğü ile Öğretmen ve 
Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü birimleri bulunmakladır.

129 Bu konuda bkz. “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları Bitmek Bilmiyor”. Emek Gazetesi, 5 
Mayıs 1997.
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yabancılara özel öğretim kurumu açma özgürlüğünün tanınmaması durumunda 
önem kazanır.

Yabancıların Türk özel öğretim kurumlarından yararlanmaları niceliksel 
sınırlamaya tâbi tutulmuştur. Yabancılar, varlığı Lozan Andlaşması ile tanınmış 
olan ve müktesep haklara saygı ilkesi gereği faaliyetlerini günümüzde de sürdüren 
yabancı özel okullara gidebilirler.

Ayrıca ÖÖKK ile yabancılara okul açma imkânı da tanınmaktadır. 
Bunlar, yalnız yabancıların devam edebileceği ''milletlerarası nitelikli öğretim 
kurumlan” olarak anılmaktadır. Yalnız yabancıların devam edebileceği bu okullar 
ilk, orta öğretim kurumu olabilir. Fakat yüksek öğretim kurumu olamaz (ÖÖKK 
m.5/1). Bir başka ifadeyle yalnız yabancıların devam edebileceği yüksek öğretim 
kurumu niteliğinde kurum açılamaz.

Yabancıların, yabancı özel okullarda ve milletlerarası nitelikli okullarda 
öğrenim görmeyi tercih ettikleri söylenebilir1’0. Yalnız yabancıların devam 
edebileceği milletlerarası nitelikli okullara Türk vatandaşları alınmayacağı için 
yabancılar bu okulları tercih etmektedirler.

IV. AVRUPA TOPLULUKLARI (AT)’NA ÜYE ÜLKELERDE 
YABANCILARIN ÖĞ REN İM  ÖZGÜRLÜĞÜ

A) Genel O larak  A T’na Üye Ülkelerde Eğitim ve Öğrenim Özgürlüğü

Avrupa ülkelerinde zorunlu eğitim bizde olduğundan daha uzun bir süreyi 
kapsamaktadır. Zorunlu eğitim genel olarak 10-11 yıl, bazan da daha fazla 
sürmektedir. Zorunlu eğitimden sonra öğrenciler İngiltere’de GCSE (General 
Certifıcate Secondary Education) Fransa’da Bakalorya (Baccalauréat)M ve 
Almanya’da Abiturlj2 benzeri bir sınavdan geçirilmektedir. Bu sınavlarda başarılı 
olan öğrenciler ‘advanced level’ denilen ileri düzeyde bir öğretim programından 
geçirilerek ya da doğrudan yüksek öğretim kurumlarına girebilmektedirler. 
Böylelikle birçok ülkede zorunlu eğitim ile yüksek öğretim kademesi arasında bir 
ara kademe daha yaratılmıştır.

Yüksek öğretime, bu öğretim kurumlarına girişte başarılı olan öğrenciler 
alınmaktadır.Yüksek öğretim olanağından yoksun kalan başarısız öğrenciler ya da

130 Bkz. EK: III. Milli Eğilimle İlgili Bilgiler, s.28 ve EK:IV, Mitli Eğilimle İlgili Bilgiler, s. 118.

131 Bu sınav ve Fransız Eğitim Sistemi lıakıııda bkz. JOSEPH A. LAUWER- FATMA VARIŞ- 
KENNETH NEFF, Mukayeseli Eğilim, Ankara 1971, s. 132 vd; Eğitim sistemlerinin ayrıntılı olarak 
incelendiği bir diğer kaynak olarak bkz. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Eğitim Sistemleri, MEB Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1996.

132 Bu sınav ve Alman Eğitim Sistemi hakkında bkz. l.AUVVER-VARIŞ- NEFF, s.98 vd.
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yüksek öğretime devam etmek istemeyen öğrenciler meslek edinmek üzere 
meslekî eğitim programlarına yönlendirilmektedir. Okul sonrası (further 
education) ya da zorunlu eğitim sonrası (post compulsory education) denilen bu 
sistemin asıl amacı, zorunlu eğitimi bitiren, ama yüksek öğretime devam 
edemeyecek olan geçlere meslekî bilgi ve beceri kazandırmaktır1'” .

Ortak Pazar’da yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 
yüksek öğretime ve ileri düzeyde eğitime daha çok önem verildiği görülmektedir. 
Kişilerin serbest dolaşımı hedeflerinin gerçekleştirilmesi eğitim alanında da 
düzenleme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle meslekî eğitim ve öğretim 
alanında kazanılmış diploma ve derecelerin tanınması, yetişmiş personelin serbest 
dolaşımını mümkün kılmak için zorunlu görülmektedir.

Yüksek öğretim ve ileri düzeyde eğitim bilimsel ve ekonomik gelişmeye 
katkıda bulunduğu gibi, Avrupa’nın kültürel mirasının korunması ve diğer 
kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla 1976’da bir 
Konsey Tüzüğü hazırlanmıştır. Bu tüzük, özelikle, teknik ve meslekî eğitimle 
yüksek öğretim alanlarına ilişkindir. Bir üye devlet ülkesinde başlatılan 
çalışmaların başka bir üye devlet ülkesinde devamı, kişilerin serbest dolaşımı 
hedefiyle birlikte düşünüldüğünde, özellikle meslekî ve teknik eğitim ve yüksek 
öğretimde kazanılan derecelerin tanınmasını zorunlu kılmaktadır1’4. Bu 
düzenlemede genç nüfusun etnik köken, malî durum, sosyal sınıf, ırk ve ikametine 
bakılmaksızın eşit eğitim olanaklarına sahip kılınması politikası izlenmektedir. 
Tüzükte ayrıca, üye devletlerin eğitim politikasını oluştururken en önemli 
amacının “eğitimin tüm kademelerine girişte eşit olanakların sağlanması” olduğu 
vurgulanmaktadır10.

AT’na üye ülkelerin eğitim sistemlerindeki bir başka benzerlik de öğrenci 
değişim programıdır. Öğrenci değişimi (student mobility) üye devletlerin, 
birbirlerinin vatandaşları için karşılıklı olarak yüksek öğretim ve dil eğitimi 
yapmalarını kolaylaştırmak için atılmış adımlardır. ERASMUS1’6, LINGUA1 ',

155 DUMAN, A.: "Akdeniz Ülkelerinde Yüksek Öğretini Konferansının Ardından ", Bilim ve Ütopya. 
Nisan 1997. s.42.

1,4 O.J. 19 .2 .1976. Bu tüzükle ilgili olarak ayrıntılı inceleme olarak bkz. Memorandum On Higher 
Education In The European Community. (M emorandum). Avrupa Topluluğu Komisyonu Yayını. 
Brüksel 1991. s.6.

155 (Memorandum), s.8.

I3<’ European Community Action Scheme for (he Mobility o f  University Students.

137 Programme to promote training in foreign language in the European Community.

57



TEMPUS138, COMETT1’9, SOKRATES140, LEONARDO1"  gibi adlarla anılan 
çeşitli programlar eğitim ve öğretimde bilgi transferini ve dil öğrenimini mümkün 
kılmak açısından hayatî bir öneme sahip görülmektedir"2.

Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi’nin 23 Ocak 1995 tarihli kararı 
ile 1996 yılını “Avrupa Hayat Boyu Eğitim (Life Long Learning) Yılı” olarak 
kabul etmiştir. Hayat boyu eğitim, her yaşta meslek eğitim programı geliştirerek 
hem işsizlik sorununa, hem dc vasıflı işçi yetiştirilmesine hizmet etmek amacıyla 
düzenlenmiştir. Bu eğitim türü kapsamına hizmet içi eğitimi de almaktadır. İlk ve 
orta öğretim düzeylerinde yetersizlik nedeniyle iş bulamamış ya da bu düzeyleri 
başarıyla tamamlamış olsalar bile yüksek öğretim imkânına kavuşamamış kişilerin 
becerilerini artırmak bu program için gösterilen hedefler arasındadır14'.

1995’de “Öğrenme ve Öğretme: Öğrenen Bir Topluma Doğru” adlı bir 
White Paper hazırlanmıştır. Bu belgede ulaşılmak istenen amaçlar arasında 
öğretmenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların üzerindeki yönetsel ve hukukî 
kısıtlamaların kaldırılmasını içeren bir çalışma başlatmak da yer almaktadır. 
AT’na üye ülkelerin eğitim sistemlerinde uyumlaştırma sağlanması, işsiz genç 
nüfusu bir eğitim çalışmasından geçirme yöntemi, topluluk dillerinde uzmanlaşma 
gibi önerilerin nasıl hayata geçirileceği tartışılmaktadır. Temel eğitim ve 
öğretimin iş bulabilmeye yeterli olamadığı görülerek yeıel, bölgesel ve ulusal 
düzeyde işbirliğinin önemi vurgulanmaktadır144.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim olanaklarının AT’na üye devlet 
vatandaşlarına eşit olarak sağlanması da hedefler arasındadır. Özellikle yüksek

1,11 Trans-European Mobility Scheme for University Students.

IM Programme on cooperation between universities and enterprises regarding training in the field o f  
technology-Community Action Programme in Education and Training for Technology.

1411 Bir öğrenci değişim programı olan SO K TA TES'e Avrupa Palcm cntosıf nda alınan karar uyarınca 
Türkiye de dahil edilmiştir. 13u programın görüşülmesini Bakanlar Kurulu Eylül 1999 tarihine 
bırakmıştır. Programın amaçları hakkında b k z : Avrupa Öğrencileri Genel Forumu, ‘Eğitimde 
Avrııpayla El E le ,. SOKRATES ve AEGEO”, Bilim ve Teknik, 1999, S.380, s.23-24.

141 Türkiye LEONARDO programına 26 Nisan 1999 tarihinde kabul edilmiştir (dn. 140'da adı geçen 
makale), s.24

l4! Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Memorandum) s. 25-31.

141 Ayrıntılı bilgi için bkz. ELIASSON, G.: "The Case o f  Life Learning” , Vocational Training 
European Journal. No.8/9, s. 1-4.

144 Ayrıntılı bilgi için bkz. CRESSON, E.: “Towards A policy o f  Life Long Learning”, Vocational 
Trainig European Journal, No. 8/9, s.9-12.

58



öğretim alanında uzaktan eğitim (distance education) olanaklarının geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Uzaktan eğitim öğrencinin yeri ve zamanını 
kendisini, ayarlaması bakımından eğitim alanında bir hazine olarak 
değerlendirilmektedir. Bu öğretim türü genel olarak üniversitelerde kabul edilen 
kredili sistemin uygulanmasını da engellememektedir. Yukarıda anılan öğrenci 
değişim programlarından COMETT’de bu öğretim türü hayata geçirilmiş 
durumdadır. Diğer programlarda da böyle bir sistemin uygulanması için çalışmalar 
başlatılmıştır1'15. Bu sistem öğrenci ya da öğrenci gruplarına, taleplerine bağlı 
olarak teknolojik gelişmeler sayesinde ulaşılan ve coğrafî sınır tanımayan bir 
hizmet sunmaktadır. Bilgisayar ağının kurulabildiği her yerde öğretim olanağı 
sağlanmaktadır. Bu yolla örneğin bir üniversite öğrencisi bilgisayarının karşısında 
ikamet ettiği ülke dışındaki bir başka üniversiteden kredili sistem esaslarına uygun 
olarak ders alabilmekte ya da bulunduğu ülkeden başka bir ülkedeki öğretim 
kurumuna devam edebilmektedir. Hemen söylemek gerekir ki. uzaktan eğitimin en 
gelişmiş biçimi olan ve “audio-visional education" denilen bu eğitim siteminden 
yararlanabilmek için öğretim kurumlanılın böyle bir olanağı sağlamış olması ve 
teknik koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

B) AT H ukuku 'nda  Eğitim ve Öğrenim Özgürlüğü ile İlgili Hukuksal 
Düzenlemeler

Yukarıdaki başlıkta AT’ııa üye ülkelerin ve AT’nun eğitim ve öğrenim 
özgürlüğüne genel bakışı incelenmeye çalışılmıştı. Bu genel eğilimin hukuksal 
düzenlemelere yansıması nasıl olmuştur? Bu sorunun yanıtı, AT’ndaki 
yabancıların eğitim ve öğrenim özgürlüğünü yakından ilgilendirmektedir.

Avrupa Parlementosu’nun 14.3.1984 tarihli “Avrupa B irliği’nde Eğitim 
Özgürlüğü Hakkmdaki İlke K aran 'nda146, her çocuğun ve gencin eğitim ve 
öğretim hakkı olduğu belirtilmektedir (m.l). Bu düzenlemede, eğitim ve öğretim 
hakkından yararlanacak olanlar arasında ayırımcılık yapılamayacağı belirtilirken 
uyrukluk bağı da sayılmıştır (m.2).

Eğitim ve öğretim özgürlüğünün değişik yönlerinin ele alındığı bu 
kararda, eğitim ve öğretim özgürlüğünün teminat altına alınmış olduğu, eğitim ve 
öğretimin amacının bireyin gelişmesini mümkün kılmak ve insan haklarına ve 
temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi olduğu, ebeveynin çocuklarının gideceği 
öğretim kurumunu seçebileceği, eğitim ve öğretim özgürlüğünün öğretim kurumu 
açma ve yönetmeyi de kapsayacağı belirtilmektedir (m.5,6,7).

145 Bu konuda bkz. (Memorandum), s.23-24.

146 Bu düzenlemenin orijinal metni için bkz. JENKNER, s.65-67.
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Eğitim ve öğretim yardımlarından yararlanma hakkının düzenlendiği 
maddeye göre, söz konusu yardımlar “çocuğun yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre 
belirlenecek, fakat çocuğun ailesinin ekonomik, sosyal ve etnik kökenine 
bakamayacaktır” (m.3).

AT’na üye ülkelerdeki okul sistemlerinin, özellikle göçmen çocukların 
eğitimi ile ilgili olarak; “söz konusu üye ülkelerin ulusal anayasası ve sosyal ve 
kültürel yapısı göz önünde bulundurularak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Birlik Hukukuna uyumlu hale getirileceği” hükmü (m.4) konumuz bakımından 
önem taşımaktadır.

Avrupa Parlamentosu tarafından ilan edilen Temel Haklar ve Hürriyetler 
Bildirgesi'nde147, eğitim hakkı şu şekilde düzenlenmektedir:

“Herkesin eğitim hakkı ve yeteneklerine uygun meslekî öğretim görme 
hakkı vardır.

“Eğitimde özgürlük olacaktır.
“Ebeveynin çocuklar için, kendi dinsel ve felsefi eğilimlerine uygun bir 

eğitim istemeye hakkı vardır” (m. 16).
Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından çıkarılan “Avrupa Dirliği’nde 

Eğitim ve Öğretim (1989-1992 Dönemi Bakımından Gene! Esaslar)" başlıklı 
düzenlemede118 eğitim ve öğretimde uyulacak genel ilkeler belirlenmiştir. 
Bunlardan biri “çeşitliliklere saygı ilkesi"dir. Bundan maksat; Birlik içerisindeki 
değişik eğitim geleneklerinin korunması ve saygı gösterilmesidir.

7.2.1992 tarihli Avrupa Birliği Antlaşması'nda eğitim ve meslekî öğretim, 
anlaşmanın 126.maddesinde düzenlenmektedir. Maddenin ilk fıkrasında üye 
ülkeler arasında işbirliği ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesi konu edilirken “üye 
ülkelerdeki öğretimin kapsamı ve eğitim sistemleri ve kültürel ve dilsel çeşitliliğe 
saygı” gösterileceği belirtilmektedir. Bu amaçla yapılacak eylemlerin amaçları şu 
şekilde sıralanmaktadır:
- Özellikle üye devletlerin dillerinin yayılması ve öğretim yollarıyla eğitimde 
Avrupalılık boyutunun gelişmesi,
- öğrenci ve öğretmenlerin değişiminin teşvik edilmesi, bu amaçla akademik 
diploma ve derecelerin tanınması,
- eğitim kurumlan arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
- üye devletlerin eğitim sistemlerinin ortaklaştırılması konusunda deneyim ve bilgi 
değişimin sağlanması,
- uzaktan eğitimin geliştirilmesinin teşvik edilmesi (m. 126/2).

N7 Bu düzenlemenin orijinal metni için bkz. JL'NKNER, s.68.

148 Bu düzenlemenin orijinal metni için bkz. JENK.NER, s.69-70.
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AT’na üye ülkelerle üçüncü ülkeler arasında işbirliğinin hızlandırılması 
m. 126/3’de yer almaktadır.

Avrupa Topluluğu Konseyi, eğitim ve meslekî öğretim konusunda, 
I26.maddede belirtilen usullerle, üye devletlerin hukuksal düzenlemelerinin 
uyumlulaştırılması hususunda önlemler almaya yetkili kılınmaktadır (m,126/son 
fıkra).

15.11.1989 tarihli Viyana Toplantısı Nihai Belgesinde (Avrupa İşbirliği 
ve Güvenliği Hakkmdaki Konferans) “eğitim alanında değişimler ve işbirliği” 
başlığını taşıyan 63.paragrafta, eğitimde ayrımcılık yasağı yer almaktadır. Bu 
belgede, eğitimin her çeşidinde ve düzeyinde yapılamayacak ayrımlar sayılmakta 
ve bunlar arasında uyrukluk bağı da yer almaktadır.

30.5.1991 tarihinde Helsinki’de yapılan Eğitimde Özgürlük İçin Avrupa 
Forumu’nun sonunda ilân edilen “A vrupa’da Eğitim Özgürlüğü Hakkında 
Bildirge’dc eğitimde hedeflenen amaçlar sayılmaktadır. Eğitim özgürlüğünün din, 
bilim ve sanat, basın özgürlüğü kadar temel bir insan hakkı olduğu vurgulanmıştır. 
Eğitimde ideolojik boyut, eğitsel çeşitliliğe saygı, eğitimde tek bir Avrupa 
kültüründen ziyade, değişik kültürlere saygı temelinde çocuğa eğitim hakkının 
sunulması gibi hususlar bu bildirgede yer alan konulardır.

AT Hukuku’nda eğitim özgürlüğüne ilişkin olarak düzenlenen hukuksal 
belgelerden kolaylıkla çıkarılabilecek sonuçlar şunlardır: Herşeyden önce, bu 
düzenlemelerde Topluluğa üye ülkeler temel alınmıştır. Eğitimin temel bir insan 
hakkı olduğu, bu ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, uyrukluk bağının 
eğitimde ayrımcılık yasağı arasında yer alınası ve dilsel ve kültürel çeşitlilik ile 
eğitsel çeşitliliğe saygı gösterilmesi diğer esaslardır.

Üçüncü ülkelerle AT'na üye ülkeler arasındaki eğitsel işbirliği konusu, 
eğitim özgürlüğü konusunda yukarıda ele aldığımız temel metinlerde ilk sıralarda 
yer almamaktadır. Üçüncü devlet vatandaşları konusunda da eğitimde ayrımcılık 
yasağı söz konusu olacak mıdır? Uzaktan eğitimin geliştirilmesi kapsamına üçüncü 
ülkeler de dahil edilecek midir? Öğrenci ve öğretmen değişim programları 
kapsamına üçüncü devlet vatandaşları da girecek midir?

AT’na üye ülkelerin eğitim politikasının üçüncü ülkeleri dışlayan bir tavrı 
olduğu söylenebilir. Akademik ve meslekî diploma ve derecelerin tanınması 
konusunda da. ileride değinileceği gibi141 üçüncü ülkelerden alınan bu çeşit 
belgeler, üye tilkelerinki gibi değerlendirilmemektedir.

Bkz. s.49.
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C) AT H ukuku’nda Yabancıların Öğrenim Özgürlüğü İle İlgili 
Hukuksal Düzenlemeler

1. Avrupa Birliği İçindeki İşçilerin Serbest Dolaşımına İlişkin 1612/68 
Sayılı Konsey T üzüğü1' 0

Bu tüzüğün ön sözünde işçilerin serbest dolaşımı ile meslekî eğitim 
arasındaki yakın ilişkiye değinilmiş, meslekî eğitimin bu alandaki ayrımcılığı 
giderebileceği hususu vurgulanmıştır. Tüzükte bir üye devlet vatandaşının diğer 
bir devlet ülkesinde meslekî eğitim ve öğretim kuramlarına girişte o devlet 
vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olduğu hükmü yer almaktadır (m.7/3). Tüzüğün 
12.m.’sinde bir üye devlet vatandaşı çocukların diğer bir ülkede çalıştırılması 
halinde, çocuğun o ülkede ikamet etmesi koşuluyla, o ülke vatandaşı çocuklarla 
genel eğitim, çıraklık ve meslekî eğitim kurslarından aynı şartlarla yararlanacağı, 
üye ülkelerin bu şekilde eğitime devam eden çocuklara mümkün olan en iyi 
şartlarla eğitim görmeleri için gayret sarfedecekleri düzenlenmektedir.

2. Meslekî Eğitim Sonrası ve En Az Üç Yıl Süren Eğitim Sonunda 
Verilq.li Yüksek Okul Diplomalarının Tanınması Hakkıııdaki 89/48 Sayılı 
Konsey Direktifi1' 1

Direktifin uygulama alanı ikinci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 
“bu direktif, diplomasını aldığı üye ülkeden başka bir ülkede serbest meslek sahibi 
ya da işçi olarak çalışmak isteyenlere uygulanacaktır. Üye ülkeler arasında 
diplomaların karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin başka düzenlemelerin bulunması 
halinde bu direktif uygulanmayacaktır”.

Kişinin diplomasını aldığı ülkeden başka bir üye ülkede çalışması 
halinde, o devlet yetkili makamları kalite yetersizliği sebebiyle (başka ülkeden 
alınan bu derecenin yetersizliği) bu kişinin o işi yapmasını kendi vatandaşlarına 
uygulanacak şartları göstererek engelleyemeyecektir (ın.3).

150 OJ. 19.10. 1968, No: L 257/2. Bu Tüzük 312/76 notu tüzükle değiştirilmiştir: Bkz. OJ. 14.12.1976, 
No: L.039/2.

151 OJ. 1989, No: L.019/I6.

62



3. Meslekî Eğitim ve Tahsilin Tanınmasına İlişkin 92/51 Sayılı İkinci 
Genel Sistem Direktifi152

Bu direktif, 89/48 Sayılı Direktife ek olarak çıkarılmıştır. Yukarıda da 
belirttildiği gibi, 89/48 Sayılı Direktif çok dar bir alanı, yalnızca meslekî eğitim 
sonrası diplomaların tanınmasına ilişkindir. Bu Direktif ise, orta öğretim sonrası 
her türlü eğitimi ve kursu kapsamına almaktadır. Düzenlemenin ilk maddesinde 
“yetkili makamlar tarafından ve o ülkenin kanunları ve düzenleyici işlemleri 
tarafından belirlenmiş eğitime ilişkin her tür belge” diploma olarak tanımlanmıştır. 
89/48 sayılı Direktifin meslekî eğitim alanında uygulanmaya devam edeceği bu 
düzenlemenin ikinci maddesinde yer almaktadır.

4. Diplomasını Üçüncü Bir Ülkeden Alan Diploma Sahibi Üve Devlet
Vatandaşları Hakkında Konseyin Tavsiye K a ra r ı1"

Bu tavsiye kararı, üçüncü ülkelerde elde edilen diploma, sertifika ve diğer 
şeklî nitelikleri kanıtlayan belgelerin de üye ülkelerde tanınması yönündedir. 
Anılan ülkelerden elde edilen belgelerin tanınması bakımından ayrıntılı hükümler 
sevkedilmemiş, bu husus bir temenni şeklinde dile getirilmiştir.

D) Öğrenim Özgürlüğü ile İlgili ATAD K ararlarından  Örnekler

1. Öğrenim Iıareı
Bir üye ülkeye yalnızca öğrenim maksadıyla gitmiş olan bir diğer üye 

devlet vatandaşından, o ülkenin kendi vatandaşlarından istemediği bir kayıt harcı 
istemesi durumunda; Divan, AT Antlaşması’nın vatandaşlık nedeniyle ayırım 
yapılamayacağına ilişkin 7.maddesine ve üye devletlerin bu Antlaşmadan doğan 
yükümlülükleri yerine getirmek için tüm önlemleri alacağına ilişkin 5.maddesine 
dayanmıştır1' 4. Söz konusu uygulamayı yapan ülke Belçika’dır. Yabancı 
öğrencilerden “minervaF  adı verilen bir kayıt harcı istenmektedir. Belçika’nın 
ilgili düzenlemesine göre üniversite rektörlerine kayıt harcı verilmemesi halinde 
kayıt yapmama hakkı verilmiştir.

152 OJ. 24.7.1992, No: L.209/25.

155 OJ. 24.01.89, No: I ..0 19/24.

154 ROC, 1994, C -47/93, s. 1593.
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2. Kota ya da Kontenjan Uygulaması

Divan, bir kararında135, Belçika Hüküıneti’nin, bir yüksek öğretim 
kurumuna kabulde, Belçika dışındaki üye devlet vatandaşlarının sayısının 
Belçikalı öğrencilerin sayısının % 2 ’sini aşamayacağına ilişkin düzenlemesini, AT 
Antlaşması’nın 7.maddesinde belirtilen vatandaşlık nedeniyle ayırım 
yapılamayacağına ilişikin hükmüne aykırı bulmuştur. Kararda, böyle bir 
uygulamanın Belçikalı olmayan üye devlet vatandaşı öğrencilerin yüksek öğrenim 
hakkından “ fiilen mahrumiyet” anlamına geldiği belirtilmektedir.

3. Giriş Hakkının Engellenmesi

Yunanistan’da ‘‘frontistiria” denilen okullara Yunan vatandaşı 
olmayanların kabul edilmemesi ile ilgili olarak açılan davada Divan, 
Yunanistan’ın ilgili düzenlemesini AT Antlaşmasfnın m.52 ve 59’a aykırılık 
teşkil ettiğine karar vermiştir156. Bu hükümler kişi ve hizmetlerin serbest 
dolaşımına ilişkindir. Her iki hükümde de, üye devletlerin vatandaşları arasında 
uyrukluk bağına dayalı ayrımların kaldırılması amaçlanmaktadır. Karara konu olan 
frontistiria  denilen okullar, ilk, orta ve yüksek öğretim programlarına ekli veya 
ondan bağımsız olarak faaliyet gösteren, günde üç saatten fazla olmayan okul dışı 
aktiviteleıi geliştirmeye yönelik okullardır. Dil okulları, müzik, dans ve spor 
okulları olmak üzere çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler.

Bir başka kararda ise, Divan, Belçika’nın Belçika dışındaki üye devlet 
vatandaşları için bazı kategoriler oluşturarak meslekî öğretim veren okullara kabul 
etmemesini AT Antlaşması’nm 7.m.’si ve 1612/68 Sayılı Tüzüğün 12.m.’sine 
aykırı bulmuştur15'.

AT Anlaşması’nm 7.maddesi “anlaşmanın uygulama alanı içinde ve onun 
öngördüğü özel hükümlere zarar vermeksizin, uyrukluk nedeniyle uygulanan tüm 
ayrıcalıkların yasak" olduğu hükmünü âmirdir.

1612/68 Sayılı Tüzilk, 12.maddesi ile “üye ülkelerin, bir üye devlet 
vatandaşı çocukların diğer bir ülkede çalıştırılması halinde, çocuğun o ülkede 
ikamet etmesi koşuluyla, o ülke vatandaşı çocuklarıyla genel eğitim, çıraklık ve 
meslekî eğitim kurslarından aynı şartlarla yararlanmasını sağlamak, bu şekilde 
eğitime devam eden çocuklara mümkün olan en iyi şartlarla eğitim görmelerini 
temin etmek için gayret sarfedecekleri”ni öngörmektedir.

155 Bkz.yukarıda dn. 152 'de anılan karar.

156 ROC. 1995, C -365/93, s.499.

157 ROC, 1988, C-42/87. s.5445.
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Divan kararlarında da görüldüğü gibi, yabancıların eğitim ve öğretim 
özgürlüğü alanında Avrupa Topluluğu Hukuku’nda temel ilke, uyrukluk bağına 
dayalı ayırımların yapılmamasıdır. Bu ilke, kaynağını AT Antlaşması’mn
7.maddesinden almaktadır.

AT’nu oluşturan devlet vatandaşları arasında eğitim kurumlarına girişte 
eşit eğitim olanakları tanınmıştır. Böylelikle eğitim kurumlarına giriş hakkı 
bakımından. Birliğe üye ülkeler arasında vatandaş-yabancı eşitliği sağlanmıştır 
denilebilir. Her çeşit ve düzeydeki öğretim kurumlarına girişin uyrukluk nedeniyle 
yasaklanması veya sınırlanması Avrupa Toplulukları Hukuku’nun eğitim ve 
öğrenim ile ilgili hukuksal düzenlemelerine aykırılık teşkil etmektedir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne girmesi halinde örneğin, Türk özel okullarına giriş için getirilen 
kota ya da bazı öğretim kurumlarına girişin izin ya da onaya bağlı tutulması, 
yukarıda anılan ATAD kararlarından anlaşılacağı üzere Topluluk Hukuku’na 
aykırılık oluşturacaktır.

V. YABANCILARIN KENDİ DİLİNDE VE KÜLTÜRÜNDE 
ÖĞRENİM  ÖZGÜRLÜĞÜ

A) Yabancıların Öğrenim Özgürlüğü ve Kültürlerarası Eğitim 
Kavramı

Yabancıların eğitim ve öğrenim hakkı ve özgürlüğü, yabancının 
bulunduğu ülkenin eğitim kuramlarına kabulüne indirgenemez. Yabancılara 
verilecek eğitimin niteliği de öğretim kuramlarına kabul ya da okul açabilme kadar 
önemli bir husustur. Yabancılara kendi eğitim kuramlarını açma hakkı tanınmayan 
ya da yabancı ile vatandaşın aynı eğitim kurumlarına gittiği durumlarda, bu 
okullarda verilecek eğitimin niteliği daha da bir önem kazanır.

Yabancı, bulunduğu ülkede mensup olduğu devletin dil, kültür ve değer 
yargılarının da taşıyıcısı konumundadır. Öğrenim hakkının gerçekleştirilmesi dilin 
kullanılması ve kültürün korunması ile yakından ilgilidir1' 8.

Yabancı ile yabancının bulunduğu ülke devleti vatandaşlarının birlikte 
eğitim görmesi eğitim teknolojisini yakından ilgilendirir. Verilecek eğitimin 
niteliği, içeriği ve kapsamının nasıl olacağı eğitim biliminin verilerine göre 
düzenlenecektir.

Bir eğitim sisteminin hedef aldığı grup, yalnızca ait olduğu ülke 
devletinin vatandaşları ise o ülkede bulunan yabancıların kendi dillerini kullanması

158 ERGİL, D.: “Çokkültürlülük vc Çok Dillilik '. AÜSBFD, (Turan Güneş e Armağan), 1995. C.50. 
No:3-4, s. 160.
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ve kültürlerini koruyarak eğitim görmesi zorlaşır. Bu amaçla “kültürlerarası 
eğitim” kavramı ortaya atılmıştır.

Kültürlerarası eğitim, çağdaş eğitimin bir türüdür. Bu eğitim, kültürel 
bakımdan varolan ya da olası gerginlikleri, önyargıları azaltmak, bir ülkede ya da 
bölgede yaşayan değişik insan topluluklarının ortak yaşama tam olarak 
katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlen eğitim şekli olarak tanımlanmaktadır13''.

Kültürlerarası eğitimin eğitimle ilgilenen çevrelerde konuşulması, 
günümüzde pek de o kadar eskiye gitmemektedir. Geleneksel göçmen ülkeleri 
olan ABD ve Kaııada'daki asimilasyon ve toplumsal ayırım yerine160, kültürel 
etnik grupların varlıklarının kabulüne ilişkin düşünce hareketinden yola çıkarak, 
yetmişli yılların ortalarında Avrupa’da da kültürlerarası eğitim konusu tartışılmaya 
başlanmıştır.

Kültürlerarası eğitim yaklaşımına göre, yabancı kültürden kaynaklanan 
değer yargıları ve anadil, eğitim ve öğretim programları ile okul kitapları ikinci 
dilie desteklenmelidir. Bunu, yabancının ülkesi üzerinde bulunduğu devlette 
konuşulan dili öğrenmekten ayırt etmek gerekir. Bu yaklaşıma göre yabancı, 
anadilinde eğitim görme olanağına sahip kılınmalıdır. Bu yaklaşım, temelde 
yabancılığın b i r ‘‘eksiklik” olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, yabancı dil ve 
kültürün eşdeğerliliğini savunmaktadır161.

Bu kavram, sadece yabancı öğrencilere yönelik bir kavam değildir. 
Kültürel farklar için olumlu bir bilincin oluşmasına yönelik olarak, gittikçe artan 
göç olgusunun öneminden dolayı kültürlerarası eğitim programları değişik kültür 
ve dillerin buluştuğu ortamların sorunları üzerinde yaygınlaşmaktadır. Örneğin 
Avrupa Birliği’ııi oluşturan ülkeleri politik anlamda birbirlerine daha da 
yakınlaştırmak için istenilen bir eğitim ve öğretim şeklidir162. Fakat, bu ülkelerde 
yürürlükte olan eğitim ve öğretim programları ile ders kitapları halen tek kültürlü 
ve tek dilli ortamlar için geliştirilmekte, yayınlanmakta ve uygulamaya 
konulmaktadır163.

ıw Vandra L.MASEMANN - Yaacov IRAM, "The Right to Education for Multicultural Development : 
Canada and Israel” , Human Rights and Education, Pergamon Comparative and International 
Education Series, Vol. Ill, Ed.: Norma Bernstein Tarrow, Oxford 1987, s. 109.

160 Bkz. LYNCH, J.: Education For Citizenship In a Multi-cultural Society, Newyork 1993, s.9.

161 COŞKUN, H.: Eğitim Teknolojisi Açısından Kültürlerarası Eğitim, Ankara 1996, s.7.

COŞKUN, s. II.

163 COŞKUN, s.9.
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Kültürierarası eğitim, kendi ülkesinden başka ülkelerde yaşayan ve hem 
kendi dil ve kültürü hem de bulunduğu ülkenin dil ve kültürü arasında sıkışıp kalan 
öğrencilerin uyumlu bir benlik geliştirmesine yöneliktir.

Dil ve kültür bakımından homojen olan sınıflarla farklı olan sınıflarda 
verilecek eğitim, öğrenme ve öğretme süreçlerinin birbirinden farklılıklar 
göstereceği şüphesizdir. Bu da eğitim ve öğretim için istihdam edilecek 
insangücünün yetiştirilmesi, özel ders programlarının uygulamaya konulması, 
eğitimden beklenen hedeflerin millî olmaktan çıkarılması gibi konular ve özellikle 
ülkesinde yabancıların bulunduğu devletin başka kültürlere bakış açısı ile yakından 
ilgilidir.

Kültürel çoğulculuk, içinde bulunduğumuz çağda yaşadığımız 
küreselleşme sürecinin bir gereğidir. Yabancı düşmanlığı kendisini sadece 
eylemsel boyutta göstermez. Kültürel asimilasyon da yabancı düşmanlığının bir 
türü olarak görülebilir. Değişik dil ve kültür farklılıklarının kabul edilmesi ve 
değişik kültür ve geleneklerin kendi varlıklarını reddetmeden birlikte yaşamaları, 
çoğulcu demokrasinin ilkelerinin yerleşip yerleşmemesi ile yakından ilgilidir164.

B) Göçmen Çocukların Anadillerinde ve Kendi Kültürlerinde 
Öğrenim Görmesiyle İlgili Gelişmeler

Siyasal, ekonomik veya sosyal nedenlerle yaşadıkları ülkeyi bırakıp bir 
başka ülkeye yerleşmek amacıyla giden kimseler göçmen olarak 
adlandırılmaktadır16'. Göçmenler, dünyanın her yerinde özel bir grup 
oluşturmaktadır. İçinde yaşadıkları toplumun göçmenlere ve göçmenlerin o 
topluma bakış açıları çeşitli nedenlerden dolayı farklıdır. Bazı ülkeler göçmenleri, 
o toplumun vazgeçilmez bir parçası, kültür ve dilleriyle o toplum için bir zenginlik 
kaynağı; bazı ülkeler ise, göçmenlerin toplumdaki varoluşlarını ekonomik 
konjonktüre bağlı ve geçici olarak görmektedir. Aynı şekilde göçmenlerin bir 
kısmı kültürel asimilasyon sonucunda kaybolacaklarını düşünürken diğer bir 
kısmı, söz konusu toplumda bulunmayı bir ayrıcalık olarak algılayabilirler.

Yabancıların eğitim ve öğrenim hakkı düzenlenirken göçmenler için ayrı 
bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 1970’Ierde, OECD ülkelerinin eğitim 
sistemlerinde göçmen çocuklarının eğitimi ile ilgili düzenlemelere gidildiği 
görülmektedir. Göçmen çocuklarının kendi dillerinde, kendi kültüründe ve

164 Bu amaçla ortaya atılan bir kavram da "küresel egitim ”dir. İçinde bulunduğumuz küreselleşmenin 
bir sonucu ve gereği olarak oluşturulmuş bu kavram kültürierarası eğitimden farklıdır. Bu kavram için 
bkz. LYNCH, s. 17; COŞKUN, s. 11,

165 ÇELİKEL, s.2 l ; AYBAY, s.97.
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ailelerinin inancına göre eğitim görmeleri hususunda bu devletlerin eğitim 
sistemlerinde değişiklik yapmaya başladıkları gözlenmektedir.

Göçmen çocukları kural olarak bulundukları okulların resmî okullarına 
gitmektedirler. Aynı zamanda kiliseler ve misafir eden devletlerin onlar için 
açtıkları okullara da devam etmektedirler. Pratik bulunan böyle bir düzenleme 
anlayışı daha sonra değişmiştir. Avrupa’da göçmen çocuklarının yalnızca resmî 
okullara devam etmesi ve başka okullarda haftada birkaç saat kendi dillerinde 
eğitim görmesi yerine, resmî okullarda kendi dillerinde eğitim istekleri başlamıştır. 
Bunu Amerika’daki etnik gruplar da talep etmiştir. Bu amaçla devletlerin çeşitli 
düzenlemeler yaptığı görülmektedir.

1968’de ABD’de İki Dille Eğitim Yasası; I969’da Fransa’da Göçmen 
Eğitimi Hakkında Kararname; 197l’de Almanya, Avusturya, Kanada. İtalya, 
Birleşik Krallık, İsviçre ve İsveç’te göçmen eğitimini hakkında çıkarılan yasa ya 
da kararnameler; I970’te Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan tavsiye kararı 
(Resolution) bu düzenlemelere örnek olarak gösterilebilir. 1974’te Avrupa 
Konseyi tarafından göçmen eğitimi konusunda bir ad  hoc konferans düzenlenmiş 
ve 1975’te bir Resolution daha çıkarılmıştır166. 25 Haziran 1977’de bir AET 
Direktifi yayınlanmıştır167. Bu direktifin taşıdığı özellikler şöyle sıralanabilir:

- Direktif, kabul eden ya da gönderen olsun, üye devletlerin hepsine 
göçmen çocukların eğitimi için ayrı bir düzenleme yapılması ve bu 
düzenlemelerde bir standardizasyonun sağlanması yükümlülüğünü getirmiştir.

- Göçmen çocukları için ana dillerinde ve kendi kültürlerinde eğitim 
görmesi (Mother Tongue and Native Culture Tuition, kısaca MTNCT) üye

Bu diı/cnlcmclcr için bkz. Immigrants' Children At School, ('enter For Educational Research and 
Innovation, Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD), (kısaca OECD 
Raporu). Paris 1987. s.260-262. Bu rapor, Ekonomik Gelişme ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) üyesi 
dokuz ülkedeki göçmen çocukların eğitimi ile ilgili düzenlemeleri konu edinmektedir. OECD 
bünyesindeki Eğitim Araştırmaları ve Gelişmesi Merkezi (CERİ) tarafından 1982 de hazırlanan bu 
raporda yedi Avrupa ülkesi (Belçika, Fransa, Almanya, Lükscmburg. Hollanda. İsveç ve İsviçre) ile 
Avusturalva ve Kanada da bulunan yabancıların toplam sayıları, yıllara göre değişmeler, resmî ve özci 
okullarda okuyan göçmen çocuklarının sayıları, bu çocukların başarısızlıklarını etkileyen faktörler 
arasında uyrukluğun etkisi ve alınabilecek tedbirler karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Raporda. 
Avrupa ülkelerinde bulunan okul öncesi ve ilk öğretime devam eden öğrencilerin sayısında artış 
gözlendiği, bunlardan bir kısmının doğumla ya da sonradan o devlet vatandaşı olmalarına rağmen 
kültürel açıdan kendilerini yabancı hissettikleri belirtilmektedir. Bu öğrencilerin çoğunluğunun o 
devlet vatandaşlarının gittikleri okullara gittiği ve öğretim metodu ve müfredata uyum 
sağlayamadıklarının altı çizilmektedir (s.32-33). Orta öğretimde dc yaşanan bu tür sıkıntılar ve orta 
öğretimdeki başarısızlık nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerin de yeterli temel eğitimi 
alamadıkları ve vasıfsız işçi olarak çalışma imkânı da gittikçe azaldığından iş yaşamında da 
başarısızlığa uğradıkları belirtilmektedir.

I67(OECD Raporu), s.263.
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devletlere bir yükümlülük olarak getirildiğinden MTNCT’nin meşruluğu 
tanınmıştır.

- Göçmen çocukları için ayrı bir eğitim modeli, bu model için özel 
yetiştirilmiş öğretmen ihtiyacını da doğurmaktadır.

Bu direktifin uygulanması amacıyla her üye devlet, kendi eğitim 
sisteminin ilkeleri gereğince hareket edecek ve geçmişte göçmen eğitimi için 
aldığı tedbirleri gözden geçirecektir. Bu konuda üye devletlere sunulmuş tek bir 
reçete yoktur. Bu amaçla direktifin uygulanmasına yönelik olarak bir rapor 
hazırlanmıştır. Bu raporda da direktifin bütünleştirici bir karaktere sahip olduğu 
belirtilmektedir. Amaç, farklı dillere ve farklı kültürel yapılara sahip çocukların 
üye devlet ülkesine uyumunun sağlanması ve bunun sürdürülmesidir. Bu amaçla 
üye devletlerin eğitim bakanları 1975 ve 1984’te iki kez toplanmışlardır.

Bu toplantılarda, göçmen kabul eden üye devletlerin okullarına girişte o 
devlet vatandaşlarıyla göçmenler arasında eşit olanaklar sağlanacağının garanti 
edilmesi ve bunun da ancak sosyal yaşama katılım ve kişisel ve meslekî gelişimle 
mümkün olacağı önşartı üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Üye devletlerce izlenecek 
yöntemler i) hazırlık sınıfları açmak, ii) özel sınıflar ve hızlandırılmış 
(yoğunlaştırılmış) sınıflar açmak ve iii) iki dille eğitim veren sınıflar açmak 
şeklinde belirlenmiştir168.

Bu yöntemler göçmen çocukların uyrukluğuna, konuştukları ana dillere 
ve okul derecelerine göre her üye devlette birlikte ya da tek başına 
kullanılmaktadır"’9. Bunlardan ilk ikisi üye devletlerce yaygın olarak 
izlenmektedir. Üçüncü yöntem Almanya’da (Türk ve Yunan çocukları için) ve 
İsveç’te (Finli çocuklar için) izlenmektedir. İlk iki yöntemin yaygın olması 
eğitimsel nedenlerden çok yönetsel ve politik nedenlere dayanmaktadır. İki dilli 
sınıflar oluşturmak pratik bakımdan zor olarak görülmektedir. Ancak, aynı anadili 
konuşan göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu okullarda bu tür sınıflar açmak 
yerinde olabilir.

MTCNT denilen eğitim modeli yalnızca bulunulan ülkeye uyum için 
değil, göçmen çocukların kendi ülkelerine olası dönüşünde yaşayabileceği 
sorunlara çözüm üretmek amacıyla da benimsenmektedir. Bu modelin 
uygulanması, ya göçmen gönderen ülkenin kurumlan (özellikle konsolosluk 
kurumlan) ya da göçmen kabul eden devletin eğitim kurumlan aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. MTCNT’nin nasıl uygulanacağı Fransa’da olduğu gibi1'0 ya

",s (OECD Raporu), s.264.

IM Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. (OECD Raporu), s.269-273.

1,0 (OECD Raporu), s.274.
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göçmen kabul eden devletle gönderen devlet arasında yapılan ikili anlaşmalarla ya 
da fiili uygulamayla belirlenmektedir.

MTNCT’niıı zorlukları kendini ders araçları (bunun kimler tarafından 
sağlanacağı, kitapların içeriği gibi) ve öğretmenler (yetiştirilmeleri, dil bilmeleri 
gibi) bakımından kendini göstermektedir171. Ayrıca kabul eden devletin eğitim 
makamları ile konsüler makamlar arasında pedagojik açıdan işbirliği yok denecek 
kadar azdır.

Bundan başka, değişik ülkelerden gelen birçok göçmenin bulunduğu bir 
ülkede “ana diP’in belirlenmesi de çoğu zaman güç olmaktadır. Evde konuşulan dil 
ile çocuğun geldiği ülkede konuşulan resmî dil farklı olabilir. Bu durumda 
anadil’den anlaşılması gereken nedir? Anadilin belirlenmesi bir zorluk 
yaratmaktadır. Göçmen çocuklarının kabul eden devlette uzun şiire yaşayıp 
yaşamamalarına bağlı olarak MTNCT’de kendi içinde ayrı bir sistem mi 
oluşturulacaktır? Uzun yıllar kabul eden devlette yaşamış bir göçmen ile o ülkeye 
yeni gelmiş olanın durumu aynı sayılabilir mi? Bu ve benzeri sorunlar 
MTNCT’nin uygulamasında zorluk yaratmaktadır. Bu gibi tüm zorluklara rağmen 
“pilot bölge’Mer kurulmak suretiyle bu eğitim modeli Almanya, Fransa, İsveç ve 
İsviçre'de geliştirilmeye çalışılmaktadır1

Avrupa ülkelerinde önerilen benzer yöntemler (iki dilli, iki kültürlü ve 
çok kültürlü sınıflar açılması) Kanada, Avustuıalya ve ABD gibi Avrupa dışındaki 
OECD ülkelerinde de izlenmektedir. Ama bu ülkelerde kabul eden ve gönderen 
devlet arasında göçmen eğitimi hakkında yapılmış görüşmeler ya da anlaşmalar 
yoktur. Bu gruplara yabancı, göçmen ve hatta etnik grup demek bile güçtür. 
Bunların çoğu dilsel azınlık gruplarıdır. Bu ülkelere göçmen olarak gelmiş ama o 
devlet vatandaşı olmuşlardır. Bu yüzden göçmen eğitim modeli demek yanlışlığa 
sebebiyet verebilir. Bu farklılık terimlere de yansımıştır. Yasal düzenlemeler ve 
eğitim modelinde de göçınen terimi kullanılmamaktadır. Örneğin bu ülkelerde 
‘mother longııe’ yerine ‘herilage commııniiy’ ya da ‘native language' terimleri 
tercih edilmektedir.

Kanada’da İngilizce ve Fransızca resmî dil olduğundan azınlık dilleri 
üçüncü dil olarak öğretilmektedir. Bu dillerin öğretiminde de o bölgede 
bulunanların azınlık ya da çoğunluk oluşturmalarına bağlı olarak farklı eğitim 
modelleri geliştirilmiştir. ‘Herilage language’ denilen azınlıkların kendi dillerinde 
eğitim gördükleri okulların sayısı da az değildir1 ’. Öğretmen eğitiminde de çok

1.1 (OECD Raporu), s.274-276.

1.2 fOECD Raporu), s.278.

1,5 Ayrıntılı bilgi için bkz. (OECD Raporu), s. 167-174.
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kültürlü eğitim programına yer verilmektedir. Bu amaçla 1981 ’de Çok Kültürlü ve 
Kültürlerarası Eğitim Komisyonu kurulmuştur1' 1.

Bir başka göçmen ülkesi olan Avusturalya’da, göçmen çocuklar devlet 
okulları ve özel okullar yanında etnik okullar adı verilen kendi dillerinde ve 
kültürlerinde eğitimin verildiği okullara gitmektedirler. Özellikle Yunan ve 
İtalyanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bu tür okulların sayısında artış 
gözlenmektedir1,5. Özel ya da devlet okullarına giden göçmen çocuklar için 
İngilizce öğrenmek pratik bir zorunluluktur. Çünkü eğitim dili ve programı 
İngilizce bilmeyi zorunlu kılmaktadır.

ABD'de dilsel azınlık teşkil eden grupların eğitimi, Aııayasa'da yer alan 
“herkesin ırk, renk ve ulusal köken ayırımı yapılmaksızın hukuken eşit koruma 
altında bulunacağına ilişkin hüküırTden1 6 hareketle düzenlenmektedir. Özelikle 
19.yy’m sonlan ve 20.yy’ın başlarında göçmen akımına uğrayan bu ülkede çeşitli 
dillere ve kültürlere sahip birçok kişi yaşamaktadır. Konuşma ve anlama 
bakımından yeterli derecede İngilizce bilmeyen çocukların, müfredatı İngilizce 
bilme temeline göre hazırlanmış okullarda verilen eğitimden yararlanamayacağı, 
bunun için gerekli önlemler alınmazsa Anayasa’da yer alan “herkesin hukuken eşit 
koruma altında bulunma hakkı”nın ihlal edilmiş olacağı mahkeme kararlarına konu 
olmuştur177. Mahkeme kararlarının incelenmesinden tek dille eğitimin Anayasa’da 
yer alan ayırım yapma yasağına aykırılık teşkil etmediği, yeterli derecede İngilizce 
bilmeme nedeniyle eşit eğitim olanağından mahrum kalan öğrencilerin 
durumlarının eyaletlerin bu konuda alacağı önlemlerle178 giderilebileceği 
görüşünün hakim olduğu söylenebilir.

174 İsrail'de de bu yöndeki çalışmaların Kanada ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi için bkz. 
MASEMANN-IRAM, s. 110-114.

1,5 Bu okulların sayıları ve yıllara göre değişimlerini içeren istatistikler için bkz. (OECD Raporu), 
s. 154-166

l7<’ Ayırım yapmama hükmü Federal Hükümet için 5.Değişiklikte (Amendaient), Kedere devletler için 
l4.Değişiklikte (Amendaient) ver almaktadır.

117 Bu kararlar ve ayrıntılı incelemesi için bkz. "The Constitııtıonal Rıght o f  Noıı-Speaking Clıildrcn To 
tiquai Hducational Oppurtunity” , A Betler Change To Learıt: Bilingııal - Bicıdtural Education, (A 
Better Change), United States Commission on Civil Rights Clearing Hotıse Publication, No.51., 1975, 
s. 142-170.

178 İngilizce öğretiminin yabancıların öğrenim hakkı bakımından önemi ve bu hususta okul yönetimi 
tarafından alınacak önlemlere ilişkin olarak bkz. “ Identification o f Discrimination and Déniai o f 
Services On tlıe Basis o f  National O rigin” , A Beller Change, s.204-206. Bu memorandum 
W ashington’da bulunan okullarda okuyan Fransız, Portekiz ve Çinli çocuklara eşit eğitim olanağının 
sağlanmasında okul yöneticilerinin alabileceği tedbirleri konu edinmektedir.
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Etnik ve dilsel azınlıkların olduğu ülkelerde eğitim dilinin belirlenmesi ve 
eğitimde kültürel çoğulculuğun sağlanması değişik faktörlere bağlıdır. Eğitimde 
eşitliğin anayasal olarak garanti edilmesi yetmemektedir. O ülkede bulunan 
grupların baskın olup olmaması, bunların birbirlerine karşı tutumları, gelecekte de 
birlikte yaşayacaklarına dair inançları, etnik-kültürel yapılarının birbirine yakınlığı 
ya da zıtlığı gibi sorunlar eğitimde izlenecek yöntemlerde etkili olmaktadır. Bu 
hususlar, o ülkedeki azınlıkların ve yabancıların kendi dilinde ve kültüründe eğitim 
alabilmelerini yakından etkilemektedir. Kültürel eşitlik söylemi o ülkedeki yerli 
halk bakımından bir kabus olarak görülebilir179. Çok kültürlü eğitim biraz da yerli 
halkın eğilimine bağlıdır.

Birçok dilin konuşulduğu ve birçok kültürün tek bir Avrupa kültürü 
çatısında eritilmeye çalışıldığı Avrupa Toplulukları’na üye ülkelerde çok kültürlü 
eğitime bakılmaktadır? Avrupa Toplulukları’na üye ülkeler arasındaki ilişkileri 
daha da güçlendirmek için, eğitim sisteminin hayati bir role sahip olduğu açıktır. 
Eğitim politikasının başlıca amacının ulusal kökenlerine bakılmaksızın tüm 
çocuklara eşit eğitim olanağı sağlamak olduğu vurgulanmaktadır. Bu da göçmen 
çocukların önündeki engellerin kaldırılması yoluyla gerçekleşecektir. Buna ek 
olarak öğretmenlerin de toplumun etnik ve kültürel çeşitliliğinden kaynaklanan 
gerçekleri gözardı edemeyecek biçimde yetiştirilmesi gerekir.

Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Komisyonu’nun 1989’da Strazbuıg’da 
düzenlediği konferansta eğitsel ve kültürel açıdan topluluk ilişkileri ele alınmıştır. 
Bu konferansta şu hususlar vurgulanmıştır180 :

- Göçmen kültürü ile kabul eden ülke kültürü arasında zıtlık olduğu fikri, 
kültürel çeşitlilik anlayışı lehinde terkedilmelidir.

- Kültiirlerarası eğitim ve öğretim ınetodları kabul edilmelidir. Bu sayede 
göçmen çocukların hem kendi öznel kimliklerini koruyabilecekleri hem de 
kendilerini “diğerleri” gibi hissetmeleri sağlanacaktır.

- Göçmen ya da yerli ayrımı yapılmaksızın her bireye eğitsel, sosyal ve 
kültürel faaliyetlere eşit olarak katılma lıakkı tanınmalıdır.

I1” K anada'da olduğu gibi. A lm anya'da da etnik plüralizm düşüncesine temelde sıcak bakılmamaktadtr. 
Ülkede bulunan yabancılar ya da göçmenlerin orada geçici olarak bulundukları düşünülerek çok 
kültürlü bir eğitim sistemi oluşturmak uzun vade için gereksiz görülmektedir. 'T ekçil bir etnik gelenek 
ve eğitim sistem i" hakimiyetini korumaktadır. Avusturalya’da ise tam tersine çok dilli ve çok kültürlü 
bir toplum yapısı kabus değil bir avantaj olarak görülmektedir. Bu amaçla sosyal ve politik çabalarda 
artış gözlenmektedir. Almanya ve Avusturalya’da bulunan yabancıların eğitimine hakim olan bu 
anlayışlar için bkz. SMOLİCZ, J.J.: “The Mono-etnic Tradition and Education o f  Minority Youth in I 
West Germany from An Australian M ulticultural Perspective", Comparative Education. Vol. XXVI 
N o .l, 1990, s.35-41.

180 Community and Ethnic Relations in Europe, (Ethnic Relations), Final Report o f  the Community 
Relations Project o f  the Council o f  Europe, 1991, s.38.
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Göçmen çocukların eğitimindeki en büyük problem onların başarısız 
olmalarıdır. Üye devletlerdeki göçmen ve etnik topluluklar çok çeşitli olmalarına 
rağmen okul sistemlerinde eşit olanakların sağlanması hedefi henüz 
gerçekleştirilememiştir. Gözlenen odur ki; göçmen çocuklar yüksek öğretim 
aşamalarına çok az gitmekte ve bir an önce okulu bitirmek istemekledirler ve 
bunun sonucu olarak düşük puanlar almaktadırlar. Bu sorunların tek bir nedeni 
yoktur ama nedenler birbirleriyle ilişkilidir. Yetersiz dil eğitimi, öğretmenlerin çok 
kültürlü bir eğitime göre yetiştirilememiş olması, ders programı ve kitaplarındaki 
önyargılı yaklaşımlar, okullardaki yetersiz faaliyetler bu sorunlara neden 
olmaktadır. Okul öncesi eğitimin bu sorunları aşmada büyük kolaylıklar 
sağlayacağı şüphesizdir181.

C) Türk iye’deki Yabancıların Kendi Dilinde ve K ültüründe Öğrenim 
Görme Özgürlüğü

Anayasalda öğretim dili bakımından şu hüküm sevkedilmiştir: 
“Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kuramlarında Türk vatandaşlarına 
ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” (m.42/9). Bu hüküm Türk 
vatandaşları bakımından öğretim dilinin belirlenmesinde esastır.

Any.m.42/9’un devamında “eğitim ve öğretim kuramlarında okutulacak 
yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı 
esaslar kanunla düzenlenir” denmektedir. Bu amaçla çıkarılan kanun Yabancı Dil 
Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’dur182.

Bu kanunda Anayasa hükmü tekrarlandıktan sonra Türkçe ve kültür 
derslerinin yabancı dille okutulamayacağı ve öğretilemeyeceği (m.2/a), eğitim ve 
öğretimi yapılacak dillerin Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulu kararıyla tespit edileceği (m.2/c) temel esaslar olarak düzenlenmiştir. Bu 
alanda milletlerarası andlaşma hükümlerinin saklı tutulacağına ilişkin Anayasa 
hükmü burada da tekrarlanmıştır.

Türkiye’de bulunan yabancıların eğitim ve öğrenimlerini sürdürürken ana 
dilleri ile eğitim verilmekte, kendi kültürlerini koruma olanağı sağlanmakta mıdır? 
Bu okullarda kültürel asimilasyon mu, uyum politikası mı güdülmektedir? Bu 
sorular yabancıların eğitim gördükleri okullarda okutulan derslere bakılarak 
yanıtlanabilir18’. Yabancı özel okullar ve milletlerarası nitelikli okullarda

181 (Ethnie Relations), s.39.

182 14.10.1983,2923 SK, RG. 19.10.1983, 18196.
m  Yabancı Okullar Hakkında Yönergede "yabancı öğrencilere kendi ulusal tarihlerini kendi dillerinde 
yazılmış kitaplardan okuma olanağı’’ sağlanmaktadır (m.9). Fakat bu tür ders kitapları Milli Eğitim 
Bakaıılığı’nca incelemeden geçirilecektir. Bu yönerge için bkz.s.68.
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yabancılara anadilleri ile eğitim verilmektedir. Azınlık ve konsolosluk okullarında 
da durum böyledir. Türk özel okullarında verilen yabancı dil dersleri de bu olanağı 
sağlamaktadır. Ama Türk resmî okullarının ders programları millî hedefler 
doğrultusunda düzenlenmiştir.

Türkiye’de göçmen çocukların kendi dilinde ve kültüründe öğrenim 
görebilmeleri bakımından özel bir düzenleme getirilmemiştir. Türkiye’nin göç 
veren ülke olduğu kadar göç alan bir ülke durumuna geldiği düşünülürse, göçmen 
çocukların eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması bakımından anılan 
gelişmeler uyarınca, eğitsel alanda hukuksal düzenlemeler yapma gereksiniminin ( 
ortaya çıktığı söylenebilir mi?

Türk Hukuku’nda. İskân Kanunu'84 hükümleri karşısında “göçmen"in çok 
belirli bir anlamı vardır. İskân Kanuııu’na göre, "Türkiye’ye yerleşmek amacıyla 
gelen, Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı olan kişiler” göçmen olarak 
tanımlanmıştır (m.3/1). İskân Kanunu m.4 uyarınca “Tiirk’ kültürüne bağlı 
olmayanlar” Türkiye’ye göçmen olarak alınmazlar. İskân Kanunu m.3/1 ve m.4 
birlikte düşünüldüğünde, Türkiye’ye göçmen olarak kabul edilebilecek kişilerin 
yalnızca “Türk kültürüne bağlı olanlar” olduğu sonucuna ulaşmak gerekir.

İskân Kanunu’na göre, “kimlerin ve hangi memleketler halkının Türk 
kültürüne bağlı sayılacağı İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararıyla tesbit 
olunur (m.3/2). Bu kanun uyarınca göçmen olarak kabul edilen kişi belli usulî 
işlemleri de gerçekleştirdikten sonra Türk vatandaşlığını kazanmaktadır. İskân 
Kanunu’nun “muhacir olarak alınanlar İcra Vekilleri kararıyla hemen vatandaşlığa 
alınırlar” (m.6/B, I.cümle) hükmünden, göçmen olarak kabul edilen kişileri Türk 
vatandaşlığına almak konusunda Yönetimin bir takdir yetkisi olmadığı 
anlaşılmaktadır. Türkiye’ye göçmen olarak kabul edilen kişilerin, Türk 
vatandaşlığının kazanmak hususunda Türkiye’de belli bir süre ikamet etme gibi bir 
koşul aranmadığı için, Türk Hukukunda uzun yıllar süren bir göçmenlik statüsü 
söz konusu değildir. Bu nedenle, göçmen çocukların eğitim ve öğrenim 
özgürlüğünün sağlanması bakımından ayrıca hukuksal düzenlemeler yapılması 
gerekliliği doğmamıştır, sonucuna ulaşılabilir. Fakat, kültürlerarası eğitim 
bakımından durum farklıdır.

Türkiye’nin de eğitimle ilgili yeni politikalar oluştururken çeşitli 
nedenlerle kültürlerarası eğitime önem vermesi gereken ülkelerden biri olduğu 
belirtilmektedir185. Herşeyden önce karşılıklılık esasına göre yurt dışında bulunan 
Türk vatandaşı çocukların Türk kimliğini koruyabilmesi ve kendi dillerinde 
öğrenim görmesini talep etmek, Türkiye’de bulunan yabancılara böyle bir hakkı 
sağlamakla olanaklı olabilir.

14.6.1934 tarih ve 2510 SK, RG. 21.6.1934, 2373. 

,ss COŞKUN, s.86.
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Türkiye beş kıtada 26 ülke ile işgücü ihracı nedeniyle kültür ve eğitim 
alanında işbirliği yapma konumundadır. Türkiye’den yurt dışına çeşitli amaçlarla 
giden 3,5 milyona yakın Tüı k vatandaşı bulunmaktadır. Yurt dışında bulunan Türk 
öğrencilerin sayısı 1998-I999öğretim yılı itibarıyla 798.096’dır. Bu öğrenciler 
değişik ülkelerde bulunmaktadır186.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik çabasında bulunması, Türk 
Cumhuriyetleri ile yoğun ilişkiler içinde olması, Anadolu'nun tarihsel açıdan çok 
kültürlü bir yapıya sahip olması gibi nedenler de ktiltürlerarası eğitimin bir eğitim 
politikası olarak kabul edilmesi zorunluluğuna işaret etmektedir. Türkiye’yi, uzun 
vadede Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Irak, İran ve Rusya’daki yerleşik veya 
politik nedenlerden dolayı Türkiye’ye göç edecek Türk kökenlilerin sorunlarından 
başka, Türk göçmen ailelerin sorunları da ilgilendirecektir.

Türkiye, Türk göçmen ailelerine hukuk, eğitim ve sosyal alanlarda 
yardımcı olmak üzere, işçi gönderdiği ülkelerle ikili antlaşmalar yapmaktadır. 
Yürürlükteki ikili antlaşmalara göre eğitsel önlemler, bir taraftan Türkiye diğer 
taraftan işçi gönderilen ülkeler tarafından alınmaktadır. Az sayıdaki bazı model 
proje dışında, göçmen Türk çocukları, bir taraftan bulundukları ülkedeki okullara, 
diğer taraftan zorunlu olmadan anadil derslerine katılmaktadırlar. Şimdiye değin 
göçmen öğrencilerin özel durumuna uygun bir eğitim ve öğretim programı, ne 
Türk işçi ailelerinin yaşadıkları ülkeler, ne de Türkiye tarafından geliştirilmiştir18 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim ve kültürel 
ihtiyaçları için gereken tedbirleri almak devletin görevleri arasındadır. Bu görev 
Anayasa m.62’den doğmaktadır.

Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerle üstlendiği 
yükümlülükler arasında kültürlerarası eğitim hususu yer almakta mıdır? BM 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “azınlıkların kendi dillerinde eğitim görmeye 
hakkı olduğu” hükme bağlanmış (m.30) ama yabancılar hakkında bir hüküm 
sevkedilmemiştir. Zaten Türkiye de bu hükme çekince koymuştur (m.54/3-0-

Yine azınlıklarla ilgili olarak Türkiye’nin henüz imzalamadığı Ekonomik 
ve Sosyal Haklar Hakkında Sözleşme’de "etnik ve dinsel azınlıkların kendi 
kültürlerinden yararlanmak ve kendi dillerini kullanmak haklarının 
yadsınamayacağı” (m.27) hükmü yer almaktadır. Eğitimde Ayrımcılığa Karşı 
UNESCO Sözleşmesi’nde de taraf devletlerin “ülkelerinde oturan yabancı 
uyruklulara kendi yurttaşlarına sağladığı aynı eğitim olanaklarını sağlamak” 
(m.3/e) yükümlülüğü getirilmiştir.

Türkiye’ye öğrenim görmek üzere Türk Cumhuriyetleri ve Türk 
topluluklarından gelen öğrenciler kendi kültürlerini koruyabilmekte midirler?

m  EK.ll, Milli Eğilim ile İlgili Bilgiler, s. 158.

187 COŞKUN, s.94.
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Yoksa tek bir Türk kültürü altında asimile edilmeye mi çalışılmaktadırlar? 
Kültürel çoğulculuk düşüncesinin yapılan ikili antlaşmalara hakim olduğu 
söylenebilir. Yalnızca antlaşmalarda değil, düzenlenen sempozyumlar, televizyon 
programlarında da bu anlayış hakimdir. Türk okullarında kendi dillerinde (ya da 
lehçelerinde) eğitim görme olanağı bu öğrencilere de sağlanmış değildir.
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İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

YABANCILARIN Ö Ğ R E T İM  ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ÖĞRETİM  
KURUMU AÇMA ÖZGÜRLÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM 

YABANCILARIN Ö Ğ R ETİM  ÖZGÜRLÜĞÜ

A) GENEL OLARAK Ö Ğ R ETİM  ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLAN
DIRILMASI

I. Öğretini Özgürlüğünün Kapsamı

Aııayasa'da öğretim özgürlüğü, özel olarak düzenlenmemiştir. Öğretim 
özgürlüğüne “eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlığını taşıyan 42.maddede yer 
verilmiştir. Bu düzenlemede, eğitim ve öğretim hürriyetinin "Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmayacağı” hükme bağlanmıştır (m.42/4). Eğitim ve 
öğretimin kapsamı ile ilgili olarak “eğitim ve öğretim kurulularında sadece, eğitim, 
öğretim, araştırına ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler, her ne 
surette olsun engellenemez” denilmektedir (m.42/8).

Öğretim özgürlüğü, öğrenim görmek amacında olan kişilere hizmet etmek 
isteyen öğreticilerin görev alabilmelerini bünyesinde barındırmaktadır. Öğretim 
alanında çalışına, yalnızca resmî veya özel öğretim kuramlarında değil, özel ders 
verme şeklinde de gerçekleşebilir. Öğretmenlik, bir kurama bağlı olarak 
gerçekleştiğinde o alandaki düzenlemeler geçerli olacaktır. Yabancıların özel ders 
vermelerini engelleyen bir kural yoktur. Özel ders verme, vatandaşlar bakımından 
da devletin müdahalesinin söz konusu olamayacağı alan olarak görülmektedir188.

Yabancıların öğretim özgürlüğü, öğretmenlik mesleğini icraya 
indirgenemez. Öğretim özgürlüğü, öğretim kurumu açma özgürlüğü ile yakından 
bağlantılıdır. Bu konu önemi ve genişliği nedeniyle bu çalışmanın ikinci bölümünü 
oluşturmaktadır. Öğretimin kapsamının özgürce belirlenmesi de bu özgürlüğün 
diğer bir boyutudur. Öğretim dilinin özgürce belirlenip belirlenemeyeceği ve 
anadilinde ve kendi kültüründe öğrenim görme özgürlüğüne ilk bölümde 
değinilmişti. Bu kısımda daha çok öğretimde insangücü unsuru incelenecektir.

'** SOYSAL, s.251.
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2. Öğretim Özgürlüğünün Sınırlandırılması

Öğretim hizmeti, kurumsallaşmış yani bir kuruma bağlı olarak 
gerçekleştiriliyor ise bir kamu hizmeti olarak görülmektedir.Yabancıların kamu 
hizmetinde çalışması kural olarak yasaklamalara ve sınırlamalara tâbi tutulmuş 
iken, eğitim ve öğretim alanı buna önemli bir istisna oluşturmaktadır.

Yabancıların öğretim özgürlüğü konusunda, vatandaşlardan farklı bir 
anayasal sınırlandırma söz konusu değildir. Aşağıda ayrıntılarıyla inceleneceği 
gibi, eğitim ve öğretimi düzenleyen mevzuatımızda yabancıların öğretmenlik 
yapabilmeleri, kamu düzeni nedeniyle getirilmiş sınırlamalar dışında mümkündür.

15) YABANCILARIN TÜ R K İY E’DEKİ ÖĞ RETİM  KURUMLA- 
RINDA ÇALIŞABİLMESİ

I. Genel O larak Yabancıların Çalışına Hakkı ve Özgürlüğü

Çalışma hakkı, gerek uluslararası insan hakları belgelerinde gerekse 
ulusal düzenlemelerde temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23.maddesi herkesin çalışma hakkına sahip 
olmasını öngörmüştür. Anayasamızın ‘Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler’ 
başlığını taşıyan II.Kısmının III.Bölümü’nde çalışma hak ve özgürlüğü 
düzenlenmiştir (m.48). Buna göre “herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
özgürlüğüne sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir”. Ancak yabancılar 
bakımından bu hak ve özgürlük milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlanabilir (Any.m.16). Bu sınırlamalar, kamu yararı, kamu düzeni, kamu 
güvenliği, kamu sağlığını korumak189 ve ekonomik nedenlerle190 yapılmaktadır.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların bu haktan yararlanmaları 
birtakım sınırlamalara bağlanmış, giderek bazı iş ve çalışma alanları yabancılara 
yasaklanmıştır. Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin temel kural. 
Yabancıların İkamet ve Seyahati Hakkında Kanun’un191 (YİSHK) 15.maddesinde 
yer almaktadır. Bu kanunun m. 15/1 ’e göre “yabancılar, Türkiye’de ancak kanunun 
kendilerine menetmediği işleri tutabilirler”. Buna göre, yabancılar kanunla men

TEKİN Al.P. s. 114.

'*  ÖZKAN I.: Yabancıların Çalışına Hürriyeti w  Avrupa Topluluğunda Kişilerin Serbest Dolaşımı,
İstanbul 1997, s. 149.

1,1 15.7.1950 tarih ve 5683 SK, RG. 24.7.1950, 7564.
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edilmiş işleri yapamayacaklardır. Bıı hükümden çıkan sonuç şudur: Yabancıların 
Türkiye’de çalışma hakkı konusunda, her özel durum için ilgili iş alanına ilişkin 
kanuna bakmak gerekmektedir. İlgili kanun o iş ve çalışma alanının münhasıran 
Türk vatandaşlarına açık olduğunu veya yabancıların o alanda çalışmalarının yasak 
olduğunu belirten bir hüküm varsa yabancı o işi tutamaz.

Yabancılara yasaklanmış iş ve meslekler, çeşitli kanunlarda yer 
almaktadır. Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler 
Hakkında Kanun192 (2007 SK), Kabotaj Kanunul9\  Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun194 bu kanunlara örnek olarak gösterilebilir. 
Bu kanunlardan bazı mesleklerin yabancılara yasaklandığını bazılarının ise izinle 
mümkün olduğunu görmek mümkündür.

2007 SK’ıııı ilk maddesinde hayli uzun bir sanat ve hizmet listesi 
verilmekte195, bu sanat ve hizmetlerin yabancılar tarafından yerine getirilmesi 
yasaklanmaktadır. Bu listede sayılan iş ve hizmetlerin çoğunluğu uzmanlıktan çok 
el emeğine dayanmaktadır. Yabancılara Çalışma İzni Verilmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısı Taslağı’nın 15/a maddesi 2007 SK’un yürürlükten kaldırılmasını 
öngörmektedir196. Çalışınamızaın hazırlandığı aşamada 2007 SK yürürlüktedir.

2007 SK m.8’e göre yabancılar il ve ilçe merkezleri dışında dükkan 
açamazlar. Yani bucak ve köylerde ancak Türk vatandaşları dükkan açabilecektir.

2007 SK m.2, yabancılar tarafından yerine getirilmesi Bakanlar 
Kurulu’nun iznine bağlı hizmetleri düzenlemektedir. Bunlar; uçak makinistliği ve

11.6.1932 tarih ve 2007 SK. R ü . 6.6.1932. 2126

20 4.1926 tarih ve 815 SK. RG. 28.4 1926. 358.

Iw 11.4.1928 tarih ve 1219 SK, RG. 14.4.1928, 863. Kamu sağlığı alanında yabancıların çalışması bu 
kanun uyarınca yasaklanmış bulunmaktadır. Bu kanuna istisna teşkil eden düzenlemeler şunlardır: 
Tababet Uzmanlık Tüzüğü (RG. 18 4.1973. 14511). Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (RG. 7.6.1987. 
119461) ve Bakanlar kurulunun 7/171150 sayılı Kararnamesi (RG. 20.2.1979). Bu düzenlemelerle 
sözleşmeli olarak sağlık personeli çalıştırılabilmesi mümkün kılınmaktadır.

1,5 "Ayak satıcılığı, çalgıcılık, fotoğrafçılık, berberlik, mürettiplik, simsarlık, elbise, kasket ve kundura 
imalciliği, borsalaıda mübayacılık, devlet tekeline bağlı maddelerin satıcılığı, seyyahlara tercümanlık 
ve rehberlik, inşaat demir ve ahşap sanayi işçilikleri, ulaştırma araçlarında işçilik, su, aydınlatma ve 
ısıtma işlerinde işçilik, karada yükleme-boşaltma işleri, şoförlük ve şoför muavinliği, her çeşit amelelik, 
bekçilik, kapıcılık, odabaşılık, otel, han, hamam, kahvehane, gazino, dansing ve barlarda kadın ve erkek 
hizmetçilik, bar oyunculuğu ve şarkıcılığı". Bu maddeye veterinerlik ve kimyagerlik meslekleri de 
eklenmiştir. Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Kanunu 15.12.1954 tarih ve 6269 SK. RG.
20.2.1954. 8639. bu konuda bir kısıtlama getirmemiştir. Bu kanun daha özel nitelikli olduğu için 2007 
SK 'un bu mesleklere ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

1% ÖZKAN, s. 151.
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pilotluğu ile Devlete veya illere bağlı kurumlarla, Belediyeler ve bunlara bağlı 
tesislerde hizmetler yani kamu hizmetleridir.

2007 SK’un 3.maddesine göre, “yabancılara yasaklanmış olan ve ilk 
maddede sayılan hizmetler dışında kalaıı hizmetler de Bakanlar Kurulu kararıyla 
yasaklanabilir”. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun mukabele bilmisil (karşı işlem) 
uygulama yetkisi de kanunun 7.maddesinde düzenlenmektedir. Bu hüküm, Türk 
vatandaşlarının haklarına yönetsel veya yasal kısıtlamalar koyan devletlerin 
Türkiye’de bulunan vatandaşlarına Bakanlar Kurulu kararıyla karşı işlem 
uygulanabilmesini öngörmektedir.

Yabancılara yasaklanmış ya da yabancıların izinle yapabileceği 
mesleklerin çeşitli kanunlarda yer aldığına daha önce değinmiştik. Serbest meslek 
diye adlandırılan yani “belli bir alanda bilimsel ve meslekî bilgiye dayanılarak ve 
bir işverene bağlı olmaksızın yürütülen meslekler” genellikle yabancılara 
yasaklanmış bulunmaktadır. Avukatlık197, hekimlik198, diş hekimliği199, ebelik200, 
hasta bakıcılığı201, eczacılık202, noterlik20j, gözlükçülük204 bunlardan bazılarıdır. 
Mühendislik-ınimarlık alanına giren mesleklerde yabancılara konulmuş olan 
yasakların yuınuşatıldığı görülmektedir205.

Bunun dışında 2007 SK ile Türk vatandaşlarının tekeline bırakılan işlerin 
yabancılarca yapılmasına istisnaî olarak olanak veren kanunlar da vardır. Turizmi 
Teşvik Kanunu206 buna örnek olarak gösterilebilir.

19.3.1966 tarih ve 1136 SK, (Avukatlık Kanunu m.3), RG. 7.4.1969, 13168.

1,8 (RG. 14.4.1928. 863)11.4.1928 tarih ve 1219 SK, m .l.

m  1219 SK, m.31.

2nu 1219 SK, m.47.

Ml 1219 SK, nı.63.

2,12 18.12.1953 tarih ve 6197 SK. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun m.2), RG .24.12.1953. 8591.

*” 18.1.1972 tarih ve 1512 SK, (Noterlik Kanunu m.7), RG.5.2.1972, 14090.

!"J 30.2.1940 tarih ve 3958 SK, (Gözlükçülük Hakkında Kanun m .l), RG. 4.1.1941,4703.

205 27.1.1954 tarih ve 6235 SK, (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu m.34), RG.
4.2.1954, 8625.

2“  12.3.1982 tarih ve 2634 SK, RG. 16.3.1982, 17635. Bu kanun, belirli özelliklere sahip otel, pansiyon, 
gazino, lokanta, plaj, kamp, kaplıca ve tedavi kurum lan gibi yerlerde uygulanmak üzere hükümler
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Yabancıların çalışma hakkına getirilen bu sınırlamaların, Yabancı 
Sermaye Mevzuatı207 ile büyük ölçüde esnetildiğini söylemek gerekir. Yabancı 
yatırımcı, birçok yolla (Türk ortaklığı kurmak, Türk ortaklığına ait hisse senetleri 
satın almak, şube, acenta, temsilcilik açmak, konsorsiyum ile yatırım yapmak vb.) 
her türlü ticari, sınai, zirai ve sair konularda faaliyette bulunabilecek, belli 
koşullarda yabancı personel çalıştırabilecektir. Bunun için, yapılan yatırımın 
“memleketin ekonomik kalkınmasına yararlı olması ve Türk özel sektörüne açık 
bulunan bir faaliyet sahasında olması gerekir.

Türk soylu yabancılara ilişkin düzenlemede208 bu kişilerin, “Silahlı 
Kuvvetler ve Güvenlik Kuvvetleri dışında, her türlü serbest meslek ve sanatlarda, 
kamu ve özel kuruluş ve işyerlerinde ihtiyaç halinde çalıştırılabilecekleri” 
düzenlenmiştir.

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için ilk kural şu şekilde 
belirlenmiş olmaktadır: Yabancılar, Türk vatandaşlarına hasredilmiş olan iş ve 
meslekleri yapamayacaklardır. Yabancıların kamu sağlığı, kamu düzeni, kamu 
güvenliği nedeniyle birçok alanda çalışmalarının yasaklandığını söylemek 
mümkündür. Kamu hizmetine girme, yabancılara kural olarak yasaklanmış209 
olmasına rağmen, öğretmenlik, aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği gibi bu kuralın 
önemli bir istisnasını oluşturmaktadır.

İkinci kural, çalışma izninin alınmış olmasıdır. Çalışma izni almak, 
YİSHK’nda açıkça belirtilmemekle birlikte doktrin ve uygulama bu yöndedir210.

getirmiştir. Turizm müessesesi belgesi almış olan yerlerde belirli bir deneyim düzeyine ulaşmış yabancı 
mütehassıs şahıslar çalıştırılabilecektir. Ama bu şahısların sayısı o işyerinde çalışanların %  15"iııi 
geçemeyecektir. Bu yabancılar işletmenin fiilen açılmasından üç ay öncesinden başlamak üzere üç yıl 
süreyle çalıştırılabilirler.

’"7 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (YSTK). (RG. 18.1.1954. 6224) Yabancı Sermaye Çerçeve 
Kararnamesi (YSÇK), (RG. 23.7.1995, 22352). Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkıııdaki 32 
Sayılı Karar (RG 11 S. 1989. 20249).

2011 Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine. Kamu, Özel 
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırlabilmelerine İlişkin Kanun. (25 .9 .1981 tarih ve 2527 SK, RG. 
29.9.1981. 17473) ve bu kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik (RG. 14.1.1983, 17928).

îm 14.7.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (RG. 13.7.1965. 12056). 48.maddesinde 
devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlar arasında Türk vatandaşı olmayı da saymaktadır. 
Bulgaristan'dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlardan bu şartın aranmayacağı 
27 .6 .1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 .maddesi ile hükme bağlanmıştır. Türk Soylu 
Yabancılara İlişkin Kanun uyarınca diğer Türk soylu yabancılar hakkında da memuriyet için Tiirk 
vatandaşı olma şartının aranmaması gerekir.

2i» t e k J n a L P ,  s. 115; ÖZKAN, s. 150; ÖKÇÜN, (Çalışma), s. 104. Yazarlar, yabancıların Türk 
vatandaşlarına hasredilmemiş bir iş ve mesleği yapmayacaklarını kanıtlayamamış olmaları halinde
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Yabancılara Çalışma İzni Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslagı’nda 
yabancıların çalışmalarının izne bağlanması ve denetlenmesi düzenlenmektedir. 
Sözü geçen taslak ile bugüne kadar İçişleri Bakanlığımda olan çalışma izni 
verilmesi yetkisi İş ve İşçi Bıılma Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilecektir (m.l 
ve m.3)211.

2.Yabancı Öğretmenlerin T ü rk  Okullarında Çalışabilmesi

Yabancıların Türk resmî ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmesinin, 
yabancıların çalışma özgürlüğü ile yakından ilgili bir konu olduğu daha önce 
söylenmişti. Yabancıların öğretmenlik yapabilmesi, “yabancıların çalışma 
özgürlüğü ile ilgili kısıtlamaların uygulanmadığı haller” kapsamında ele alınabilir.

Yabancıların Türk resmî ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmesi, 
kaynağını kazanılmış hakların saklı tutulması şeklindeki milletlerarası hukuk 
kuralından yani milletlerarası hukuktan ve aşağıda inceleyeceğimiz hukuksal 
düzenlemelerden yani ulusal hukuktan almaktadır denilebilir. Konsolosluk 
okullarında yabancıların öğretmenlik yapabilmesi, kaynağını, kazanılmış hakların 
saklı tutulmasına ilişkin milletlerarası hukuk kuralından, yani milletlerarası 
hukuktan ve aşağıda inceleyeceğimiz hukuksal düzenlemelerden, yani ulusal 
hukuktan almaktadır, denilebilir. Konsolosluk okullarında yabancıların 
öğretmenlik yapabilmesinin hukuksal dayanağını, Türkiye’nin imzaladığı ikili 
kültür anlaşmaları oluşturmaktadır212.

Yabancıların ülkemizde öğretmenlik yapmalarının tarihi eskiye dayanır. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan azınlık okullarında ve yabancı okullarda, 
yabancıların öğretim hizmetinde bulundukları görülmektedir21’. Bu okullarda 
öğretmen denildiğinde genel olarak okulun bağlı olduğu kilisenin papazı 
hatırlanırdı21'1. Yurt dışından gelen öğretmenlerin ilk dönemlerde din adamı olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte, yurt dışından gelen öğretmenlerin çok çeşitli 
mesleklere mensup olduğu da belirtilmelidir215. Maarif-i Umumiye

onlara giriş vizesi ve ikamet tezkeresi verilmeyeceğine ilişkin. Pasaport Kanunu 111.8 ve YİSHK 
m.7*dcn yola çıkmaktadırlar

îu  ÖZKAN, s. 150.

212 Bkz. s.40, dn. 92.
211 Bkz. BÖLÜM II, s. 130 vd.
214 EROİN, s.725: VAHAPOöLU, M.l I.: Osıııanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, İstanbul 
1992. s.81.

•’IS AK.YÜZ, yurt dışından gelen öğretmenler arasında din adamları dışında tıp doktoru, ekonomist, 
botanikçi, hukukçu olduğuna işaret etmektedir (AKYÜZ, Y.: Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal 
Gelişmedeki Etkileri, Ankara 1978, s.74).
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Nizamnamesrl6‘nde (MUN) özel okullarda yabancı öğretmenlerin 
görevlendirilmesi düzenlenmiş ve bu öğretmenlerin diplomalarının Maarif 
idaresince tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir (m.53 ve m.68). MUN’dan 
sonra yapılan düzenlemelerde de21', öğretmenlerin müfettişlerce denetlenmesine 
yönelik hükümler sevkedilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan okullarda öğretim hizmetinde 
bulunanların bu haklan saklı tutulmuştur. Bu nedenle, yabancıların ülkemizde 
öğretmenlik yapabilmesine ilişkin ilk anılması gereken ulusal düzenleme 1330 
tarihli Ecnebilerin Hukuk ve Vazifeleri Hakkında Muvakkat Kanun’dur (EHVK) . 
EHVK’nm geçici maddesinde yabancıların çalışma özgürlüğü ile ilgili olarak şu 
hüküm sevkedilmiştir:

"Memalîki Osmaniyede dava vekaleti, tababet, eczacılık, mühendislik ve 
m uallimlik meslek ve sanatları ile meşgul olan, mektep açan, gazete ve mecmua 
neşreden ecnebilerin müktesep hakları kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile saklı 
tutulmuştur".

Maddede anılan ve öğretmenlik dışında kalan mesleklerde yapılan yasal 
düzenlemelerle bazı yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine yukarıda değinilmişti. 
Kazanılmış haklara saygı ilkesinin bir gereği olarak vaaz edilen bu hükmün 
benzeri, daha sonra Lozan Aııdlaşması ile de tekrarlanmıştır.

Lozan Andlaşması’na bağlı İkamet ve Adli Selahiyet Sözleşmesi’nde 
yabancıların çeşitli meslekleri yapabilmeleri ile ilgili olarak şu şekilde bir 
düzenleme getirilmiştir:

"Türkiye ve diğer devletler karşılıklı olarak diğer devlet vatandaşlarına 
kendi ülkelerinde çeşitli ticaret, meslek ve sanatı yapmalarını kabul için 
Andlaşmanın meriyetinden itibaren bir yıl içinde Türkiye ile sözleşme 
imzalayacaklardır. Sözleşme imzalanana kadar durum avnı şekilde muhafaza 
edilecektir. 12 ay içinde sözleşme imzalanmazsa 1. 1.1913’teki müktesep haklara 
uyulmak şartıyla devletler hareket sebestliğine kavuşacaklardır” (m.4). Lozan 
Antiaşması’na taraf devletlerleadı geçen konuda anlaşmalar yapılmadığından 
tarafların “serbest hareket etme haklan" 1.1.1924 te başlamıştır. Sonuç olarak, 
Lozan Aııdlaşması ile yabancıların ülkemizde öğretmenlik yapabilmeleri 
“müktesep haklara uyulmak şartıyla” iç hukuk kurallarına göre düzenlenecektir. İç 
hukuk kurallarına göre, yabancıların ülkemizde öğretmenlik mesleğini icra 
edebilmelerine ilişkin düzenlemeler ise aşağıda ele alınacaktır.

216 Düstur. I.Tcrtip, C .ll, s.277-295.
217 Bu düzenlemeler için bkz. VAHAPOĞLU, s.87-89.
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a) Yabancıların T ürk  Resmî İlkokul ve O rta  Okullarında 
Çalışabilmesi

Devlet Öğretim Kuramlarında Çalıştırılacak Yabancı Profesör. Öğretmen, 
Mütehassıs ve Ustalara İlişkin Kanun2lsda “her dereceden devlet öğretim 
kuramlarına ait öğretim kuramlarına alınmış ya da alınacak yabancı profesör, 
öğretmen, mütehassıs ve ustalarla 10 yılı geçmemek üzere geçici sözleşme 
aktedilebilir. Sözleşme yapma yetkisi bu kuramların bağlı bulunduğu Bakanlığa 
aittir” hükmü yer almaktaydı. Bu kanun. 27 Ekim 1988 tarih ve 3488 Sayılı 
Uygulama İmkanı Kalmamış Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun’un birinci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu hükme dayanılarak yabancı öğretmenlerin Türk resmî okullarında 
görev alabilecekleri söylenebilirdi. İlköğretim Temel Kanunu’nda bu hususta bir 
düzenleme yer almamaktadır. MEB’na Bağlı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı 
Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar 
(kısaca Karar)219 “bir kısım derslerin yabancı dilde yapıldığı okullarda” 
görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerin seçimi, görevlendirilmeleri, tâbi 
olacakları hükümler, özlük ve diğer sosyal haklarıyla ilgili husular yer almaktadır 
(m.l). ‘Bir kısım derslerin yabancı dilde yapıldığı okullar’a örnek olarak Anadolu 
liseleri gösterilebilir. Bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı 
okullardan maksat, Türk özel okulları ile yabancı özel okullardır.

Kararda yabancı öğretmenlerin seçimi ve nitelikleri çıkarılacak bir 
yönetmeliğe220 bırakılmaktadır (m.l ve 2). Bu amaçla çıkarılan yönetmelik, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak 
Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair 
Yönetmelik (kısaca Yönetmelik) adını taşımaktadır.

Bu karara göre, bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı 
okullarda çalıştırılacak yabancı öğretmenler ile MEB arasında imzalanacak 
sözleşme 2 yıllıktır. Yani görevlendirme süresi iki yıldır. Başarı durumları dikkate 
alınarak sözleşme süreleri uzatılabilir. Fakat toplam görevlendirme süresi beş yılı 
aşamayacaktır (m.4). Bu sözleşmede; yabancı öğretmenlerin görev süreleri, malî 
hükümler, uymak zorunda oldukları kanun, tüzük ve yönetmelikler, çalışına 
saatleri ile diğer hususlar ve sözleşmenin feshini gerektiren durumlar belirtilir 
(m.l I). Kararda, istihdam edilecek yabancı öğretmen sayısı sınırlandırılmıştır: “Bu 
öğretmenlerin toplam sayısı bir öğretim yılında 400'ü geçemeyecektir” (m.3).

2,s 2.8.1944 tarih ve 4635 SK, RG. 8.8.1944, 5777. 
îlv RG. 2.11.1985, 18916.

n " Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak 
Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik, RG. 
7.2.1986, 19012.
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Bu öğretmenler görevlendirilmeden önce, yabancı öğretmene ihtiyaç 
duyulup duyulmadığı MEB ilgili birimlerince tesbit edilmekte; ihtiyaç duyulan 
öğretmenlerin belli bir ülkeden getirtilmesi hususunda o ülke yetkilileriyle anlaşma 
sağlanırsa diplomatik yoldan duyuru yapılmaktadır (Yönetmelik, m.5 ve 6). Bir 
ülke ya da ülkedeki yetkili kuruluşlarla işbirliği sağlanmadan yapılacak 
görevlendirmeler için, duyuru dış temsilciliklerimiz aracılığı ile yapılır. Bu 
makamlara yapılan müracaatlar sonunda bir seçim komisyonunca seçim 
yapılmaktadır.

Yabancı öğretmenlerin seçiminde hangi esaslar gözönünde tutulacaktır? 
Tiirk öğretmenler bakımından aranan şartlar yabancı öğretmenler bakımından da 
aranacak mıdır? Seçime tâbi tutulacak öğretmenlerde aranacak nitelikler. 
Yönetmeliğin 3.m.’sinde yer almaktadır. Türk vatandaşlarının öğretmenlik 
mesleğini icra edebilmeleri 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumunu bitirmeye bağlı 
tutulmuşken yabancı öğretmenler için ek şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim veya muadili öğrenim görmüş olmak,
b) En az beş yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,
c) Öğretmenliği süresi içinde kendi ülkesi mevzuatına göre verilen 

raporlarda başarı ortalaması iyi veya pekiyi olmak,
d) Kırk beş yaşından gün almamış olmak,
e) Türkiye’de kendisine verilecek görev yerini kabul etmiş olmak,
t) Sağlık bakımından her türlü iklimde çalışabileceğini belgelendirmek,
g) İdarî ve adlî ceza almamış olmak 

şeklinde sıralanmaktadır (m.3). İhtisas alanında lisansüstü öğrenim görmek, 
Türkçe bilmek, ihtisas alanıyla ilgili yayınları bulunmak ve bekâr olmak (m.4) 
“tercih sebebi” olarak değerlendirilecektir.

b) Yabancıların Özel Öğretim K um ullarında  Çalışabilmesi

aa) Özel Öğretim K u ru m lan  K anunu221

ÖÖKK, özel öğretim kurumlarında öğretim hizmetinde bulunacak 
kişilerde aranacak nitelik ve şartlan düzenlemiştir. Bu kanunun 3035 SK ile 
değişik 2 1 .maddesinin 1 .fıkrasına göre,

“Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetinin, asıl 
görevi bu kuramlarda olan yönetici, eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi 
esastır. Gerektiğinde uzman ve usta öğrenciler geçici veya sürekli olarak bu 
kuramlarda çalıştırılabilirler”.

121 8.6.1965 larilı ve 625 SK. RG. 18.6.1965. 12026.
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ÖÖKK’nun 2843 SK ile değişik 21 .maddesinin 3.fıkrasında, özel öğretim 
kurumlarında öğretim hizmetinde görevlendirilecek kişilerde aranacak nitelikler 
hakkında şu hüküm sevkedilınektedir:

'‘Her derece ve tipteki öğretim kurulularının yöneticilik ve eğitiın-öğretim 
hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarıııa atanabilmek için »erekli 
nitelik ve şartları taşıyanlar... görevlendirilir”. Bu hükümde, özel okullar arasında 
bir ayırım yapılmamış; tüm özel öğretim kurumlarında öğretim hizmetinde 
bulunabilmek için resmî okullarda görevlendirmede aranacak nitelik ve şartlar özel 
öğretim kurumlan bakımından da aranmıştır.

Resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartlar 
MilH Eğitim Temel Kamımı'nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre,

“Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik 
formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur.

“Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından ve 
bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun 
olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler (ın.45/1-2).

ÖÖKK m.21/4'te “kurumlanıl özellikleri göz önünde tutularak, yönetici 
ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartların yönetmelikte belirtileceği” hükmü 
düzenlenmiştir. Bu amaçla çıkarılan yönetmelik. Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği ’dir. Bu yönetmeliğin 
39.maddesinde de, “her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak 
atanacaklarda, resmî öğretim kurumlarına atanacaklarda aranacak nitelik ve 
şartların aranacağı” kuralı yer almaktadır.

Her üç düzenlemeden, yani; ÖÖKK, Millî Eğitim Temel Kanunu ve MEB 
Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği’nden çıkarılacak sonuç; özel öğretim 
kurumlarında öğretim hizmetinde bulunacaklarda aranacak nitelik ve şartlarla 
resmî öğretim kurumlarında öğretim hizmetinde bulunacaklarda aranacak nitelik 
ve şartların aranmakta olduğudur. MEB Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği, 
aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır22’.

ÖÖKK’nda, yukarıda zikrettiğimiz genel hükümden başka, yabancı özel 
okullarda yöneticilik yapına ile ilgili bir hükmün dışında, yabancıların öğretmenlik

222 RG., 15.7.1985, 18790. "Özel Öğretim Kurum lan Yönetici ve Öğreticilerinde Aranacak Nitelik ve 
Şartlara Ait Yönetmelik” (Tebliğler Dergisi. C.XXXIII, s. 1606), “Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Özel Öğretim j 
Kurumlan Kanunu'nun I.m. sine dayanılarak çıkarılan bu yönetmelik her derece ve tipteki özel 
öğretim kurumlarında çalışacak yönetici ve öğreticilerinde aranacak nitelik ve şartları düzenlemekteydi 
(m. 1 ve 2). Bu yönetmelikte, yabancı özel okul öğretmenleri ile milletlerarası nitelikteki okullara tayin 
edilecek öğretmenlerin “resmî benzeri okullarda öğretmenlik yapma vasıflarını taşıyanlar”  arasından 
seçileceği esası yer almaktaydı (m. 13/1.bent)

225 Bkz. s.67.
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yapmalarına ilişkin bir husus yer almamaktadır. Bu kanunun 16.6.1983 tarih ve 
2843 SK ile değişik 24.maddesinin konuyla ilgili düzenlemesi ise şu şekildedir:

“Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış 
bulunan özel okulların müdürleri, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği 
yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür 
başyardımcısı olarak çalıştırma izni düzenlemek üzere Millî Eğitim Bakanlığına 
önerir.

Türkçe ve kültür dersleri öğretmeni bulunmaması halinde, okulun öğretim 
dilinde özel alan eğitimi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
öğretmenlere de bu görev verilebilir.

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk 
müdür başyardımcılarım, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından Millî 
Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır”.

Görüldüğü gibi, yabancı özel okullarda müdür başyardımcısı olarak 
görev yapma Türk vatandaşlarına hasredilmektedir. Yabancı özel okul müdürleri 
ise Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliği taşıyanlar 
arasından seçilecektir.

bb) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Bağlı Özel Öğretini 
K urum lan  Yönetmeliği224

Bu yönetmelikte “görevlendirmede aranacak şartlar” başlığında “yabancı 
uyruklu öğretmen ve uzmanların Türkiye’de çalışmalarına usulüne göre izin 
verilmiş olması gerekmektedir” denilmektedir (m.39/2). Bu hükme göre, 
yabancıların özel öğretim kuramlarında çalışmalarının önşartının yabancıların 
Türkiye’de çalışma özgürlüğüne ilişkin işlemlerinin tamamlamaları olduğu 
sonucuna varılmak mümkündür.

Yabancı öğretmenlerin görevlendirilebilmesi ile ilgili diğer şartlar 
yönetmeliğin 40 ve 41.maddelerinde yer almaktadır. Yönetmeliğin 40.maddesi225, 
yönetici ve öğretmenler hakkında esaslar getirirken, “okulların bir kısmında kültür 
anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyete göre evrakı incelenmek ve uygun 
görülmek kaydıyla yabancı öğretmenlere de görev verilebilir”, denilmektedir 
(m.40/b-3).

Yabancı öğretmenlerin görevlendirilmeleriyle ilgili olarak Türkiye’nin 
imzaladığı kültür anlaşmaları ve karşılıklılık esaslarının yönetmelikte zikredilmesi 
(m.40/4), kimseyi yabancı öğretmenlerin Türkiye’de özel okullarda ve azınlık

2U RG„ 15.7.1985, 18790. Yönetmeliğin bazı maddelerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel 
Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.9.1999 tarih ve 23811 
sayılı R.G.) ile değişiklik yapılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurum lan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (9.9.1999 tarih ve 23811 sayılı R.G.) ile değişik halidir.
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okullarında çalışmalarım anlaşmalar ya da karşılıklılık esasına bağlamaktadır 
şeklinde bir yoruma yöneltınemelidir. Aksine yönetmelik, yabancı öğretmenlerin 
bu okullarda çalışabilmelerinin alanını genişletmektedir.

Bunun dışında, yabancı özel okullarda müdür başyardımcılığının Türk 
vatandaşlarına özgülendiğini görmek mümkündür (m.40/a-l).

Yabancı öğretmenlerin atanma koşullan ise yönetmeliğin 41.maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre, yabancı öğretmenlerin atanmasında aşağıdaki belgeler 
aranır:

“ 1. Özel okullara;
a) Alanında en az dört yıl yükseköğrenim gördüğüne dair diploma veya 

diploma yerine geçen belgenin (diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca 
branşım gösteren belge),

b) Yurt dışından alınan diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu’nca 
denkliğinin tanındığına dair belgenin,

c) Ülkelerinde öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir 
“Öğretmenlik Formasyon” Belgesinin,

d) Görev alacağı kurumun benzeri kuruınlarda en az iki yıl öğretmenlik 
yaptığını gösterir belgenin,

e) Görevi süresince idari ve adlî ceza almadığını gösterir belgenin,
Türkçe tercümelerinin noter onaylı örnekleri istenir” .

cc) Özel Okullar Ta lim atnam esi"6

Özel Okullar Talimatnamesi, yabancı okulların genişletilmeleri ve 
faaliyetleri ile bu okullarda eğitimin düzenlenmesine ilişkin hükümler 
taşımaktadır. Bu düzenleme 1915 yılında çıkarılmış olup, yabancıların okul 
açmalarına ilişkin hükümleri ÖÖKK ile yürürlükten kaldırılmıştır; fakat, eğitimin 
düzenlenmesine yönelik hükümleri ÖÖKK ya da ÖÖKK uyarınca çıkarılan 
yönetmeliklerle ve diğer yönetsel düzenlemelerle açık olarak yürürlükten 
kaldırılmamıştır. Bu nedenle, Özel Okullar Talimatnamesi yürürlükte kabul 
edilmek gerekir.

Bu talimatnamede de Türkçe’den başka bir dille öğretimin yapıldığı 
okullarda Türkçe, Türkiye tarih ve coğrafyasının “Türk öğretmenler” tarafından 
okutulmasının mecburî olduğu hükmü yer almaktadır (m.6).

Ayrıca, “Türkiyeli efrat ve cemaat, cemiyet ve şirketler" tarafından açılan 
özel okullarda yabancı öğretmen, muavin ve müdürün görev yapabilmesi 
Bakanlıktan izin alma şartına bağlanmıştır” (m.8).

Bu talimatnamede özel okullarda çalışacak yabancı öğretmenlerden “bu 
öğretmenlerin ad, ikamet ve tahsil derecesinden başka hangi devlet vatandaşı

” 6 Tebliğler Dergisi, 11-18 Ağustos 1941, C.III, s.132 vd.
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olduklarım kendi ülkelerinin konsolosluklarından alacakları bir belgeyle 
belgelendirmeleri” istenmektedir (m. 12).

Talimatnamenin zikredilen bu hükümlerinin (m.6, 8 ve 12) yukarıda ele 
alınan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin yabancı 
öğretmenlerin görevlendirilmesine ilişkin hükümleri karşısında (m.40-41) 
karşısında zımnen yürürlükten kaldırıldığı sonucuna ulaşmak gerekir.

dd) Yabancı O kullar Hakkında Y önerge" '

Bu yönergede, “yabancı okullarda Türkçe, tarih, sosyoloji, yurt bilgisi ve 
coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından verileceği” (m. 1-14) hükme 
bağlanmıştır. 1935 yılında çıkarılan bu yönergede. Özel Okullar 
Talimatnamesi’ndeki Türkçe ve Türk öğretmenler tarafından okutulacak derslerin 
sayısı artırılmıştır. Yabancı Okullar Hakkında Yönerge de. Özel Okullar 
Talimatnamesi gibi yürürlükten kaldırılmamıştır. Fakat, ÖÖKK ve Millî Eğitim 
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetıneliği’nin yabancı öğretmenlerle ilgili 
hükümleri karşısında. Yabancı Okullar Hakkında Yönerge’nin m . l - l4 ’ün 
yürürlükten kaldırıldığı sonucu ulaşmak gerekir.

c) Yabancıların Yüksek Öğretim Kurunılarında Çalışabilmesi

Yabancılar, Türk yüksek öğretini kurunılarında çalışabilirler. Bunun 
örneklerine yakın tarihimizde rastlamak mümkündür. Almanya’da Nasyonel- 
Sosyalizmin iktidarı ele geçirmesinden sonra dönemin bilgin ve sanatçılarına 
yönelik politik ve ırksal baskılar yoğunlaşmıştır. Alman bilim ve sanatının bir çok 
temsilcisinin memuriyet statüsü “Devlet Memuriyetinin Meslek Olarak ¡fasına 
Yeniden Döıniş Kanunu” adı verilen bir düzenleme ile sona erdirilmiştir228.

I933’te Darülfünun kapatılmış, bu okul şimdiki İstanbul Üniversitesi 
adını almıştır. Bu yıllarda Türk yüksek okullarında başlatılan reform 
hareketlerinde. Hitler Almanya’sından gelen Alman sığınmacı profesörlerin rolleri 
yadsınamaz. Özellikle İstanbul Üniversitesinde görevlendirilen Almanya’dan 
gelen bu profesörlerle Türk Hükümeti arasında görevlendirmeye ilişkin 
sözleşmeler hazırlanmıştır. Alman profesörlerle. Millî Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan sözleşmelerin süresi 5 yıl olarak saptanmaktaydı. İler profesör. Türk 
Dilini mümkün olan en kısa zaman içerisinde öğrenmek iizere çaba harcamakla ve 
kendi bölümünde ders kitapları yazmakla yükümlü tutulmuştur229.

Tebliğler Dergisi. 22 9 1941. C.IV. s.26.
NEUMARK. F.: l3oğa:içiııe Sığınanlar (Türkiye'ye lllica Eden Alınan İlim, Siyaset ve Sanat 

Adamları 1933-1953). (Çcv.: BAHADIR. Şefik Alp). İstanbul 1982, s .12.

229 NEUMARK. s. 16.
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Günümüzde de, yüksek öğretim kurumlarında yabancıların çalışmaları 
mümkündür. Yüksek öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı öğretmenlerin 
statüsü Yüksek Öğretim Kanunu’nda şu şekilde düzenlenmiştir :

“Yüksek öğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı 
uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksek okul yönetim 
kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör 
tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı 
öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya 
görevlendirilmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kaııunu’nun Bakanları Kurulu 
kararını gerektiren hükümlerine tâbi olmadan, Yüksek Öğretim Kurulunca İçişleri 
Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili 
üniversitesi ile sözleşmesi yapılır” (m.34).

Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nda2j0 da yabancı öğretim 
elemanlarının alacakları ücret ile ilgili genel düzenleme bulunmaktadır. Buna göre. 
“2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunıfnun 34.m.’sine göre sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret. Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yüksek Öğretim Kurulunca tespit 
edilecektir” (m. 16).

Yüksek Öğrenim Kaııunu’ndan başka, 1983’te çıkarılan “ Yüksek Öğretim 
Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin 
Karar"da2 ' da bu öğretmenlerin çalışma esasları, ücret ve çalışma şartlarına 
ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Bu kararın 8.m.’sine göre, “yabancı uyruklu öğretim elemanlarının 
sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi için, öncelikle Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
yabancı uyruklu öğretim elemanının ücreti konusunda karar alması ve bu karardan 
sonra İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili görüşünün istenmesi, olumlu görüş 
alınmasından sonra ilgili üniversite rektörlüğünce imzalanacak sözleşmenin vize 
için Malîye Bakanlığına gönderilmesi gereklidir. Sözleşmenin aynı şartlarla 
uzatılması. Yüksek Öğretim Kurulu’nun olumlu görüşü üzerine ilgili Üniversite 
Rektörlüğünce yapılır ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir”.

Kararda yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretin üst sınırı da 
belirlenmiştir. Buna göre “sözleşmeyle çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim 
elemanlarına aylık brüt sözleşme ücretleri aynı kurumlarda görevli emsal kadrolu 
öğretim elemanlarına ödenecek aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının;

a. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri için 6 katını,

“ "2914 SK, RG. 13.10. 1983. 18190.

2,1 14.10.1983 tarih vc 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, RG. 31.10.1983. 18207.
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b. Uzman, okutman, eğitim, öğretim planlamacıları için 4 katını,
c. Araştırına görevlileri için emsal kadrolu araştırına görevlilerine ödenen 

miktarı geçemez” (m.4).
Kararda yabancı öğretim üyeleri ile ilgili yüksek öğretim kurumu arasında 

yapılacak sözleşme süresi de belirlenmiştir. Kararın 10.m.’sine göre, “sözleşme 
süreleri iki yıl ile sınırlıdır. Sözleşme süresinin bitiminde Malîye Bakanlığının 
olumlu görüşü alınmak suretiyle her defasında iki yıl olmak üzere bu süre 
uzatılabilir”.

Yabancı sanatçıların konservatuvarlarda öğretim elemanı olarak 
çalışmaları da mümkündür. Bu konu ile ilgili olarak çıkarılan “ Yiiksek Öğretim 
Kıtrumlartna Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının 
Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Karar”a göre2’2, “yabancı sanatçıların 
konservatuvarlarda öğretim elemanı olarak istihdamında Yüksek Öğretim 
Kuramlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin 
Bakanlar Kurulu kararı uygulanacaktır” (m.7).

Yabancıların çeşitli yüksek öğretim kuramlarında çalıştırılabileceğine 
ilişkin özel düzenlemeler de vardır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu buna 
örnek olarak gösterilebilir. Bu kanuna göre;

“Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ııde sözleşme ile görevlendirilecek 
yabancı uyruklu öğretim elemanları, keııdi ilgili kurullarının görüşü alınarak 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay 
Başkanlığının onayı ile görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından bu 
kanundaki hükümlere tabidirler.

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim 
Personel Kanunu’ının 16.m.’sine göre ücret ödenir” (m.30).

Harp Akademilerinde de yabancıların öğretim elemanı olarak çalışmaları 
mümkündür. Harp Akademileri Kanunu’nun m.2/c bendinde öğretim elemanı, 
“harp akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylar ile devamlı 
veya geçici olarak görevlendirlen asker veya sivil Türk ve yabancı öğretim üyeleri, 
öğretim görevlileri ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Yabancılar da Askeri Bilimler Araştırına Merkezi üyesi 
olabilmek hakkına sahiptir (m.2/d bendi). Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının 
nasıl atanacağı kanunun 9.m.’sinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre,

“Harp Akademilerinde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim 
elemanları, Harp Akademileri komutanlığının teklifi ve Genelkurmay 
Başkanlığının uygun görüşü üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca, İçişleri 
Bakanlığından 2 ay içerisinde alınacak olumlu görüş neticesinde 657 SK’un 
Bakanlar Kurulu kararı gerektiren hükümlerine tâbi olmadan sözleşmeli olarak

m  RG. 19.3.1984, 18340.
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çalıştırılabilirler. Bunlar sivil öğretim elemanlarının bu kanun gereğince tâbi 
oldukları hükümlere uymak zorundadır.

Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim 
elemanlarına ödenecek ücret 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun 
16.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî 
Savunma Bakanlığınca tesbit edilir”.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun Öğretim Elemanlarına İlişkin Esaslar 
başlığının taşıyan 8.bölümünde öğretim elemanı olarak görevlendirilecek kimseler, 
bunların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. Yabancı uyruklu öğretim 
elemanlarının kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalıştırılabilip çalıştırılmayacağına 
ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Öğretim elemanı olarak 
görevlendirilecek personel, kanunun 30.m.’sinde yer almaktadır. Bu hükümde 
meslek mensupları, akademi kadrosuna atanacak öğretim üyeleri ve 
yardımcılarından başka “ ihtiyaç halinde, sözleşmeli veya ek ders ücretli olarak 
görevlendirilen üniversite öğretim üye ve yardımcıları, yüksek öğrenim görmüş 
meslek mensupları ve diğer kamu görevlileri ve okutacakları ders konusunda 
uzman olan serbest meslek sahibi kişiler” denilerek yabancıların da öğretim 
elemanı olarak görev yapabilmelerinin yolu açılmış ve yabancılara bir yasaklama 
getirilmemiştir.

1997-1998 Öğretim yılı itibarıyla, çeşitli yüksek öğretim kurumlarında 
görev alan yabancı öğretim elemanlarının sayısı 669’dur. Bunlardan 32’si 
profesör, 20’si doçent, 52’si yardımcı doçent. 259’u öğretim görevlisi, 212’si 
okutman, 23’ii uzman ve 70 kişi de araştırma görevlisidir” .

C) AZINLIK VE KONSOLOSLUK OKULLARINDAKİ Ö Ğ R ET
MENLERİN HUKUKÎ STATÜSÜ

Azınlık okulları, farklı dinlere mensup Tiirk vatandaşlarının öğrenim 
gördükleri kurumlardır. Statüleri Lozan Andlaşması ile belirlenmiştir. Bu 
okullardaki öğretmenler hakkındaki düzenlemeler. Azınlık Okulları Türkçe ve 
Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun 4. Özel Öğretim Kurumlan 
Kanunu ve Özel Öğretim Kurumlan Yönetici ve Öğreticilerinde Aranacak Nitelik 
ve Şartlara Ait Yönetmelik'te yer almaktadır.

Azınlık Okulları Türkçe ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında 
Kanun’un ilk maddesinde "bu okullardaki Türkçe ve kültür derslerinin Millî 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunlarıyla, Devlet Memurları Kanunu ve barem 
kanunlarına göre belirlenen öğretmenler tarafından okutulacağı” hükmü yer

97-98 Öğr. Yılı Yüksek Öğr. İsi, s.334.

254 20.5.1955 tarih ve 6581 SK, RG. 27.5.1955.
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almaktadır. Bu dersler dışında kalan dersler hakkında yabancılara bir sınırlama ya 
da yasaklama getirilmemektedir.

Özel öğretim kurumlan bakımından yukarıda anılan düzenlemeler azınlık 
okulları öğretmenleri bakımından da geçerli olacaktır. Anılan düzenlemeler 
incelendiğinde Türkçe ve kültür dersleri dışında kalan dersler bakımından 
yabancıların öğretmenlik yapabilmeleri mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Konsolosluk okulları, ülkemizde bulunan diplomatik temsilcilerin 
çocuklarının gittiği ve Türkiye ile çeşitli devletler arasında imzalanan kültür 
anlaşmaları gereğince kurulan okullardır2’5. Bu okullarda çalışan öğretmenler 
genellikle, ülkemizde diplomatik temsilciliği bulunan ülke devletinin vatandaşıdır. 
Bu öğretmenlerin çalışma koşulları, öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar o 
devletin Dışişleri Bakanlığınca belirlenmekte, ücretleri bu kurum tarafından ya da 
konsolosluk okulunun sağladığı gelir (örneğin okul ücretleri) ile karşılanmaktadır. 
Bu öğretmenlerin statüleri konusunda özel bir düzenleme yoktur. Konsolosluk 
okulları, adeta o ülkenin mülkilik alanına dahil edilmekte (yani o devletin toprağı 
olarak kabul edilmekte) ve bu okullarda çalışan öğretmenler de konsoloslukta ya 
da elçilikte çalışan diğer görevliler gibi telâkki edilmektedir.

D) AVRUPA TOPLU LU Ğ U ’NA ÜYE ÜLKELERDE YABANCI
LARIN ÖĞRETİM  ÖZGÜRLÜĞÜ

Avrupa Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması’nın 48/4.maddesi ile 
55/1 .maddesi, üye ülkelerde kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 
hükümleridir2'6. Anılan maddelerin ilkinde kamu hizmetlerinde görevlendirme. 
İkincisinde kamu yetkisinin uygulandığı faaliyetler düzenlemiştir. Antlaşmanın 
serbest dolaşımı düzenleyen 48.maddesinde uyrukluk nedeniyle bir ayırımın 
yapılmayacağı yer almaktadır. Bu hükme göre, “serbest dolaşım, üye devletlerin 
işçileri arasında iş. iş kazancı ve işin öteki koşulları bakımından uyrukluk 
nedeniyle verilen tüm ayrıcalıkların kaldırılmasını içerir" (m.48/2). Maddenin son 
fıkrasında, “iş bu madde hükümleri kamu idaresindeki işlere uygulanmaz" 
denilerek kamu hizmetleri bıı uygulamanın dışında bırakılmıştır.

Antlaşmanın “Yerleşme Hakkı" bölümünde yer alan 55.maddesinin ikinci 
fıkrasında, “bir devlette kamu otoritesinin seyrek de olsa uygulandığı faaliyetler, 
ilgili üye devlet bakımından iş bu bölümün hükümlerinin uygulanmasından ayrık 
tutulur" denilerek kamu gücünün kullanıldığı alanlar yerleşme özgürlüğüne istisna 
olarak getirilmiştir.

2V Ukz. s.40. dn.92.

‘ Andlaşma metni içiıı bkz. GÜNUĞUR. H.: Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Anılaşma, 
Ankara 1988.
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Divan m.48/4’ün amacını bir kararında şu şekilde açıklamıştır: 
“m.48/4’ün amacı, üye devletlere kamu hizmetindeki bazı faaliyetlere yabancıların 
kabulü konusunda bazı sınırlamalar getirme yetkisi vermektir. Ancak bu hüküm 
daha önceden kamu görevlerine kabul edilmiş çalışanlara sayısal ve diğer 
sınırlamalar getirecek ayırıcı tedbirleri haklı göstermez. Onların bu işe kabul 
edilmiş olmaları, bu istisnanın uygulanmasındaki menfaatin gerçekleşmediğini 
gösterir. Bir iş alanı, özel alandan çıkıp kamu alanına girerse yine bu istisna 
uygulanabilir”2’7. Divan, çalışanın sıfatının işçi, hizmetli veya memur olmasının, 
işin kamu hizmeti olma niteliğini değiştirmeyeceğine hükmetmiştir.

Divan, kamu hizmeti kavramını dar yorumlamaktadır. Divan ın.48/4 
anlamındaki kamu hizmeti kavramının “kamu hukuku tarafından verilen yetkilerin 
icrasına doğrudan ya da dolaylı katılmayı ifade ettiğini, amacı devletin ya da diğer 
kamu kuruluşlarının genel menfaatini korumak olduğunu, devlete sadakat bağlılığı 
gibi bir özel ilişki gerektirdiğini ve karşılıklı haklar ve borçlar doğurduğunu” kabul 
etmektedir2'8.

Öğretmenlerin çalıştırılması m.48/4 anlamında bir kamu hizmeti 
oluşturmakta mıdır? Divan, bir Alman vatandaşının Paris’te Almanca öğretmenliği 
yapmak için başvurusunun Fransız Millî Eğitim Bakanlığınca reddedilmesi üzerine 
Paris’te açılan dava sırasında görüşünün sorulması üzerine “öğretmen olarak işe 
alınmanın ın.48/4 anlamında bir kamu hizmeti sayılamayacağına” karar

■ . •  239vermiştir
Divan’ın Lavvrie Blum davası hakkında verdiği karar240 da ilgi çekicidir. 

Karara konu olan olay şu şekilde gerçekleşmiştir: İngiliz vatandaşı olan Deborah, 
Almanya’da Freiburg Üniversitesi’nin öğretmen alımı için açılan sınavı 
kazanmıştır. Alman vatandaşı olmadığı için öğretmenlik stajına kabul 
edilmemiştir. Divan, “ekonomik bir değeri olan bir hizmetin yapılması ve 
karşılığının alınmasının bir istihdam ilişkisi olduğunu” belirttikten sonra, 
“öğretmenlik mesleği için hazırlık hizmetinin ın.48/4 kapsamına girmeyeceğine” 
karar vermiştir.

Divan, bir kararında yabancı öğretmenlerin işe alınmalarında o devlet 
vatandaşlarından daha ağır şartlar aranmasını topluluk hukukuna aykırı 
bulmuştur241. Yunanistan aleyhine açılan davada, Yunan Millî Eğitim ve Dinî

237 RJC, 1986, s.2139.

2İ* Lawrie Blum davasında verilen karar için bkz. RJC. 1986, s.2139.

2W Annegret Bleis v. Ministère de l’éducation Nationale kararı için bkz. C-4/91, RCJTPI. 1991, s.5627.

!J" C-4/91. RCJTPI, 1991, s.5627.

241 47/93 sayılı karar. ROC, 1994, s. 1593.
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İlişkilerden Sorumlu Bakanlığının bir karan ile Yıınan vatandaşı olmayan kişilerin 
yabancı dil okullarında öğretmen olarak çalıştırılmaları için daha zor şartlar arayan 
kararı dava konusu edilmiştir. Söz konusu Bakanlığın kararında yalnızca resmî 
okullarda öğretmenlik yapabilmek için gerekli niteliklere sahip kişilerin özel 
okullarda öğretmenlik yapabileceklerine ilişkin bir hüküm vardır. Yetkili 
bakanlığın bu koşulları yetersiz görerek başka koşullar arayabilme hakkı da saklı 
tutulmuştur. Divan bu hukuksal düzenlemeyi AT Antlaşması’nın m.48/2’ye ve 
1618/68 Sayılı Tüzüğün 3/1.maddesine aykırı bulmuştur. Söz konusu 
düzenlemenin topluluk düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilmesi istenmiştir.

Yunanistan hakkında açılan bir başka davada Yunan kamu hizmetinde 
bulunma, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için Yunan vatandaşı 
olma şartını içeren düzenleme yine aynı nedenlerle topluluk hukukuna aykırı 
bulunmuştur42.

Yunanistan hakkında açılmış bir diğer davada ise, *\frontistiria” denilen 
okullarda öğretmenlik ve müdiiıiük yapabilmenin Yunan vatandaşlarına 
özgülenmesi ile ilgili düzenlemesi incelenmiştir4'’. Bu okullar ilk, orta ve yüksek 
öğretim programlarına ek olarak düzenlenmiş, günde üç saaten fazla olmayan okul 
dışı aktiviteleri geliştirmeyi amaçlayan dil okulları, müzik, dans ve spor 
okullarıdır. Yunan vatandaşı olmayanlar için bir kota uygulamasıyla ve bu tür 
okullarda yalnızca yabancı dil öğretmeni olarak çalıştırılabileceklerine ilişkin 
düzenleme AT Antlaşması’nın m.52 ve m.59’a aykırı bulunmuştur. AT 
Anlaştnası’nın 52.maddesinde üye devletler arasında yerleşme özgürlüğüne 
uyrukluk nedeniyle uygulanan, kısıtlamaların kaldırılması; 59.maddede uyrukluk 
nedeniyle hizmetlerin serbest dolaşımım engelleyen kısıtlamaların kaldırılması 
düzenlenmektedir.

ATAD, öğretmenlik mesleğini AT Anlaşması m.48/4 anlamında bir kamu 
hizmeti olarak görmemekle birlikte üye devletlerin öğretmenlik mesleği 
bakımından yabancılara o devlet vatandaşlarına daha ağır şartlar aranmasına ilişkin 
düzenlemeleri topluluk mevzuatına aykırı bulmaktadır. Üye devletlerin hukuksal 
düzenlemelerine göre, öğretmenlik bir kamu hizmeti kabul edilerek bu mesleğin 
ifası vatandaşlara özgülenirse ATAD kararlarına göre, bu topluluk hukukuna 
aykırı bir düzenleme teşkil edecektir.

■>2 123/94 sayılı karar, ROC, 1995, s.1457.

365/93 sayılı karar. ROC, 1995, s.499.
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İKİNCİ KISIM

YABANCILARIN ÖĞRETİM KURUMU AÇMA ÖZGÜRLÜĞÜ

& 1. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE YABANCI
LARIN ÖĞRETİM KURUMU AÇMA ÖZGÜRLÜĞÜ

I. GENEL OLARAK ÖĞRETİM KURUMU AÇMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Öğretim kurumu açma özgürlüğü, eğitim ve öğretimin Devletin tekelinde 
olmadığı hukuk sistemlerinde söz konusudur. Eğitim ve öğretim hizmetinin 
gerçekleştirilmesi Devlet tarafından tek başına üstlenilmemişse, gerçek ve tüzel 
kişilere öğretim kurumu açma serbestliği de tanınmaktadır.

Anayasa’nın "özel ilk ve orta dereceli okulların ... kanunla 
düzeııleneceği”ne ilişkin hükmü (m.42/5). Türk eğitim sisteminde öğretim kurumu 
açabilmenin devlet dışında kişi veya kuı umlara da tanındığını gösterir.

Öğretim kurumu açma özgürlüğü, öğrenim hakkı ve özgürlüğünden farklı 
olarak gerçek kişilerle sınırlı değildir. Tüzel kişiler de özel öğretim kurumlanın 
düzenleyen mevzuata uygun olmak koşuluyla bu özgürlüğe sahiptir.

Yabancıların öğrenim hakkı ve özgürlüğüne getirilecek kısıtlama ya da 
yasaklamalar öğretim kurumu açiııa özgürlüğünü öncelikli hale getirebilir. 
Devletin resmî öğretim kurulularına giriş hakkı sınırlanmış ve öğretim kurumu 
açma özgürlüğü de yok ise, eğitim ve öğretim özgürlüğü fiilen  gerçekleştirilemez. 
Bu nedenle bu hak ve özgürlük ile öğretim kurumu açma özgürlüğü arasında yakın 
bir ilişki vardır.

Öğretim kurumu açma özgürlüğü, öğretim özgürlüğü ile de bağlantılıdır. 
Çünkü her iki özgiiıiük ile çalışma özgürlüğü arasında yakın bir bağlantı vardır. 
Ancak öğretim özgürlüğü, bir mesleğin icrası olmak bakımından, salt bir çalışma 
özgürlüğü kategorisi iken: öğretim kurumu açma özgürlüğü kurumsal boyutu 
nedeniyle, özel teşebbüs kurma seıbestisi ile yakından irtibatlıdır. Dolayısıyla, 
öğretim kurumu açma özgürlüğü, kapsamı, sınırlan, şartları ve sonuçlan, hattâ bu 
özgürlükten yararlanacak kişilerin tesbiti bakımından öğretim özgürlüğünden 
önemli farklılıklar gösterebilmektedir.

Uluslararası hukukta, yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğü 
bakımından vatandaş ile yabancının eşitliğine dair bir milletlerarası teamül kuralı 
mevcut değildir. Her devlet, ülkesinde bulunan yabancıların sayısı, eğitim 
ihtiyaçları, eğitim sisteminin amaç ve özellikleri ve eğitim kurumlan sisteminin 
farklılıklarına göre yabancılara tanıyacağı öğretim kurumu açma özgürlüğünün 
kapsamı ve sınırlarım kendisi belirleyecektir. Uluslararası hukukta kimsenin 
öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağına dair ilke, yabancıların öğretim
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kurumu açma özgürlüğünün tanınması ve sınırlanmasında da bir ölçüt olarak 
değerlendirilebilir.

Eğitim ve öğretim özgürlüğünün bir parçası olarak öğretim kurumu açma 
özgürlüğünü Türk Yabancılar Hukuku doktrininde inceleyen yazarlar “okutma 
hakkı” deyimini kullanmaktadırlar. Timur, ‘’okutma hakkf’m siyasî haklar 
kategorisinde değerlendirmektedir244. Bu görüşün kabul edilmesi halinde 
yabancıların bu hakka sahip olmadığı sonucu elde edilebilir ki, bu doğru değildir. 
Nomer ise “okutma hakkının vatandaşlarla eşit bir şekilde tanınması zarureti 
yoktur”, ifadesi ile yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğünün 
sınırlanabileceğine işaret etmektedir245.

Türkiye’de yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğü belli şartlarla 
tanınmaktadır. Türkiye'deki yabancıların öğretim -kurumu açma özgürlüğü, bu 
özgürlüğün tanınmasındaki aşamalar incelenmeden değerlendirilemez. Bu 
değerlendirmeyi yapabilmek adına, bu çalışmada uzun sayılabilecek bir tarihçe 
verilerek OsmanlI’dan günümüze yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğüne 
yer verilmiştir. Bunun nedeni, Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan azınlık 
okullarının ve yabancı okulların bir kısmının faaliyetlerini günümüzde de 
sürdürüyor olmasıdır. Ayrıca günümüzdeki düzenlemeyi anlayabilmek bu 
kurumlaşmanın seyrini değerlendirmekle mümkiin olacaktır.

II. OSMANLI İM PARATORLUĞU DÖNEMİNDE YABANCI
LARIN ÖĞ RETİM  KURUMU AÇMA ÖZGÜRLÜĞÜ

A) OSMANLI DEVLETİ’NİN TOPLUM SAL YAPISI VE EĞİTİM 
SİSTEMİ

Osmanlı toplum yapısı, askerî sınıf ve reaya olarak temelde ikiye 
ayrılıyordu246. Askerî sınıf dışında kalan insan topluluğu, “reaya” (halk) olarak 
adlandırılmaktadır. Reaya da, Müslüınanlar ve zimmîler (müslüman olmayanlar)

244 TİM UR, s.272.

245 NOMER, s.69.

24*' Osmanlı devletinde "askeri s ın ıf ’, asıl anlamı “savaşçı” ile sınırlı kalmayıp bütün kamu hizmetlerini 
içine alan çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Padişahtan "berat" alarak herhangi bir devlet hizmetine 
atananlar "askerî " olarak adlandırılmaktadır. Özellikle vergi konusunda reayadan farklı olarak önemli 
ayrıcalıklara sahip olan bu s ın ıf  zamanın akışı içerisinde padişahın kulları olan ve eylemsel biçimde 
yönetim görevine katılan kimseler ve ulema olmak üzere iki ayrı kategoriye bölünmüştür. Ulema, 
adalet hizmetiyle görevlendirilmiş olan, şeriat kurallarım yorumlamak ve şeriat dışı düzenlemelerin 
şeriata uygunluğunu saptamakla uğraşan ayrıcalıklı bir sın ıf niteliğindedir. Ulema, yönetici ve asker 
sın ıf üzerinde 18.yy'a kadar uygulanan “devşirme-kııl” sistemine tâbi olmadığı için güvence altında 
bulunan kesim olmuştur: ÜÇOK, C - MUMCU, A.: Tiirk Hukuk Tarihi, Ankara İ98 7 , s. 198-205.
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olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Toplumsal grup olarak reaya, küçük üretim ve 
ticaretle uğraşan ve loncalar halinde örgütlenmiş kesim ile köylüleri kapsayan iki 
bölümden oluşmaktadır24'.

Osmanlı toplumsal düzeninin bir başka temel gerçeği çok “millet” li 
olmasıdır. Gerçekten de, Osmanlı Devleti’nde ırk, dil ve din bakımından 
birbirinden çok farklı insan toplulukları yaşamıştır. Hemen belirtmek gerekir ki, 
buradaki “millet” kavramı etnik bir ayrımdan çok dinî bir ayrımı ifade 
etmektedir248.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarındaki eğitim sistemi, Selçuklu eğitim 
sisteminin devamı ve onun en gelişmiş halidir249. Bu sistem, İslâmî esaslar üzerine 
kurulmuştur. Ağırlık merkezi dinî eğitimin verilmesine dayanan bir sistemdir. 
Dünyevî değil, uhrevî ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir eğitim verilmektedir. 
Aslında bıı, ortaçağ eğitiminin karakteristik bir niteliğidir250 ; yalnızca OsmanlI’ya 
özgü değildir.

Tanzimat öncesi Osmanlı eğitim ve öğretim sistemi, taşıdığı skolastik 
karakterle dinsel çerçeveyi aşamamıştır. Yalnızca dinsel konulara yer veren ve 
günlük yaşam koşullarının gerektirdiği bilgilere karşı kapalı olan öğretim 
kurumlan, Tanzimat’ın getirmeye çalıştığı Batı sistemlerine rağmen bütün 
Osmanlı tarihi boyunca ana niteliğini sürdüregelmiştir231.

Bunun nedeni, Batı’da eğitimin gelişme aşamalarıyla Osmanlı’da 
eğitimin gelişme seyrinin farklılığı olsa gerektir. Feodal dönemde, Kıta 
Avrupası’ndaki Ortaçağ devletlerinde de “din birliği” birleştirici bir unsur 
olmuştur. Kilise, ekonomik ve siyasal gücünün yanında, eğitimi de tekelinde 
bulundurmuştur. Daha sonra, 15.yüzyıldan başlayarak yaşanan ekonomik ve 
düşünsel gelişim (sanayi devrimi, ticaret burjuvazisinin doğuşu, Rönesans gibi), 
ulusal devletlerin ortaya çıkışı, topluluk bağını din olmaktan çıkarmıştır. 
Böylelikle dinsel bilgilerle sınırlı öğretim anlayışı da değişmiştir. Batı’da yaşanan 
bu sosyal ve ekonomik gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu’nda

247 İNALCIK. 11.: The Ottoman Empirc The Classical Age 1300-1600, VVeidenfeld and Nicolson, 
Londra 1973. s.65-70; ÜÇOK. C - MUMCU, A., s.206.

248 TEKELİ, İ - İLKİN, S.: Osmanlı İmparatorluğu nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve 
Dönüşümü, Ankara 1993, s.4.

249 AKKUTAY. Ü.: Enderun Mektebi, Ankara 1984. s.15.

250 KOÇER, H.A.: Türkiye de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. İstanbul 1992, s.5.

2MSENCER. M.: "Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yapısal Nitelikleri ve Temel Eğitim Sorunları”..
(Eğitim Sistemi), Amme İdaresi Dergisi, Mart 1975, C.VIII, S. 1, s. 10.
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gerçekleşememesi, eğitim ve öğretimin yaygın bir nitelik kazanamamasına neden 
o lm uştur52. Kısaca, Osmanlı İmparatorluğunda. Tanzimat’a kadar, eğitimin lâik 
temeller üzerine oturmadığı söylenebilir. Müslüman ve müslüman olmayan 
kesimde örgün eğitim kurumlarının caıni, kilise, gibi ibadet yerlerinin yanında 
açılmış olması bu yüzdendir.

I9.yy’ın ortalarına kadar, eğitim, Devletin temel görevleri arasında 
sayılmamıştır” . Yalnızca küçük bir zümrenin, askerî sınıfın ve yöneticilerin bir 
kısmının eğitimi Devlet tarafından üstlenilmiş, bunun dışında kalan halk (reaya) 
vakıfların kurduğu kurumlarda eğitim görmüştür254. Eğitim ve öğretim, sadece bir 
hayır işi, bir dinî görev olarak kabul edilmiştir.

Tanzimatla birlikte eğitim alanında yenileştirme hareketlerine gidildiği 
görülmektedir. Dinî eğitim yanında pozitif bilimlere dayalı bir eğitim dönemi 
başlamıştır. Avrupa’nın bilim ve düşünce alanında Aydınlanma Çağını yaşaması, 
müslüman olmayan kesimde ulusçuluk hareketlerinin başlaması ve Osmaıılı 
toplumsal yapısındaki değişmeler, eğitim alanında reformlar yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (kısaca ıVlUN)235 
btı reformların tipik örneğidir. Böylelikle bir yandan geleneksel eğitim ve öğretim 
kurumlan varlığını sürdürürken, bir yandan da modern eğitim kurumlan 
oluşturulmuştur. Eğitim ve öğretim alanındaki hukukî düzenlemelere yansıyan bu 
değişim veya “ikilik”256, kendisini okul kuruluş yapısında da göstermiştir257.

2,2 SENCER. (Eğitim Sistemi), s. 12.

2"  KIRATLI. M.: “Devletin Eğitim ve Kültür Ödevleri ve Faaliyetleri", Amme İdaresi Dergisi, Mart 
1973, C.VI, S .l , s.3.: AKKUTAY, s. 15; İNAL, K.: "Türkiye’de Eğitimin Islamileştirilmesi” , 
Mürekkep, Güz 1994, s.66.

254 VAHAPOĞLU. M.II.: Osmanh'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, İstanbul 1992, s.56; 
TEKELİ -İLKİN, s.6-7; KIRATLI, s.3.

255 Düstur. I.Tertip, C .ll, s.277-295.

2*' AKKUTAY. s. 16.

2,7 Osmanlı okul kuruluş sistemi hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Eğitim sistemi, örgün eğitim 
kurumlan ve yaygın eğitim kurumlan şeklinde incelenebilir. İlköğretim alanında M U N'nc kadar iki 
kurum mevcuttur. Bunlar, dinî eğitimin verildiği "sıbyan m ektepleri" (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
ÜLKÜTAŞ1R, M.Ş.: “Sıbyan Mektepleri”, Türk Kültürü Dergisi, 1965, C.III, S.33, s.595 vd; 
VAHAPOĞLU, s.59-60; TEKELİ-İLKİN, s.7-8; AKYÜZ, Y.: Türk Eğitim Tarihi, Ankara 1989, s.93- 
100: KOÇER, s.7-9) ve "darüT-hufTazlar”(AKKUTAY. s. 17)'dır. İlk öğretim, MUN ile yeniden 
düzenlenmiştir Bu düzenlemeye göre ilköğretim, mekteb-i iptidai ve mekteb-i rüştiye olarak iki okul 
kademesinden oluşmaktadır. Orta ve yüksek öğretim kum ullarını medreseler (Bu konuda ayrıntılı bilgi 
için bkz. AKYÜZ, s. 71-92; KOÇER, s. 9-15; TEKELİ-İLKİN, s.7-8) teşkil etmektedir. Medreseler de
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B) OSMANLI İ M P A R A T O R L U Ğ U N D A  AZINLIK VE YABANCI  
KAVRAMLARI

1.Osmanlı  İmparatorluğu’nda Vatandaş -Yabancı Ayrımı

Osmanlı Devleti’nde “azınlık okulu” ve “yabancı okul” kavramlarının 
anlaşılabilmesi için OsmanlI’da “yabancı” kavramına değinmek gerekir. Bir devlet 
içerisinde bulunup da o devlet vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kişi”nin 
yabancı olarak tanımlandığını görmüştük358.

Vatandaşlık, birey ile devlet arasındaki hukukî bağı ifade etmek için 
kullanılan bir kavramdır. Birey, bu bağ sayesinde, vatandaşlık bağıyla bağlı 
olduğu devlet karşısında belirli hak ve yükümlülüklere sahip bir hukuksaI statü 
içerisine girmiş olmaktadır. Vatandaşlık kavramının günümüzde kazandığı anlam:

kendi içinde gruplara ayrılmıştır. Genel medreselerde dinî eğitim, ihtisas medreselerinde pozitif 
bilimlere dayalı bir eğitim verilmektedir (AKKUTAY, s. 17). Tanzimat döneminde orta öğretim 
kurum lan rüştiye, idadiye ve sultaniye olarak adlandırılmaktadır. MUN ile orta Öğretim alanında 
mekteb-i idadi ve mekteb-i sultaniler kurulmuş, medreseler yüksek öğretim kurumu olarak kalmaya 
devam etmiştir. Tanzimat Dönemi nde modern eğitim  kurumu olarak Darülfünun (1863) (Darülfünun u 
kurma teşebbüsleri ve eğitimine başlaması için tek bir tarih vermek hatalıdır. Bu okul hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz İNSANOĞLU. E. "Darülfünunun Tarihçesine Giriş". Belle ten. 1990. C.I.IV. S.2I0. 
s .700-738) Mekteb-i Mülkiye (1859). Mekteb-i Tıbbiyei Mülkiye (1867); Mutlakıyet Dönemi nde. 
Mekteb-i Hukuku Şahane (1880) vb kurumlanıl açıldığını görmek mümkündür. Askeri Eğitim 
Kurumlan: Acemi Oğlanlar Ocakları ile Yeniçeri Ocakları dır. 14.yy'da kurulan Acemi Oğlan 
Ocakları ııda. Pençik ve Devşirme usullerine göre toplanan gayrimüslim ailelerin çocukları 
yetiştirilmektedir. Bu eğitimden geçenler. Yeniçeri Ocakları’na alınmaktadır (AKKUTAY. s. 18). 
Yönetici sın ıf için kurulan eğilim kurumu ise Enderun Mektebi dir (AKKUTAY. s 25: TEKELİ- 
İLKİN, s.6: KOÇER. s. 15-20: AKYÜZ, s .101-105). Bu okulda, medresede okutulan konulardan başka 
yöneticilik, pozitif bilimler ve askerî konular öğretilmektedir. Şehzadelerin eğitimi, sarayda, lalalar 
tarafından verilmektedir (AKKUTAY. s.29). Tanzim at'a değin, mesleki eğitim veren kuruluşlar 
olmamakla birlikte alıi birliklerinin bu işlevi yerine getirdiğini söylemek mümkilndür. Ahi birlikleri. 
13.yy daıı itibaren, çeşitli mesleklere bağlı olarak ortaya çıkan dini ve İktisadî teşkilatlardır. Bu 
birlikler, bir yandan belirli zanaat dallarında çırakların yetiştirilmesini sağlamış, diğer yandan da 
üretimin standart ölçülere uygun olarak yapılmasını denetlemişlerdir (AKKUTAY. s. 19). Taıızimatla 
birlikte meslekî ve teknik alanda eğitim veren erkek ve kız teknik okulları açılmıştır. Mutlakiyet 
Dönemi nde bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olan llendcse-i Mülkiye Mektebi (1883). Sanayî-i 
Nefise (1882). Meşrutiyet Döncmi’nde Polis Mektebi (1909). Darülbedayi (1914). Darülelhan (1916) 
vb okullar açılmıştır (Osmanlı okul kuruluş sistemindeki gelişmeleri gösteren şemalar ıçiıı bkz. 
KOÇER. s .2 l, 63. 87. 118. 218). Cami, tekke ve zaviyeler ile kütüphaneler ise halkın eğitiminde rol 
oynayan yaygın eğitim kurumlan olarak kabul edilebilir (AKKUTAY. s.20). Bu kurumlar esasen 
müslOnıan Osmanlı teb ası için geçerlidir. Osmanlı Devleti hukuk, yönetim alanlarında olduğu gibi 
eğitim alanında da ikili bir görünüm sergilemektedir. Gayrimüslim Osmanlı tebasım n eğitimi farklı bir 
seyir izlemiştir.

258 Bkz. Giriş bölümü, s. 1.
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bunun birey ile devlet arasında hukuksal bir bağ olması ve bunun sonucunda 
hukuksal bir statü yaratılmış olmasıdır59.

Vatandaşlık kavramının bu şekilde anlaşılması için uzun yıllar geçmesi 
gerekmiştir. Vatandaş-yabancı kriterinin birey ile devlet arasında hukuksal bağa 
dayalı olarak tanımlanmasından önce din gibi, sadakat gibi hukuk ötesi olgulardan 
yola çıkılmıştır. Osmanlı Devleti'nde de önceleri vatandaş-yabancı ayrımı 
müslüman olup olmamaya dayandırılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde vatandaş-yabancı ayrımı ilk olarak 1869 yılında 
Tâbiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi (Tâbiiyet-i Osmaniyeye Dair Nizamname)260 
ile yasal düzenlemeye konu olmuştur. Bu düzenlemenin yapılmasında "Osmanlı 
devletinin uyrukluk sorunlarıyla ilgili olarak devletlerarası düzeyde karşılaştığı 
zorlukların başlıca rolü oynadığı söylenebilir”261. Bu düzenleme, Osmanlı 
Devletinin kapsamlı ilk vatandaşlık kanunu olmasının yanısıra, Osmanlı ülkesinde 
yaşayan gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının yabancılara tanınmış olan 
kapitülasyonlardan yararlanmak maksadıyla başka bir devlet vatandaşlığını ileri 
sürmesinin önüne geçebilmek ihtiyacının262 da bir yansımasıdır.

Tâbiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi (TOK), Osmanlı vatandaşlığının 
kazanılması bakımından kural olarak kan bağı ilkesini benimsemişti. Bu ilkeye 
göre düzenlenen hükümde “Ana babası veya yalnız babası Osmanlı uyrukluğunda 
olan çocuklar, Osmanlı uyruğu sayılıyordu” (m.I)26’.

TOK, Osmanlı uyrukluğunun kazanılmasında kan bağı ilkesinden başka 
toprak ilkesine de belli şartlarla yer vermiştir. Bu düzenlemeye göre, “Osmanlı 
ülkesinde doğmuş olan, ana babası yabancı olan çocuklar, erginliğe

Bıı nedenle, vatandaşlık kavramı, ekonomik ya da sosyolojik (ırk. milliyet, soy ya da köken gibi) 
veya psikolojik (bireyin vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu devlete sadakati gibi) öğeleri dışlamaktadır: 
(■‘Milliyet ve soy deyimleri. ırk. dil. din ve kültür gibi öğeleri kapsayan ve teknik anlamda hukuksal 
olmayan devimlerdir" AYBAY. s.5). Kişinin kültürel, sosyolojik, ekonomik veya dinî açılardan hangi 
topluma ait olduğu veya duygusal olarak kendini hangi devlete yakın saydığı, kural olarak 
vatandaşlığın hukuki bir bağ olarak tanımlanmasının bir istisnası olarak birden lazla vatandaşlık/çok 
uyrukluk durumlarında ortaya çıkm aktadır: AYBAY, s.4.

Şevval 1285 - II Kanunsam 1284 : Takvim-i Veki'yi No. 1044. Metnin ilk yayınlaııışında başlık 
"Taabiyct-i Osmaniyeye Dair Nizamname" biçiminde iken. Birinci Tertip Birinci Düsturda metin 
"Taabiyet-i Osmaniye Kanunnamesidir" başlığı altında yayınlanmıştır. Bkz. UNAT. I.: Türk 
Vatandaşlık Hukuku (Metlnler-Mahkeme Kararlan), Ankara 1966, s.8-10.

■M AYBAY. s.36.

2t'~ Bu konuda SEVİG. M.R-V.R "... devletin vücudunu sarsacak kadar tehlikeli bir hal almış olan 
tâbiiyet suiistimallerinin önüne geçmeye çalışmak... “  ifadesini kullanmaktadırlar (s.67).

2M “ Valideyni veyahut yalnız validi tâbiiyet-i Devlct-i Aliyyede bulunduğu halde tevellüd eden eşhas 
Devlet-i Aliyye tebaasından m aduttur” : UNAT, s.8.
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ulaşmalarından başlayarak üç yıl içinde Osmanlı uyrukluğu elde etme yolunda 
istemde bulunabileceklerdir” (m.2)264.

Kanunnamenin 3.maddesinde, kesintisiz beş yıllık ikamet şartını yerine 
getirmek kaydıyla reşit olan bir yabancının olağan telsik yoluyla Osmanlı 
uyrukluğunu kazanabileceği; 4. maddesinde de olağanüstü telsik yoluyla Osmanlı 
uyrukluğunun kazanılması düzenlenmiştir.

Vatandaşlıktan izin ile çıkma Kanunnamenin 5.maddesinde 
düzenlenmiştir. İzin almaksızın başka bir devlet vatandaşlığını kazanmanın 
sonuçları da bu maddede yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre; “ izin almaksızın 
başka bir devlet vatandaşlığını kazanan Osmanlı uyruğunun kazandığı bu ikinci 
uyrukluğu yok sayılacak ve kendisi eskiden olduğu gibi Osmanlı sayılacak ve tüm 
hususlarda Osmanlı uyruklarına uygulanan kurallar geçerli olarak 
davranılacaktır”265.

Kanunnamenin 9.maddesi konumuz açısından özel bir önem 
arzetmektedir. Buna göre, “Osmanlı ülkesinde ikamet eden herkes Osmanlı 
uyruğu” sayılmaktadır266. Kanun koyucunun amacının yanlış bir ifadesi olan bu 
hükümle, Osmanlı uyrukluğunda olmak Osmanlı ülkesinde ikamet etmeye 
indirgenmiş değildir.

Kanunnamenin çıkarılış amacı şu şekilde dile getirilmiştir: Önce 
“Gayrimüslim Osmanlı tebaasından meşru olmayan çıkarlar elde etmek isteyen 
bazı kişilerin bir süreden beri kendi başlarına pasaport alarak bir başka devlet 
vatandaşlığına girmekte olduklarından” söz edilmekte ve “her devletin kendine 
özgü bir uyrukluk düzenlemesi olduğu ve uyrukluk değişikliği hususunda kişilerin 
uymak zorunda olduğu belli usul ve şartlar olduğu” eklenmekte ve en önemlisi 
"Osmanlıda tâbiiyet meselesinde meydana gelen yolsuzlukların izalesi ehem ve 
elzem idüğünden” bu düzenlemeyi yapmak gerekliliği doğmuştur denilmektedir.

Osmanlı ülkesinde ikamet etmenin Osmanlı uyruğu sayılmayı 
gerektirmediği bu başlangıçtan da anlaşılabilir. Bu hüküm Osmanlı uyrukluğunun 
kazanılması hakkında değil; bunun ispatı hakkında getirilmiş olsa gerektir. Bu

2IU "Valideydi ecnebi olduğu halde Mcnıalik-i Şahanede mutcvcllid olan şahıs sin-i rlişde vusulü 
tarihinden bed ile ilç sene zarfında tâbiiyet-i Devlet-i Aliyyeyi bihakkın talep edebilir": UNAT, s.9.

265 "Teba-yı Saltaııat-ı Seniyyedetı mezuncu tabiiyet-i ecnebiye giren eşhas tebdil-i tabiiyet ettikleri 
tarihten itiarcıı ecnebi sıfatında tutulup haklarında ol-veçhile muamele olunur. Fakat Devlet-i 
Aliyyedeıı mezun olmaksızın tabiiyet-i ecnebiye girer ise işbu tabiiyet-i eedidesi keenlemyckun ve 
kendisi kemakaıı tebaa-yı Devlet-i Aliyyedeıı addolup kaffei hususatta teba-yı Devlet-i Aliyye hakkında 
olunan muamelenin aynı icra kılınacaktır": UNAT. s.9.

"M emalik-i Mahrusa-i Padişalıide ikamet eden her bir şahıs tebaa-i Devlet-i Aliyyedeıı madut olup 
hakkında Devlet-i Aliyye lâbii muamelesi icra olunur. Hger kendisi tebaa-i ecnebiyeden ise tabiiyetini 
usulen isbat etmesi lazım gelir": UNAT, s.9.
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kanunnamenin anılan hükmünün nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı başka 
düzenlemelere de konu olmuştur267.

Osmanlı Devleti ülkesinde yaşayan, bu devletin uyruğu (tebaası) 
sayılanlar arasında, ınüslüman olup olmamaya dayanan önemli statü farkları vardı. 
Bu farklar devlet hizmetine alınma, vergi ve kişisel statü alanlarında kendini 
gösteriyordu. Müslüman olmayan Osmanlı uyrukları (gayrimüslimi tebaa) bir tür 
“ikinci sınıf vatandaş” sayılıyorlardı268. Müslüman olmayanlar, haklardan 
yararlanma ve hukuken korunma bakımından değişik kurallara tâbi 
tutulmuşlardır269.

İslam hukukunun geçerli olduğu Osmanlı Devleti’ııde gayrimüslimler 
kendi aralarında belli kategorilere ayrılmıştır. Bunlar; zimınîler270, müstemenler271

’"7 1285 tarihli Tâbiiyet Kanunnamesini Müfsir Emimanıe-i Sam i'nin ö.paragrafıııda 9 .maddenin 
uygulama alanı hakkında "yalnız bazı esbaba ınebııi tebaa-i Devlet-i Aliyyeden tanılıp da tâbiiyet-i 
ecnebiye iddiasında bulunanlara mahsus olduğu ve bu iddiada bulunanların isbat-ı mliddea etmeleri 
kendilerine ait olduğundan ..." denilmekte, bu iddiaya kadar bu kimselerin Osmanlı tebaası kabul edilip 
haklarında bu şekilde davranılacağı ek lenm ektedir: (Bu düzenleme için bkz. UNA T, s. 11-13). Ayrıca, 
Tâbiiyet-i Osmaniye Kanunnamesine Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki Iradc-i Seniye de. 9.maddeniıı 
uygulanması hakkında doğan sorunlara çözüm getirilmekte, yabancı devlet vatandaşlığının ileri 
sürülmesi halinde nasıl bir yöntem izleneceği düzenlenmektedir: (Bu düzenleme için bkz. UNAT. s.25).

AYBAY, s.35.

î'’'' ÇELİKEL. s.38; GÜĞER. "Çifte Vatandaşlık", (Çifte Vatandaşlık), AÜHFD, 1995. C.44, S.I-4. 
s. 147. Burada hemen şunu belirtmek gerekir: Müslüman ahali arasında da mezhep ve ırk birliği 
olmayışı nedeniyle şahsî statü açısından farklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca vergi ve toprak hukuku 
konularında her eyalete ve vilâyete özgü kurallar fetih sonrasında da korunduğu için hukukî statü 
bölaclere göre de farklılık arzetmektedir: GÖGER. (Çifte Vatandaşlık), s. 147.: ÖKÇÜN, (Çalışına), 
s.28.

: " İslam Hukukuna göre dünya dar-ül harp ve dar-ül İslam olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Dar-ül harpte 
yaşarken, kendilerine cihad açılacak ehli kitap topluluklar, cihad öncesi haraç ve cizye ödeyerek İslam 
egemenliğini kabul ederlerse "zim m î” olurlar (ÜÇOK-M UM CU, s.64). "Z im ıne” . koruma, himaye 
etme anlamına gelmektedir (Tanzimat ’tan Cumhuriyet e Türkiye Ansiklopedisi, (TCTA). C.II. s. 1065.) 
Yani; kendi dinlerini değiştirmeden bir İslam devletinin korumasından yararlanan ınüslüman olmayan 
ehli-kitap sahibi kişilere “zim m î” denir. İslam devletiyle yapılan sözleşmeye de “zim m et sözleşmesi" 
adı verilir. Bu anlaşmayla zimmîleriıı can, mal dokunulmazlıkları, vicdan ve ibadet hürriyetleri İslam 
devletinin teminatı altına alınır. Zimınîler İslam ülkesinde oturma hakkını kazanır. Bunun karşılığında 
da ınüslüman idareye bağlılık ve cizye adlı yıllık bir vergi ödemekle yükümlüdür (BOZKURT. G.: 
Alıııan-lngilı: Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının 
Hukuki Durumu (I839-I9I-I). Ankara 1989, s.8; BOZKURT,G.: “İslam Hukukunda Müstemenler", 
(Müstemenler), FadılSur’a  Armağan, Ankara 1983. s.363).

371 Dar-ül harbe mensup olan herhangi bir şalısın, ticaret veya başka maksatlarla dar-ül İslama gelmesine 
İslam hükümeti tarafından müsaade edilebilir; bu müsaadeye "cmaıı" veya "istim an”, bu şekilde kabul 
edilen kimseye de "ıııüsteınin’7  "m üsteınen" denilmektedir (ÖKÇÜN, s.27; SF.Vİö, M.R-V.R., s.25).
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ve harbîlerdir272. Bu gruplar Osmanlı Devleti karşısında farklı hak ve 
yükümlülüklere sahipti.

Kısaca toparlamak gerekirse, 1869’a kadar vatandaş-yabancı ayrımı laik 
temellere dayanmamaktadır. İslam toplumu, yabancı ile tebayı ayırmak için din 
kıstasım kullanmıştır. Osmanlı Devleti'nde de durum böyleydi. Osmanlı devleti 
ülkesinde yaşayanlar, müslümanlar ve müslüman olmayanlar olarak ikiye 
ayrılmıştır. Ama bu hukuksal bir vatandaş-yabancı ayrımı değil; dine dayalı bir 
ayrımdır.

Müslüman olmayan kesim içerisinde yer alan “harbî” ler teknik anlamda 
(bugünkü yabancılar hukuku anlamında) yabancı olarak kabul edilebilir. 
Böylelikle I869’a kadar27’, müslüman, gayrimüslim ve harbî ayrımının geçerli 
olduğunu söylemek mümkündür271. Osmanlı Devleti’nde vatandaş-yabancı ayrımı 
1869'daıı sonrası için söz konusudur.

2. Osmanlı’da Azınlık Kavramı

Azınlıklar, “bir devlet içinde çoğunluk teşkil eden halktan diğer bir dine, 
etnik kökene yahut başka bir dile mensup olması nedeniyle ayrılan ve himaye 
edilen kişi grupları” olarak tanımlanmaktadır ".

Azınlıklar, ülkesinde yaşadıkları devletin vatandaşı olabileceği gibi, 
bunun tersi de görülmektedir. Bu gruplar, çoğunluğu teşkil edenlerden farklı 
hukukî statüler içinde bulunmuşlar, bazı hallerde çoğunluğun sahip olduğu

Aman ya da emaıı, bugünkü pasaport gibi ülkeye giriş hakkı, belli bir süre için ülkede kalma ve 
güvenlik ve himaye garantisi veren bir izindir: BOZKURT. (Müsleıııenler), s.366.

271 Osmanlı devleti ülkesine izinle giren yabancılardır. Genel olarak bir yıllık olan bu izni uzatanlar ya
da taşınmaz mal edinen ya da müslüman vatandaşlarla evlenen harbiler belli koşullarla “mUstenım" ya 
da "zim ınî” olabilmektedir (Bıı koşullar için bkz. A LTU ö. Y.: Yabancıların Hukuki Durumu. İstanbul 
1971. s.38-39; ÖKÇÜN. (Çalışma), s.27-28; BOZKURT. (Miislemenler), s.366.). Harbîler, sürekli 
olarak Dar ül llarb 'de oturan gayrimüslimlerdir. Harbî, hukuken Dar ili Islamla sürekli savaş halinde 
olan bir ülkenin vatandaşıydı (BOZKURT. (Müsleıııenler). s.363).

275 ” 1869‘daıı öııce Osmanlı vatandaşlığının kazanılmasında idarenin takdirine yer veren uygulamaların 
bulunduğu söylenebilir. Bu dönemde Osmaıılı vatandaşlık hukukunun eıı tutarlı kuralı, gayrimüslimlere 
uygulanan dinî telsik dir. Müslümanlığı kabul eden Hıristiyan, asli vatandaşlığını korusa dahi. 
Osmanlı vatandaşı olmaktadır”: GÖÖER, (Çifte lalandaşlık), 147.

274 Gayrimüslimlerin bir kısmı Osmaıılı tebaası idi. Bir kısmı. Osmanlı Devleti ülkesinde sürekli ya da 
geçici bir şiire ikamet edcıı yabancılardı Bunlardan ilki, zimmîler; İkincisi, nıüstemeıılerdir. Osmanlı 
Devleti ülkesinde üçüncü bir kategori olarak harbîler yer almaktadır. Harbîler, başka bir devletin 
tebaasıdır. Yukarıda yaptığımız ayırım bu şekilde anlaşılmak gerekir.

275 ARSAVA, F.: Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve 
Siyasal Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi. Ankara 1993, s.8; ÇELİKEL, s.23.
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haklardan mahrum bırakılmışlardır. "Dinî azınlıklar”, "dil azınlıkları” ve “ulusal 
azınlıklar” gibi türlere ayrılan bu toplulukların ulusal ve uluslararası alanda 
himaye edilmeleri de farklı aşamalardan geçm iştir '6. Modern devletlerin doğması 
ile çoğunluğa karşı korunmaları sorunu ortaya çıkan azınlıkların uluslararası 
düzeyde korunmalarının ilk örnekleri 19.yüzyıla varmaktadır. Bu örneklerden ilki 
de biraz sonra değineceğimiz 28.2.1856 tarihli Islahat Fennam’dır277.

Azınlıkların belirlenmesinde nüfusun bileşimi değil, siyasî tercihler rol 
oynar. Bu sebeple azınlıkların tesbit edilmesinde fert sayısı ya da toplulukların 
birbirine oranı diye bir kural mevcut değildir278. Azınlıkların oranı, belirleyici 
değil, ama bilgi verici bir ölçüttür.

Osmanlı’da “ekalliyet” olarak adlandırılan azınlıklardan maksat ise. 
gayrimüslim tebaadır. Müslüman tebaadan ise, İmparatorluğun esas unsurunu 
Türkler teşkil ettiği halde, ırk itibarıylaTürk olmayanlar azınlık sayılmamışlardır. 
Yani Osmanlı’da azınlıklar, din bakımından azınlıkta bulunanlardır2'9.

Osmanlı İmparatorluğumda azınlık meselesi, Türklerin Rumeli’yi 
fetihleriyle ortaya çıkmıştır. OsmanlI’da vatandaş-yabaııcı ayrımı başlığı altında da 
değindiğimiz gibi, “zimmî” olarak adlandırılan bu topluluklara dinî, sosyal ve 
hukukî yaşamlarını düzenleme izni verilmiştir.

Osmanlı egemenliği altındaki zimmîler, mezhep ya da dinlerine göıc 
ayrılmış ve bu gruplara "millet” adı verilmiştir (Rum, Ermeni, Yahudi Milleti 
gibi). Her milletin maliye, yargılama, eğitim örgütleri vardı. Yönetim, hukuk, 
eğitim sistemlerini kendileri belirliyorlardı. Her dinî grubun en yüksek rütbeli din 
adamlarından biri o grubun şefi olarak belirlenmiş ve o topluluğu yönetmekle 
görevlendirilmişti. Millet sistemi ile o milletlere din ve özel hukuk işlerinde 
müsamaha gösterilmiştir280. Zimmîlere şer’î hukuk uygulanmamıştır. Zimmîler; 
aile, miras, borçlar, ticaret ve usul hukuku açısından farklı hükümlere tâbi 
olmuşlardır. Buna karşılık İslam vergi ve ceza hukuku onlara da uygulanmıştır281.

2K ARSAVA, s. 1-39.

2,7 PAZARCI, s. 178.

m  BİLGE, S.: Milletlerarası Politika , Ankara 1966, s. 139.

2,9 SERTO ûLU . M.: "Osmanlı İm paratorluğu'nda Azınlık Meselesi” , Belgelerle Tiirk Tarihi Dergisi. 
1969, S.25, s.44.

280 BOZKURT, (Gayrimüslimler), s. 10.

2,11 Ayrıntılı bilgi için bkz. BOZKURT, (Gayrimüslimler), s. 14-32
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"Osmanlı millet sistemi”, Fatih’in uygulamalarıyla başlamış, lö.yüzyıl 
boyunca çıkarılan fermanlarla esas biçimini almış ve 18.yy sonlarına kadar 
müdahaleye uğramadan devam etmiştir. Osmanlı yönetimi yerel yönetim, maliye, 
güvenlik ve adaletle hizmetlerini sınırlandırmıştı. Eğitim, sağlık, sosyal yardım ve 
dayanışma, haberleşme gibi hizmetlerden millet teşkilatları ya da vakıflar 
sorumluydu. Okul açma ve eğitim müfredatını belirleme hem ınüslümanlarda. hem 
de gayrimüslimlerde devlet tekelinde olmamıştır282.

Osmanlı İmparatorluğu’nda gayrimüslimleri din ve mezhep bakımından 
incelemek mümkündür. Ehl-i kitap olan’8, gayrimüslimler içinde en kalabalık 
grubu Hristiyanlar oluşturmaktadır284. Bundan sonra Musevîler, Mecusîler285 ve 
Sabiiler gelir.

3. Osmaıılı’da Azınlık Okulları - Yabancı Okul Ayırımı

Gayrimüslim topluluklar tarafından açılan okullar, “azınlık okulları” veya 
OsmanlI’daki tabiriyle “cemaat okulları” olarak adlandırılmaktadır. Müslüman 
olmayan kesim tarafından açılan bu okullar, tarih itibarıyla, yabancı devletler 
tarafından açılan okullardan öncedir. Yabancı devletler tarafından açılan okullar, 
ya doğrudan doğruya veya müslüman olmayan kesimin himaye altına alınması 
yoluyla, yani dolaylı olarak açılmıştır. Bu itibarla, aşağıda önce azınlık okulları 
incelenecektir.

1869’a kadar yani Tâbiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi’ne kadar vatandaş- 
yabancı ayrımının yapılmadığını, müslüman-gayri miisliın-harbî ayrımının 
yapıldığını söylemiştik. Bu ayrım, adı geçen düzenleme ile ortadan kaldırılmıştır. 
Zimmî, gayrimüslim ya da ekalliyet olarak tabir olunan azınlıkların açtığı okulları 
incelerken de bu ayrımın hatırlanması yerinde olacaktır.

282 METİN.C.: 'Osmanlı Millet Sistemi”, Tarih Çevresi. 1994. S .10, s.62-63.

283 Daha önce de değindiğimiz gibi. İslam hukukuna göre dünyadaki insanlar ıııUslUmanlar ve 
gayrimüslimler olmak üzere iki kısımdır. Gayrimüslimler de ayrıca müşrikler ve ehl-i kitap olanlar 
olmak üzere iki kısma ayrılmışlardı.

!840sm anlı İmparatorluğu nda yaşayan gayrimüslimler şunlardır : HRİSTİYANLAR (Katolikler ve 
Katolik olmayanlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Katolikler; Latinler, Katolik Ermcııiler, Gregoryenler. 
Katolik Gürcüler, Katolik Süryaııîler, Katolik Rııııılar. Kildaııîler, Marunîler ve Kıptilerdir. Katolik 
Olmayanlar; Ortodokslar, Nasturiler, Melkitler, Mandeîler vc Yakubi Süryaniler) MUSEVÎLER 
(Rabbaniler Karaîler Sanıirîlerdir) vc SABlİLERdir (ERCAN,Y.:'‘Türkiye’dc IV.ve VII.yüzyıllarda 
Gayrimüslimlerin Hukukî, İçtimaî ve İktisadî Durum u”, Belleten. Ekim 1983, C.XLVII. S. 188. s.l 125).

385 Zerdüşttln söylediklerine inananlar. Mecusî ve Sabiilcriıı kendilerine Tanrı tarafından gönderildiğine 
inandıkları bir kitapları yoktur.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda açılan azınlık ve yabancı okulları 
incelenirken yapılan vatandaş-yabancı-azınlık ayrımları, yukarıda belirtilen 
nedenlerle yapay olmaya mahkumdur. Vatandaş, azınlık ve yabancı kavramları 
günümüzdeki anlamına sahip değildir. 1869’a kadar zimmî olan, yani adı 
gayrimüslim teb’a olan bu toplulukların 1869’dan sonra yabancı statüsünde 
olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Bu nedenle bu cemaatler ya da milletler 
tarafından açılan okulları yabancı okullar kategorisinde incelememek gerekir. 
Osmanlı tebaası sayılmayan, yani yabancı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından ve 
bu arada yabancı devletler tarafından açılan okullar teknik anlamda “yabancı okul” 
olarak kabul edilebilir.

Azınlık okulları - yabancı okullar ayrımı yapılırken dikkat edilmesi 
gerekli bir husus daha vardır. Yabancı devletler, kapitülasyonların da yardımıyla 
Osmanlı Devleti'nde açılmış olan cemaat okullarım desteklemişler, bu cemaatleri 
himayeleri altına almışlar ya da doğrudan bu topluluklara eğitim-öğretimin 
verildiği okullar açmışlardır. Yani her iki okul arasında organik bir bağlantı da 
bulunmaktadır. Örneğin, Katolik okulları ile Fransız okullarını birbirinden kesin 
çizgileriyle ayırmak kolay değildir. Bir madalyonun iki yüzü gibi, biri etnik 
bakımdan, diğeri din ve mezhep bakımından gayrimüslimlerin durumunu 
yansıtmaktadır.

C) OSMANLI İM PARATORLUĞ U DÖNEM İNDE AÇILAN  
AZINLIK OKULLARI

OsmanlI'da açılan yabancı okullar, cemaatler tarafından açılan okullar ile 
ilişkisi değerlendirilmeden incelenemez. Azınlık, ekalliyet ya da cemaat okulları 
denilen bu okullar Osmanlı gayrimüslim tebaası tarafından açılmıştır. Fakat 
yukarıda da değinildiği gibi bu okullar ile yabancı okullar arasında yakın bir ilişki 
vardır. Bu nedenle bir kısmı faaliyetlerini günümüzde de sürdüren bu okullara 
aşağıda yer verilmiştir.

1. Rum Okulları

Rumların Osmanlı öncesinde de Osmanlı Devleti toprakları üzerinde 
açılmış okulları vardır. Kiliselerin yanında açılmış ilk öğretim veren okullar 
yanında dini eğitimin verildiği manastır mektepleri ve doğrudan doğruya 
Patrikhane’ye bağlı okullar Osmanlı İmparatorluğu döneminde de varlıklarını 
sürdürmüşlerdir.

Gerçekten de Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Rumları 
yeniden teşkilatlandırmış ve patrikliğe Georgios Scholarios getirilmiştir. Fatih, 
II.Gennadios adıyla da anılan bu yeni patriği huzurunda kabul etmiş, “ İslam
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devleti çerçevesi içinde, gayrimüslim cemaatlerin hukukî statüsünü yazılı olarak 
saptamak gayesi” ile patriğe kendi imzasını taşıyan bir ferman vermiştir.

Bu fermanla Ortodoks kilisesine, ibadet serbestîsi verilmiş, ibadet 
yerlerinin bakını ve korunma hakkı tanınmış, Ortodoks Patriği Osınanlı veziri ile 
aynı derecede kabul edilmiştir286. Başka bir ifadeyle, Fatih’in fermanıyla Rum 
milletine kendi içişlerinde bir teşkilatlanmaya gitme izni verilmiş, ayinlerini ve 
adetlerini serbestçe yerine getirme hakkı tanınmıştır287.

Fatih’in patrikhaneye ve patriğe karşı bildirdiği bu fermanda eğitinı- 
öğretim özgürlüğüne değinilmemiştir. Rumlar. kendilerine tanınan din ve ayin 
serbestîsi çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetine girişmişler, başlangıçta 
kiliselere bağlı olan ve din eğitimi veren cemaat okullarını giderek örgün eğitim- 
öğretinı kurumlan haline getirmişlerdir288.

Rumların lö.yy’da kilise çevresinde ilk öğretim veren okulları, dinî 
eğitimin verildiği manastır mektepleri ve Patrikhane bünyesinde yüksek öğretim 
verilen yüksek öğretim kurumuna (Fener Rum Mektebi) dayalı eğitim yapısı, 17 
ve 1 S.yüzyıllarda da varlığını muhafaza etmiş, bu dönemde özellikle orta ve 
yükseköğretim kurumlanılın sayısında artış görülmüştür289.

:Wl IIAYDAROĞLU. s 7.

'-*■ VAHAPOÛLU, s .63 .

2im 1 IAYDAROĞLU. s. 174 , VAIIAPOĞLU, s. 63.

!s9 Bu artışın nedeni kilise içi refomlarda söz sahibi olan Rum ticaret kesiminin etkinliğidir (TEKELİ- 
İLKİN. s.32). Bu okullar arasında I803‘dc A yvalık 'da kurulan "Akademi". Rum okulları arasında 
anılmaya değer niteliktedir. Ayvalık Rumlarının sağladıkları özel imtiyazlarla kurulan bu okul, önceleri 
bir yatılı okul olarak açılmıştır. 1806’da Osmaıılı-Rus Savaşı sırasıda gösterdiği faaliyetleri nedeniyle 
kapatılan bıı okulda 300 öğrencinin bulunduğu belirtilmektedir Konstantinc Kumaş taralından 181 O da 
İzm ir’de açılan "Jimnazyum" bu dönemde açılan okullara diğer bir örnek olarak verilebilir (TEKELİ- 
İLKİN. s.33). Kuruçeşme’de I803 'de açılan "Kuruçeşm e Üniversitesi’' ise orta ve yüksek eğitimin 
verildiği bir başka okuldur. III. Selim taralından verilen bir fermanla açılan ve "Millet-i Rum 
Talimgahı" adı verilen bu okul. Hükümetçe de resmi tıp okulu olarak kabul edilmiştir (KOÇAK. C\: 
"Tanzimattaıı Sonra Özel ve Yabancı Okullar” , TCTA, C.I., s.492) Bu okul, Divaıı-ı Hümayun 
tercümanlarından Diınitraşto Morozbeyzade tarafından açılmış ve yönetilmiştir (TEKELİ-İLKİN. s.34). 
Patrikhaneyle doğrudan bir ilişkisi olmayan bu okul, mütevelli heyetince yönetilmiştir (ERGİN. M.: 
Türkiye Maarif Tarihi, C .ll. İstanbul 1940, s.618-621). Laik bir eğitimin verildiği okul açıldığı günden 
itibaren tutucu çevrelerin odağı olmuş, 1820 Yunan ayaklanmasına kadar varlığını sürdürmüştür. Daha 
sonra 1848’dc Patrikhane bünyesinde açılan Rımı Mektebi Kebiri ne taşınmıştır (TEKELİ-İLKİN, 
s. 102). I’ener Rum Mektebi. Rum burjuvazisinin eğitim ihtiyacım karşılamak üzere kurulmuşsa, 
Kuruçeşme Okulu da. iş hayatının gereksinimlerini karşılayacak meslek sahiplerini yetiştirmek 
amacıyla kurulmuştur (TEKEI.I-İLKİN. s.34).
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Rumlar’ın İstanbul'da kurdukları ilk “mektep”. Fener Rum 
Mektebi’dir.290 Heybeliada Papaz Mektebi, Rumlar tarafından açılan bir diğer 
önemli okul olarak anılmaya değer niteliktedir291.

Rum okullarının sayısında 1830’lardan sonra artış görülmektedir. Bunun 
nedeni Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve bu devletin Rumları himaye 
altına almasıdır292. Yunan ayaklanması ve Yunan Devleti’nin kuruluşunda 
İngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletlerin desteği nasıl yadsınamaz bir gerçeklik 
ise. Rum okullarının da bu süreçte aracı rolü yadsınamaz. Rum okulları ile Etnik-i 
Eterya arasındaki ilişki bunun bir görünümüdür29'. Bu nedenle Yunanistan da 
Rum eğitim-öğretiın kurumlarına destek vermiş ve daha sonra onları denetim 
altına almıştır294.

Rum okullarından söz ederken değinmeden geçemeyeceğimiz bir husus 
da 1861 yılından sonraki gelişmelerdir. Bu tarihte Islahat Fermam’na göre 
düzenlenen ve bir tür cemaat anayasası niteliğindeki “Rum Patrikliği 
Nizamnamesi” yürürlüğe girmiştir. Bu nizamnameye göre patrikler, Rum

■‘'"'Bu okulda asıl itibarıyla yüksek öğretim verilmektedir (THKULİ-lLKİN. s.32). Osmanlı arşiv 
belgelerine göre ise btı okul ilk ve orta dereceli bir eğitim  kurıımıı olmanın ötesinde öğretmen yetiştiren 
bir meslek okulu olma niteliğini de taşımaktadır Bıı mektep. İstanbul'un fethinden önce mevcut ve 
Patrikhane ye mensup olan mektebin devamı maksadıyla fetilıdeıı sonra Matva Kamarsoti'nin idaresi 
altında Patrik Gennadios Scholarios tarafından kurulmuştur. Rum cemaat liderlerinin birçoğunun ve 
Osmanlı hizmetinde çalışan çoğu Rıımuıı mezun olduğu bu okul Rum kültürünün gelişmesinde önemli 
rol oynamıştır. Kendisinden önce açılmış diğer Rum okullarından öğretim ve yönetim bakımından ileri 
seviyede bulunduğu için bu okula "Rum  Mektebi Kebiri" adı verilmiştir. Patrikhane ye bağlı olduğu 
için "Patrikhane Mektebi" olarak da anılmaktadır. Özellikle tS .yy 'ın  sonlarında "Yunan Dilinin 
Hâzinesi" adlı sözlüğün hazırlanması ve daha sonraki çalışmalarıyla Yunan kültürünün yayılmasında 
öncülük etmiş olan bu okulun masrafları Patrik, metropolitler ve Rum cemaati tarafından karşılanmıştır. 
Önceleri Patrikhane tarafından seçilen üyelerce daha sonra Rum cemaatinin ileri gelenleri arasından 
seçilen üyelerce idare olunmuştur. Dinsel bilgilerin yanında pozitif bilimlerin öğretildiği bu okul ile 
Patrikhane arasındaki ilişkiler Heybeliada Papaz Mektebi nin kuruluşundan sonra giderek azalmıştır 
(ERGİN, s.6 l 1-617)

2VI Bu okul aslında BizanslIlar zamanında Tepe Manastırı da demlen Avatrıda Manastırı yanında 
kurulan mektebin devamıdır. Sultan Mecit tarafından verilen bir fermanla I844 'de kurulan bu okul. 
Lozan Andlaşm ası'na kadar. Yüksek Ortodoks İlahiyat Mektebi adım taşımıştır. Bu tarihe kadar 
Patrikhane tarafından idare olunmuş ve masrafları karşılanmıştır (ERGİN, s.617-618; KOÇAK, s.492: 
TOROSLU. s.400). Lozan Andlaşm ası'ndan sonra birinci derecede orta uzmanlık Rum rahiplerini 
yetiştiren bir kuruluş haline gelmiştir. 1971'de Anayasa Mahkemesi nin özel yüksek okul açılmasını 
yasaklayan kararı ile kapatılmıştır. Bu okulun yeniden açılması gündemdedir.

2,2 HAYDAROöLU, s. 174.

SEVİNÇ, N.: Ajan Okulları, İstanbul 1975, s. 174.

2,4 HAYDAROĞLU, s. 175.
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meclislerinin kararlarına uymak zorunda kalmışlardır. Bu düzenleme ile eğitim 
sistemi üzerindeki dinî etki azalmıştır295. Rumlar’a yardım eden devletlerden biri 
de Amerika olmuştur. Rum okullarının I. Dünya Savaşı sonrasında sayılarında 
artış görülmüştür. Pontus hareketinin gelişmesinde bu okulların “merkez” olarak 
kullanıldığı olmuştur. Mesela, Amerikalılar Rum Pontus Ceıııiyeti’nin Merzifon 
Amerikan Koleji’nde çalışmalarını yürütmesine izin vermiştir296.

2. Ermeni Okulları

Fatih İstanbul’u aldıktan sonra Ortodokslara tanıdığı din ve ayin 
serbestîsini Gregoryen Ermenilere de tanımıştır297. Bu serbestîden yola çıkılarak 
kurulan okullar Rum okullarına benzerlik gösterir. Ermenilerin de kilise içinde

:',s (TEKELİ-İLKİN, s. 102); 1861 yılının bir başka özellisi ise Rıım Cemiyeti Edcbiyyesi (Elenikos 
FUdopikos Sillogos) nin kuruluşudur. O dönemin Rıım Kültür ve Eğitim Bakanlığı denilebilecek olan 
(VAHAPOGLU, s.68) bu kurum, Osmanlı İmparatorluğu nda Rum eğilim sisteminin merkezî 
koordinasyon altında bir bütünlük içinde gelişmesini sağlamıştır (TEKELİ-İLKİN, s. 102). Anadolu ve 
Rumeli'deki Rum mektepleri bu kurunum programlarına göre eğitim yapmışlar ve onun müfettişlerince 
denetlenmişlerdir (TEKELİ-İLKİN; s. 103). Rıım kültürünün canlandırılması için faaliyet gösteren bu 
kıırııma bağlı 1905’de İstanbul’da açılan okulların sayısı 75‘dir. Bunlardan 39 ıı ilk, 35 ’i orta okul ve 
biri de kız meslek okuludur. Bu tarihte ayrıca doğrudan doğruya Patrikhane ye bağlı sultanî düzeyde 
eğilim veren 7 okul daha bulunmaktadır Bunlar Heybcliada Ruhban. Fener Zografyon. Hacı Hristo, 
Zapyon. Yuvakiınyon ve Heybeliada Ticaret Okulu dur (ERGİN, s.655-658). Bugün faaliyette olan 
önemli Rum okullardan biri de bu okullardan Zapyon Lisesi dir. Özel Zapyon Rum Kız Lisesi adı ile 
anılan bu okııl. 1875'de ilk, orta ve liseden ibaret olarak açılmıştır. II. AbdUlhamit devrinde 1882'de 
bugünkü binanın temeli atılmış ve 1885‘de 2 senelik öğretmen okulu da ilave edilmiştir. Aynı ad ve 
nitelikle olan kurumun bir benzeri de A tina'da öğretim vermektedir (HAYDAROĞLU, s 179-180).

2% HAYDAROöLU, s. 178.

2,7 HAYDAROÖLU, s.7. Erıncniler’iıı açtıkları okullar incelenirken bu okulların açılış nedenleri ve 
amaçları üzerinde rol oynayan llristiyan yayılmacılığını hatırlamak yerinde olacaktır. Gregoryen 
Ermeniler önce kalolikleştiriInıek istenmiş daha sonra da Protestanlaştırma faaliyetlerinin muhatabı 
olmuşlardır. Böylelikle Osmanlı Ermenileri Gregoryen, Katolik ve Protestan olmak üzere ilçe 
ayrılmışlardır. 13. yy’ın ilk yarısı içinde Batı da iki büyilk katolik tarikatı kurulmuştur. Bunlar. 
Fransiscain ve Dominicain tarikatlarıdır. Bu yüzyıldan başlayarak katolik propagandasına hedef olan 
doğulu topluluklar; Süryanîler, Kaldeîler, Melkitler, Marunîler ve Ermeniler olmuştur (POLVAN. s.48- 
58). Ermeniler, Piskopos Grogoire i  llııminateur kilisesine bağlıydılar yani Gregorycndiler. Papa XII. 
Jean zamanında Dominicain misyonerleri Erm cniler'i katolikliğc kazandırma yolunda girişimlere 
başlamışlar ve bunda da başarılı olmuşlardır. 1328 de, katolikliği kabul eden Ermenilerce "Birleşmiş 
Kardeşler’’ adlı bir tarikat kurulmuştur. Bu tarikat Ermeni katolik zümresinin menşei olmuştur. 
Ermeniler’in inançlarına sadık kalabilmeleri için lek engel onların Latince bilmemeleriydi. Papanın 
desteğiyle Dominicain rahipleri tarafından açılan okullar Latincenin öğretilmesi amaçlıdır (POLVAN, 
s.54-56). İlk açılan okullar bunlar olup daha sonra bunların sayısında artış olmuştur.
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basit ve temel bilgilerin verildiği ilk öğretim düzeyinde okulları bulunmaktadır98. 
17 ve 18.yüzyıllarda Viyana ve Venedik’de Mekhitarisl tarikatınca kurulan 
kiliseler Ermeni kültürünün gelişip yayılmasında önemli rol oynamıştır299.

İlk resmî Ermeni okulu, 1790’da Amiram  Şinork Mıgırdıç Miriciyan 
tarafından Kumkapı Fıçıcı Sokak’da açılmıştır. 1803-1812 yılları arasında 
İstanbul’un tüm semtlerinde ücretsiz eğitim veren cemaat okullarının açıldığı 
görülmektedir. 1824’de Patrik Karabet Anadolu’daki Ermeni cemaatine 
gönderdiği bir tamimle her cemaatin okul açmasını istemiştir’01. Ermeni kilisesinin 
bir kaydına göre, Anadolu’da 1834’de 120’ye yakın Ermeni okulu 
bulunmaktadır-’02.

Okulların masrafları Ermeni cemaati esnaf temsilcileri tarafından 
karşılanmış ve “Amira” lardan oluşan bir kurulca denetlenmiştir. Bu denetim, 
1860’da yürürlüğe giren Ermeni Milletine Dair Nizamname’ye kadar devam 
etmiştir. Bu nizamname ile okulların yönetimi de özel olarak kurulmuş Maarif 
Komisyonu’na geçmiştir. Kurulan ilk Maarif Komisyonu da Ermeni okulları için 
bir nizamname hazırlamıştır. Daha sonra denetim, seçimle gelen Maarif 
Komisyonları’nca yapılmıştır’0’. 1859’da Maarif-i Umumiye Meclisi üyesi olan 
bir Ermeninin düzenlediği istatistiğe göre İstanbul’da 42 Ermeni okulu ve 
bunların da 5000’in üzerinde öğrencisi bulunmaktadır’04. Ermeni okulları ele

2,8 15 .yy'm  başlarında Bitlis yakınlarında "Amlorti" adı verilen manastır önceleri bir ilahiyat okulu iken 
1710 larda gelişerek felsefe ve mantık okutulan bir üst eğilim kurumu niteliğinde olmuştur. Bu okuldan 
mezun olanlar başka yerlerde okul açmışlardır (TEKELİ-İLKİN, s. 10 ve s.35). Kum kapfdaki 
Manganız Varjadun buna örnek olarak gösterilebilir (TEKELİ-İLKİN, s.9).

m  Bu gelişme okul kademelennıesini de etkilemiştir. 1715 de Üsküdar'da papaz adayları için ilahiyat 
ve felsefe okutulan bir okul açılmıştır. Bu okul, 1741de Kumkapı’ya nakledilmiştir. Aynı yıl 
K um kapı'da bir kız okulu kurulmuştur. 1752'de Balat'daki Ermeni kilisesinin bir odasında yüksek 
ilimler okutulmasına başlanmıştır. Ermeni okul ve mahalle kütüphanelerinin sayısında bu dönemlerde 
artış olmuştur (TEKELİ-İLKİN, s.36).

5ÜU Amira, Erm eniler'in varlıklı kesimini ifade etmek için kullanılan bir terimdir: TCTA, C .ll. s.462.

,ül ERGİN, s.623.

302 HAYDAROĞLU, s. 183.

3 ° j TCTA q | i  s  4 6 4

,04 1871 'deki bir istatistiğe göre ise İstanbul’da I8 ’i erkek, 13’ü kız ve 17’si de karışık olmak üzere 48 
Ermeni okulu ve bunların da 6000'e yakın öğrencisi vardı. 1900’lü yıllarda ise İstanbul’da 40, 
A nadolu'da 813 Ermeni okulu bulunmaklaydı ve Anadolu'daki Ermeni okullarının öğrenci sayısı 80 
OOO’in üzerindeydi (TCTA. C .ll. s.493). Ermeni okullarının açılışında, bazı cemiyetlerin de etkisi
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alınırken göz ardı edilemeyecek bir husus da Amerikalı misyoner, tüccar ve 
diplomatların girift ilişkisidir. 18.yy’ın başlarından itibaren Ermeniler’i 
protestanlaştırma faaliyetleri başlamıştır. Misyoner, tüccar ve diplomatların da 
işbirliğiyle Ermeniler’i protestan mezhebine kazandırma çabalarının odak noktası 
olarak bu amaca hizmet edecek eğitim-öğretim kurumlan önem kazanmıştır’05

Osmaıılı İmparatorluğumdaki Ermenilerle Amerikalılar arasındaki ilişki, 
Amerikalı tacirlerin Osmanlı topraklarına gelmesiyle başlamıştır denebilir. 
Osmaıılı İmparatorluğu ile Amerika arasında 1830’da imzalanan ticaret 
anlaşmasıyla bu ilişkiler belirgin bir hal alınıştır. Amerikalılar, bu sözleşmeyle 
■’en ziyade müsaadeye mazhar devlet” olma ayrıcalığını kazanmışlar, Osmaıılı 
topraklarında simsar kullanma hakkını elde etmişlerdir. Ermenilerle Amerikalılar 
arasındaki bu ticarî ilişki daha sonra dinsel bir boyut kazanmıştır.

Ermeniler için ilk misyoner okulu 1834’de Beyoğlu’nda açılmıştır. Din 
eğitiminin verildiği bıı okullar daha fazla öğrenci çekmek amacıyla laik eğitime 
ağırlık vermeye başlamıştır'"6. Böylece ruhban okulu görünümlü tüm eğitim 
öğretim kurumlan highschool ve kolejlere (lise ve yüksek okul) dönüştürülmüştü.

Misyonerler, Islahat Fermam’ııın ilanından sonra çalışmalarını 
hızlandırmış ve Anadolu’ya ağırlık vermiştir. 1859’da Harput’da Amerikan 
Misyoner Koleji (Fırat Koleji) açılmıştır. Ermenilerin “Yeprad Koleji” dedikleri 
okulun amacı önceleri Ermeni-Protestaıı din adamı yetiştirmektij07. Amerikan 
okulları başlığında ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bu okullarda Ermenilerin 
büyük bir çoğunluk oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Ermeniler, yalnızca Amerikalılardan değil, Fransızlardaıı da yardım ve 
destek görmüşlerdir. Öyle ki bu devletlerle Ermeniler arasındaki ilişkiler, 
“Amerikan Ermeni Koleji” ya da Beyoğlu’ndaki “Fransız Ermeni Mektebi” gibi 
okul isimlerine bile yansımıştır.

olmuştur. 1870'dc kurulan Müşterek Ermeni Cemiyeti (Hayoc Miyacyal Ingerrulyan Cemiyeti) 1870- 
1914 yılları arasında İstanbul'da 31 özel okul açmıştır. Bu dernek 1870-1880 yılları arasında 
A nadolu'da 24 okul ve Meşrutiyetle kadar da 22 okul daha açmıştır. Bu dernek, ayrıca, öğretmen 
yetiştinnek amacıyla Vaıvda bir öğretmen okulu kurmuştur. Meşrutiyet döneminde bu okullara 84 tane 
daha eklenmiştir 1879'da Üsküdar'da kurulan Azkaniver Hayuhyaç Interrııtyan Cemiyeti ise açtığı kız 
okullarıyla Emıeııi kadınının eğitim düzeyinin yükselmesinde önemli rol alınıştır. Bu dernek 15 yıl 
çalıştıktan sonra kapanmış, ama 1908 de yeniden faaliyete geçerek Anadolu’da 23 okul açmıştır 
(TEKELİ-İLKİN. s. 107; TCTA, C .ll. s.493). ’

305 HAYDA ROöLU. s. 180.

306 ŞİMŞİR, B.: ''Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine”, Tarih Boyunca Tiirklerin Ermeni 
Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yayını. Ankara 1985. s.81 ve s.94.

307 ŞİMŞİR, s.95.
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3. Yahudi Okulları

Diğer azınlıklara tanınan din ve ayin serbestîsi, Yahudi toplumuna da 
tanınmıştır. Yahudi milletinin eğitim örgütlenmesi de başlangıçta dinî nitelikli 
olmuştur. Yerel İspanvolcada okul anlamına gelen “havra”, Yahudiler için hem 
sinagog, hem de okul işlevini görmüştür. Okul öncesi eğitim veren “maestros”lar, 
ilk öğretim düzeyinde eğitim veren “meldar” ya da ''tahniti tora” okulları, medrese 
ve yüksek okul niteliğinde ” Yeshivoth"  ve “Batei medreseleri” geleneksel 
okullardan bazılarıdır'"8.

Osmanlı toplumunda ilk matbaayı kuran Yahudiler, 15.yy sonlan ve 
lö.yy’da oldukça gelişmiş bir eğitim sistemine sahipken, 17 ve lS.yy’larda Rum 
ve Ermeni 1er’in gösterdiği gelişmenin tam tersi bir seyir izlemişlerdir.

Yahudi eğitim sistemi. Ermeni ve Rum eğitim sisteminde olduğu gibi, 
cemaat içi bir gelişmeden çok. İmparatorluk dışındaki gelişmelere bağlı olmuştur. 
Eğitim sisteminin modernleşmesinde Rothschild. Baron Hirsch gibi uluslararası 
Yahudi sermayedarlarının öncülüğünde Paris’de I860'da kurulan “Alliance 
Israélite Universelle" adlı kurumun büyük etkisi olmuştur'11''.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Alliance okulları, 1867’de Edirne'de ve 
Filistin’de açılmış, bunu Selanik, İzmir. Masköy, Balat, Galata, Hayfa, Yafa, 
l iberia. Safed gibi Yahudi topluluklarının bulunduğu yerlerde açılan eıkek ve kız 
okulları izlemiştir. Bu okulların çoğu ilk öğretim, bir kısım da orta öğretim 
düzeyindedir. Laik bir öğretimin yapıldığı bu okularda eğitim dili Fransızca 
olmuştur’10. Paıis’deki merkeze sıkı sıkıya bağlı olan bu okulların sayısı I9.yy 
sonunda 50'yi aşmıştır.’" Yahudi okullarında, Türkçe dahil, çeşitli dillerde 
öğretim yapılmıştır’1-.

,<ıs TEKELİ-İLKİN, s. 10.

'"v Modern eğitim harekeli Osmanlı Yahudi toplumuna. Rum ve Ermeni milletinde olduğu gibi kendi 
ticaret burjuvazisinin baskısıyla değil, uluslararası Yahudi burjuvazisinin girişimleriyle gelmiştir: 
TCTA. C.II. s.464.

510 TEKELİ-İLKİN. s. 110.: HAYDAROÖLIJ. s 187.

HAYDAROĞLU. s. 186.

112 Şule-i M aarif denilen haham okulu. Menba-i Marifet Mektebi. Famanto Mektebi Türkçe eğitim 
yapan okullardan bazılarıd ır: TCTA. C.II. s.494.
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Osmanlı’da Azınlık Okulları, Fatih’in İstanbul’u fethiyle tanıdığı din ve 
ibadet özgürlüğü ve bu özgürlüğün yer aldığı fermanlar sayesinde kurulmuştur. 
Bu fermanlarda doğrudan öğretim kurumu açma özgürlüğüne yer verilmemekle 
birlikte, din ve ibadet serbestîsinin uzantısı olarak dinî kurumlar yanında, öğretim 
kurumu açılmaya başlanmıştır.

Azınlık okulları Osmanlı mi İllet sisteminin genel yapısı içinde 
düşünülmek gerekir. Azınlıklar, kendi kültürel değerlerini korumaya çalışarak 
kendi okullarını kurmuşlar ve yönetmişlerdir. Devlet, halkın eğitimini birincil 
derecede bir hizmet olarak görmediği için ve devletin resmî okullarında verilen 
eğitim azınlıklarca yeterli bulunmadığı İçin azınlıklar devlet okullarına gitmeyi 
tercih etmemişlerdir. Azınlıklar, ya kendi açtıkları okullara, ya da yabancı 
devletler tarafından açılan okullara rağbet etmişlerdir.

Gerçekten de İstanbul’un fethinden Tanzimat’a kadar azınlıklar, kendi 
okullarını açmak, öğretmenlerini yetiştirmek ve seçmek, öğretim dilini ve 
okutulacak kitapları belirlemek konusunda ciddî bir hukukî müdahale ile 
karşılaşmamışlardır. Bu okulların kendileri tarafından yönetilmelerine ve 
denetlenmelerine de bir noktaya kadar, Osmanlılık politikasının bir gereği olarak 
izin verilmiştir.

Osmanlı Devleti, Tanzimatla birlikte “eğitim yoluyla Osmanlılık" 
politikasını hayata geçirmeye çalışmıştır. Bu nedenle, açılan okullara müdahale 
etmeden, azınlıkları Osmanlı okullarından yararlandırmanın yolunu açmıştır. 
Cevdet Paşa’nın deyimiyle “tüm tebaaya resmî dili öğretmek, onları Osmanlı 
edebiyatı ve İslam adetlerine alıştırıp Türklere ısındırmak, bu şekilde bağlılıklarım 
güçlendirmek hükümetin bir görevidir”. Fakat bu ideal bir türlü 
gerçekleşememiştir.

Tanzimat ile birlikte modern eğitim kufumları açılmaya başlanmıştır. Bu 
dönemde, müslüman tebaa için açılan okullar kapılarını gayrimüslim tebaaya da 
açmışlardır. Gayrimüslim tebaaya bu okullara giriş hakkının tanınması ve 
"Osmanlılık” politikası ile birbirinden ayrı geleneklere sahip bu grupların eğitim 
ihtiyacına yön verecek bir eğitim programının da bu okullarda yer almasıyla 
azınlıklar da bu okullara gitmeye başlamışlardır. Bu politikanın ana amacı, 
gayrimüslim azınlık cemaatlerinin ulusal bilinç dağıtan özel okulların dinî ve 
siyasî faaliyetlerini sınırlamak ve mümkünse tamamen durdurmaktır’1'. Ama bu 
durum onların kendi açtığı okullara olan ilgisini azaltmamıştır. Osmanlıcılık 
politikasının başarılı olamadığı, I890’lı yıllarda bile gayrimüslim azınlıkların 
resmî Rüşdiye derecesindeki okullara girmemelerinden de anlaşılmaktadır.

4. Genel Değerlendirme

•, | î  KOÇAK, s.488.
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Islahat Fermanı ve Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile getirilen denetim 
sistemi de kağıt üzerinde kalmıştır^14. Ders programlarını düzenlemek, 
öğretmenlerin seçimi ve denetlenmeleri Patrikhane’ye ya da diğer dinî kuruluşlara 
bırakılmıştır’1'.

Meşrutiyet döneminde Osmanlı yönetimi, azınlık eğitim programlarının 
ayrılıkçı ulusal ideolojileri yeniden üretmesine mani olmak ve Osmanlı 
bütünlüğünü sürdürmeye dönük bir içerik kazanmasını sağlamak istemiştir. 
Hükümetin bunu sağlamak için yaptığı girişimler Müslüman olmayan milletlerin 
dirençleriyle karşılaşmıştır’16.

Hükümetin bu okullara belli müdahale yetkileri kazanması, ancak I. 
Dünya Savaşt’mn özel koşullarında olmuştur. 1915’de çıkarılan Mekatib-i 
Hususiye Talimatnamesi’nde cemaatler tarafından açılan okullar belli koşullara 
bağlanmış, Türkçenin Türk öğretmenler tarafından okutulması mecburî 
tutulmuştur. Merkezî yönetimin azınlık okullarının sahip oldukları serbestliği 
ortadan kaldırarak bu okullar üzerinde denetim sağlamaya yönelik girişimleri, 
yönetimle azınlıklar arasında tüm dönem boyunca açık ya da gizli, ama mutlaka 
şiddetli çatışmalara neden olmuştur117.

D) OSMANLI İM PARATORLUĞU DÖNEMİNDE AÇILAN 
YABANCI OKULLAR

Osmanlı İmparatorluğumda azınlık okullarının açılıp gelişmesi, nasıl ki 
ilk kez Fatih’in azınlıklara tanıdığı imtiyazlardan ve kilise faaliyetlerinden ayrı 
düşünülemezse, yabancı okulların açılması konusu da kapitülasyonlardan ve 
misyonerlik faaliyetlerinden ayrı düşünülemez'’18.

Geniş anlamıyla kapitülasyonlar, “devletin yargı yetkisinin bir kısmının, 
ya da tamamının bir başka devlete devri”ni ifade etmek için kullanılır. Bu

514 Hatla MIJN ııı. 129 ile getirilen, denetimin M aarif N czareti'nce yapılacağı hükmünden Rııın okulları 
ayrık tutulmuştur.

!ls Denetim Patrikhane ve bırakılmış olmakla birlikte Osmanlı Devleti de Rıını okullarından elini 
tamamen çekmemiştir. Okutturulacak kitap listelerinin onayı konusundaki 1909 tarihli MEB arşiv 
belgesinde bazı kitapların Osmanlı hükümeti tarafından zararlı bulunduğu ve satışının yasaklandığı 
görülmektedir (IIAYDAROĞLU. s. 176).

î '<' TEKELİ-İLKİN, s. 104.

,ı; KOÇAK, s.486.

518 AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi, s.88.
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kavramın kapsamına devletlerarası anlaşmalarla yabancı devlete ve yabancı devlet 
vatandaşlarına tanınan ayrıcalık ve kolaylıklar’19 girmektedir.

Osmanlı İmparatorluğumda kapitülasyonlar, yabancı devlet ve onun 
vatandaşlarına başlangıçta ticarî daha sonraları adlî konularda tanınan kolaylık ve 
ayrıcalıkları ifade etmektedir. Osmanlı kapitülasyonlarının ilk verilişi, Fatih’in 
İstanbul’u fethiyle başlatılmaktadır.

Fatih’in azınlıklara fermanlarla tanıdığı bu kolaylıklara (din ve ibadet 
serbestîsi, can ve mal güvenliği, yöneticilerini seçme hakkı gibi) daha önce 
değinilmişti. Rum. Ermeni ve Yalnıdilere tanınan bu özgürlükler daha sonra 
Cenevizlilere ve Venediklilere tanınmıştır. İtalyan şehirlerinden sonra imtiyaz alan 
devlet Fransa’dır. İlk olarak 1535’de Kanunî ile l.Fransuva arasında imzalanan 
anlaşma ile Fraıısızlara ticaret ve yargısal alanda belli imtiyazlar tanınmıştır. Bu 
tür anlaşmalar daha sonraki tarihlerde tekrarlanmıştır. Daha sonra, Osmanlı 
İmparatorluğu ile İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da bu tür 
anlaşmaların imzalandığı görülmüştür. Kapitülasyonlarda doğrudan eğitim kurumu 
açma özgürlüğü ile ilgili bir hususa rastlanmamaktadır.

Osmanlı Devleti’niıı hemen hemen tamamına yakın bir kısmında faaliyet 
gösteren yabancı özel okulların, devletin hassas sorunu olan "azınlıklar” konusu ile 
yakından ilgilendikleri belirtilmelidir. Önemli birer kültür kurumu olan bu okullar, 
dinî propagandanın yamsııa -hattâ daha da önemlisi- Osmanlı Devleti’nde yaşayan 
değişik azınlık gruplarını kendi kültürel denetimleri altına almaya çalışıyorlardı.' 
Yabancı okullar, bu anlamda, büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerinde niifuz 
kurma ve parçalanması halinde de, belirli bölgeler üzerinde hak iddia edebilme 
politikalarının önemli birer aracıydılar’20.

I. Amerikan Okulları

Osmanlılar’uı Amerikalılarla ilk temasları, Amerikan tacirleri ve 
misyonerleri vasıtasıyla olmuştur. Bunu, ülkeye gelen Amerikalı diplomatlar, 
konsoloslar ve diğerleri izlemiştir’"1. Amerikan okulları incelenirken, okullar.

ll‘’ N EBİöi-U , O.: Bir imparatorluğun Çökiişii ve Kapitülasyonlar, Aııkara 1986. s. I 
Kapitülasyonların konusu, tarihî gelişimi, içeriği ve çeşitleri çalışmamızın boyutlarını aşacak nitelikte 
olduğundan bu hususlara değinilmeyecektir. Burada sözü edilen Osmanlı İm paratorluğunda yabancı 
devletlere tanınan kapitülasyonlardır.

î!u KOÇAK, s.488.

'2I ŞİMŞİR. B.: Ermeni Propagandasının Amerika Boyııtıı Üzerine, Erzurum 1984, s.79.
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misyonerler ve konsolosluklardan oluşan bir üçgen’“  gözönünde 
bulundurulmalıdır. İlki eğitsel ve siyasal diye adlandırabileceğimiz üçgenin köşesi, 
temelde dinî amaçlı faaliyetler yürüten, ama ticarî ve siyasî yönü de ağır basan 
misyonerlerle323 birleşmekte ve tepede ise karşılaşılabilecek sorunlara çözüm için 
hukukî bir baskı aracı olarak konsolosluklar bulunmaktadır’24.

Amerikan okulları, misyonerlik faaliyetinden ayrı düşünülemez’25. 
Misyonerliğin özü dindir. Başlıca araçları ise, okul, matbaa, kitap, hastahane vb. 
modern (sucular) kurululardır. Misyoner faaliyetleri birbiriyle eşgüdümlendirilmiş 
başlıca üç işlevden oluşmaktadır: Eğitim, yayımcılık faaliyetleri, sağlık bakım ve 
hizmetleri. Misyonerler, bu kurumlanıl içinde, derece derece yer aldığı, iyi işleyen, 
etkin bir sistem yardımıyla iktisadî-ticarî çıkarların, siyasal-küItürel etki ve 
yayılmanın bir aracı olmaktan öteye gidememişlerdir’26. Misyonerler maddi açıdan 
güçlü, birçok yönden bilinçli, planlı ve programlı hareket etmişler, adeta bir 
teşkilat disiplini içinde çalışmışlardır’27.

Misyonerlik, Hristiyan inanışını yaymak amacıyla, yani dinî temelli bir 
hareket olup lö.yy’dan itibaren başlamış, 19 ve 20.yy’da altın çağını yaşamıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu’na ilk ayak basan da pıotestan bir misyoner olup, 1815 
yılında Mısır’a gönderilen İngiliz Church o f  Missionaıy Sociely 'ye bağlı bir 
papazdır. Onu, 15 Ocak 1820'de İzmir’e ayak basan Pliny Fisk ve Levi Parsons

Bıı bakış açısıyla yaklaşmak gerektiği hakkında bkz. POLAT. i : “Osmanlı İmparatorluğu'nda 
Açılan Amerikan Okulları Üzerine Bir İnceleme", (Amerikan Okulları). Belleten. Ağustos 1988. C.LII,
S.203. s.628.

Î2!TEKELİ-İLKİN. "Amerikan okullarının gelişiminin Ortadoğu'da Am erika'nın ticari ilişkisinin 
gelişmesiyle ilgisi olduğu kadar misyonerler eliyle örgütlenmesi dolayısıyla ihmal edilemeyecek 
önemde dinî bir yönü de vardır" demektedir (s. 112). Misyonerlerin amaçları hakkında POLAT. 
"misyonerlerin gayeleri din eğitimi vermek, kendi mezheplerine mümin kazandırmak ve okullarda 
okuyan ya da dairelerde çalışan gençleri, m isyonerlik hareketinin genişletilmesi için yetiştirmekti. 
Zamanla bu amaçtan uzaklaşılıp siyasî amaçlara da yöneldiler" yorumunda bulunmaktadır ((Amerikan 
Okulları), s.629).

ORTAYLI. İ.: "Osmanlı İm paratorluğu'nda Amerikan Okulları Üzerine Bazı Gözlemler". Amine 
İdaresi Dergisi, 1981, C.XIV. S.3. s.87.~

125 “Amerikan eğitim kurumlan ile misyoner faaliyetleri ve Ermenilerle oluştırduğu üçgen birbirine 
girift konuları içerm ektedir": POLATOĞLU, s. 127.

,2<'KOCABAŞOĞLU, s. 15.

527 POLAT, (Amerikan Okulları), s.630. Misyonerlerin kademeli bir örgütlenmeleri vardı. İmparatorluk, 
misyon bölgelerine bölünmüştü. Örgütlenmenin gelişmesini tamamladığı 1860'lardan sonra beş misyon 
bulunmaktaydı. Bunlar; Avrupa Türkiyesi Misyonu, Batı Türkiye Misyonu, Merkezî Türkiye Misyonu, 
Doğu Türkiye Misyonu ve Suriye M isyonu’ydu (TEKELİ-İLKİN, s .l 13).
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adlı Amerikalı misyonerler izlemiştir. Bu iki misyoner, “Amerikan Board o f  
Commissioners fo r  Foreign Missions” adlı Amerikan misyoner örgütünün 
elemanlarıdır128. ABCFM ya da BOARD diye anılan bu misyoner örgütün asıl 
amacı, “dinsizler arasında Hristiyanlığı yaymak” idi.

Misyonerler ile tacirler arasındaki yakın ilişki ve karşılıklı etkileşim, 
misyonerliğin yalnızca uhrevî değil, dünyevî olduğunun da göstergesidir^9. 
1797’de görülmeye başlayan ticaret gemileri ve ticarî ilişkiler sonucu 1830 yılında 
Amerika ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ilk ticaret anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşma ile Amerika’ya en ayrıcalıklı devlet olma statüsü tanındığı gibi, 
Amerikalı tüccarlara da simsar kulanma hakkı verilmiştir” 0. Kullanılabilecek 
simsarlar da kuşkusuz Rumlar ve Ermeniler’dir. Önce bir ticari ilişki olarak 
başlayan Amerika-Ermeni ilişkisi daha sonra Ermenileri protestanlaştırma 
gayretine dönüşmüş, hattâ bu yakınlaşma öylesine derin boyutlara ulaşmıştır ki 
Amerikalıların en çok vatandaşlık verdiği topluluk Ermeniler olmuştur” 1.

Ayrıca misyonerlerin politik bir baskı grubu olma niteliği, onların 
sanıldığından daha etkin olduğunu da göstermektedir. Misyonerlerin özellikle 
ABD’deki yerel basını harekete geçirebilme konusundaki becerileri, yönetimin 
misyoner taleplerine karşı her zaman duyarlı olmasını sağlamıştır” 2.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Amerikan misyoner okulu, Beyrut’da 
1824 yılında açılmıştır” 3. İstanbul’dan sonra İzmir, Bursa ve Trabzon’da okul 
açan misyonerlerin eğitim alanındaki bu girişimleri İstanbul’daki Ermeni 
cemaatinin dikkatini çekmiş, Rumlar da misyonerlerden yardım gören okullarda 
okumaya başlamışlardır’’4. Amerikan misyoner okulları, esas itibariyle

3ÎS KO C ABA ŞO Ğ LU , s. 16.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KO C ABA ŞO Ğ LU , s. 18-20.

™ Ş İM Ş İR , s.79,81.

POLAT, S.629.0RTAYLI, Osmanlı Amerikan mekteplerinin Osmanlı ülkesinde adeta Amerikan 
vatandaşı yetiştiren kurumlar olma işlevini yükümlendiklerini belirtmektedir (s.91).

3j2 Bu talepler, bir A B D :li diplomatın görevden alınması ya da alınmaması, örneğin Erzurum’da 
konsolosluk açılması ya da Osmanlı yönetiminden tazminat alınabilmesi; ya da bir misyonerin sınırdışı 
edilmesinin önlenmesi için Türk karasularına savaş gemisi gönderilmesine kadar çok değişik biçimler 
almıştır (K O C A BA ŞO Ğ LU , s.21).

331 O R T A Y L I, s.88.

334 KO C ABA ŞO Ğ LU , s.60-61.
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Ermeniier’in ve özellikle Protestan Ermeniler’in devam ettikleri okullardı” 5. 
Bununla birlikte öteki Hristiyan cemaatlere mensup çocuklarla, Musevîler ve 
1880’li yılların sonlarına doğru Müslüman ailelerin çocukları da bu okullara 
gönderilmeye başlanmıştır” 6.

Protestanların Bab-ı Âli tarafından ayrı bir millet olarak kabul edilmeleri, 
Tanzimat döneminde Ermeniler’in Amerikan misyoner okullarına talebini 
artmıştır” 7. Ermeniler’i protestanlaştırma gayreti içinde olan Amerika da bu talebi 
kendi yararına kullanmakta gecikmemiştir.

1840’ta ilahiyat okulları ile yatılı kız ve erkek okulu sayısı toplam 6 iken; 
1870’de bu sayı 233’e çıkmıştır. Bu okullarda 84 olan öğrenci sayısı, 5880’e 
ulaşmıştır” 8.19.yy’ın sonuna gelindiğinde, Osmanlı împaratorluğu’nda ilkokuldan 
yüksek okula kadar oldukça gelişmiş bir Amerikan misyoner dizgesi oluşmuştu. 
1900 yılında yalnızca Anadolu’da (İstanbul dahil) 400’ü aşkın okulda, 17.500 
dolaylarında öğrenci okumaktaydı” 9. Bu da yabancı okulların üçte birini 
oluşturmaktaydı.Tüm dinsel içeriklerine rağmen, “pozitivist ve liberal” bir eğitim 
verilen bu okullarda İngilizce, Türkçe ve Ermenice öğretimine de ağırlık verilmiş, 
kız öğrencilerin eğitimine özel bir önem verilm işti40.

Öncelikle ve özelikle din adamı yetiştirmeyi amaçlayan ilahiyat 
okullarından yatılı ve gündüzlü orta dereceli okullara yöneliş ve daha sonra her 
kademe ve düzeyde eğitim veren okulların açılması, misyonerlerin Osmanlı 
İmparatorluğu’nda artan eğitim ihtiyacına koşut olarak gelişmiştir. İlk bakışta, 
paradoksal görünse de Amerikan misyoner eğitim dizgesi içinde biri dinsel 
(evangelicai), diğeri lâik (secıılar) ikili bir yapı ortaya çıkıyordu. Bu ikili yapının 
dinsel olanı, ilkokul, orta okul, ilahiyat okulu çizgisinde, lâik olanı ise ilkokul, orta 
okul-lise, kolej (college) çizgisinde gelişiyordu.

335“ Misyonerler, ilk değerlendirmeleri sonucu Müslüman ve Yahudi toplulukları üzerinde etkili 
olamayacaklarına karar vererek, faaliyetlerini Ermeni ve Rum toplumlarına yönelttiler” : TEKELt- 
ILK İN , s. 113; O R T A YLI, s.88.

334 KO C ABA ŞO Ğ LU , s. 171.; T EK EL İ- İLK İN , s.115.

337K O C A BA ŞO ö LU , s.79; PO LATO Ğ LU , OsmanlIlar ın Protestanlar’ı ayrı bir cemaat olarak 
tanımasını Amerikan misyoner hareketine bağlamaktadır: s.128.

338 Okul ve öğrenci sayıları için bkz. KO C ABA ŞO Ğ LU , s. 107; O R T A Y L I, s.92-95.

33’ K O C ABA ŞO Ğ LU , s.221.

TEKELİ-tLK tN , s. 114.
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Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Mekatib-i Ecnebiye ve Gayri 
Müslime Müfettişliği’nin ihdas edilmesi, Amerikalı misyonerler tarafından “hoş” 
karşılanmamış ve “faaliyetlerimize set çekiliyor” diye gürültü çıkarmışlardır341. Bu 
dönemde paralı eğ itin i42 ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesi iki temel hedef 
olmuştur.

Amerikan okulları, başlangıçta da belirttiğimiz gibi, misyonerlerin eğitim 
dışındaki faaliyetlerinden ayrı düşünülemeyeceğinden, kurulmalarında kolaylık 
sağlamak açısından hastahane, yetimhane, kilise gibi kurumlar yanında açılmıştır. 
Zira bu okulların açılması için gereken binayı almak ya da kiralamak sorun 
oluyorduj4j. Bu okullar bakımından söyleyebileceğimiz bir diğer özellik okulların 
mütevelli heyetlerince yönetilmeleridir’44. Üçüncü bir husus da, bu okulların, 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesinden sonra da ruhsatsız olarak faaliyetlerine 
devam edebilmeleridir’43.

Amerikan okullarından en önemlileri Harput Amerikan K ole ji46, Robert 
Kolejj47, İstanbul Amerikan Kız K ole ji48, Uluslararası Kolejj49, Tarsus Amerikan 
K oleji50 ve Merzifon Amerikan Koleji01 ve Merkez Türkiye Kız kolejindir.

341 Aktaran KO C A BA ŞO Ğ LU . s. 120.

,42 Eğitim kuramlarının finansmanı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. KO C ABA ŞO Ğ LU , s. 130-155.

543 O RTA YLI, s.89.

344 KO C ABA ŞO Ğ LU , s.221.

345 POLAT, (Amerikan Okulları), s.639.

,4fi Ermenilerin 'Yeprad Koleji”  dedikleri Harput Amerikan Koleji 1859’da açılmıştır. İlk amacı Ermeni 
protestaıı din adamı yetiştirmek olan kolej. 1880 yılında genişletilerek, laik öğretime ağırlık vermeye 
başlamıştı. Kolej bünyesinde hem kız, hem de erkeklere ilkouldan koleje değin her kademede eğitim 
verilmiştir. Eğitim paralı eğitim dili Ermenice’dir (T EK EL İ- İLK İN , s. 116). Bu okul ile Harput’daki 
Amerikan Konsolosluğu arasındaki yakın ilişki ve destek dikkat çekicidir (Konsolosluğun Kolej 
hakkında tuttuğu raporlar ve aralarındaki ilişki için bkz. PO LATO ĞLU, s. 128-131). Ermeni olaylarıyla 
ilgili görülen Amerikalı okul müdürünün sınırdaşı edilmesinden sonra 1915’de kapatılmıştır (TEKEL İ-  
İLK İN , s. 116).

'4? Robert Kolej, 16 Eylül 1863’d Bebek’te Cyrus Hamlin ve Christopar Rhinelander Robert'in 
girişimleri ve maddi manevî desteğiyle açılan OsmanlI’daki ilk yabancı lisedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
KO C ABA ŞO Ğ LU , s.213 dn 131 'de anılan eserler). Bu okulun misyonerlerle doğrudan bir ilişkisi 
yoktur; ama hep Amerikan eğitim sisteminin bir parçası olarak düşünülmüştür (T EK EL İ- İLK İN , 
s. I I 5). Robert Kolej, ilk yıllarda Ermeni, Rum ve Bulgar öğrencileri eğitmiş, 1880’li yılların ikinci 
yansından sonra, Türk ve Yahudi sayısı artmıştır. Bulgar ihtilalinin önderlerinin önemli bir kısmı da bu 
okulda yetişmiştir.

İlk müdürü Cyrus Hamlin’dir. İlk açıldığında misyoner çocukları hariç, dördü kız, ikisi 
erkek olmak üzere 6 öğrencisi vardır ( KO C A BA ŞO Ğ LU , “Amerikan Okulları” , TCTA, C.H, s.496).

120



Bu okulun özellikle dil konusundaki önemi, eğitim açısından gelişmişliği, Osmaıılı Devleti tarafından 
bir zaman göz ardı edilmemiş, hattâ Osmanlı Devleti kendi hesabına Robert Kolej’e eğitim görmek 
üzere öğrenci göndermiştir. 1912 tarihli belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Osmanlı Devleti Robert 
Kolej’de kendi hesabına 3 yatılı öğrenciyi okutmaktadır. Öğrenciler hakkında zaman zaman Osmanlı 
Devleti'ne okul idaresince raporlar halinde bilgiler verilmektedir (POLAT. (Amerikan Okulları), 
s.648). 1912’de Robert Akademisi adını alan Robert Kolej, mühendislik, iş idaresi okulu, fen ve 
yabancı dil okulu olmak üzere üç bölümde eğitim vermekteydi (PO LATO Ğ LU , s. 134). I930’lu yıllarda 
lise düzeyinde eğilim veren kolejin. 1958’de yüksek okul olarak kurulmasına Bakanlar Kurulu’nca izin 
verilmiş: 1971 ’de bugünkü Boğaziçi Üniversitesi olarak Türk Hükümetince devralınmıştır.
“  İstanbul Amerikan Kız Koleji (Constantinople College fo r Girls). Robert Kolej bünyesinde 

Hamlin'iıı gayretleriyle I890'da kurulmuştur (KO C A BAŞO Ğ LU . s.204). Müslümanların yabancı 
okullara gitmesi yasak ikeıı, zamanla birçok müslümaıı öğrenci de bu okula devam etmiştir. Halide 
Edip Adıvar da Amerikan kolejinden lisans derecesi alan ilk müslümandır (PO LATO ĞLU, s. 135). 
Hristiyan azınlıkların yanısıra. özellikle Bulgar gençlerine eğitim olanakları sunmasıyla dikkati çeken 
İstanbul Kız Koleji, Müslüman-Türk kızlarının pek rağbet ettiği Amerikan okullarından birisidir. 
1892'de okuldaki öğrencilerin etnik köken bakımından dağılımları şöyledir: 51 Ermeni, 29 Bulgar, 22 
Rum. 14 Ingiliz. 10 Amerikalı. 6 Yahudi, 4 Türk ve 1 Fransız: (KO C A BAŞO Ğ LU . s.205). Kolej, 
geçirdiği değişikliklere karşın günümüze kadar varlığını sürdürebilen ender Amerikan okullarındaııdır.

'4V Uluslararası Kolej, İzmir’de 1903 de kurulmuştur. Kuruluşundan kısa bir süre sonra 275 öğrenciye 
sahip olan kolejin kuruluş sözleşmesinde amacı, "erkek çocuklara Hristiyanlık ilkelerine dayalı dil, 
sanat ve bilim eğitimi vermek ' diye belirlenmiştir. Büyük dünya bunalımı nedeniyle dış kaynakları 
daralan. Cumhuriyet yönetiminin yabancı okulları ciddî biçimde denetlemesi ve sınırlamasıyla hareket 
serbestîsi de ortadan kalkan bu okul 31 Mart 1934'de kendini fesli etmiştir (POLAT, (Amerikan 
Okulları), s.646).

:'5l’Tarsus Amerikan Koleji (Aziz Pavlos'un Enstitüsü), 1888’de kurulmuştur. Bu okulun açılması 
alışılmışın aksine ne yöre halkından ne de A B C F M ’li misyonerlerden kaynaklanmıştır. 1885 yılında 
New York’lu zengin iş adamı Albay Eliot Shepard, Kudüs’e hacı olmaya giderken Tarsus'a uğramış ve 
burayı çok sevmiş, kendisini burada bir okul açma fikrine kaptırmıştır (KO C A BAŞO Ğ LU , s.200). 
Başlangıçta bir ilahiyat okulu da içermesi öngörülen Aziz Pavlos’un Enstitüsü, hiçbir zaman böyle bir 
kimlik kazanmamıştır. 1897 yılında okulun öğretim elemanı sayısı H ’e. öğrenci sayısı 134 e 
yükselmiştir. Öğrenci kitlesinin yaklaşık %  16’sı Rum, geri kalanlar ise Ermenidir. İlk mezunlarını 
1893 yılında vermiştir: (KO C A BAŞO Ğ LU . s.202). Yüzyılı aşkın bir süredir varlığını korumuş ve 
günümüze ulaşmıştır.

551 Merzifon Amerikan Koleji, A BD  ile Türk Hükümeti arasında yapılan görüşmeler sonunda 1863’de 
kurulmuştur. Başlangıçta Amerikan BO A R D  misyonerlerinden Morsavan tarafından kurulan kurum 
teoloji semineri diye adlandırılmış, fakat halk için hem dinî, hem de sosyal hizmetleri yerine getiren bir 
yer olmuştur. Kolej içinde büyük etkinlik gösteren Morsovan, hükümetle olan ilişkileri de yöneten bir 
kişidir. 1881’de bir yüksek okul görünümüne giren okul 1886’da kolej düzeyine ulaşmıştır. Bu kolej, 
herhangi bir millet için kurulmuş olmayıp herkese açıktır. Fakat asıl kaynağını Ermeniler ve Rumlar 
arasında bulmaktadır (POLAT, (Amerikan Okulları), s.644, T EK EL İ- İLK İN , s. 117). Kolej 1900’lerde 
Rumların Pontus hareketi için siyasal faaliyetlerinde merkez olarak kullandıkları bir yer haline 
gelmiştir. 14 Şubat 1921 ’de Merzifon Amerikan Koleji Türkçe öğretmeni Zeki Efendi’nin cesedinin 
kolej yakınında bulunması üzerine okulda yapılan arama sonucunda çeşitli mektup ve belgeler ile 
silahlar, madalyalar. Pontusçularla ilişki kuran çetelerin fotoğrafları, Pontusçulara ait bir albüm ve 
Pontus Kulubü Nizamnamesi bulunmuştur (PO LAT, (Amerikan Okulları), s.646).
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Önceleri dinî eğitim veren misyoner okullarının 1905’deıı itibaren lâik 
eğitim veren kumullarını geliştirmeye başladıkları görülmektedir. Ayrıca 
Fransızların Fransızcayı yaygınlaştırmayı amaçlayan “Alliance Française” kurumu 
vardı. Bu kurumun hemen her büyiik kentte mahallî komiteleri bulunuyor ve 
300’den fazla okula Fransızca konusunda yardımda bulunuyordu"6.

Osmaıılı'da açılan en eski Fransız okulu Saini-Benoil Fransız 
O kulu'dur ' . Bundan başka Sainl-Georges Fransız Okıtlıı'", Saini-Loııis Dil 
Oğlanları K oleji''9, Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi''1", Saint-Joseph 
Fransız Koleji'61, Immaculée Conception Fransız Okulu362 anılmaya değer 
niteliktedir.

’“ TEKELİ-İLKİN. s. 120.

5' 7 18 Kasım 1583'de kurulan bıı okul. İstanbul’a gelen Cizvit misyonerler tarafından açılmıştır. I5ıı 
okul Osmaıılı toplumunu. birçok yönden etkileyen Fransız misyoner eğitim faaliyetlerinin de hareket 
noktasıdır Osmaıılı İmparatorluğu ndaki yabancı ve gayrimüslim okullar zincirinin ilk halkasıdır. 
Çilııkii bu okul artık dini eğilim veren küçük çaptaki birimlerin yanında, bugünkü okul anlamında ve 
çizgisinde olan "ilk" öğretim kuruntudur. Zaman zaman kapanan bıı okul, kısa zamanda kolej haline 
gelmiş. II. Mahmut tarafından verilen bir fermanla Rum ve Ermeni çocukların yanında. Türkleri de 
okula kabul etme iznini kazanmıştır. Saint Pulclıeire Fransız Okulu da. I Dünya Savaşı ndan önce 
Sııiııı Beııoit’e bağlı Lazarisf lere ait bir okul iken daha sonra Sı. I'iııcenl c/e Paul Soııer lere verilmiştir 
(HAYDAROöLU, s. 114).

'5* Capucin misyonerleri tarafından 1629'da açılmıştır. Bu okul da önceleri Latin topluluklarını, yani 
Fransız ve Italyan çocuklarını kabul etmiştir Daha sonra Rum ve Ermeni çocukları da bıı okulda 
okumaya başlamışın, Bu okul, küçük vaştaki çocuklara dinî nitelikte eğitim veren bir kurum olmuştur 
(HAYDAROöLU. s. 115)

vw 1629 da kurulan üçüncü Fransız okulu olııp Beyoğlu'ııda açılmıştır. Capucin (Kapuseıı) 
misyonerlerinin açlığı bu okula, mezun olduktan sonra elçilik ve konsolosluklarda tercüman olarak 
görev yapmak isteyen gençler devam etmiş ve burada Fransızca ve Latince öğrenmişlerdir. Kolejde bu 
dillere ek olarak İtalyanca, Türkçe. Rumca ve Ermenice öğretiliyordu (HAYDAROÖLU. s. 116; 
POLVAN. s. 151-151).

İstanbul'da 1869'dan önce açılmış Fransız okullarından biri olan bu okulun oluşumu 1844'lerden 
başlar. İstanbul Papa temsilcilerinden Hilleıan. 1844-46 yılları arasında Pangaltı'da "Sı. Espriı 
Kilisesi' ni inşa ettirmiştir Asıl amacı bir papaz semineri (İlahiyat okulu) açmaktır. Okul, daha sonra 
rahibelerin elinde gelişerek lise haline gelmiştir. Okulun kuruluş tarihi 27 Kasım 1856 ve kurucusu 
l.oııise IVeyvada’dır Okul, geçici bir süre için O smanlılarca maden mühendis mektebi olarak 
kullanılmıştır (HAYDAROÖLU, s .l 18).

M1 Kadıköy'de 1864 de açılmıştır. Okulun önemi I902 'de bünyesinde açılan Ticaret Enstitüsü nden 
ileri gelmektedir. Bu okulun programı, Osmanlı Ticaret Nazırlığı tarafından Yüksek Ticaret O kulu'nda 
aynen benimsenmiştir. Okulun öğretim dili Fransızca olup, diğer dilleri öğrenmek isteğe bağlıdır. 
Türkçe bütün sınıflarda mecburi ders olarak okutul muştur. Müslüman çocuklar da bu okulda yatılı 
olarak okumuşlardır. Balkan Savaşı sırasında okulun bir kısmı, yaralıların tedavisi için Kızılay’a tahsis
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2. İngiliz Okulları

İngilizler’in Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerinin çok gerilere gitmesine 
karşın, okul sisteminin 19.yy’da yaygınlaşmaya başlaması ve İngilizce-Protestan 
eğitiminin geliştirilmesi işlevini Amerikalı misyonerlerce yüklenilmesi yüzünden, 
İngiliz okulları az sayıda kalmıştır, denilebilir. Yalnız “The London Society fo r  
Promoting Chiristianity Amongst Jews’’ adlı kuruluş Protestan misyonerleriyle 
Yahudiler arasında Protestanlığı yaymak için 1829’da İzmir’de, 1855’de 
İstanbul’da Ortaköy ve Balat’da, 1864’de Hasköy’de okullar açmıştır.

Anglikan, Quaker gibi misyonerlerin faaliyet alanları Ege yöresi dışında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Arapça konuşan bölgelerinde de yoğunlaşmıştır. 
1903’de Bağdat’da 1, Beyrut’da 24, Kudüs’de 2, Suriye’de 3 İngiliz okulu 
bulunm aktadır^.

3. Fransız Okulları

Fransız okulları, Bizans ve Roma kiliselerini birleştirmek isteyen katolik 
misyonerler tarafından kurulmuştur. Bu misyonerler, 1700’lü yılların sonunda okul 
açma girişimlerine başlamışlardır. 1800’lerin ortalarında daha önceki dönemlerde 
kurulmuş olan Fransiscain, Dominicain ve Capucin Rahiplerinin okulları ile yeni 
kurulan Fransız-Latin okul gibi kuruluşlarının sayısı İstanbul’da 40’a yükselmişti 
ve 5871 öğrencilik bir kapasiteye sahipti334.

Protestan misyonerlerden farklı olarak katolik misyonerler tek bir örgütün 
denetimi altında olmamış, değişik örgütlerden gelmişlerdir. “Philes de la charité’, 
“Notre Dame de Sion Rahibeleleri” bunlardan ikisidir. 1870’lerden sonra Gürcü 
Katolik Rahip ve Rahibeleri de OsmanlI’ya gelerek Fransızca eğitim yapan okullar 
açmışlardır. En geç gelen Katolik misyoner grubu Assomption Rahip ve 
Rahibeleridir. Bunlar, 1880’lerden sonra gelmişler ve Bulgarlara yönelik Fransızca 
eğitim yapan okullar açmışlardır05.

’•''2 Merkezî Türkiye Kız Koleji. Maraş da 1882’de kurulmuştur. Bu okulun amacı, Adana, Antep, 
Maraş, Haçin gibi kentlerindeki orta dereceli okullardan gelen kız öğrencilere daha ileri düzeyde eğitim 
olanağı sağlamak ve bu arada adı geçen yörelerdeki öğretmen ihtiyacını karşılamaktır 
(K O C A BA ŞO Ğ LU , s. 199). Türkçe, Ermenice, İngilizce ve pozitif bilim eğitimi veren bu okuldan 
mezun olanlar, diplomaları Maarif Nezaretince onaylanması koşuluyla, ülkenin her yanında 
öğretmenlik yapabilmekteydiler. I. Dünya Savaşı başladığında öğrenci sayısı 140’ı bulan Merkezî 
Türkiye Kız Koleji, izleyen yılların dağdağası içinde tarihe kavuşmuştur (KO C A BAŞO Ğ LU , s.200).

353 VA H A PO Ğ LU , s. 18-19.

554 ERG İN , s.640-641.

555 T EK EL İ- İLK İN , s. 119-120.
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4. İtalyan Okulları

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İtalyan kolonisinin ilk eğitim girişimleri 
kurulan demekleri aracılığıyla olmuştur. 1863’de Karmelitaıı Cemiyeti Hatay’da 
bir İtalyan özel okulu açmıştır. İşçi Derneği {La Societa Operaia) de bir yıl sonra, 
1864’de, bir gece okulu açmıştır'6'.

Katolik Doıııinicaine'\er, Conventiiel Rahipleri ve Ivrea Rahipleri ise 
1870’lerden sonra İstanbul'da önemli sayıda eğitim yapan okul açmıştır. Geç 
sanayileşen ve emperyalist ilişkileri geç kurmak durumunda kalan İtalyanlar 
eğitim sisteminin kurulmasında da doğrudan devletin girişimlerinden 
yararlanmışlardır. İtalyan Devleti İstanbul'da I888'de İtalyan Lisesi ve Ticaret 
Okulu’nu kurmuştur. Ayrıca "Danle Aliglıieri Cemiyeti" de İtalyancanın 
yaygınlaştırılmasına çalışmıştır’64.

Osmanlı topraklarında İtalyanca’yı öğretmek maksadıyla Dil Oğlanları 
Okulu sistemini yaratan İtalyanlar, bunun yanısıra katolik kilise okullarından da 
yararlanmışlardır. 19. yüzyılın ortalarında İtalyan Birliği kuruluncaya kadar da 
İtalyan çocukları Fransız okullarına gitmişlerdir’6'. 1863’den bu yana sayıları 
16’yı bulan İtalyan okullarının örgün ve nisbeten yaygın bir hale gelişlerinde en 
büyük etkinliği İtalyan Birliğinin kurulması ile birlikte 1863'de faaliyete geçen 
İtalyan İşçi Birliği oynamıştır'66.

Yüzyıllardan beri ön sırada gelen İtalyancanın gerilediği, Fransızcamıı 
neredeyse İtalyancanın yerini almak üzere olduğu, buna çare olarak da İtalyanların 
Osmanlı topraklarında okullar açmak istedikleri bilinmektedir’67.

edilmiştir (IIAYDAROÛLU, s. 119). Okulun öğrenci sayısı, kuruluşundan 1921c kadar giderek artış 
göstermiş ve 800 'e ulaşmıştır. Okul, günümüzde de öğretim faaliyetine devanı etmektedir.

,r‘: 1894 yılında Ü sküdar'da kurulmuştur. Bu okulun da ders programı Fransız öğretim kurumlanılın 
programına göre düzenlenmiştir. 1925 de bu okula yapılan bir teftiş sonucu hazırlanan raporda 18 
Müslüman. 10 Musevi. 16 Katolik. 3 Ortodoks olmak üzere 47 öğrencinin okumakta olduğu yer 
almaktadır (HAYDAROĞLU. s. 122).

TEKELİ-İLKİN. s. 120.

364 TEKELİ-İLKİN, s. 121.

-w  I’OLAT. 1.: (İtalyan Okulları), s.565.

** POLAT. (Italyan Okulları), s.574.

:M Başbakanlık Arşivi. Yıldız Tasnifi 80 noTıı belgeden aktaran POLAT, (Italyan Okulları), s.566.
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İtalyanlar, okullarını Hatay'ın dışında İstanbul’da toplamışlar, ancak 
Beyrut, İşkodra, Selanik, Bingazi, Deme. Humus ve Trablusgarp’da da okullar 
açmışlardır. Denilebilir ki, İtalyan Devleti, kolonisinin çoğunluğunun yaşadığı ya 
da ekonomik, siyasî ve dinî yönden kendisi için önemli gördüğü yerlerde okullar 
açma yoluna gitmiştir. Ticaret açısından Beyıut’da. siyasî bakımdan Trablus ve 
Bingazi’de okul açması buna örnektir’68.

Doğrudan doğruya gerçek kişilerin ya da İtalyan Hükümeti’nin açıp 
desteklediği okulların yanısıra, Fransa’dan İtalyan himayesine geçen okullar da 
vardır. İtalyan Birliği kuruluncaya kadar Osınanlı İmparatorluğu’ndaki katoliklcrin 
hamiliğini Fransa yaptığı için katolik okullar Fransa himayesinde açılmıştı ’69.

İtalyan okullarında gerçekten ciddî bir eğitim sistemi için çalışılmış, 
gerekli disiplin sağlanmış, öğrencinin her bakımdan eğitilmesi için gerekli kararlar 
alınmış ve uygulanmış, öğrencilere birer meslek kazandırmanın yanında, onları 
hayata hazırlama düşüncesi de benimsenmiştir. Bu okullardan bazıları İtalyan Kız 
ve Erkek Okulu, Giustiniani Okulu, San-Pietro İtalyan Kız Okulu, Sacre Coeıır 
İtalyan Kız Okulu ve İtalyan Lisesi’d ir’70. Tüık-İtalyan ilişkileri açısından olumlu 
rol oynayan İtalyan okullarından bugün için en tanınmış olanları İtalyan Lisesi, 
İtalyan Ticaret Lisesi ve Giustiniani Okulu’dur.

E) OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE YABANCI
LARIN Ö Ğ R ETİM  KURUMU AÇMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Osmanlı’da açılan yabancı okullarla ilgili hukukî düzenlemeler merkezî 
yönetimin tutumu ile yakından ilgilidir. Yabancı devletler kendilerini bağlayıcı bir 
nizamname olmadığı için rahatlıkla istedikleri yerde, istedikleri nitelik ve sayıda 
öğretim kurumu açabilmişlerdir’' 1. Bu yayılma ve çoğalma 1840’larda hızlanmış

POLAT. (İtalyan Okulları). 573.

POLAT. (İtalyan Okulları), s.574.

Okulların lanı listesi için bkz. POLAT. (İtalyan Okulları), s.573.

1,1 Kapitülasyonlarda yabancıların öğretim kurumu açabileceğine ilişikin bir hükme rastlaıımamaktadır. 
Bununla birlikte, kapitülasyonlar, "ticaret, adliye işleri. Hristiyanları korumak gibi bahanelerle Batılı 
devletlere isteklerini genişletme, açık ve gizli amaçlarını gerçekleştirme imkânı hazırlam ıştır': 
AKYÜZ. (Eğitim Tarihi), s.89. Yabancı devletlerin öğretim  kurumu açmalarının ve bu kurumlan 
çoğaltmalarının misyonerlik faaliyetleri, yabancılara tanınan kapitülasyonlar ve Osınanlı Devleti nin 
zayıfladığı dönemdeki tııtıım ve davranışları arasındaki ilişkilerin değerlendirmesi hakkında bu yönde 
bir yorum için bkz. ŞANLI. C.: "Türkiye'deki Yabancı Dinî. İlmî. Hayrî Kurumlanıl Hukukî Durumu 
ve Gayrimenkul İktisapları". Hıfzı Tiınur un Anısına Armağan. İstanbul 1979. s.842 ve 849.
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ve Halep’de “Mekatib-i Ecnebiye Muayene Amirliği” kurulmuş, denetim 
kurumlaştırılmıştır. Osmanlı eğitim sistemindeki bozukluklar, modern öğretim 
kurulularının yetersizliği gibi boşluklardan yararlanılarak açılan yabancı okulların 
bir hukukî düzenlemeye kavuşturulması ise Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile 
olmuştur.

Yabancı devletler kendilerine tanınan ticaret yapabilme iznini, kendi 
dillerinde ayin yapabilme ve kendi gelenek görenekleri çizgisinde hayatlarını 
sürdürme izni olarak kabul etmişlerdir. Başlangıçta dinî niteliği ağır basan bir 
eğitim düzenini benimseyen ve dolayısıyla da kiliselere bağlı kurumlar halinde 
teşkilatlandırılan bu kurumlanıl yanında, elçilikler de birer “Elçilik Okulu" 
açmışlardır. Bu okullar bir süre sonra amaçları dışına çıkarak birer yabancı devlet 
okulu olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir’72. Bu açıklamalardan sonra 
yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğünün düzenlendiği hukuksal metinleri 
incelemeye geçebiliriz.

Tanzimat Fermanı’' ’ ve Islahat Fermanı ,74'nda gerçek ve tüzel kişilerin 
öğretim kurumu açma özgürlüğüne ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Buna 
karşılık Islahat Fermanı’nda her bir cemaat maarif, lıiıef ve sanayie dair 
milletçe mektepler yapmaya mezun olup ...” ifadesiyle azınlık okullarının 
açılabileceği açıkça belirtilmektedir’ \

Kanunu Esasî’d e ’ 6 “Emri tedris serbesttir. Muayyen olan kanuna tebaiyet 
şartiyle her Osmanlı umumî ve hususî tedrise mezundur” (m. 15) hükmü yer 
almaktadır. Bugünkü dille söyleyecek olursak; “Öğretim işini herkes özgürce 
yapabilir; belirli kanuna uymak şartıyla her Osmanlı genel ve özel öğretim 
yapmaya izinlidir” . “Her Osmanlı” denilmek suretiyle öğretim kurumu açıııa 
özgürlüğü Osmanlı vatandaşı olmaya özgülenmiştir.

Yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğü Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesi’ ile tanınmıştır. Bu nizamname, adından da anlaşılacağı üzere 
eğitim öğretim konusunda birliğin sağlanması amacıyla çıkarılmıştır.

172IIAYDAROÖLU, s. 10.

,7; GÖZÜBÜYÜK-KILI. s.3-5.

57J Düstur. I.Tertip, C.l. s.4-7.

575 Azınlıkların öğretim kıırumıı açma özgürlüğü ile ilgili ayrıntılı inceleme için bkz. AK YÜZ. Y.: 
"Tanzim at Döneminde Yunan Kaynaklı Bir Islahat Önerisi". (Islahat). Hamide Topçuoğlu'na 
Armağan dan Ayrı Basım. Ankara 1995. s. 145; V A H A PO ûLU , s. 182; AKYÜZ, Y.: "Cevdet Paşa nın 
Özel Öğretim ve Tanzim at Eğitimine ilişkin Bir Layihası. (Tanzimat), OTAM. 1992. s.107.

™  Düstur, I.Tertip, C.IV, s.4-20.

577 Düstur. I.Tertip, C .ll. s.277-295.
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Nizamnamenin çıkartılış sebebinin ifade olunduğu 7 Eylül 1869 tarihli 
mazbatadan’'8 anlaşıldığına göre, öğretimin zorunlu hale getirilmesi, okulların 
derecelendirilmesi, Maarif Nezareti’nin kuruluşu. Maarif Meclislerinin kurulması, 
öğretimin düzenlemesi, okulların nerede ve ne şartlarda açılacağı gibi sorunlara 
çözüm getirmek amaçlanmıştır.

Nizamnamenin hazırlanış ve yayınlanmasında Fransa’nın etkisi 
görülmektedir. Fransa, Islahat Ferınanı’nın uygulanması için neler yapılması 
gerektiği hususunda 22 Şubat 1867 tarihinde Bab-ı Ali’ye bir nota vermiş, bu 
notada eğitim konusu üzerinde durmuştur. Eğitimle ilgili olarak Osmanlı 
Devleti’nin ilk, orta ve yüksek düzeyde bir eğitim sistemi geliştirmesi, okullarına 
Hristiyanları da alması, kızların eğitimine önem verilmesi hususları üzerinde 
durulmuştur’79.

Nizamname ile okullar iki kısma ayrılmıştır. Buna göre devlet kendi 
okullarının her türlü sorumluluğunu üstlenirken, özel okulların kurulup 
yönetilmesi kurucularına bırakılmıştır:

“ Memalik-i Devlet-i Aliyye’de bulunan mekatip iki kısma münkasimdir. 
Birincisi mekatib-i umumiyedir ki nezaret ve emr-i idaresi devlete aittir. İkincisi 
mekatib-i hususiyedir ki yalnız nezareti devlete ve tesis ve idaresi efrad veyahut 
cemaate aittir’(m.l).

Özel okulların tanımı ve açılış koşulları I29.m’de belirtilmektedir’80. 
Maddenin ilk cümlesinde özel okullar nıiısliııı, gayrimüslim ya da yabancı kişi ya  
da kişilerce iicretü veya ücretsiz olarak açılan okullar olarak tanımlanmaktadır. 
Daha sonra özel okulların kuruluşu ve işletilmesi sırasında yapılacak harcamaların 
bu kurumu kuran kişi ya da kişilerce karşılanacağı belirtilmektedir.

Okul açabilmek için gerekli koşullar: öğretmenlerin diplomalı olması, 
öğretim programlarının ahlâka ve genel ülke politikasına aykırı olmaması, 
okutulacak ders kitaplarının onaylı olması ve ruhsat alınması olarak sayılmaktadır. 
Bu koşulların gerçekleşmemesi halinde açılış ruhsatı veya daha önce açılanların

’,8 UNAT. F.R.: Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara 1964, s.92.

AKYÜZ, (İslahat), s .102: AKYÜZ, (Tanzimat), s.149.
"M ekatib-i Hususiye bazı mahallerde cemaatler tarafından veya gerek teba-i Devlet-i Aliyve ve 

gerek tebaa-i ccnebiycden olan efrad ve eşhastan biri canibinden ücretli veya ücretsiz olarak ihdas ve 
tesis olunan mekteplerdir ki bunların masarifat ve muhassasalı ya müessisleri tarafından veyahut 
merbut oldukları vakıfları canibinden idare ve rüyet kılınır. Memalik-i şahanede bu nevi mekteplerin 
tesisine evvela muallimlerinin yedinde M aarif Nezareti canibinden veyahut mahallî m aarif idaresinden 
şahadetname bulunmak ve saniyen bu mekteplerde adaba ve politikaya mugayir ders okutturulmamak 
için talim olunacak derslerin cetveli ve kitapları M aarif Nezaretinden veyahut mahallî m aarif 
idaresinden tasdik edilmek üzere, taşrada ise vilayet m aarif idaresiyle vilayet valisi tarafından ve 
Dersaadette M aarif Nezareti canibinden ruhsat-ı resmîye verilir. Bu ilç şart kamilen mevcut olmadıkça 
Mekatib-i Hususiye küşadına ve devamına ruhsat verilmez ve hilafına hareket vukuu tarihinde men ve 
sed’olunur. Mekatib-i hususiye küşad edenlerin tayin edecekleri hocaların yedlerinde şahadetname 
bulunduğu lıalde anı m aarif idaresine tasdik ettirmeleri lazım gelecektir” .
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devamları için ruhsat verilmeyeceği belirtilmektedir. Bu hüküm uyarınca okul 
açılabilmesi için karar mercii, taşrada Maarif İdaresi ile vali, İstanbul'da ise 
Maarif Nezareti’dir.

MUN’nden önce sadece bir izinle okul açılabilmekte iken, bu düzenleme 
ile birlikte ruhsat zorunluluğu getirilmiştir. Ruhsat almak için başvuranlar, okul 
yapılacak arsa, (arsanın okul yapmaya elverişliliği, vergi durumu, ibadet yerlerine 
olan uzaklığı, arsanın kime ait olduğu), okul binası, (binanın yapımı, 
genişletilmesi, onanını, ek bina yapımı, bir başka yere nakli, bmanmın inşaat 
masrafı, planı), kitap listesi, ders programı, öğretim kadrosu (öğretmenlerin 
seçimi, nitelikleri, maaşları), okulların gelir kaynakları gibi konularda ayrıntılı 
bilgi vermek zorunda tutulmuşlardır**1. Böylelikle, okullar hakkında ayrıntılı 
bilgilerin verildiği dilekçelerin yetkili mercilere sunulması üzerine ruhsat işlemleri 
başlatılmış, ruhsatsız okulların faaliyetine izin verilmediği gibi, denetim açısıdan 
her türlü bilgi elde etme imkânı sağlanmıştır.

Nizamnamenin 129. maddesinde özel okullar tanımlanmaktadır. Bu 
hükme göre, “mekatibi hususiye, cemaatler veya gerek tebaa-i devleti alivye ve 
gerek tebaa-i ecnebiye tarafından ... açılan okullar” olarak tanımlanmaktadır. Bu 
hükme göre, özel okullar, azınlıklar, devlet ya da yabancılar tarafından 
açılabilmektedir. Okul açabilmek için gerekli koşullar ve usul azınlık okullarında 
aranan şartların aynısıdır.

Nizamnamenin yayınlanmasını izleyen dönemde (I887’de) yabancı 
okulların denetimini sağlamak amacıyla İdarî bir birim olarak “Milel-i 
Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri Müfettişliği”nin oluşturulduğu görülmektedir.

23 Eylül 1913 tarihinde yayınlanan Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı 
Muvakkati 'nde’82 yabancı özel okullarla ilgili özel bir düzenleme yer almamıştır.

Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi’“’ I. Dünya Savaşı sırasında 1915’de 
yayınlanmıştır. MUN’nden sonra yabancı özel okullarla ilgili hükümler içeren 
ikinci hukukî düzenlemedir.

Bu talimatnamenin ikinci maddesinde, ‘"ecnebi cemaat ve cemiyet ve 
şirketlerin kendi namlarına veya muvazaa tarikiyle mektep açmaları memnudur”, 
denilerek yabancıların okul açmaları yabancı tüzel kişiler bakımından 
yasaklanmıştır. Yabancı gerçek kişilerin açacağı okullar ve koşulları m.4’de şu 
şekilde düzenlenmiştir :

M Ayrıntılı bilgi ve arşiv belgeleri için bkz. I lA Y D A R O ûLU , s.24-85.

Düstur, ll.Tertip. C.V. s.804-823. Ayrıca bkz. ÖZALP. R.: Milli Eğilimle İlgili Mevzuat. İstanbul 
1982. s.83-102. Bu kanunda iptidai derecesindeki okullar düzenlenmiş, bu alanda resmi ya da özel 
okulların açılabileceği ve bunun açılış koşulları ve denetimi hükme bağlanmıştır.

583 Tebliğler Dergisi, 11-18 Ağustos 12941. C .lll. s . 132.
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"Tebaa-i ecnebiyeden olan efrad mektep açabilmek için mektep 
açacakları mahallelerde devlet-i metbuaları tebaasından mektebe ihtiyaç 
gösterecek raddede nüfus mevcut olmak ve o devletlerin memalikiııde Türk 
tebaasının mektep açmasına müsaade usulü cari bulunmak meşrut olacak ve 
mevcut binaları dahi m.3’te münderiç kuyudata tâbi olacaktır”. Bu hükme göre 
yabancı gerçek kişinin okul açabilmesi “resmî kayıtlarda okul açılabilmesini 
gerektirecek sayıda nüfus olması” ve ’‘karşılıklılık" şanlarına bağlanmıştır.

I. Dünya Savaşı sırasında hükümet tek taraflı bir kararla, 
kapitülasyonların kaldırıldığını açıklamış ve böylece yabancılara ait özel okulların 
sıkı bir biçimde denetim altına alınmasını amaçlamıştır.

Savaşa girildikten sonra İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus okullarına 
hükümetçe el konulmuş ve bu okullar faaliyetlerine son vermek zorunda 
kalmışlardır. Binalarına resmî devlet okulları taşınmıştır. Müttefik devletlerin 
okulları ise. faaliyetlerine serbestçe devam etmişlerdir. Ancak bu durum 
Mütarekeye dek sürmüş ve bundan sonra yabancı okullar yeniden eski 
serbestliklerine kavuşmuşlardır”1*4. Mütareke sırasında da Alman okulları 
kapanmış, sadece Amerikan okulları Cumhuriyete kadar varlıklarını devam 
ettirebilmişlerdir. Ancak Ermeni ve Rum gençlerine tahrik edici propaganda 
yaptıkları gerekçesiyle bu okullara karşı kamuoyu büyiik bir güvensizlik içinde 
kalmıştır385. Yabancı okullar sorunu da azınlık okulları gibi Lozan’da 
çözülebilmiştir. Bundan sonra da söz konusu okullar üzerinde ciddî bir devlet 
denetimi kurulabilmiştir.

& 2. LOZAN A N DL AŞM A SI’NDAN G ÜNÜM ÜZE YABANCI
LARIN ÖĞRETİM  KURUM U AÇMA ÖZGÜRLÜĞÜNDEKİ  
SAFHALAR

I. LOZAN ANDLAŞMASI

Lozan Konferansı, 21 Kasım 1922 tarihinde başlamış ve 24 Temmuz
1923 tarihinde andlaşmayla sonuçlanmıştır. Konferans'a Türkiye, İngiltere, İtalya, 
Sovyet Rusya, Fransa, Japonya, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve 
Bulgaristan katılmış, Amerika Birleşik Devletleri ise, bir gözlemci 
bulundurmuştur.

Lozan Andlaşmasfnda yabancı okullar ve azınlık okulları görüşülüp 
karara bağlanmıştır. Azınlık okullarına ilişkin düzenlemeler ile yabancı devletler

w  TCTA, C .ll, s.490.

DİNÇSOY, ö .:  Türk Eğitim Sistemi, Genel Bir Bakış. Ankara 1995. s.48.
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tarafından açılan okulların statüsü çoğunlukla birbirine karıştırılmaktadır. Bu 
nedenle ilkin azınlık okullarına değinilecektir.

Azınlık okullarının durumu konferansa ara verildikten sonra görüşülüp 
karara bağlanmıştır. Azınlık ve yabancı okulların Millî Mücadele Döneminde 
askerî üs olarak kullanılmaları, Türk tarafının hassas noktasıydı denilebilir. Lozan 
Konferansına katılan Devlet temsilcileri bu okulların serbestîlcrine halel 
gelmemesini isterken; Türk tarafı, bu okulların “Türkiyenin menfaatine aykırı 
harekette bulunmamaları” üzerinde ısrar etmiştir*86. Türk tarafı, bu okulların dinî 
propoganda ve zararlı fikirleri yayma girişimlerini önleme gayreti içindeyken, 
Andlaşnıa’ya katılan devletler, mevcut kurumlanıl tasdik edilmelerini, imtiyaz ve 
muafiyetlere sahip kılınmasını istemişlerdir.

Lozan Andlaşması’nın azınlıklarla ilgili maddeleri (m.37-m.45) III. 
Bölüm’de "Azınlıkların Korunması” başlığında toplanmıştır. Azınlıkların her türlü 
dinî, sosyal, hayır kurumlan ile eğitim-öğretim kurumlan kurmak, yönetmek ve 
denetlemek hakkına sahip olacakları hüküm altına alınmıştır (m.40)’s . Bu hükme 
göre;

“Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları hem hukuk, hem 
uygulamada öteki Türk uyruklarıyla aynı işlemlerden ve aynı güvencelerden 
yararlanacaklardır. Özellikle giderlerini kendileri ödemek üzere ... her türlü okullar 
ve buna benzer eğitim ve öğretim kurumlan kurmak, yönetmek ve ... buralarda 
kendi dillerini serbestçe kullanmak konularında eşit haklara sahip olacaklardır” 
(m.40)388.

Andlaşırıa’mn m.4I/l hükmü, ilk öğretimde Türkçenin mecburî olarak 
okutulmasına ilişkindir. Bu hükümde, Müslüman olmayan Türk uyruklarının 
nüfuslarının yoğun olduğu yerlerde bu kişilerin çocuklarına ilkokullarda ana dili 
ile eğitim verilmesi konusunda kolaylık gösterilmesi, hattâ devlet bütçesinden 
yardım yapılması düzenlenmektedir. Fakat bu durum, Türk dilinin öğretilmesi 
zorunluluğuna engel değildir.

Azınlık olarak kabul edilen topluluklar, müslüman olmayanlar, yani 
Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerdir. Lozan Andlaşınasf nda da, Osmanlı azınlık

“ A MERAY; S.: Lozan Konferansı. Tutanaklar Zabıtlar. (Tutanaklar vc Zabıtlar). Ankara I973, Takım
II, C .l , Kitap I. s.45.

“ ’Azınlık okullarının Millî Eğitim Bakanlıgı'na bağlanması vc denetlenmesinin Lozan 
Andlaşması'ndaki bu hükme aykırılık teşkil ettiği yolunda bkz. ORAN, B.: “Türk-Yunan Azınlıklarının 
Eğilim ve Meslek Edinme Sorunları”, MHB, 1995, S .I-2 , s.53.

“ * ŞİMŞİR, B: Türkiye’nin Siyasî Anlaşmaları, C .l (1920-I94S), Ankara 1989, s.96.
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kavramından farklı bir kategori yaratılmamıştır. Dil azınlıkları ya da ulusal 
azınlıklar kavramlarına yer verilmemiştir’89.

Lozan Konferansı sırasında en çok tartışılan konulardan biri de yabancı 
okullar meselesidir. Yabancı okulların varlıklarının tanınması ve yeni okulların 
açılabilmesi Andlaşma metninde yer almamaktadır.

Yabancı okullarla ilgili olarak Lozaıvda iki ana konu üzerinde 
durulmuştur, denilebilir. Bunlardan ilki: bu okulların malî yükümlülüklerinin 11e 
olacağı ve bunun anlaşma metnine geçirilmesi, İkincisi: bu okulların tâbi olacakları 
kurallar ve bu okulların varlıklarının tanınmasının anlaşma metninde yer 
almasıdır’90.

Bu amaçla kurulan ilk talî komisyonda bu hususlar üzerinde anlaşmaya 
varılamamıştır. Türk tarafının görüşü: malî ayrıcalıkların kapitülasyon anlamına 
geleceği ve bu kurumlanıl da Türk kumullarına uygulanacak kurallara tâbi olması 
şeklinde olmuştur.

Kurulan ikinci talî komisyonun, yabancı okullarla ilgili olarak İkamet ve 
Adlî Selâlıiyet Sözleşmesi’ne konulmasını teklif ettiği metin şu şekilde olmuştur:

“Bugün Türkiye’de mevcut olup diğer âkit devletlerin tâbiiyetindeki 
şahıslar, cemaatler ve cemiyetler tarafından idare edilen din. hayır ve okuma 
müesseseleri ile hastahane ve dispanserlerin vesair benzer nıüesseseleriıı serbestçe 
çalışmalarına ve bunların tasarruf haklarına hiçbir mania ika edilmeyecektir.

“Bu kabil müesseseler ihdas etmek meselesine gelince, alâkalı devletler 
bu hususta Türkiye hükümeti ile hususî anlaşmalar akdetmek hakkım muhafaza 
ederler.

Umumî surette Türkiye’de yabancı din. okuma ve hayır müesseseleri ve 
hastahaneler, hususî mahiyetlerine ve serbest muamelelerine halel gelmeksizin, 
memleketin bu türlü müesseseleri hakkındaki kanun ve nizamlara imtisal 
eyleyeceklerdir”'’91. Görüldüğü üzere, yabancı okulların varlığı bunların “kanun ve 
diğer düzenlemelere uygun olması” şartıyla kabul edilmektedir.

Daha sonra konferansa ara verilmiştir. İsmet Paşa’nın bu esnada 
hazırladığı projede, “üç devletin mevcut ve musaddak müesseselerinin kalacağı, ve

>m Karşı görüşte bkz. ORAN. s.50.

"Birincisi için hissi bir sebep ileri sürüldü. Kâr maksadile kurulmuş yabancı şirketlerin tâbi olacağı 
muamele bile muahedede zikrolunsun da sırf  hayır yapmak gayesiyle kurulmuş olmalarından dolayı 
önlerinde herkesi eğileceği bu müesseseler bırakılsın: bu. dünya vicdanını m üteessir eder. İkinci nokta 
için şu sebebe istinat ettiler. Bu müesseseler harpten çok zarar gördüler. Yurtlarını, alet ve edevatlarını 
yenileştirmek mecburiyetindedirler. Hiç olmazsa kısa bir müddet için, ibadete mahsus eşya ile 
müesscsclerin tamir ve muhafazasına lüzumlu alet ve edevatın Türkiye’ye girişinde gümrük resmi 
alınmasın": BİLSEL, C.: Lozan, II.Kitap, İstanbul, (basım yılı yok), s. 143.

,91 MERAY, (Tutanaklar ve Zabıtlar), Takım II, C .l, Kitap I, s. 131-132.
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ancak bunların hiçbir veçhile Türkiye menfaatlerine ve kanunlarına mugayir 
herhangi bir propaganda ve harekette bulunmayacakları mukarrer bulunduğu”392 
zikredilmiştir.

Bu beyan konferansa katılan taraflarca ilkinden (yani ikinci talî 
komisyonun teklifinden) daha dar bulunmuştur. Taraflar bunu kabul etmekle 
birlikte yeni okul açılması hususunun da anlaşma metninde yer alması ve bu 
kurumların özel niteliğine ilişkin bir hüküm konulmasını istemişlerdi. Türkiye 
buna razı olmamıştır. Bunun üzerine yabancı okullar sorunu encümene havale 
edilmiştir.

Encümenin hazırladığı rapor 15 Mayıs 1923’de verilmiştir. Kısaca şu 
hususlar üzerinde tartışılmıştır39’: Anlaşma metninde yer alacak ibareye verilecek 
şekil, bu kurumların niteliği itibariyle zikredilmesi, bu kurumların hükümete karşı 
kanunî sorumlulukları, bunların sınırlanması hakkındaki Türk tarafının görüşü, 
propagandadan bahseden kısmın kaldırılması hakkındaki müttefiklerin isteği, 
“hususî mahiyetlerine ve serbestîlerine halel getirilmeksizin” yolunda bir ibare 
konması, yeni kurumların açılması ve bu kurumlar namına getirilecek eşyanın 
gümrük resmînden muafiyeti noktalarıdır.

Bu noktalar üzerinde uzun uzun tartışıldıktan sonra yabancı okullar 
sorunu hukuk müşavirlerine havale edilmiş ve 18 Mayıs 1923 tarihli rapor 
uyarınca şu sonuca ulaşılmıştır: 1) 30.10.1914’e kadar varlıkları tanınmış olan 
kurumlar, o vakit varolup da faaliyetlerine tekrar başlayamamış olanları da 
kapsamaktadır; 2) Anlaşma tarihine kadar Türkiye’de bilfiil var olan kurumların 
durumu, Türkiyece hayırhahhane tetkik olunacak ve bu sırada bunlar 
kapatılmayacaktır; 3) “Kurum” tâbiri müttefiklerin projesinde sunulduğu gibidir. 
Kurum kapsamına hastahane ve dispanser de dahildir.

Lozan Andlaşması’nın yapılmasının ardından, dönemin Dışişleri Bakanı 
İsmet İnönü tarafından Fransa, İtalya ve İngiltere’ye gönderilen mektuplarla bu 
devletlere bağlı okulların varlığı ve devamı konularına da açıklık getirilmektedir. 
Bu mektuplarda “Türk Hükümetince 30 Ekim 1914 tarihinden önce varlığı 
tanınmış bu devletlere bağlı din, öğretim, sağlık ve yardım kuruluşlarının bu 
varlıklarının tanınacağı^94, bu kurumların benzeri Türk kurumlan ile eşit işlem  
görecekleri, kamu düzeni hükümleri ile yasa ve yönetmeliklere bağlı olacakları”395

m  BİLSEL, s. 144-145; MERAY, (Tutanaklar ve Zabıtlar), Takım II, C.l, Kitap I, s.131-132.

3,3 BİLSEL, s. 146.

394 ŞANLI, mektuplarda sözü geçen "tanıma” deyiminden ''bu kurumların yabancı tüzel kişiliklerinin ve 
kazanılmış haklarının da yeni hukukumuzda kabul edildiği” sonucunu çıkarmaktadır ($.855).

5,5 MERAY, (Tutanaklar ve Zabıtlar), Takım 2, C.l, Kitap, 2, s.258-260.
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açıklanmıştır. Bu kurumlar, andlaşınanın imza edildiği tarih olan 24 Temmuz 1923 
itibariyle Türkiye’de fiilen mevcut olan okullardır.

İsmet İnönü tarafından yazılan ve anılan ülkelere gönderilen, bu ülkelerce 
de kabul edilen’96 mektuplar Lozan Andlaşmasma ek İkamet ve Adlî Selâhiyet 
Sözleşm esi’ne atfen hazırlanmıştır. Bu mektuplar, İngiltere, Fransa ve İtalya’ya 
aittir^97.

İkamet ve Adlî Selâhiyet Sözleşm esi’nin yürürlük süresi ile ilgili hüküm 
şu şekilde kaleme alınmıştır:

“İşbu sözleşme, yürürlüğe girişinden başlayarak 7 yıllık bir süre için 
yapılmıştır. “Sözleşmenin bu süresinin sona ermesinden en az bir yıl önce, yüksek 
bağıtlı taraflardan herhangi birince onun sona erdiği bildirilmezse, sona 
erdirilinceye dek, hükümleri yürürlükte kalacak ve sona erdirme ancak bildirimden 
başlayarak bir yıllık sürenin bitiminden sonra geçerli olabilecektir. Sözleşmenin 
sona erdirilmesi, Türkiye dışında, bağıtlı devletlerden herhangi birince bildirilirse, 
işbu sona erdirme ancak o devletle Türkiye arasında geçerli olacaktır.

“Türkiye, Sözleşmeyi gerek tüm öteki devletlere karşı, gerek bu 
devletlerden yalnız birine karşı sona erdirmek yetkisine sahip olacak ve bu ikinci 
durumda, Sözleşme öteki Devletlere karşı yürürlükte kalacaktır” (m .20)j9S.

Bu mektupların kabul bildirimi için bkz.: Türkiye Dış Politikasında 50.Ytl Lozan (1922-23), TC . 
Dışişleri Bakanlığı Araştırına ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara 1973, s.87-89.

3J7 Türk Temsilcisi Heyeti Başkanı [ve ayın zamanda dönemin Dışişleri Bakanı] İsmet Paşa 
[lnönü]’nün, İngiltere (Fransa, İtalya) Temsilci Heyeti Başkanına gönderdiği mektuplar aynen şöyledir:

Lozan. 24 Temmuz 1923
"Ekselans,
Lozan’da bugünkü tarihle imzalanan İkamet Sözleşmesine dayanarak ve bu sözleşmeye 

eklenecek olan Bildiri yerine mektuplar konulmasına ilişkin olmak üzere Birinci Komitenin 19 Mayıs 
1923 tarihli oturumunda alınmış karar uyarınca, Türkiye'de 30 Ekim 1914 tarihinden önce varlığı 
tanınmış olan ve Ingiltere uyrukluğunda olan din ve eğitim kuramlarıyla sağlık ve hayır kurumlarının 
varlığının tanınacağını, hükümetim adına bildirmekle onur duyarım; Türk Hükümeti Barış 
Andlaşmasının imzalandığı tarihte Türkiye'de bulunan benzer öteki İngiliz kurumlarının durumunu 
düzenli kılmak üzere, bunları iyi niyetle inceleyecektir.

Her çeşit malî yükümler bakımından yukarıda sözü geçen kurumlar, benzer Türk kurumlan 
ile eşit düzeyde işlem görecekler ve Türk kuramlarına uygulanan kamu düzeni hükümleriyle Kanun ve 
Nizamlara bağlı olacaklardır. Bununla birlikte, şurası kararlaştırılmıştır ki; Türk Hükümeti, işbu 
kuramların işleyiş şartlarını ve okullar konusunda da, bunların öğretimlerinin uygulama açısından 
örgütlenmesini dikkate alacaktır.

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans.
İmza:İsmet”

(Mektuplar için bkz. M ER A Y , (Tutanaklar ve Zabıtlar), Takım II, C.I, Kitap 2, s.258-260).
3,8 SO YSA L, I.: Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye 'nin Siyasî Anlaşmaları, C.I. Ankara 
1983, s. 164.
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Lozan mektuplarının yürürlükte olup olmadığı da bu sözleşmenin metnine 
dahil olup olmadığı ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Mektuplar da. ¡kamet 
ve Adlî Selâhiyet Sözleşmesi de 24 Temmuz 1923 tarihlidir. Fakat, mektuplar 
sözleşme metnine dahil değildir. Buna rağmen anılan mektuplar sözleşmenin 
yürürlük süresine tâbi tutulmaktadır.

Çelikel, “Lozan Andlaşmasına bağlı olarak imzalanmış olan İkamet ve 
Adlî Selâhiyet Sözleşmesine göre bu mektuplar ve sözleşme 7 sene için yürürlükte 
kalacaktır. Bugün bu mektuplar yürürlükte değildir”. demektedir’99. Timur da, "bu 
mektuplar, ikamet mukavelesi gibi 7 yıl için hükümetimizi bağlı tutmuş sayılmak 
lazım gelir”, görüşündedir'100. Aynı şekilde Ökçiin de “mukavele ve ona ek 
mektuplar 13 Ağustos 1931 tarihinde sona ermiştir”, ifadesini kullanarak 
mektupların yürürlükte olmadığı, fakat yabancı öğretim kurumlanılın kazanılmış 
haklarının bâki olduğu sonucuna ulaşmaktadır401.

Mektuplar ve Sözlesme’nin incelenmesi sonucunda vardığımız görüş su 
şekilde özetlenebilir:

İsmet Paşa'nm üç devlete gönderdiği bu mektuplar, İkamet ve Adli 
Selâhiyet Sözleşm e’ııe atfen, bu sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır. Sözleşme 
metnine dahil değildir. Bu nedenle, sözleşmenin yürürlük süresi olan 7 yıllık 
süreye de tâbi değildir. Bu mektuplar, Lozan Konferansı sırasında ve daha sonraki 
dönemlere ilişkin olmak üzere Türk Hükümetinin yabana  öğretim kurumlan 
hakkındaki niyet ve kararlılığının bir göstergesidir. Bu mektuplar He yabancı 
öğretim kıırumlarının varlığı tanınmakta ve yapılan bu tanıma bu kurumlar 
yararına kazanılmış birer hak teşkil etmektedir ve bu da 7 yilliık bir süreyle sınırlı 
değildir.

Türkiye'deki Yabancı Mtiesseselerin Durumu Hakkında Rapor'da, 
"Lozan mektupları ile kati olarak tanıdığımız müesseseleri ve haklan o hudutlar 
dahilinde tanımaya bugün de devam etmek ... devletimiz için ahdî bir borçtur” 
denilmektedir402. İkamet ve Adlî Selâhiyet Sözleşmesi’nin yürürlük süresinin 
bitmesi üzerine Fransız Hükümetinin “bildiri”, “nota”, mektup” gibi belgelerin

yn ÇELİKEL, s. 188.

TİMUR, s.286.

4,11 ÖKÇÜN, (Okutma), s. 158.

M: ÖKÇÜN. "Bıı fikir kabul edilirse, sözleşme ve mektupların yürürlüğü için müddet konmasının 
manâsı kalmayacaktır. Sözleşme süresiz değil, bilakis 7 seneliktir. Bu yedi senenin geçmesi ve 
sözleşme ile mektupların yürürlükten kalkması ile artık Türkiyenin bu hususta hiçbir ahdî vecibesi 
mevcut değildir", demektedir (s .158 dıı.66).Yazarın görüşü karışıklığa mahal verecek niteliktedir. 
Çünkü mektuplar, yukarıda da değinildiği gibi sözleşmeden bağımsız olarak kabul edilmeli ve ona göre 
değerlendirilmelidir.
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bağımsız hüviyetini iddia ederek, söz konusu mektupların da yürürlük sürelerinin 
sona ermeyeceğini, bildirmesi üzerine Dışişleri Bakanlığımız bu görüşü kabul 
etmemiştir40’.

Fransa ile yapılan Ankara İtilafnamesi’nde404 de Türkiye’de bulunan 
Fransız öğretim kurumlanılın varlığı, “Türkiye’nin menfaatlerine ters düşmemek 
şartıyla” tanınmaktadır. Fransız öğretim kurumlan hem Lozan Andlaşması’na 
bağlı İkamet ve Selâhiyet Sözleşmesi’ne atfen düzenlenen mektuplarda, lıenı de 
Fransa ile Türkiye arasında yapılan barış anlaşması’na ek mektuplarda

405tanınmıştır.
İngiltere. Fransa ve İtalya’ya ait olanlar dışında Amerika Birleşik 

Devletleri, Federal Almanya, Avusturya Bulgaristan ve İran'a ait öğretim 
kurumlan, Lozan Antlaşmasında veya Lozan Antlaşması’na ek İkamet ve Adlî 
Selâhiyet Sözleşmesi’ne atfen hazırlanan mektuplarda düzenlenmemiştir4"6. Bu

4I” TİMUR, s.286.

404 Düstur, 3.Tertip. C .ll, s. 166: SOY.SAI.. s. 48-61.

41,5 Dönemin Başbakanı Hüseyin Raııl'(Ö R BA Y )'dan. Dönemin Dışişleri Bakanı İsmet Paşa |İN Ö N Ü | 
ve Türkiye'nin Paris Temsilcisi Ferit (TEK) Bev'e Lozan Konferansı sırasında çekilen 27 Kasını 1922 
tarihli telgrafta da bu hususa değinilmiştir. Telgrafta, 'kapitülasyonlardan yararlanmaya alışmış olan 
Türkiye'deki Fransız eğitim-öğretim kurumlan, kapitülasyonsun yeni döneme geçişte bocalıyorlardı ve 
bu yüzden de Türk makamlarıyla Fransız okulları arasında ara sıra sürtüşmeler oluyordu. Lozan 
Konferansı öncesindeki günlerde Bursa'daki Fransız sörleriyle yerel Türk makamları arasında sürtüşme 
olmuş ve bu olay Fransız basınında abartılmıştı. İsmet Paşa. 15 Kasım 1922 günü Paris'de yaptığı basın 
toplantısında da Türk hükümetinin Fransız okullarına zarar vermeyi düşünmediğini belirtmek gereği 
duym uştu" denilmektedir (ŞİMŞİR. B.N.: Lozan Telgrafları. I. (1922-1923). (Telgraflar). Ankara 
1990. s .135).

Yine Hüseyin R a u f dan İsmet P a ş a \a  18 Aralık 1922 larilıli telgrafta. "Fransız İtilafnam esinden 
sonra da Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi kurallarına uyulması, denetim ve Türkçe derslerin Türk 
öğretmenleri tarafından okutulması konularındaki uyanlara rağmen Fransız okullarının buna uymadığı 
belirtilmekte ve A danadaki Fransız okullarının çekilen ihtara rağmen istenilen kurallara uyulmaması 
nedeniyle kapatıldığı" bildirilmekledir (ŞİMŞİR, (Telgraflar), s.238).

20 Ocak 1923 tarihli bir telgrafta "Elazığ'da kilşad edilmek istenen Fransız Rahibe okulu. Türkçe 
derslerin okutulmasını kabul etmediği ve hıınun Mekatibi Hususiye Talimatnamesi nin 6 maddesine 
aykırı olduğu nedeniyle küşadına izin verilmediği belirtilmektedir” (ŞİMŞİR. (Telgraflar), s.407),

4"" Amerikan okullarının da diğer yabancı okullar gibi düşünüldüğünü söylemek mümkündür. Hüseyin 
R a u f dan ismet Paşa’ya 10-11 Aralık 1922 tarihinde çekilen telgrafta 'A m erika mektepleri, atideki 
şeraite riayet ettikleri takdirde mevcut olmakta devam edebilirler " denildikten sonra denetim sorunu 
bakımından diğer yabancı okullardan bir fark gözetilnıediği belirtilmektedir.

Telgrafta, "a) mekteplerini daima m aarif müdür ve müfettişlerimizin teftiş ve murakabesine amade 
bulundurmak, b) m aarif müdir ve müfettişleri tarafından talep edilen malumat ve izahatı derhal vermek, 
c) mekteplerinde Türkçe tarih ve coğrafyanın taralımızdan gösterilecek Türk muallimler tarafından 
tedrisini kabul etmek ve bunların maaşlarım kendi bütçelerine idlıal etmek, d) mekatibi hususiye

135



devletlerden Amerika Eîirleşik Devletleri’ne ait öğretim kurulularına ilişkin olarak, 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda “Amerika ile 1931 ’de 
imzalanan İkamet Sözleşmesi'nin ilk maddesinde "her iki memleket tebaasına ve 
şirketlerine ...” (corporalions) ibaresinin Türkçe ve İngilizce metinleriııdaki 
farklılığı ve bu farkın yorumu Amerikan kurumlanın da İngiliz, İtalyan ve Fransız 
kurumlan statüsüne ulaştırmıştır”407, denilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Lozan Andlaşmasfna taraf devletlerden 
değildir. İkamet Sözleşınesi’ndeki bir terim yanlışlığından böyle bir yoruma 
ulaşmak hukuken mümkün olamamak gerekir. Anlaşma, iki tarafın birbirine uygun 
ve karşılıklı irade beyanı üzerinde kurulduğuna göre anlaşmayı imzalayan iki 
devletin anlaşma metninde yer alan bir kavrama farklı anlamlar yüklemesi 
düşünülemez.

Amerika Birleşik Devletleri’ııin, Yakın Doğu Heyeti ve Misyoner 
Teşkilatı’nca Türkiye'de okul ve yetimhane açmak üzere yapılan müracaatın reddi 
üzerine alınan Bakanlar Kurulu kararında yeniden okul açma istekleri reddedilmiş 
mevcut kurumlanıl “mevzuatımıza uydukları sürece açık kalmalarına izin 
verilmesi” hükme bağlanmıştır408. Kararda, Mekatibi Hususiye Talimatııamesi’nin 
yeniden okul açılamayacağına ilişkin hükmü (ııı.4) dayanak gösterilmiştir.

Amerika’ya ait öğretim kurumlanılın varlığının tanınması konusunda, 
biraz önce değinilen Bakanlar Kurulu kararı ve kazanılmış haklara saygı gereği 
varlıklarını devam ettirdiği sonucuna ulaşmak yanlış olmayacaktır. Zira, eğer 
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye’de bulunan Amerikan okullarının varlığının 
tanınmamasını isteseydi, İkamet Sözleşmesi hükmünün yorumunun dayanak 
olmasını engellerdi. Amerika tarafından yeni okul açılmasına ilişkin sözü edilen

hakkında neşredilmiş ve edilecek bilcümle nuıkarrcrat ve kavaniııe riayet edeceklerini taahhüt etmek" 
hususları yer almaktadır Bu telgrallar. kuşkusuz hukuki bir belge niteliği taşımamaktadırlar, takat 
tarihi bir belge nitelişindedirlcr.

407 Yabancı Müesseseler, s.31-33. Dönemin hükümeti 1946 da kurulan. 1950 seçimlerinde meclis içinde 
%  84. 1954 seçimlerinde %  93 çoğunluğa sahip olan Demokrat Parti’(DP)dir. DP Hükümetinin 
emperyalist blokla ittifak kurma çabaları olduğu, siyasal tercihini o dönemde varolan iki büyük blok 
arasından Amerikan blokuna doğru yaptığı bilinmektedir (EROĞUL. C\: Demokrat Parti Tarihi ve 
İdeolojisi. Ankara 1990. s.51. 60). NATO’ya girmek için Kore S avaşrna asker gönderilmesi 
(EROC’iUL. s.61). Atlantik ve Balkan Paktlarına giriş. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu. Petrol 
Kanunu gibi yabancı sermayenin ülkeye girişinin kolaylaştırılmasını sağlayan kanunların çıkarılışı hep 
DP döneminde olmuştur. Başlangıçta A B D 'nin yardımlarının DP'deıı esirgenmemesi ve ABD ile 
ilişkilerin iyi gitmesi ilerleyen yıllarda giderek yön değiştirmiş ve yardımlar kısılmıştır. Yine de. 
D P'nin "duraklama dönemi’’ olarak anılan 1954-1957 döneminde de ABD ile yakınlaşma 
gayretlerinden vazgeçilmemiştir (EROOUL, s. 134-135). Bu raporun o dönem içindeki ABD-DP 
yakınlaşması ile bağlantılı olarak kaleme alınmış olması da pek muhtemel görünmektedir.

4"* 30 Temmuz 1922 tarih ve 1718 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı. Tebliğler Dergisi, 18 Ağustos 1941, 
C .lll. S .133, s.219-220.
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Bakanlar Kurulu kararı da birel bir işlemdir. Yani yalnızca o hukukî duruma 
ilişkindir. Bu karan Amerika Birleşik Devletleri tarafından açılacak bütün okullara 
teşmil etmemek gerekir kanısındayız.

Avusturya, Almanya, İran ve Bulgaristan’a bağlı okullar da Lozan 
Andlaşmasfnda söz konusu edilmemiştir. Fakat bu kurumlanıl da varlıkları 
fermanlarla tanınmıştır. Bu okullar, I914'te kurulmuş oldukları için değil, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde tanınan varlıklarının yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nce de kabul edildikleri için faaliyetlerini günümüzde de 
sürdürmektedir. Türkiye Cıımhuriyeti’nin bu okullara da "Ttirk kanunlarına uymak 
şanıyla" varlıklarını devam ettirmesine izin verdiği sonucuna ulaşabiliriz409.

Yabancı okullar tarafından yeni açılacak öğretim kurumlan konusunda 
Andlaşma metninde ya da mektuplarda bir düzenleme yapılmamıştır. Türk 
tarafının görüşü bu hususun bir uluslararası andlaşmada yer almasının sakıncalı 
olduğu yönündedir. Bu nedenle “yabancı öğretim kurumu açılması Lozan 
Andlaşması’na aykırıdır önermesi” yanlıştır.

Sonuç olarak görüşümüz; Lozan Konferansı'nda yabancı okullar ile ilgili 
olarak Türk tarafının görüşü andlaşma tarihinde mevcut yabancı öğretim 
kurumlanılın varlıklarının tanınmasıdır. Bu görüş, konferansa kabul edilen 
devletlerce de kabul edilmiş, fakat yabancılar tarafından açılmış bulunan öğretim 
kurumiarının varlıklarının tanınması Andlaşma metninde yer almamıştır. Lozan 
Andlaşmasfııa Ek İkamet ve Adli Selahiyet Sözleşmesnıe atfen İsmet İnönü 
tarafından İngiltere, Fransa ve İtalya’ya ait yazılan mektuplarla bu devletlere ait 
öğretim kurumiarının varlığı tanınmıştır.

Yabancı öğretim kumullarına malî konularda muafiyet getirilmek 
istenmesi Türk tarafınca kapitülasyonların bir biçimi olarak değerlendirildiğinden 
böyle bir bağışıklık kabul edilmemiştir.

Sanıldığının aksine, Lozan Andlaşması ile yabancıların öğretim kurumu 
özgürlüğü ortadan kaldırılmamıştır. Yabancı okullarla ilgili hukukî düzenleme o 
sıralarda yürürlükte bulunan Mekatib-i Hususiye Talimatnaınesi’dir ve bu 
düzenlemede yalnızca yabancı tüzel kişilerin öğretim kurumu açamayacakları 
esası getirilmiştir. Ama yabancı gerçek kişiler belirli şartlara uymak kaydıyla özel 
okul açına özgürlüğüne sahip kılınmışlardır. Lozan Andlaşması bu talimatnameyi 
de yürürlükten kaldırmamıştır. Kanun koyucu eğer isteseydi müktesep haklara 
saygı ilkesinin bir gereği olarak Lozan Andlaşması ile varlıkları tanınan okullar 
dışında başkaca hiçbir devletin yeniden öğretim kurumu açmasına izin vermezdi.

4"'' ŞANLI, da benzer şekilde bir yorum yaparak "Türkiye, hiçbir akdi sorumluluğu olmaksızın. 
Devletler arasındaki "mücamele" esasına bağlı kalarak, Osmanlı döneminde tanınmış olan tüm yabancı 
kurum lan da mektuplarla tanınan üç ülkenin kuram larından ayırt etmemiş, onların da müktesep 
haklarını tanımıştır", demektedir: s.857.
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Lozan Anlaşması’nın yabancılara öğretim kurumu açma yasağı 
getirmediğinin bir delili de açılmasına izin verilen okullardır. Robert Kolej 
bünyesinde yüksek öğretim düzeyinde eğitim veren sınıflar açılmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı 'nda410 bu husus belirtilmektedir. Kararda Lozan 
Andlaşması’na ek mektuplardan bahsedilirken, “Türk Hükümetinin kendi istediği 
zaman muayyen bir okulu yabancılara açtırmasına ve mevcudu tevsi ettirmesine, 
orada memleketin umumi mevzuatına ve menfaatine uygun olarak öğretim 
yaptırmasına mani bir hüküm ıııevcud olamaz” denilmektedir.

II. C U M H UR İYET D Ö N E M İ’NDE YABANCI OKULLAR

Cumhuriyet döneminde azınlık okulları ve yabancı okullar ile ilgili 
düzenlemelere geçmeden önce, bu döneme damgasını vuran millî eğitim 
politikalarına değinmek yerinde olacaktır. Yeni bir devletin temellerinin atıldığı bu 
dönemde eğitime özel bir önem verilmesi yadırganacak bir husus değildir. 
Eğitimin temel nitelikleri de belirlenmiş4" ve buna uygun düzenlemeler hayata 
geçirilmiştir. “Modern”, "Icîik” ve "m illî' eğitim, her düzenleme ve uygulamanın 
sebebini oluşturmaktadır.

Önemli kararları içeren Mekatibi Hususiye Talimatnamesi, çıkarıldığı 
dönemde (1915’te) savaş ortamında istenildiği gibi uygulanamamıştır. Zira, pek 
çok okul savaş nedeniyle kapatılmıştır. Mütareke ile durum değişmiş, söz konusu 
kurumlar yeniden faaliyete geçmiştir412. Daha önce de değindiğimiz gibi bu 
talimatname, Türkçenin zorunlu ders olarak Türk öğretmenler tarafından 
okutulacağım (ın.6) ve “nüfus yoğunluğu ve karşılıklılık” şartlarına bağlı olarak 
yabancı gerçek kişiler tarafından okul açılabileceğini düzenlemekte ve yabancı 
tüzel kişilerin okul açmalarını yasaklamaktadır.

Maarif Teşkilatına Dair Kanun41’ da yabancılar tarafından açılmış 
okullara Türk vatandaşlarının girmelerini yasaklamaktadır. Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra, çok sayıda yabancı ilkokul öğrencisizlik yüzünden kapanmak 
zorunda kalmıştır414. Bu kanun da laikleştirme ve ulusallaşma politikasının bir 
gereği olarak yürürlüğe girmiştir.

4"’TBMM Zabıt Ceridesi, 30.1.1959. C.l. s.694.

411 Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bkz. AKGÜN, S.-U LUûTEKİN, M.: "M isak-ı M a arif , 
Ankara Üniversitesi Tiirk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Mayıs 1989. S.3, Ayrı Basım, s.285-349.

412 SEZER. A.: Atatürk Dönemi nde Yabancı Okullar, Ankara 1999. s.43.

4”  23 .3 .19 3 1 tarih ve 1778 SK. Düstur, 3.Tcrtip, c. 12, s.236.

414 ARMAOĞLU, F.: 20.yy Siyaseti Tarihi, Ankara 1983. s.324.
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Türkçenin zorunlu ders olarak ve Türk öğretmenler tarafından okutulması 
ve okullarda dinî faaliyetlerin devamı gerekçe gösterilerek birçok yabancı okul 
kapatılmıştır415. Bu konuda gösterilen hassasiyet, kanundan daha alt düzeydeki 
düzenlemelerde de kendini göstermektedir. 1924, 1925 ve 1926 yıllarında çıkarılan 
genelgeler410 de bunun örnekleridir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra 
yayınlanan bu genelgelerin ilkinde, azınlık ve yabancı okullarından şu şartlara 
uymaları istenıniştir:i) Dinî esasa dayalı eğitim ve dinî propaganda 
yapılmayacaktır; ii) Okul binalarında dinî semboller ve işaretler 
bulundurulmayacaktır; iii) Okul kitaplarındaki Hristiyan din büyüklerinin resmi 
çıkartılacaktır; iv) Okul binalarındaki salipler (haçlar) indirilecektir.

1925 yılına ait genelge, 1924 yılında çıkarılan genelgedeki hükümlere 
uyulmadığının bir göstergesidir. Çünkü 1925 Genelgesi’nde azınlık ve yabancı 
okullarla ilgili daha ayrıntılı hükümler sevk edilmiştir. Millî beraberlik ve bütünlük 
fikrinin etkisinde kalınarak hazırlanmış bu genelgede, Türk devletini yıkıcı, toprak 
bütünlüğünü zedeleyici, Türk tarihini küçük düşüren, yabancı devlet propagandası 
yapan faaliyetler yasaklanmış, Türkçe ve Türk tarih ve coğrafya derslerinin Türk 
öğretmenler tarafından okutulacağının altı bir kez daha çizilmiştir417.

1926 Genelgesi ise, özellikle yabancı okulları sıkı bir denetim altına 
almak amacıyla çıkarılmıştır. Bu genelge de ayrıntılı hükümler taşımaktadır. 
Öncekilere ek olarak; i) okul ruhsatnamelerinin incelenerek burada yer almayan 
aiaııda faaliyet gösterilmesi yasaklanmıştır; ii) Okul kayıtlarının Türkçe tutulması 
aksi takdirde bu okulların kapatılacağı, iii) Türkçe okutulan dersler için Millî 
Eğitim Bakanlığfna tavsiye edilen öğretmenlerin Tiirk ve milli duygu sahibi 
olmaları, iv) Okulların tertipli ve düzenli olmaları, okul kiliselerine ibadet etmek 
için de olsa yabancıların alınmayacağı, v) bütün okulların en seçkin yerlerinde bir 
Atatürk fotoğrafı asılacağı, vi) azınlık okullarında öğretmenlerin kimlik, yeterlik 
ve diplomalarının incelenmesi, hususları düzenlenmektedir.

415 Din propagandası nedeniyle kapatılan bir okul da. Bursa Amerikan Kız Koleji dir. Bu okul, 
"lanassur hadisesi” de denilen olay nedeniyle kapatılmıştır. Ocak 1928'de Bursa Amerikan Kız 
kolejinde okuyan üç mUslüman öğrenci llristiyanlığı ilginç bularak Hristiyan olmuştur. Türk Hükümeti 
bu durumu öğrendikten sonra okul kapatılmıştır. Türk-Amerikaıı ilişkilerinde de gerginliğe neden olan 
bu olay basında büyük yankı uyandırmıştır (Bkz. Milliyet, 26,27, 28. 29 Ocak 1928; İkdam. 31 Ocak 
1928; Cumhuriyet. 1 Şubat 1928).

4.6 Bu genelgeler için bkz. BAŞGÖZ, l.-W lLSON, H.: Türkiye Cumhuriyeti »de Eğitim ve Atatürk. 
Ankara 1968. s.83-85.

4.7 Türkçeye verilen önemi gösteren uygulamalardan biri de öğrencinin TUrkçeden iyi not alamadığında 
sınıfta kalması hakkındaki karardır. Bu karar ve yabancı okulların denetlenmesine yönelik diğer 
kararlar için bkz. SEZER, s.56-58 ve s.69.
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Atatürk de 1924’de yaptığı bir konuşmada görüşünü şu şekilde 
açıklamaktadır:

“Biz istiyoruz ki okullarınız kalsın. Ancak oralardaki dinî propagandadan 
şüphe edebiliriz. Fakat Türkiye’de bizim okullarımızın bile elde edemediği 
imtiyazlara yabancı okulların malik olmasını kabul edemeyiz. Kuruluşlarınız aynı 
nitelikteki Türk kuruluşlarına konulmuş kanun ve düzenlemelere uydukça yerinde 
kalabilir”418. Avnı fikirler Hükümetin resmî görüşü olarak da kabul 
edilmektedir419.

1924 Aııayasası’nın (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) 80.maddesinde 
“hükümetin nezaret ve murakabesi altında her türlü tedrisat serbesttir” 
denilmektedir. 1924 Anayasası, yukarıda anılan genelgelerin ilkinden sonra 
yürürlüğe girmiştir. Bu Anayasada da ayrıntılı hükümler yerine, genel bir gözetim 
ve denetim yetkisi saklı tutulmuştur.

Öğretimin birleştirilmesine ilişkin olarak 3 Mart 1924 yılında çıkarılan 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda420 iilke içindeki tüm okullar tek bir merkeze 
bağlanmıştır. Kanunun ilk maddesinde “Türkiye dahilindeki bütün müessesatı 
ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaleti’ne merbuttur” hükmü yer almaktadır. Yabancı 
okullar da bu hükümden ayrık değildir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yabancı okulların bir hukukî düzenlemeye 
konu olması, yukarıda anılan genelgelerden başka. Yabancı Okullar Yönergesi4“' 
ile gündeme gelmiştir. Bu yönerge öncesinde hükümetin tutumunu Ökçırn şu 
şekilde dile getirmektedir: “Lozan’dan sonra, Türkiye, yabancı okulların Lozan'da 
dondurulan şekliyle faaliyet göstermelerine dikkat etmiş, hiçbir zaman müktesep 
durumlarını ihlal etmemiş, ancak müktesep durumlarından daha fazla 
menfaatlerden istifade etmelerine de mani olmaya çalışmıştır. Bu hareket tarzı

4I* KUMRAL, M.: Atatürk'le Konuşmalar. (Maıırice Perimi ile mülakat). Ankara 1954, s.93.

4W 5 Şubat 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetcsi’ııde basına açıklama yapan Hükümet sözcüleri görüşlerini 
şu şekilde açıklamaktadır: "Yabancı okullar hakkında bizim görüşümüz açıktır. Biz yabancı okulların 
varlığına ve yenilerinin açılmasına karşı çıkmıyoruz. Ancak onların da Cumhuriyetin lâiklik prensibine 
uymasını istiyoruz. Liselerimize Fransa'dan öğretm en çağırıyoruz. Derslerini Fransızca okutacak lâik 
bir okulun açılmasına da karşı değiliz. Bunu memleketimize bir hizmet sayıyoruz. Ingiliz, Amerikan ve 
Alman okulları içinde görüşümüz aynıdır. Ama bu okulların bazılarında dini dersler okutulduğu veya 
buna niyetlenildiği bildirilmektedir. Yeni rejimimiz lâikliğin modern bir ilke olduğuna inanıyor. 
Rejimin bu ilkesini bozacak hiçbir harekete izin veremeyiz. Bu okullara yapılacak iki iş kalıyor: Ya din 
derslerini okutmamak ya (da) memleketi terketınck” .

4!" 3.3.1924 tarih ve 430 SK. RG. 6.3.1924,63.

421 RG. 7.11.1935, 2469, Tebliğler Dergisi, 22.9.1941,140, C.IV, s.26.
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1935 yılında çıkarılan Yabancı Okullar Yönergesi’ııde açık bir şekilde 
görülmektedir."422.

Bu yönergede, yabancı okullarda okutulacak Türkçe ve kültür dersleri, 
yabancı okullar öğretmenleri, tatil günleri, okutulacak kitapların tâbi olacakları 
esaslar ve denetim hususları ile yabancı okulların kapasite artırımına ilişkin esaslar 
yer almaktadır. ‘'Yabancı Okullarda Teşkilat” başlığını taşıyan bölüm (m. 17, 18 ve 
19) konumuz bakımından özel bir önemi haizdir.

Yabancı Okullar Yönergesi’nin 17.maddesi, ’‘Hiçbir yabancı okul yeniden 
şube açamaz” hükmünü amirdir. Bundan başka, Yönerge’nin 18 ve 19.maddeleri 
yabancı okulları yönetsel bakımdan sınırlamaya yönelik düzenlemeleri 
içermektedir. Bu hükümlerde sırasıyla “yabancı okullarda yeniden ihzari sınıf 
açılamaz” (18.m.) ve “yabancı okullarda Bakanlığa kaydettirdikleri sınıf sayısı 
artırılamaz” (19.m.) denilmektedir.

& 3. GÜNÜMÜZDEKİ DÜZENLEME

Genel batlarıyla yabancı okulların tarihî gelişimini verdiğimiz ilk 
bölümden de anlaşılacağı gibi, yabancı okullar MUN dışında, Lozan 
Andlaşması’na kadar ayrıntılı bir hukukî düzenlemenin konusunu oluşturmamıştır. 
Yabancı devletlerin açtığı öğretim kurumlanılın varlığı, Lozan Andlaşması ile belli 
şartlar çerçevesinde tanınmış ve fakat yabancıların yeniden öğretim kurumu açma 
özgürlüğü hususuna yer verilmemiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Lozan Andlaşması, 1. Dünya Savaşı sırasında 
yayınlanan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi, 1924, 1925 ve 1926 yıllarında 
çıkarılan Genelgeler ve 1935 yılında yayınlanan Yabancı Okullar Yönergesi ile 
yetinilmiş; yabancı öğretim kurumlan hakkında kanun düzeyinde bir hukukî 
düzenlemeye gidilmemiştir.

Günümüzde de, yabancı öğretim kurumlan başlı başına tek bir kanunun 
konusunu oluşturmamaktadır. Aşağıda ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz Özel 
Öğretim Kurumlan Kanunu da yabancı öğretim kurumlanın değil, genel olarak 
özel öğretim kurulularının açılış koşullarını ve denetlenmelerini düzenlemektedir.

Yabancı okulların açılabilmesine ilişkin hukuksal düzenlemeleri 
dönemlere ayırıp şu şekilde incelemek mümkündür:
1. Lozan Andlaşması.
2. Lozan Andlaşmasfndan 1965’e kadar olan dönem (Müktesep Haklar Dönemi): 
Bu döneme “Lozan’dan ÖÖKK’na kadar olan dönem” demek de mümkündür. Bu 
dönemde Lozan ile mevcut yabancı okulların varlığı tanınmaya devam edilmiş, 
müktesep hakları korunmuştur. Bu dönemde yabancı okulların açılması istisnaîdir.

4”  ÖKÇÜN, (Okutma), s. 158.
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Yeni yabancı okul açılmasına ilişkin Lozan Andlaşması’nda bir hüküm yoktur. 
Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi bu dönemde yürürlüktedir. Bu düzenlemede, 
yabancı gerçek kişiler tarafından özel okul açılabileceği; yabancı tüzel kişilerin 
okul açmalarının yasak olduğu yer almaktadır42'.
3. 1965-1984 dönemi: 1965 yılında çıkarılan ÖÖKK ile yeni yabancı okullar 
açılması yasaklanmıştır. Bu dönem, yabancı okulların açılmasının yasak olduğu 
tarihsel dilimdir.
4. 1984'den günümüze kadar olan dönem: I984’de ÖÖKK’da yapılan değişiklik 
ile yabancılara öğretim kurumu açma özgürlüğü getirilmiştir.

Lozan Andlaşması ve Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi daha önce 
incelendiği için, burada, ÖÖKK ve yapılan değişiklikler uyarınca günümüzdeki 
düzenlemeler incelenecektir.

I. YABANCI OKULLARIN AÇILM ASI

A) YABANCILARIN İLKÖĞRETİM OKULU AÇABİLMESİ

Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, (ÖÖKK). (1965) Türk vatandaşları ve 
yabancılar tarafından açılan özel öğretim kurumlan ve yabancıların okul 
açabilmeleri ile ilgili düzenlemelerin bir kanuna kavuşturulması amacıyla 1965’te 
çıkarılmıştır. Kanunun gerekçesinde, “Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi’niıı 
günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu ve özel öğretim kurumlanılın 
tâbi olacağı esasların bir an önce kanunla tesbitinin amaçlandığı” 
belirtilmektedir421.

Yabancı okulların açılış koşullarını incelemeden önce ÖÖKK’nın tarihsel 
yorumu yapılarak yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğü konusundaki 
görüşlere değinmek gerekir. ÖÖKK’nıın Hükümet Gerekçesi’nde “Türkiye’de 
yabancıların yeniden öğretim kurumu açmaları mahzurlu ve sebebsiz görülmekte; 
ancak açılmış yabancı okulların, Türk kanunlarına göre kurulacak tüzel kişiler 
tarafından devralınıp idareleri, böylece yabancı oluş hüviyetlerinin sona ermesi 
derpiş edilmektedir. Böylece birer Türk eğitim kurumu olacak bu okulların 
gelişmeleri ve faydalı hizmetler görmeleri beklenmektedir”425, denilmektedir.

ÖÖKK’nun hazırlanması sırasında Geçici Komisyon Raporu’nda ise, 
yabancıların yeniden öğretim kurumu açmalarının yasaklanması görüşü 
tekrarlandıktan sonra, bu kurumlar hakkında bir istisna önerilmektedir:

4:5 Bkz. Yukarıda s. 159.

4!J Millet Mcclisi Tutanak Dergisi. Dönem : 1. Toplantı 2. S.Sayısı 495. 

,:i Millet Mcclisi Tutanak Dergisi, Dönem: I, Toplantı 2, S.Sayısı 496.
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"Milletlerarası andlaşınalar gereğince Türkiye'de belirli bir süre kalacak 
olan yabancıların çocukları için yurdumuzda geçici olarak öğretim kurumu 
açılmasına Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının mütalâası alınarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine. Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.

“Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çocuklar bu kuruculara kayıt ve kabul 
edilmezler”.

ÖÖKK’nun ilk haline yansıyan düzenleme bu şekilde olmamış; “Yabancı 
uyruklu gerçek ve tüzel kişiler kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek ve tüzel kişiler adına her ne surette olursa olsun, yeniden özel öğretim 
ınüessesesi açamazlar", denilerek yabancıların öğretim kurumu açmalarının 
yasaklanmasıyla yetinilmiştir.

Yabancı gerçek ve tüzel kişilere öğretim kurumu açma yasağı getiren bu 
düzenleme 11.7.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3035 sayılı kanunla426 
değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile “yalnız yabancıların devam edebileceği 
milletlerarası nitelikte okul” açılabilmesine Bakanlar Kurulu kararı ile izin 
verilebileceği, bu okulların açılabilmesi için, okul açılmasına ihtiyaç duyacak ülke 
temsilcileri ile Tiirk vatandaşlarının bu amaçla vakıf kurmaları gerektiğine ilişkin 
bir düzenleme getirilmiştir.

Bu düzenleme de bir yıl sonra değiştirilmiştir. 5.11.1985 tarih ve 3236 
sayılı kanunla427 getirilen yeni düzenleme ile milletlerarası okul açılabilmesi için 
vakıf şartı kaldırılmıştır. Milletlerarası okul açılabilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla çıkarılan bu düzenlemenin gerekçesinde, “Kalkınma yolunda olan 
ülkemiz için yabancı sermayenin bilgi, tecrübe y,e teknolojinin faydasını inkar 
etmek mümkün değildir. Her sahada olduğu gibi eğitim sahasında da yabancı 
sermayenin yatırım yapabilmesi için en azından mevzuattaki engelleyici ve 
zorlaştırıcı hükümleri değiştirmek gerekmektedir”, denilmektedir.

Bu düzenleme ile yabancılara öğretim kurumu açma özgürlüğü hususunda 
MUN’da bile olmayan tam bir özgürlük getirilmektedir. Fakat, öğretim kurumu 
açına özgürlüğü de bu özgürlüğün yabancılara tanınması ile değil, yabancı 
sermayenin getirilmesi ile açıklanmakta ve gerekçelendirilmektedir. Bu 
düzenleme, yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğünün siyasal iktidarların 
dünya görüşüyle ve ideolojik yapısıyla ne kadar bağlantılı bir konu olduğunun 
tipik göstergesidir.

3236 sayılı kanun ile getirilen ve halen yürürlükte olan yeni düzenleme şu 
şekildedir:

“Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası 
öğretim kurumu yabancı uyruklu gerçek ve tiizel kişiler tarafından, doğrudan ya

426 RG, 29.8.1984. 18472.

427 RG. 9.11.1985. 18923.
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da Türk vatandaşlarıyla ortaklık yoluyla 6224 sayth Yabana Sermayeyi Teşvik 
Kanıtını çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izni ile açılabilir. Türk vatandaşları ve 
tiizel kişiler de kendi adlarına aynı maksatla milletlerarası mahiyette öğretim 
kurumu açabilirler” (m.5/1).

ÖÖKK/na göre, milletlerarası nitelikte öğretim kurumu, yabancı gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından doğrudan doğruya ya da Türk vatandaşları ile ortaklık 
yoluyla  açılabilecektir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Tiirk vatandaşları ile 
kuracağı ortaklığın çeşidi kanunda belirtilmemektedir. Kanını koyucunun 
yabancıları Türk vatandaşları ile kuracağı ortaklığın çeşidi konusunda özgür 
bıraktığı söylenebilir. Kişi ve mal ortaklıklarının bu kapsama dahil olduğu 
düşünülürse, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türk vatandaşları ile birlikte 
oluşturacağı dernek, vakıf ya da şirketler kurarak milletlerarası nitelikte öğretim 
kurumu açabileceklerini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu değişiklik ile yabancılara 3035 sayılı kanun ile getirilen öğretim 
kurumu açma özgürlüğü kolaylaştırılmıştır. Çünkü 3035 SK’ııda yalnızca "okul 
açılmasına ihtiyaç duyacak ülke temsilcileri ile Türk vatandaşlarının kuracağı 
vakıflar yoluyla” milletlerarası nitelikte öğretim kurumu açılabileceği 
düzenlenmekteydi. Yeni düzenleme ile yabancılara yukarıda belirtilen kolaylık 
sağlanmış olmaktadır. Bu düzenleme ile Türk vatandaşlarına da milletlerarası okul 
açıııa imkânı tanınmıştır.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki; yabancılar tarafından açılacak 
milletlerarası öğretim kumullarına yalnızca yabancı öğrenciler devam edebilecek, 
Türk vatandaşları açılan bu okullarda öğrenim göremeyeceklerdir. Kanun koyucu, 
yabancıların devam edebileceği bu okulları ifade etmek için yabancı okul yerine 
karışıklığa yol açabilecek nitelikte “milletlerarası öğretim kurumu" deyimini 
kullanmaktadır428.

ÖÖKK'da sırf yabancıların gidebileceği milletlerarası nitelikli öğretim 
kurumlan konusunda da bir sınırlama getirilmiştir. Buna göre yabancılar ilk ve 
orta dereceli okullar açabilir (1997 değişikliği deyimi ile söyleyecek olursak 
“ ilköğretim okulu” açabilirler): fakat yüksek okul açamazlar. Bu hükümden de 
anlaşılacağı üzere, yabancıların “yalnızca yabancıların gidebileceği yüksek 
öğretim kurumu açına hakkı” yoktur. ÖÖKK’nın değişik 5.m.’sine göre;

“Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası 
öğretim kurumu (yüksek öğretim hariç) yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından, doğrudan ya da Türk vatandaşlarıyla ortaklık yoluyla ... açılabilir”.

4211 Bu öğretim kurumlanılın milletlerarası standartta bir eğitim mi vermekte olduğu, yoksa bu 
kurumlara Türk vatandaşı alınmayacak olduğu için mi milletlerarası olduğu açık değildir. 
"M illetlerararasf sıfatına nail olanın ne olduğu anlaşılamamaktadır.
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B) YABANCILARIN YÜKSEK ÖĞRETİM  KURUMU  
AÇABİLMESİ

Yüksek öğretim kurumundan maksat, Millî Eğitim Temel Kanunu 
m.36’da sayılanlardır. Bu htikme göre yiiksek öğretim kuntımr, “üniversiteler, 
fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar. meslek yüksek okulları, 
uygulama ve araştırma merkezleredir.

ÖÖKK’nda yüksek öğretim kurumu denilmektedir, yüksek öğretim 
kurumu üniversiteye indirgenmemiştir. Bu nedenle, sırf yabancıların gidebileceği 
bir üniversite açılamayacağı gibi bir kolej, yüksek okııl ya da araştırma merkezi de 
açılamaz.

Bu hükme aykırı olarak uygulamada kolej adı altında okullar açılmasına 
izin verildiği görülmektedir. Bir öğretim kuıumunun adının kolej olması, onun 
yüksek öğretim kurumu olmayacağını göstermez. Bizim eğitim sistemimizde 
kolej; orta okul ve lise düzeyinde eğitim veren okullardır. Lise düzeyinden daha 
ileri bir seviyede öğretim veren bir okulun adının “kolej” olması, onun bir yüksek 
öğretim kurumu olmadığını göstermez, göstermeyebilir. Kısaca, açılacak okulun 
ismi değil, verilecek eğitimin niteliğinin yüksek öğretim düzeyinde olmaması 
gerekir. Sırf yabancıların gidebileceği adı kolej olan ama yüksek öğretim 
düzeyinde öğretim veren bir okul ÖÖKK ı ı o ’e göre açılamamak gerekir.

ÖÖKK’ıuın hükmüne göre yalnızca yabancıların gidebileceği yüksek 
öğretim kurumu açılamaz. Acaba yabancılar Türk vatandaşlarının da devam 
edebileceği viiksek öğretim düzeyinde öüretim veren öüretiın kurumu açabilirler 
mi? Bu soru yabancıların vakıf kurmak yoluyla yüksek öğretim kurumu açıp 
açaınayacakları ile yakından ilgilidir.

Anayasanın 130. maddesi yüksek öğretim kumullarının vakıflar 
tarafından kurulabilmesine olanak sağlamaktadır. Yüksek Öğretim Kanunu’ııda da 
“vakıflar, ... yüksek öğretim kurumlan veya bunlara bağlı birimlerden birini veya 
birden fazlasını kurabilirler”, hükmüyle vakıf yoluyla yüksek öğretim kurumu 
açılabileceği düzenlenmektedir (2880 SK ile değişik ek madde 2).

Yabancıların vakıf kurmak yoluyla Türk vatandaşlarının da devanı 
edebileceği yüksek öğretim kurumu açmaları mümkün müdür? Çelikel, 
“Anayasanın amacı bu kurumlanıl Tüık vakıfları tarafından kurulmasıdır" 
görüşündedir429.

4W ÇELİKEL. s. 195: TEKİNALP de A nayasa’nın 130.nıaddesinde yer alan vakıllar yoluyla yüksek 
öğretim kurumu kurulabileceğine ilişkin hüküm hakkında "burada yabancılara tanınan bir imkân söz 
konusu değildir" demekle. ÇELİK EL'in görüşüne yaklaşmaktadır. A nayasa'nın bu hükmü 
düzenlenirken hazırlık çalışmalarında yabancıların yiiksek öğretim kıırmu aşamayacaklarına ilişkin bir 
görüşe rastlanaınamıştır (Bkz. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi. C.X. Birleşim: 14 7 -156; Birleşim: 155. 
s.720-722).
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Anayasa’nın 130. maddesinde yer alan yüksek öğretim kurumlarının 
vakıflar aracılığıyla kurulabilmesine dair hükümden amaç, Türk vakıfları 
tarafından kurulmak ise, “Türk vakfı”-“yabancı vakıf’ kavramlarının belirlenmesi 
gerekecektir.

Türk hukukuna göre, tüzel kişilerin uyrukluğunun belirlenmesinde 
merkez yeri esas alınır. Vakfın merkezi Türkiye’de ise vakıf Türk vakfıdır. Fakat 
bu yolla kurulan bir yüksek öğretim kıırumuna Türk vatandaşlarının alınmaması 
söz konusu değildir. Yani yalnızca yabancıların gidebileceği milletlerarası nitelikte 
bir yüksek öğretim kurumu açmak, ÖÖKK m.5 uyarınca mümkün değildir.

Amaç yüksek öğretim kurumlarının Türk vakıfları eliyle kurulmûsı olsa 
bile, yabancılar da vakıflarda görev alabilirler. Yabancıların vakıf kurucusu 
olmalarını açıkça yasaklayan bir yasal düzenleme mevcut değildir, vakıf 
yöneticiliği ise belli şanlara bağlanmıştır.

Yabancıların vakıf kurabilmeleri, vakıf kurucusu olabilmeleri, vakıf 
yöneticiliği yapabilmeleri hususu Türk Yabancılar Hukuku bakımından özel olarak 
incelenmeye değer bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda yasal 
düzenlemelerde ayrıntılı hükümler sevkedildiği de söylenemez4'’0.

Türk hukukunda vakıflar, bir ayrıma göre Türk Medeni Kanunu’na göre 
vakıflar ve özel nitelikli kanunlara göre kurulan vakıflar olmak üzere ikiye 
ayrılabilirler4’1. Türk Medeni Kanunu’na göre kurulacak olan vakıflar hakkında 
MK. m.73-8l/B hükümleri uygulanır. Medeni Kanun’un anılan hükümlerinde 
yabancılarla ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Medeni Kanundan başka, bu 
tür vakıflar hakkında ayrıntılı düzenleme “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine

‘ " Tlirk hukukunda vakıflarla ilgili olarak Öyle çok düzenleme yapılmıştır ki arlık ''Vakıflar Hukuku" 
şeklinde bir uzmanlık alanının varlığından bile söz edilebilir Bundan daha da önemlisi, tüzel kişilerin 
uyrukluğu konusunda ayrı bir kanun yoktur. "Çeşitli kanunlarda mevcut kurallardan vatandaşlık kriteri 
çıkarılmak islenirse Medeni Kanunim. Ticaret Kanununun. Dernekler Kanununun ve Vakıllar 
Kanununun, tüzel kişilerin vatandaşlıklarının tesbitinde. şenel kanun niteliğinde olduğu kabul 
edilebilir. Fakat bunların hiçbiri doğrudan doğruya vatandaşlık hakkında kurala sahip değildirler" 
(TEKİNALP. s.53). Medeni Kanunun 49 maddesinde "hükmi şahısların ikametgâhı, nizamnamesinde 
hükümler bulunmadıkça muamelelerinin tedvir olunduğu m ahaldir'. denilmekledir. Tüzel kişilerin 
uyrukluğu konusunda kuruluş yeri, merkez yeri, kontrol teorisinden hareket eden teoriler vardır: (Bu 
konuda bkz. TEKİNALP. s.50. dn.(4)). Türk Hukukunda "merkez yeri " teorisinin ağırlıklı olarak 
savunulduğu söylenebilir. Türk hukukuna göre kurulmuş, tüzel kişilik kazanmış ve merkezi Türkiye'de 
bulunan vakıfların "Türk v ak fı' olarak tanımlanması yanlış olmayacaktır kanısındayız: (tin yönde bkz. 
TEKİNALP, s.56.) Yabancıların görev aldığı ya da Türkiye'de varlıkları tanınmış vakıflar da “Türk 
Vakfı "dırlar. Bu hususta TEKİNALP şu ifadeyi kullanmaktadır : "Türkiye’de yabancı cemaatlere ait 
vakıflar da farklı dinî inanışları olan kişilerin kurduğu tüzel kişiler olsalar bile varlıkları Lozan ile 
tanınmış, daha sonra Türk kanunlarına tâbi tutulmuş Türk vakıflarıdır": s.56, dn .(l9)

131 Bu konuda ve amaçlarına göre vakıfların türleri hakkında bkz. BALLAR. S.: Yeni Vakıflar Hukuku, 
İstanbul 1987. s.10.
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Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük”4̂  ’de yer almaktadır. Bu düzenlemeye 
göre:

“Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların 
yöneticilerinin T.C. uyruğunda olmaları esastır. Ancak vakfa ait eğitim, bilim, 
sanat, tıp ve sağlık kuruluşlarının yönetim organlarında salt çoğunluk 
oluşturmamak şartıyla yabancı uyrukluların da görev almalarına ve vakıfların veya 
kuruluşlarının yurt dışındaki benzer araçlı vakıf kurulularla işbirliği yapmalarına 
Bakanlar Kurulu’nca izin verilebilir” (Ek madde 2).

Bu maddedeki dil yanlışları için bir tüzük daha çıkarılmıştır! Maddedeki 
"benzer araçlı” deyimi "benzer amaçlı” olarak değiştirilmiş ve "vakıf" 
kelimesinden sonra "veya” bağlacı eklenmiş; "benzer amaçlı vakıf veya 
kuıumlarla işbirliği” şeklinde değişiklik yapılmıştır4” .

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak olan vakıflarda 
yöneticilik için Türk vatandaşı olmak esas alınmıştır. Yabancıların bu kabil 
vakıflarda yönetici olmaları Bakanlar Kurulu kararına bırakılmıştır. Yabancıların 
vakıf yöneticisi olmalarının bir tüzükle sınırlandırılması yabancıların haklarının 
kanunla sınırlanacağına ilişkin Anayasa m. 16‘ya aykırılık oluşturmaktadır.

Yabancıların vakıf kurucusu olmalarını yasaklayan bir düzenleme de 
Medeni Kanuıı’da ve Vakıflar Kanunu’nda yer almamaktadır. Türk Yabancılar 
Hukııku’ııda yabancıların hakları bakımından getirilen genellik ve eşitlik ilkesi 
uyarınca herhangi bir hak ve özgürlük alanında yabancıların bu hakka sahip 
olmadığının açıkça yasaklanmadığı durumlarda onların da bu hakka sahip 
oldukları sonucuna ulaşılabilir.

Merkezi yurt dışında bulunan bir üniversitenin (ya da yüksek öğretim 
kurununum) -şirketler ya da derneklerin şubesi gibi- bağlı biriminin Türkiye’de 
açılması mümkün müdür? ÖÖKK'na göre yalnızca yabancıların gidebileceği bir 
yüksek öğretim kurumu açılamaz. Fakat merkezi yabancı ülkede bulunan bir 
yüksek öğretim kurununum bağlı birimi Türkiye’de Türk vatandaşlarına da 
faaliyet göstermek amacıyla kurulabilir mi? Bu soruya olumlu yanıt vermek 
gerekir. Bunu engelleyen bir düzenleme ÖÖKK ve Yüksek Öğretim Kaıuınu'nda 
yer almamaktadır.

Uygulamada merkezi yurt dışında bulunan yüksek öğretim kurumlanılın 
Türkiye’de irtibat büroları açmalarına rastlanılmaktadır. Önemine binaen irtibat 
büroları ile ilgili hukukî düzenlemelere değinmek gerekir. İrtibat bürolarının

J'!Yeni Vakıflar. Kaııtııılar-Tiiziikler-Genelgeler. T.C. Başbakanlık Vakıllar Genel Müdürlüğü Personeli 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışına Vakfı Yayınları, (Yeni Vakıflar). B.2. Ankara 1992, s.35-52.

4ÎÎ Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzilk Un Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Tüzük, (Yeni l'akıflar), s.53.
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faaliyetleri Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ 'in1' 1 dördüncü 
maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre,

“Dışarıda yerleşik kuruluşlar'10 Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için 
aşağıdaki belgelerle Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

1. İrtibat bürosunun tüm masraflarının yurt dışından getirileceğinin beyan 
edildiği taahhüt mektubu.

2. Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait:
a) Faaliyet belgesi(bu Tebliğin 2.maddesinde belirtilen şekilde tasdik

edilmiş),
b) Son yıl faaliyet raporu (son yıl bilançosu ve faaliyet alanını ihtiva

eden).
3. Türkiye'deki irtibat bürosunun yapacağı işler, çalıştırılacak personel 

sayısı, bir yıl içinde yapılacak masraflar hakkında ayrıntılı bilgi.
4. İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak kişiye 

verilecek yetki belgesi.
Dışarıda yerleşik kuruluşların Türkiye’de açacakları irtibat bürosunun 

tüm masrafları yıırt dışından getirilecek dövizlerle karşılanır. İrtibat büroları 
hiçbir ticari faaliyet yapamaz ve verilen izin konusu dışında faaliyette 
bulunamazlar. Ayrıca bu bürolar, kapanış ve tasfiye haricinde, kâr ve benzeri 
transfer talebinde bulunamazlar”.

Öğretim faaliyeti de bu hükümde yer alan irtibat bürolarının ticarî faaliyet 
yapma yasağı kapsamında değerlendirilmektedir. Kurulacak irtibat bürolarında 
öğretim faaliyeti verilecek olursa öğrencilerden katkı payı alınacaktır ve bu da bir 
ticarî faaliyettir, denilmektedir.

İrtibat bürolarının faaliyet alanının bu şekilde daraltılması yukarıda 
anılan Tebliğ ile Çerçeve Kararı ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu1’6 arasında 
bir uyumsuzluk olduğunu göstermektedir. Şöyleki, Yabancı Sermayeyi Çerçeve 
Kararı’nın “genel esaslar” başlığını taşıyan üçüncü maddesinde “yurt dışında 
yerleşik kişi ve kuruluşların yatırım yapm ak ve/veya ticarî faaliyette bulunmak 
amacıyla %irket kurma, ortaklığa katılma, şube ve irtibat bürosu açma müracaatları 
Müsteşarlık tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde incelenerek 
neticelendirilir” (m.3/1-a), denilmektedir. Kararda iıtibat bürolarının faaliyet 
alanına ticarî faaliyetin de girdiği şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. Kararın ilk

4.4 RO. 24.8.1995. 22384 [Bu tebliğ RG. 27.6.1996. 22679 sayılı Resmi G azete'de yayınlanan 3 nolu 
Tebliğ ile değiştirilmiştir].

4.5 Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı (RG. 23.7.1995. 22352] 
m.2 de "yabancı ülkelerin vatandaşlığını haiz olan gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde, bu ülkelerin 
kanunlarına göre teşekkül etmiş tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır.

4W 18.1.1954 tarih ve 6224 sayılı kanun, RG.. 23.1.1954, 8615.

148



maddesinde, ‘‘dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Hazine Müsteşarlığı Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen izin ve/veya teşvik belgelerinde yazılı olan 
ve buna uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilen ana 
sözleşmelerinde belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla, her tiirlii ma! ve hizmet 
üretimine yönelik sınaî, ticari, ziraî ve sair konularda faaliyette bulunabilirler”, 
denilmekte yabancı sermayenin faaliyet alanı geniş tutulmaktadır.

Ayrıca Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun ikinci maddesinde "bu 
kanun mevzuuna giren4'' bir teşebbüsün verimli bir şekilde kurulması, tevsii veya 
yeniden faaliyete geçirilmesi için hariçten ithal edilen ...” denilip belli kalemler 
“ana yabancı sermaye” olarak kabul edilmektedir.

Yabancı sermayeyle ilgili bu hükümler, Türkiye’de yabancıların yatırım 
yapmasını kolaylaştırmak için getirilmiştir. Kanun, Karar ve Tebliğ arasındaki bu 
uyumsuzluk bir yana bırakılacak olursa, irtibat büroları aracılığıyla yüksek öğretim 
faaliyetinde bulunulması bu kurumun düzenlenmesinin amacım aşar 
görünmektedir. Çünkü yurt dışında yerleşik kurumlanıl Türkiye’de açacakları 
irtibat bürosunun düzenlenmesinden maksat, yüksek öğretim faaliyeti değil, 
iletişim ve işbirliğini geliştirmek olmalıdır. Bu amaçla örneğin merkezi yurt 
dışında bulunan bir yüksek öğretim kurumun Türkiye’de açacağı irtibat bürosunda 
o kurum hakkında bilgi verilebilir, kayıt ve kabul işlemleri ile o öğretim 
kurumunda verilen eğitim ve bu eğitimi sağlayan kişiler hakkında bilgi 
edinilebilir.

Uygulamada, merkezi yurt dışında bulunan yüksek öğretim kurumlanılın 
merkezi Türkiye’de ve Türk kanunları uyarınca tüzelkişilik kazanarak öğretim 
faaliyetinde bulunmak yerine, bir Türk tüzelkişiliği ile anlaşarak onun bünyesinde 
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurslar açtığı ve sertifika verdiği görülmektedir. 
Türk millî eğitim sisteminde kurs açılması ve koşulları ile denetlenmeleri 
ÖÖKK’nunda düzenlenmiştir (m.l). Açılan bu kurslar sonrasında verilen 
sertifikalar4’8, merkezi yurt dışında bulunan yüksek öğretim kurumlan tarafından 
denkliği kabııl edilerek tanınmaktadır.

Özetle, yabancıların Türk vatandaşlarının da devam edebileceği yüksek 
öğretim kurumu açmalarının yasaklayan bir düzenleme mevcut olmadığı gibi, 
buna açıkça cevaz veren bir düzenleme de yoktur. Yabancıların haklarının kanunla

4,7 Kamımın mevzuu ilk maddesinde "Bu kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün: a) memleketin İktisadî 
inkişafına yararlı olmak, b) Türk hususî teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet sahasında çalışması, 
şartıyla Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin kararı ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile Türkiye'ye 
ithal edilecek yabancı sermaye ve dışarıdan yapılacak istikrazlara tatbik olunur” , şeklinde 
belirlenmiştir.

J!* Kurs sonunda verilen sertifikaların denkliği YÖK tarafından tanınmamaktadır. Bu kabil faaliyette 
bulunan kıırumlann verdikleri ilânlarda merkezi yurt dışında bulunan bir üniversitenin diplomasını 
verdiği şeklinde yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır.
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sınırlanacağına ilişkin Anayasa’nın 16.maddesi bu sonuca varılmasını 
gerektirmektedir. Bu alanda bir sınırlama getirilecekse bunun Yüksek Öğretim 
Kanununda yer alması beklenirdi. Yukarıda da değinildiği gibi, Yüksek Öğretim 
Kanununda yüksek öğretim kurumu açma hususunda yabancı tüzel kişilere açıkça 
bir sınırlama getirilmemiştir. Yabancıların da Türkiye’de Türk kanunları uyarınca 
vakıf kurmak yoluyla yüksek öğretim kurumu açmaları mümkün görünmektedir. 
Yabancıların vakıf kurucusu olmalarını yasaklayan bir düzenleme yoktur, vakıf 
yöneticiliği ise izin şartına (Bakanlar Kurulu tarafından verilir) bağlanmıştır.

Sorun yüksek öğretim kurumu açma ile yüksek öğretim faaliyetinde 
bulunmanın Türk vatandaşlarına özgülenip özgülenemeyeceğidir. Yüksek öğretim 
faaliyetinde bulunma Türk vatandaşlarının tekeline bırakılırsa, yukarıda kurs 
açma veya sair yollarla (yüksek öğretim kurumu açma için gereken sermaye, 
öğretim faaliyetinde bulunacak görevliler, ders programı gibi) yabancı kurumlann 
bunu dolanması pekâlâ mümkündür. Kanun koyucunun bu konudaki tercihini açık 
bir biçimde ortaya koyması bu sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

Yabancıların yalnızca yabancıların gidebileceği bir yüksek öğretim 
kurumu açmalarının ÖÖKK’na göre yasaklanmış olduğu belirtilmişti. 
Yabancıların Türk vatandaşlarının devam edebileceği bir yüksek öğretim kurumu 
açmaları hususunda ise birtakım zorlukların bulunması nedeniyle, bu tür 
kurumlann Türkiye ile ikili anlaşmalar çerçevesinde kurulması yolu izlenmektedir. 
Galatasaray Üniversitesi ile İstanbul Batı Üniversitesi bu kurumlann örneğini 
teşkil etmektedir. Her iki yüksek öğretim kurumu da Türkiye ile Almanya ve 
Fransa arasında imzalanan ikili kültür anlaşmalarından yola çıkılarak y; ve bir 
çerçeve anlaşma ile kurulmuştur

Galatasaray Üniversitesi, Türkiye ile Fransa arasında yapılan bir 
anlaşmaya dayalı olarak kurulmuştur'"0. Bu anlaşmaya göre anılan kurum, “Türk 
Hükümeti tarafından Galatasaray Lisesi esas alınarak kurulan, eğitim dili 
Fransızca olan bir öğretim kurumu çerçevesinde, aralarındaki işbirliğini ilk ve 
yüksek öğretim alanlarına yaymak dileği ile” kurulmuştur. Galatasaray 
Üniversitesi, aslında, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu (GEÖK)’nun bir 
parçasıdır. GEÖK, Anlaşmaya göre, "liseye bağlı ilkokul, halen Galatasaray adını

4W Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 17 Haziran 1952 tarihli Külliir Anlaşması, 29 Ekim 1968 
tarihli Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması ile Anlaşma ekini oluşturan mektup tealisi çerçevesinde 
kurulmuştur. İstanbul Batı Üniversitesi ise, 8 M ayıs 1957 tarihli Kültür Anlaşm ası'ndan hareketle 
kurulmuştur.

440 ’‘Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu’na İlişkin Olarak Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma", RG„ 22.5.1992, 21235 ve “Galatasaray Eğitim ve Öğretim 
Kurumunun Statüsünün Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu nun 92/3572 Sayılı K ararı". RG.. 
6.11.1992, 21397. Bu Bakanlar Kurulu kararı, G E Ö K 'nu "Galatasaray Ü niversitesi"ne dönüştüren 
1.6.1994 tarih ve 3993 sayılı kanun (RG„ 6.6.1994, 21952) ile yürürlükten kaldırılmıştır.
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taşıyan lise ve yargı ve idare yüksek okulu ile ileri teknolji yüksek okulunun da 
bulunduğu yüksek öğretim birimlerinden oluşmaktadır (m.3). GEÖK başkanı 
Türk, biri Türk diğeri Fransız iki başkan olmak üzere iki başkan yardımcısı 
tarafından yönetilmektedir (m.5). Kurumda görev alacak Fransız uzman ve 
yetkililerin Türk Hükümetinin onayından sonra Fransız Hükümeti tarafından 
atanması (m.9/1), eğitim dilinin Fransızca olması (m.4/1) ve dengi Fransız öğretim 
kurulularındaki eğitime benzer bir program izlenmesi nedeniyle, adeta yabancı bir 
öğretim kurumu niteliğini taşımaktadır.

Galatasaray Eğitim ve Öğretim kurumu, 1.4.1994 tarih ve 3993 sayılı 
kanun441 ile “Galatasaray Üniversitesi"ne dönüştürülmüştür. Bu kanuna göre, 
Galatasaray Üniversitesi, “rektörlüğe bağlı olarak; a) Hukuk Fakültesi, İktisadî ve 
İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile 
Fen-Edebiyat Fakültesinden; b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri 
Enstitüsünden; c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilköğretim okulundan 
oluşmaktadır”(m.l). Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, Galatasaray 
Üniversitesinde eğitim ve öğretim bakımından Fransız ekolü uygulanacak (yani 
öğretim dili Fransızca olacak) ama, kurum, bir devlet üniversitesi kategorisi içinde 
yer alacaktır442.

Aynı şekilde İstanbul Batı Üniversitesi de, Türkiye ile Almanya arasında 
yapılan bir anlaşma uyarınca kurulmuştur44’. Bu kurum, “kültür işbirliğini, 
ilköğretim ve yüksek öğretim alanlarına da yaymak amacıyla eğitim veren bir 
devlet okulu olan “İstanbul Lisesi"nin ortaya koyduğu başarılı örneğin üniversite 
düzeyinde sürekliliğini temin ve Türkiye’de Almanca eğitim veren okulların 
mezunlarına ve Almanya'dan dönen öğrencilere ilköğretimden başlayarak 
yükseköğretime uzanan Almanca bir eğitim-öğrenim alanağı sağlamak amacıyla” 
kurulmuştur. Anlaşmaya göre, eğitim ve öğretim dili esas olarak Almanca olan bu 
kurum, liseye bağlı mevcut vakıf ilköğretim okulu, İstanbul Lisesi ve Türk-Alınan 
Vakıf Üniversitesi (İstanbul Batı Üniversitesi) birimlerinden oluşmaktadır (m.3).

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türk vatandaşlarının da devam 
edebileceği ilköğretim kurumu açıp aşamayacağına ilişkin bir düzenleme 
ÖÖKK’nda yer almamaktadır. ÖÖKK’nda getirilen düzenleme ile yabancılara 
yalnızca yabancıların devam edebileceği öğretim kurumu açma imkanı tanınmış; 
fakat özel öğretim kurumu açabilecek kişiler arasında yabancı gerçek ve tüzel

441 RG„ 6.6.1994, 21952.

442 Bkz.: Galatasaray Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. RG., 8.5.1995,22281.

44î ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de 
Almanca Eğilim Veren Bir Vakıf Üniversitesi’nin Kurulmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması”, RG„ 
5.1.1998, 23221.
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kişiler sayılmamamıştır. Uygulama, yabancılara bu hususta bir yasaklama 
getirildiği yolundadır.

ÖÖKK m .l ’e göre özel öğretiın kurumu açabilecek kişiler “T.C uyruklu 
gerçek kişiler, özel hukuk kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen 
tüzel kişiler”dir. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türk vatandaşları ile yabancıların 
devam edebileceği öğretim kurumu açamayacaklardır. Merkezi Türkiye’de ve 
Türk kanunlarına uyularak kurulmuş olan tüzel kişiler Türk hukukuna göre “T.C 
uyruklu” olarak kabul edilip özel öğretim kurumu açabilmelidirler. ÖÖKK ııı.l bu 
konuda bir yasaklama getirmemektedir. Fakat Danıştay’ın görüşü bu konuda 
olumsuzdur.

Danıştay, verdiği bir istişarî mütalâada444, yabancıların Türk 
vatandaşlarının da devam edebileceği dil kursu açmasının mümkün olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır. Karara konu olay şudur: A.B.D. uyruklu ...International Inc. 
ve Macmillan Capital Corp. tarafından Türkiye’de "X Lisan Merkezi Limited 
Şirketi" kurulmuştur. Adı geçen şirket yurdumuzda yerli ve yabancı öğrencilerin 
devam edeceği, İngilizce, Türkçe ve diğer yabancı dillerin eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde bulunmak üzere lisan kursu açmak istemektedir.

MEB’nın görüşü, adı geçen şirketin yerli ve yabancı uyruklu öğrencilerin 
devam edeceği, okul ya da kurs açmasının 625 SK’un özüne aykırı olduğu, Türk 
millî eğitiminin ve kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun olmadığı 
yönündedir. MEB, Danıştay’dan a) şirketin TC uyruklu sayılıp sayılamayacağını 
ve b) TC uyruklu özel hukuk tüzel kişilerinin sahip bulunduğu bütiin haklardan 
istifade ederek yerli ve yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği bir 
öğretim kurumu açıp açmayacağını sormuştur.

Danıştay, ÖÖKK m.l ve m.5 hükümlerinin birlikte incelenmesinden özel 
öğretim kurumlanılın kural olarak T.C uyruklu gerçek kişilerle tüzel kişiler 
tarafından açılacağı, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin 6224 SK 
çerçevesinde ve yalnız yabancı öğrencilerin devam edebileceği öğretim kurumu 
açabileceğini belirtmektedir.

Danıştay kararında son olarak “bu durum karşısında yabancı uvruklu 
öğrencilerle birlikte verli öğrencilerin de devam edeceüi uluslararası nitelikte 
öğretim kurumu acınası. 625 SK ııı.5’e aykırı; 1739 SK’nda Türk vatandaşlarının 
ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan millî birlik ve 
bütünlük içinde İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve 
hızlandırmak nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir 
ortağı yapmak olarak ifade edilen Türk millî eğitiminin amacıyla bağdaştırılması 
da olası görülmemiştir” denilmektedir. Danıştay kararında, Türk vatandaşlarının

“ 4 Danıştay I. D airesi’nin E .1990/33 vc K .1990/40 SK kararı için bkz. Danıştay Dergisi, 1991, S.80-81, 
s.63-69.
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da Türk ve yabancıların devam edebileceği milletlerarası nitelikte öğretim kurumu 
açmasının miimkiin olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Danıştay kararında yabancılar tarafından Türkiye’de kurulan şirketin 
uyrukluğu sorununa girilmemiştir. Bu husus kararda şu şekilde dile 
getirilmektedir:

“ÖÖKK m.5 gereğince, vabancı uyruklular gibi Türk vatandaşları ve tüzel 
kişileri de verli ve yabancı uvruklu öğrencilerin birlikte devam edeceği uluslararası 
nitelikte öğretim kurumu açamavacaûına »öre 6224 SK çerçevesinde ve TTK 
hükümlerine dayanılarak yabancı uyruklular tarafından kurulan bir şirketin, söz 
konusu 6224 SK uyarınca aynı alanda faaliyet gösteren T.C uyruklu özel hukuk 
tiizel kişilerine tanınan tüm haklardan yararlanması gerektiği, böylece yerli ve 
yabancı uyruklu öğrencilerin devam edeceği özel öğretim kurumu açılabileceği 
savı yasal dayanaktan yoksun bulunmakta, bu durumda T.C uyruklu bir özel hukuk 
tüzel kişisi sayılıp sayılmaması hukukî bir önem taşımamaktadır”.

Bu karara göre: yabancılar da. Türk vatandaşları da. Türkiye’de Tiirk 
vatandaşlarının da devam edebileceği öğretim kurumu açamayacaklardır. 
ÖÖKK’nda bunu yasaklayan bir hüküm yoktur. Danıştay kararındaki görüşün 
kabul edilmesi, “yabancıların haklarının kanunla sınırlanacağına” ilişkin 
Anayasanın 16.maddesine aykırılık oluşturur.

Ayrıca, Türk vatandaşları ile yabancı öğrencilerin devanı edebileceği 
öğretim kurumu açmak Türk millî eğitim sisteminin amaçlarına da aykırı değildir. 
Türkler tarafından açılan Türk özel okullarında ve varlığı Lozan Andlaşınası ile 
tanınmış yabancı özel okullarda Türk vatandaşları ile yabancılar aynı anda 
öğrenim görmektedirler. Danıştay’ın görüşü kabul edilirse yabancıların da öğrenim 
gördüğü Türk özel okullarının açılması Türk millî eğitim sisteminin esaslarına 
aykırılık oluşturmaktadır. Danıştay, burada, ‘'uluslararası nitelikte öğretim 
kurumu”nu tanımlamalıydı. Bu tanım yapılmadıkça, Danıştay’ın bu mütalâası, 
hiçbir maddî içerik taşımamaktadır. Danıştay, iki kavramı birbiriyle karıştırarak 
“Türk vatandaşlarının da devam edebileceği uluslararası nitelikte öğretim kurumu” 
ifadesini kullanmaktadır. Uluslararası öğretim kurumu ÖÖKK’nda zaten 
tanımlanmıştır.

Türk kanunları uyarınca kurulmuş ve merkezi Türkiye’de bulunan bir 
tüzel kişinin bir Türk tüzel kişisi olduğu Danıştay kararında açıkça belirtilmese de, 
bu hususa işaret edilmekte ve bu kurumların “T.C uyruklu” özel hukuk tüzel 
kişilerinin yararlanacağı haklardan aynen yararlanacağı ifade edilmektedir. ÖÖKK 
m . l ’de T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin özel öğretim kurumu açabilecekleri 
düzenlenmektedir. Yani; yabancıların da ortak olduğu fakat merkezi Türkiye’de ve 
Türk kanunlarına uygun olarak kurulmuş bir tüzel kişinin Türk tüzel kişisi olduğu 
Danıştay kararında da örtülü olarak belirtilmektedir. Buna rağmen, Danıştay, 
yabancıların Türk ve yabancıların devam edebileceği dil kursu açmasının 
koşullarını değerlendirirken bunu tüm özel öğretim kurumlarına da teşmil ederek
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yabancılara böyle bir yasaklama getirmektedir. Bu nedenle, Danıştay’ın görüşüne 
katılmak mümkün değildir.

II.YABANCI OKULLARIN KAPASİTE ARTIRIMI

Yabancı okulların açılması ile yabancı okulların kapasite artırımı bir 
ölçüde ilişkili görülse de, uygulamada bunlar farklı işlemlere konu olabilir. 
Yabancılara öğretim kurumu açma özgürlüğü verilmese bile, yabancı okulların 
mevcut şubelerinin artırılması yönünde bir hukuksal düzenleme yapılarak 
yabancılara böyle bir imkân verilebilir.

Nitekim, Lozan Andlaşınası ile varlıkları tanınan, fakat yabancı öğretim 
kurumu açmanın yasaklandığı yıllarda, yabancılar kendilerine tanınan böyle bir 
imkândan yararlanabilirler; zaman zaman da yararlanmışlardır. Özel Okullar 
Yönergesi’ııin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, yabancı okulların şube 
artırımı konusunda Kültür Bakanlığı yeni bir öğretim kurumu açılamayacağına 
ilişkin bir tamim çıkarmıştır. Anılan yönergede yer alan “hiçbir yabancı okulun 
yeniden şube açaıııaması” hükmü uygulamada tereddütlere yol açmıştır. 
Bakanlığın 24.5.1938 tarihinde yayınladığı tamimde bu maddenin nasıl 
yorumlanacağı belirtilmektedir:

"Bu maddede tasrih edilen “hiçbir yabancı mektebin yeniden şube 
açamaması keyfiyeti” mesela bir lisenin yeniden ticaret şubesi açmaması veya bir 
ticaret okulunun lise haline konulmaması demektir ki bu, talebesi fazla olan bir 
sınıfın ikiye ayrılmasına mani değildir”.

Kültür Bakanlığı’nın tamiminde, şube “kol”/ “branş” olarak 
yorumlanmaktadır. Oysa yönergede “yeniden şube açılmasının yasaklanması” 
ifadesinin kullanılması, yeni şubeler, yani sınıflar açılarak yabancı okulların 
öğrenci sayısının artırılmamasına yönelik olsa gerektir'"3. Öğrenci artırımına 
gidilmeksizin şubelerin yani sınıfların ikiye bölünmesi İdarî bir düzenleme 
olmaktan başka bir anlam taşımaz. Yabancı okullar bu tamimden sonra eskisinden 
daha fazla öğrenci alarak ve öğrenci aldıkça şubelerini artırarak öğretim 
faaliyetlerine devanı etmişlerdir446.

ÖÖKK’nda yabancı okulların genişletilmeleri ile ilgili hüküm Kanunun 
20.maddesinde yer almaktadır. Bu maddenin ilk halinde, “yabancılar tarafından 
açılmış bulunan özel öğretim kurumlannııı binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, 
şubeleri açılamaz; bu kurumlanıl mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere 
yeniden binalar inşa edilemez, herhangi bir surette mülk edinilemez ve

445 ÇELİKEL, (s. 190) “tamimin yönergenin maksadını aştığı açıktır" demektedir.

446 ÖKÇÜN, (Okutma), s. 159.
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kiralanamaz”, denilerek yabancı özel öğretim kurumlarının bina, şube veya sınıf 
sayılarının artırılması yasaklanmış bulunuyordu. Bu hükümle, yukarıda anılan 
Özel Okullar Yönergesi’nin yabancı okulların genişletilemeınesine ilişkin 
düzenlemesi kanun bazında tekrar edilmişti.

ÖÖKK’nun 20.maddesi 1984 yılında değiştirilerek447, ‘‘Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim 
kurumlarının, üzerinde kuruldukları arazileri genişletmemek şartı ve Bakanlığın 
izni ile mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci ve teçhizat kapasiteleri en çok bir 
mislini geçmemek üzere artırılabilir veya yenilenebilir. Yeni arazi edinmeleri ve 
kapasitelerini en fazla beş misline kadar artırabilmeleri Bakanlar Kurulunun 
kararına bağlıdır”, cümlesi eklenmiştir.

Bu düzenleme ile yabancı okulların genişletilebilmesine olanak 
sağlanmıştır. Maddenin bu yeni haliyle yabancı okullar, yeni arazi edinebilecekler; 
öğrenci kapasitelerini artırabileceklerdir. Mevcut arazileri üzerindeki binalarım, 
öğrenci sayılarını, ve donanımlarını bir misli anırabilmek için Millî Eğitim 
Bakanlığı’ndan izin alacaklar, fakat yeni arazi edinmeleri ve kapasitelerini beş 
misli artırabilmeleri için ise Bakanlar Kurulu kararı gerekecektir.

III.YABANCI OKULLARIN TAŞ IN MA Z MAL EDİNEBİLMESİ  
VE TAŞINMAZ MALLARI ÜZERİNDE TASARRUFTA  
BULUNABİLMESİ

Yabancı okulların taşınmaz mal edinebilmeleri bu okulların kapasite 
artırımının özel bir boyutudur.Yabancı okullar tüzel kişiliği haiz değildir448. Bu 
nedenle, yabancı tüzel kişilerin taşınmaz mal edinebilmelerine ilişkin kurallar bu 
alanda uygulanmayacaktır. ÖÖKK’nda yabancı okulların taşınmaz mal 
edinebilmeleri ve bu mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmelerine ilişkin hüküm 
kanunun 6 ve 20. maddelerinde yer almaktadır. Kanunun 20.maddesine göre;

“Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış 
bulunan özel öğretim kurumlarının binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri

4,7 RG. 28.7.1984. 18472.

4W Yargıtay'ın II.... Rııııı Rahipler Okuluna kayyım tayin edilmesinin reddi ile ilgili verdiği bir kararda 
“1-1... Rum Rahipler okulunun tüzel kişiliği yoktur. Yani bu okul ne bir demek, ne de bir tesistir" 
denilmektedir: (Yargıtay 2.110. 9 10.1972 tarih ve E.6325. K.589I sayılı kararı için bkz. Resmi 
Kararlar Dergisi. 1972, s.428-429) Yargıtay, daha önceki tarihli bir kararında bir yabancı okul hakkında 
"bu davanın müddeialeyhi, mevcudiyeti Lozan Ahitnamesi mucibince tanınmış bulunan yabancı bir 
hiikmişahıstır" ifadesini kullanmaktadır: (Yargıtay, 2.11D'nin 13.6.1957 tarih ve E.2605, K.3529 sayılı 
kararı için bakz. YAZ1C1-ATASOY.: Şahıs, Aile ve Miras Hukuku He İlgili Yargıtay Tatbikatı. 1952- 
1970, Ankara 1970, s.81). Bu kurunıların "yabancı tüzel kişi” oldukları yolunda bkz. ŞANLI, s.859.
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açılamaz; bu kumulların mevcut binalarının yerine kaim olmak ilzere yeniden 
binalar inşa edilemez, herhangi bir surette miilk edinilemez veya kiralananla:".

Yabancı öğretim kurumlarının taşınmaz mal edinmesine ilişkin bu 
yasaklama var olan taşınmazlar üzerinde tasarruf yetkisine de teşmil edilmiştir. Bu 
taşınmazlar üzerinde intifa (yararlanma) hakkının da kurulamayacağına ilişkin 
Yargıtay HGK'nun verdiği bir kararda449 “625 SK m.20, yabancılar tarafından 
açılan özel öğretim kurumlarının taşınmaz mal mülkiyeti edinmelerini 
kısıtlamıştır. Bu durumda yararlanma (intifa) hakkına sahip olmalarına da olanak 
bulunmadığının kabulü zorunludur”, denilmektedir.

ÖÖKK. m .20/rde  1984 yılında yapılan değişiklik ile yabancılar 
tarafından açılan özel öğretim kurumlarının taşınmaz mal edinebilmeleri Bakanlar 
Kurulu kararına bırakılmıştır. Buna göre;

"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılan 
özel öğretim kurumlarının. üzerinde kuruldukları arazileri genişletmemek şartı ve 
bakanlığın izni ile. mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci ve teçhizat kapasiteleri 
en çok bir mislini geçmemek üzere artırılabilir veya yenilenebilir. Yeni arazi 
edinmeleri ve kapasitelerini en çok beş misline kadar artırabilmeleri Bakanlar 
Kurulu’nun kararına bağlıdır. Bunun dışında binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, 
şubeleri açılamaz; bu kurumların mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere 
yeniden binalar inşa edilemez, herhangi bir surette mülk edinilemez veya 
kiralanamaz.”

Yabancı özel öğretim kurumlarının taşınmaz mallarıyla ilgili bir diğer 
hüküm ise Tapu Kanunu m.3’de yer almaktadır. Bu hiikme göre;

“Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınmış olan 
yabancılara ait dinî, İlmî, hayrî müesseseleı in fermanlara ve hükümet kararlarına 
müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller, bu belgelerin sınırları dışına 
çıkmamak ve hükümetin izni alınmak şartı ile hiikmî şahsiyetleri adına tescil 
olunabilir ”,

Yabancılar tarafından açılmış olan bu kurumların müktesep haklarının 
korunması amacıyla konulmuş olan bu hüküm ile taşınmaz mal edinebilme değil, 
varolan taşınmazların tescili konusu düzenlenmiştir.

Sonuç olarak ÖÖKK 'mm bugünkü düzenlemesine göre yabana öğretim 
kurumlarının taşınmaz mal edinmeleri Bakanlar Kurulu kararma bırakılmıştır.

Yabancı öğretim kurumlarının taşınmaz malları üzerinde tasarrufta 
bulunabilmeleri ise sınırlandırılmıştır. ÖÖKK’nun konuyla ilgili düzenlemesinde;

4W Kararda "Yararlanma hakkında mülkiyelin özünü teşkil eden tasarruf yetkisi mezkur hak sahibine 
intikal etmiştir. Bu kurumların mülkiyet hakkına sahip olmadıkları halde kendilerine yararlanma hakkı 
tanınması söz konusu olamaz. Aksini düşünmek kanuna karşı hile olur" diyen Yargıtay I.H D . 
20.11.1969 tarih vc 7937/6915 sayılı ilamı onanmıştır: Yargıtay HGK'nun 14.6.1974 tarih ve 
E. 1971/97, K. 1974/705 sayılı kararı için bkz. YKD. S.7- I2 .C .I, s.22-23.
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■‘Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlan«/» taşınma: malları, 
kurucuların veya yetkililerin önerisi ile yalnız Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilebilir. Devredilen bu kurumlanıl yönetim, eğitim ve öğretim özellikleri 
dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur.

"Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tarafından miilk 
edinilemezler” denilmektedir (ın.6).

ÖÖKK m .6 metninde italik olarak gösterilen yerler 2843 SK45U ile 
eklenmiştir. Bu değişikliğin nedeni olarak “yabancılar tarafından açılmış 
kurumların yalnız Millî Eğitim Bakanlığı’na devri hükmü getirilerek uzun 
yıllardan beıi eğitim-öğretim veren gelenekselleşmiş bu kurumlanıl yaptıkları 
görevlerin bu Bakanlıkça devamına imkân sağlanırken öğrencilerin haklan da 
güvence altına almak” gösterilmektedir4' 1.

Yabancı öğretim kurumlanılın taşınmaz malları üzerinde tasarrufta 
bulunması ile ilgili olarak ÖÖKK m .ö /l’i normal dönemde. m.6/2’yi kapatılma 
halinde yorumlamak gerekir. Şu halde, yabancı öğretim kumullarının sahip 
oldukları taşınmaz mallar yalnızca Millî Eğitim Bakanlığfna devredilebilecek 
başka kişi veya kuıumlara devredilemeyecektir. Bu da yabancı okulların taşınmaz 
malları üzerinde tasarrufta bulunmasının sınırlandığı anlamına gelmektedir.

Bu sınırlamanın kaldırılmasına yönelik olarak 1995’de bir yasa taslağı 
hazırlanmıştır. Yasa taslağında yabancılar tarafından açılan okulların taşınmaz 
mallarının satılması ve devredilmesinde değişiklik yapılırken, yabancılara 
kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kişi ve kurululara devretme yetkisi 
de öngörülmektedir452. Bu değişikliğin nedeni olarak, ‘‘yabancıların Türkiye’de 
özel okul açmayı tercih etmedikleri, kurumlanın yalnızca Devlete 
devredebildikleri, istedikleri fiyata devredemediği için de rekabet unsurunun 
kalktığı, eğer bu serbest olursa ülkemize yabancı sermaye geleceği” 
gösterilmektedir. Bu yasa taslağı henüz kanunlaşmamıştır.

Robert Kolej’45'’in taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi ile 
ilgili olarak 1983 yılına ait bir Danıştay kararı4' 1 örneği ile açıklamalarımıza

16.6.1983 tarih vc 2843 SK, RG. 18.6.1983. 18081.

451 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi. C.XVII, S .89-104. Birleşim: 101. S.Sayısı:302.

452 6 Nisan 1995 tarihli Cumhuriyet Gazetesi.

4,1 Robert kolej, 1863 yılında Osmanlı İm paratorluğunda açılmış ilk yabancı lisedir. 23 Mayıs 1958 
tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla bu okul bünyesinde yüksek öğretim veren sınıllar açılabilmesine 
karar verilmiştir: (BK kararı için bkz.TBMM Zabıt Ceridesi. 1959. C.VI. Devre II. Birleşim 31. s.694). 
Dalıa sonra Robert Kolej, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi halini almıştır. Bkz. dıı. 104.

4,4 Danıştay Birinci Dairesi'ııin E. 1983/84, K. 1983/130 sayılı kararı için bkz. Danıştay Dergisi. S.52- 
53. s.60-72.
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devam edebiliriz. Bu karar incelenirken, ÖÖKK’nun yabancı öğretim kumullarının 
kapasite artırımı ile ilgili 20.m.’sinin 1984’deki değişiklikten önceki hali, yani 
yabancı okulların taşınmaz ıııal edinmelerinin yasaklandığı dönem ve ö.m.’sinin 
1983’den önceki hali hatırda tutulmalıdır.

Karara konu olan olayda; Amerikan Robert Koleji ile Hisar Eğitim Vakfı 
ve Boğaziçi Üniversitesi arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre, 
tapuda Robert Kolej’in mâliki göründüğü Ruıııelihisar mahallesindeki iki 
taşınmazın kolej tarafından, Hisar Eğitim Vakfı’na hibe edileceği ve daha sonra da 
bu taşınmazların adı geçen vakıf tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne satışının 
yapılacağı kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine Başbakanlık, Robert Koleji’nin 
tapuda adına kayıtlı bulunan taşınmaz malları Hisar Eğitim Vakfı’na hibe 
edebilmesi ve Bakanlar Kurulu kararı ile iktisap ettiği taşınmaz mal üzerinde 
temlikî tasarrufta bulunabilmesinin mümkün olup olmadığı konularında 
Danıştay’ın istişarî düşüncesini talep etmiştir.

Danıştay, “Robert Kolej miiessesesinin Lozan ve milli hukukumuz 
açısından liizel kişiliği bulunmadığı, tüzel kişiliği olmadığına göre temsil ve karar 
organları konusunun incelenmesine yer olmadığı, liizel kişiliği ve yetkili organları 
olmadığından temliki tasarrufta bulunamayacağı, sonuç olarak Robert Kolej adına 
kayıtlı taşınmazların Hisar Eğilim Vakfı 'na bağışlanamayacağı” kararına 
varmıştır.

Kararın “konuya ilişkin belge ve kararlar” bölümünden anlaşıldığına göre, 
daha önce (1932 yılında) bir gerçek kişi tarafından Robert Kolej’e Bebek’de bir 
tarla satışı yapılmış ve bu taşınmaz Tapu Kanunu m.3 gereği 1950 yılında alınan 
Bakanlar Kurulu kararınca “kolej tüzel kişiliği adına tapuya tescil” edilmiştir. 
Ayrıca Kolej, 1968 yılında kendisine ait bir taşınmazını Çanakkale Seramik 
Fabrikası’na satmıştır.

Robert Kolej’in yaptığı bu işlemler, Danıştay kararında görüş bildiren 
Bakanlıklar ve kurumlar tarafından “kolejin tüzel kişiliği olduğuna dair bir karine” 
olarak değerlendirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün görüşü bu yöndedir.

Danıştay ise, verdiği kararda, tüzel kişilerin kanunla veya kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulabileceğine ilişkin Anayasa’nın 123.maddesinden 
yola çıkarak kolejin bir kamu tiizel kişiliği olmadığı belirtildikten sonra özel hukuk 
tüzel kişisi de sayılamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Danıştay Tapu Kanunu m.3’e 
dayanılarak taşınmaz mal edinmenin koleje tüzel kişilik izafe etmeyeceğini şu 
şekilde ifade etmektedir: “... her ne kadar dosyada mevcut senedi hakaniler ile 
“Amerika inas okuluna” bazı taşınmazlar üzerinde tasarruf yetkisi tanınmış ise de, 
bu durum, okula ancak faaliyette bulunması bakımından bir olanak sağlamakta 
olup, bunun sözü edilen kuruluşa vakıf niteliği ya da tüzel kişilik kazandırdığını 
düşünmeye olanak vermez”.
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Çalışmamız bakımından önemli olan husus, Robert Kolej gibi yabancı 
öğretim kurumlarının tüzel kişiliği haiz olduğu kabul edilirse, ÖÖKK m .6 ve 
m.20’nin nasıl değerlendirileceğidir. Danıştay kararında görüş bildiren kurumlar 
bu hususu farklı yorumlamaktadırlar.

Robert Kolej'e ait Arnavutköy kampüsünün eğitim hizmetlerinde 
kullanılmayan kısmının Kolej mütevelli heyetince kısmen satılmak istenmesi ile 
ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nm  göriişii sorulmuş ve adı geçen bakanlık, 
"ÖÖKK m.20'nin bu satışa engel nitelik taşımadığını, 1968 yılında Robert Kolej 
tarafından Çanakkale Seramik Fabrikası’na yapılan satışın buna emsal teşkil 
edebileceğini” fakat Robert Kolej’in tüzel kişiliği olmadığı için temlikî 
tasarruflara ehil olmadığını belirtmektedir. "Robert Kolej’in tüzel kişiliği haiz 
olmadığı için temlikî tasarruflara ehil olamayacağı görüşü” Adalet Bakanlığı 
tarafından da tekrar edilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise "Robeıt Kolej’in eğitim 
hizmetlerinde kullanılmayan kısmının Iurk uyruklu Hisar Vakfı’na 
bağışlanmasında kanunî bir engelin bulunmadığı, kolejin daha önce Çanakkale 
Seramik Fabrikası’na yaptığı satış ile 1950 yılında Robert Kolej’in taşınmaz mal 
edinimine izin veren Bakanlar Kurulu kararının kolejin tüzel kişiliğinin varlığına 
kanıt oluşturduğu” yolunda mütalâada bulunmuştur.

Vakıflar Gene! Müdürlüğü ise, “kolejin tüzel kişiliği var ise söz konusu 
taşınmazın Hisar Eğitim Vakfı’na hibesinde sakınca yoktur, tüzel kişiliği yok ise 
ve mal iktisabına da ehil değilse temlikte bulunamaz, bu taşınmazların Tasfiye 
Kanunu hükümleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne iadesinin yerinde 
olacağı” şeklinde görüş bildirmektedir. Bu kuruma göre de taşınmaz mal üzerinde 
tasarruf ehliyeti kararda baskın görüş olan “tüzel kişiliği haiz olma şartı”na 
bağlanmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı ise “ 1950 yılında verilen Bakanlar Kurulu 
kararının amacının Robert Kolej’e tüzel kişilik izafesine yönelik olmadığı”, 
“kolejin varlığının fiilî bir durum olduğu. Tapu Kanunu m.3’e göre taşınmaz mal 
tescil edilmiş olmasının, hattâ okul müdürünün yargı mercileri önünde dava 
ehliyetinin ve temsil yetkisinin kabul edilmiş olmasının tüzel kişiliğinin 
mevcudiyetinin ve taşınmaz mal tasarruf ehliyetini ilzam edemeyeceği açıktır” 
denilmekte, ardından; “bir kuruluşun, üstlendiği hizmeti yürütebilmesi ve eğitim 
için, taşınır ve taşınmaz mallar ihtiyacı olduğu, bu nedenle yabancı müesseselerin 
muayyen taşınmaz mallar üzerinde fiilen faaliyetlerini sürdürdükleri, bu mallar 
üzerindeki tasarruflarının bu faaliyetlerini sürdürebilmeleri ile sınırlı 
bulunduğu”nu ifade etmektedir. Adı geçen Bakanlığın görüşünde “üzerinde 
faaliyet yapılan binayı, üzerinde oturduğu taşınmazdan ve faaliyet konusunu da 
bundan ayrı düşünmeye imkân yoktur. Arsa olarak ayrılan bir yerin okulda, ayrı 
bir hüviyet taşıması mümkün değildir” denilmektedir.
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Millî Eğitim Bakanlığı söz konusu karara konu olaydaki devir işleminin 
ÖÖKK m .6 ve m.20’ye aykırılık teşkil ettiği görüşündedir. Robert Kolej'iıı daha 
önce 1932’de bir gerçek kişiden taşınmaz mal edinmesi ve bir taşınmazını 
Çanakkale Seramik Fabrikası’na satması işlemlerinde kendilerinden izin 
istemelerini bir “emrivaki” olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle:

“Son zamanlarda, bazı yabancı okulların sonradan kurdukları vakıflar gibi 
tüzel kişiliklere mallarını kaçırma girişimlerinden olarak kuruluşlar kurduklarını, 
bu cümleden olarak İzmir, Üsküdar, Tarsus Amerikan liselerine ait taşınmazların 
Sağlık Eğitim Vakfı isminde kurulan bir tüzel kişiliğe temlik edilmekte olduğu 
bildirilerek, bunların önlenmesini, yapılmış olan tasarrufların iptali yoluna 
gidilmesi istenilmiştir” demektedir.

Danıştay’ın bu kararı hukuksal açıdan ilginçtir. Okul, tüzel kişiliği 
olmadığı için taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. Oysa 
taşınmaz mallar edinebilme için tüzel kişiliği haiz olma şartı aranmazken ve söz 
konusu taşınmazın tapuda mâliki olarak Robert Kolej görünürken, bu mallar 
üzerinde tasarrufta bulunmaya gelince bu şartı aramak bir çelişkidir.

Önemli olan yabancı öğretim kurulularının taşınmaz mal edinmesine ve 
bu mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmesine olanak veren bir hukuksal 
düzenlemenin var olup olmadığıdır. Kararda bu hususa değinilmemiş, yalnızca 
tüzel kişilik sorunu ele alınmıştır. Kolejin tüzel kişiliği kabul edilseydi. ÖÖKK 
m .20 ve iîi.6 hükümlerinin nasıl yorumlanacağı açıkta bırakılmıştır.

Önemli olan, “yabancılar tarafından açılmış öğretim kurumlan ... Millî 
Eğitim Bakanlığfna devredilebilirler" denilen ÖÖKK ın.6 hükmünün nasıl 
yorumlanacağıdır. Burada bir ihtiyarî yetki ini, yoksa bir zorunluluk mu 
sözkonusudur? ÖÖKK’ııun 1983 yılında değişik halinde yabancı öğretim 
kurumlanılın taşınmaz malları “yalnız” Millî Eğitim Bakaıılığı’na devredilebilir. 
Günümüzde de geçerli olan bu düzenlemede yabancı öğretim kurumlarıııa bir 
zorunluluk getirilmiştir. Danıştay kararının alındığı tarihteki ÖÖKK düzenlemesi 
kanımızca şu şekilde yorumlanabilir: Kanun koyucunun amacı yabancı öğretim 
kurumlannm genişlemelerinin önüne geçmek ve onların birer Türk kurumu haline 
gelmelerini sağlamaktır. ÖÖKK m.20 bu amaçla vaaz edilmiştir. ÖÖKK 111.6 ise 
yabancı öğretim kurulularının taşınmaz mallarının yalnızca Millî Eğitim 
Bakaıılığı’na devrini öngörmek amacında değildir. Bu hüküm, varlığı Lozan 
andlaşması ile tanınmış yabancı öğretim kurumlanılın Türk kanunlarına göre 
kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere devrini mümkün kılmak 
amacıyla konulmuştur. Bu nedenle Robert Kolej’e tanınmış bir imkân söz 
konusudur ve kolejin taşınmazını hibe etmesi ÖÖKK m.ö’ya aykırı değildir.

Danıştay kararında yabancı öğretim kurumlarının sahip oldukları 
taşınmaz mallar üzerinde eğitim faaliyeti ile sınırlı olmak kaydıyla tasarrufta 
buluııulabileceği izlenimini vermektedir. Yabancı öğretim kurumlarını sahip 
olduğu taşınmaz mallar üzerinde tasarrufta bulunmasının “eğitim faaliyetlerini
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sürdürme amacı” ile sınırlanmış olduğuna ilişkin bir düzenleme de ÖÖKK’nda yer 
almamaktadır.

IV. YABANCI OKULLARIN DENETLENMESİ

Özel öğretim kurumlarının denetlenmesiyle ilgili hüküm ÖÖKK m.43’de 
yer almaktadır. Bu hükme göre; “Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumlan 
eğitim, öğretim ve yönetim bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca özel 
yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye tâbi tutulur". Bu hükümde “her derece ve 
nitelikteki” okulların denetiminde MEB’nın yetkili olacağı düzenlenmektedir. 
Bunun kapsamına yabancı özel okullar ile milletlerarası nitelikteki okullar da 
dahildir. Yabancı okulların denetimi bakımından Tüık özel okullarından farklı bir 
düzenleme ÖÖKK ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikte4"  yer 
almamaktadır.

V. YABANCI OKULLARIN KAPATILMASI VE 4306 SAYILI  
KANUN KARŞISINDAKİ DURUMU

A) YABANCI OKULLARIN KAPATILMASI

Özel okulların kapatılmasına ilişkin hükümler ÖÖKK’nun 14 ilâ 
18.maddelerinde yer almaktadır. Bu hükümlerde kurum açma izni ya da öğretime 
başlama izni aldığı halde öğretime başlamayan okullar (m. 14), mevzuata aykırı 
davranan okullar (m. 15), Millî Eğitim Bakanlığı’nca kapatılabilecektir. 
ÖÖKK’nun konuyla ilgili diğer hükümleri okul kurucusunun istemiyle kapatma 
(m.16) ve kapatılmanın sonuçlarına ilişkindir (m.17 ve m .18). Yabancı okullar da 
kapatma ve kapatılmaya ilişkin bu hükümlerden ayrık tutulmamışlardır.

Yalnız yabancıların gidebileceği milletlerarası nitelikli okulların 
açılabilmesine ilişkin ÖÖKK hükmünde “bu öğretim kumullarında Tiirk 
Devletinin güvenliğine ve menfaatine aykırı ve Türk milleti ve millî değerleri 
aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz”, (m.5/2) denilmektedir.Yabancı okulların 
bu hükme aykırı davranmaları halinde de kapatılmaları gündeme gelebilir.

Yabancı okulların kapatılmalarına ilişkin özel bir düzenleme ÖÖKK’nda 
yer almamaktadır. Yabancı okulların devri ve bunun sonuçlan hakkındaki 
hükümde de özel kapatılma koşulları yaratılmış değildir. Yabancı okulların devri 
ÖÖKK’nun 6 .maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre;

455 Kanunda sözil geçen yönetmelik "MEiB’na Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği” olup özel 
öğretim kurumlarının denetlenmesi Millî Eğilim Bakanlığı na bırakılmıştır (m.89).

161



“Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının taşınmaz 
malları, kurucuların veya yetkililerin önerisi ile yalnız Millî Eğitim Bakanlığı’na 
devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, denetim ve öğretim özellikleri 
dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur.“#;/ 
kurumlar kapalılsalar da üçiincii şahıslar tarafından rnidk edinilemezler. "

B) 4306 SAYILI KANUN KARŞISINDA YABANCI OKULLARIN  
DURUMU

16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı kanun uyarınca ülke genelinde sekiz yıllık 
kesintisiz ilköğretim uygulamasına geçilmiştir. Bu kanunla, 222, 1739 ve 3797 
sayılı kanunlarda geçen ilk okul ve orta okul isimleri kaldırılarak sekiz yıllık 
kesintisiz ilköğretimi ifade eden “ilköğretim okulu” ismi ihdas edilmiştir.

Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak MEB Özel Öğretim Kurumlan 
Genel Müdiirlüğü’nce 23.9.1997 tarih ve 58460 sayılı genelge uyarınca 1997-98 
öğretim yılında hazırlık, 6,7 ve 8. Sınıflarıyla öğretimini sürdüren “Bazı Derslerin 
Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar” ders çizelgeleri ve müfredat 
programı uygulamasına devam edeceklerdir. Bu okulların isimleri “ lise” olarak 
korunacak; bunun dışında kalan (4306 SK’ndan önceki deyimle ilkokul ve orta 
okul isimlerini taşıyan resmî okullar) “sınıfları oluşsun ya da oluşmasın” isimlerini 
“ilköğretim okulu” olarak değiştireceklerdir. Anılan genelge uyarınca resmî 
okullar bakımından geçerli olan bu uygulama “Özel Türk Okulları” bakımından da 
geçerli olacaktır.

4306 SK ile orta okulların kademeli olarak tasfiyesi düzenlenmektedir. 
Kanunun uygulaması şu yönde gerçekleşecektir:

1997-98 öğretim yılında özel Türk ve Yabancı okulların hazırlık 
sınıflarına girmeye hak kazananlar ile 6,7 ve 8 .sınıfta okuyanlar, eğitimlerini bu 
okullarda tamamlayacaklardır. Ancak 1998-99 öğretim yılından başlamak üzere bu 
sınıflara “öğrenci alınmayarak bu okullar tasfiye edilecektir” . Bu husus, MEB 
Özel Öğretim Kurumlan Genel Miidürlüğü’nün 12.9.1997 tarih ve 58000 sayılı 
Genelgesi ile düzenlenmiştir.

4306 sayılı kanun ile bundan sonra açılacak okullar “ ilköğretim okulu” 
adı altında açılabilecektir. Başka bir ifadeyle “orta okul” adı altında bir okul 
açılamayacaktır. İlkokul, orta okul ve liseleri bulunan özel okullar bu 
uygulamadan nasıl etkilenecektir? Türk özel okulları açısından geçerli olacak 
uygulama yabancı özel okullar bakımından da aynı olacak mıdır?

İlk soruya şu şekilde yanıt vermek gerekir: İlk ve orta okul kısımları olan 
Özel Türk Okulları bu kısımlarını birleştirerek “ ilköğretim okulu” haline 
dönüştürebileceklerdir. İlkokul kışını olan fakat orta okul kısmı olmayan Özel
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Türk Okulları orta kısım açabilecektir456. Orta okul kısmı olan ama ilkokul kışını 
olmayan Özel Türk Okulları, bir ilköğretim okulu açarak 1-5.sınıf ilavesiyle orta 
kısımlarım birleştirebileceklerdir457.

İkinci sorunun yanıtını hemen vermek kolay değildir. Şöyleki, 4306 
SK’nda yabancı özel okullarla ilgili özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu 
okulların orta kısımları da anılan kanun uyarınca kademeli olarak kapatılacaktır. 
Bu durumda şu soru akla gelmektedir: Yabancı özel okulların, Tiirk özel okulları 
gibi, 1-5 ya da 6-8 .sımflar ekleyerek mevcut kurumlanın ilköğretim okuluna 
dönüştürme olanağı var mıdır? Böyle bir olanağın sağlanmaması, Türkiye’nin 
Lozan Andlaşması’ndan günümüze kadar faaliyetlerine müktesep haklara saygının 
gereği olarak devanı eden yabancı okulların kapatılması sonucunu doğuracaktır. 
Böyle bir sonucun, Anayasa’nın 16.maddesinde yer alan yabancıların haklarının 
milletlerarası hukuka uygun ve kanunla sınırlanabileceğine ilişkin hükmüne 
aykırılık teşkil edebileceği düşünülebilir.

Lozan Andiaşmasma bağlı İkamet ve Adlî Selâhiyet Sözleşmesi’ne atfen 
hazırlanan, İsmet Paşa tarafından İngiltere, Fransa ve İtalya’ya ait öğretim 
kurumlanılın varlıklarının tanınacağına ilişkin mektuplarda bu ktırumların “kanun 
ve nizamlara uyulmak şartıyla” varlıklarının devamına izin verileceği 
belirtilmektedir458. İlköğretimin yeniden düzenlenmesine ilişkin 4306 sayılı 
kanunun da bir iç hukuk düzenlemesi olduğuna şüphe yoktur, fakat dikkat edilmesi 
gereken nokta; bu mektuplarda sözü edilen kanun ve nizamlara uyulması kaydının 
yabancı öğretim kurumlarının varlığına halel getirilmeyecek şekilde 
yorumlanmasıdır. Mektuplarda sözü edilen “kanun ve nizamlara uyma” koşulu, 
yabancı öğretim kurumlarının eğitim, yönetim ve denetimi gibi hususlar olsa 
gerektir, kapatılmaları sonucuna yönelik bir uygulama değildir. Aksi takdirde, 
yabancı öğretim kurumlarının müktesep haklarının bir anlamı kalmayacaktır.

Lozan Aııdlaşması bağlı İkamet ve Adlî Selâhiyet Sözleşmesi’ne atfen 
hazırlanan mektuplar ve müktesep haklara saygı ilkesinin bir gereği olarak 
varlıkları tanınan ve faaliyetine günümüzde de devam eden toplam 17 yabancı özel 
okul bulunmaktadır. Bunlardan 12 tanesinin ilkokulu bulunmamaktadır. Biri 
İçel’de, ikisi İzmir’de ve dokuzu İstanbul’da olan bu 12  lisenin kapasitesi 12  bin 
öğrenci civarında olup 320 civarında da derslikleri mevcuttur'"9.

58000 sayılı Genelge de bu husus şu şekilde düzenlenmiştir: “Özel okullardan 1997-98 öğretim 
yılında ¿.sınıflarını açaınayanlar, 1998-99 öğretim yılı başından itibaren mevcut sınıflardan sonraki 
sınıflarını kademeli olarak veya tümüyle açabilmek için gerekli hazırlıkları yapacaklardır” .
4”  58000 sayılı Geııelge'dc "ilköğretim okuluna dönüştürülen okulların bazı sınıflarının aynı belediye 
sınırları içinde olmak şartıyla farklı adreslerdeki binalarda bulunmasında sakınca yoktur”, 
denilmektedir.
4<s Bu mektuplar hakkında bkz. Yukarıda s. 149 vd.
4M Bkz. Ek.VI.:Bu belge, Dünden Bugüne Özel Öğretim Kurumlan, 1, Özel Okullar, Ankara 1991, s.49 
ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurum lan Müdürlüğü'nden edinilen bilgiler uyarınca 
tarafımdan hazırlanmıştır.
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4306 SK'nun yabancı özel okullar bakımından özel bir düzenleme 
içermemesi nedeniyle, yabancı özel okullardan ÖzeI Sailit Pulcherie Fransız Orta 
Okıılu kapanmak durumunda kalacaktır. Daha nazik bir ifade ile bu okulun 
"kademeli olarak tasfiye” edilmesi gerekmektedir. 1999-2000 yılı eğitim ve 
öğretim yılı itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı şöyle bir formül bulmuştur: 
Kademeli olarak tasfiyeye devam edilecek (telaffuz edilmesinden kaçınılsa da 
aslında “kapanacak”) olan bu okulun yerine, mevcut kapasitesi oranında lise 
açma imkânı getirilecektir. Ama ilkokul açmaya (yani I . ve 5. sınıf ilavesine) izin 
verilmemekte, orta okul kapatılmakta lise açılmasına izin verilmektedir.

Orta ve lise kısımları bulunan, ama ilkokul kısmı olmayan yabancı 
öğretim kurumlan ilkokul (yani 1-5.sınıf) ilavesinde bulunabilecekler midir? 
Yalnızca ilkokulu olan Özel Italyan İlkokulu 58000 sayılı Genelge'de belirtildiği 
gibi 6 . 7 ve 8 .sınıflar ilavesinde bulunabilecek midir? Ayrıca yabancı öğretim 
kurulularının hazırlık sınıflarının hangi aşamaya konulacağı da belirsizlik 
içindedir.

ÖÖKK m .I’in özel öğretim kurumu açmayı “Türk gerçek ve tüzel 
kişilere” özgtilediği düşünülürse, yabancı öğretim kuramlarının mevcut yapılarına 
sınıf ilavesi mümkün olamayacaktır. Yabancıların Türk vatandaşlarının da devam 
edebileceği öğretim kurumu açma konusu, ÖÖKK m . l ’den başka 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi de birlikte değerlendirilmelidir. Bu 
hükme göre “Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmî veya 
özel Tiirk okullarında yapmakla mükelleftir”. Bu hükümde bir değişiklik 
yapılmadığı düşünülürse, ilkokulu bulunmayan yabancı özel liselerin mevcut 
kurulularına sınıf ilavesine izin verilse bile öğrencisizlik nedeniyle 1-5.sınıflarına 
giden öğrenci bulamayacaklardır.

Yabancı öğretim kuramlarının 4306 SK ile getirilen uygulama ile 
yaşayacağı bu zorlukları giderebilmek için Mezunlar Derneği ya da özel Türk 
okulları ile anlaşarak kanunu dolanma yolunu tercih edebilecekleri tahmin 
edilmektedir.

Kanaatimizce, yabancı özel okulların varlığına devam edebilmesi ve 
Lozan Konferansında belirtilen eşit muamele evav/ııın 4306 SK ile etkilenmemesi 
için, ÖÖKK nı. 1 ve İlköğretim ve Eğitim Kanunu m.4 hükümlerinde değişiklik 
yapılarak yabancı öğretim kuramları hakkında bir defaya mahsus olmak üzere, 
ayrıksı bir hüküm sevkedilnıesi düşünülebilir.

4306 SK’ndan etkilenecek olan okullar Fransız ve İtalyan okullarıdır. 
Çalışmamızın hazırlanması aşamasında görüştüğümüz Millî Eğitim Bakanlığı 
yetkililerinden edinilen bilgiye göre, özel Fransız okulları hakkında yapılan 
toplantı sonucunda şöyle bir çözüm tarzı kabul edilecektir:

i) 4306 SK’nun temel ilkelerinden taviz anlamına gelebilecek hiçbir 
uygulama ya da mevzuat değişikliğine gidilmeyecektir.
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ii) Bundan başka, ihtiyaç halinde yabancı liselerin lise birinci sınıflarının 
önüne bir veya iki yıllık hazırlık sınıfı ihdas etmeleri mümkün olabilecektir.

iii) 625 SK (ÖÖKK) nı.6 uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı 
okulların taşınmaz mallarının Millî Eğitim Bakanlığı dışında bir gerçek veya tüzel 
kişiye devrinin mümkün olmaması nedeniyle, başka gerçek veya tüzel kişilerce söz 
konusu okulların binalarında okul açılması imkânı bulunmamaktadır. Ancak, bu 
okulların mallarının Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi halinde bu binalarda 
yabancı dil olarak Fransızca’nın da okutulduğu resmî veya özel ilköğretim okulu 
açılması mümkün olabilecektir.

Fransız okulları bakımından getirilen bir diğer seçenek de. Fransızcanm 
da öğretildiği özel ilköğretim açma yolunun tavsiye edilmesidir. Daha önce de 
belirtildiği gibi. ÖÖKK m.l uyarınca yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türk 
vatandaşlarının da devam edebileceği ilköğretim okulu açamamaktadırlar. Bu 
nedenle, ilköğretim okulu T.C uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri 
veya Türk özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından 
açılabilecektir. Denilmektedir ki, “açılacak ilköğretim okulunda yabancı dil olarak 
Fransızca da okutulacağı için, mezunların çoğunluğu Fransız okullarına gitmek 
isteyecek, dolayısıyla Türkiye’deki Fransız liselerine öğrenci kaynağı sağlanmış 
olacaktır’’. Görüldüğü gibi bu da “kolaycı” bir çözümdür.

Görülen odıır ki; yabancı okulların taşınmaz malları üzerindeki tasarruf 
yetkisini sınırlayan ÖÖKK m.20 hükmü değiştirilmeksizin, yabancı okulların, 
tasfiyesinin önüne geçilmeye çalışılacaktır. Bu da ya  ilkokulu bulunan okulların 
varlıklarına dokunmama, ya  da yalnızca orta okulu bulunan yabana  okulların 
kademeli tasfiyesi He birlikte mevcut kontenjanların liseye aktarılması şeklinde 
"ara çözüm yo lları” bulunarak sağlanacaktır.

4306 SK’ndan etkilenecek olan İtalyan okulları hakkında ise şöyle bir 
uygulama sözkonusu olacaktır: Özel İtalyan İlkokulu’na 6 ., 7. ve 8 . sınıf ilavesine 
izin verilmemekte, varlığını bu şeklide devam ettirilmesine de karşı 
çıkamamaktadır. Özel İtalyan Ana, İlkokulu ve Ortaokulu’nun ise ortaokul kısmı 
kademeli tasfiyeye tâbi tutulmakta, bu okulun ilköğretim okulu olmasına olanak 
verilmemektedir.

Anlaşılan odur ki, 4306 SK yabancı özel okullar bakımından değişik bir 
biçi.ııde uygulanacaktır ama ÖÖKK m.l uyarınca Türk özel okularından farklı 
olarak sınıf ihdasına izin verilmemektedir, yalnızca ilkokulu bulunan okulların da 
mevcut şekliyle korunmasına çalışılmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi, orta 
kısımları bulunan yabancı özel okullar kademeli tasfiyeye uğrayacak ama isterlerse 
mevcut ortaokul kontenjanına sadık kalarak lise açabileceklerdir. Bu da aslında 
yabancı okulların kapatılmasının müktesep haklara aykırılık oluşturacağı nedeniyle 
benimsenmiş ve 4306 SK’nuıı uygulanmasından taviz vermemek amacıyla yabancı 
özel okuların bünyesine uydurulmaya çalışan bir dolaylı çözümdür. Özel okullar 
sistemindeki bütünlüğün bu şekilde bozulması yerine, 4306 SK’na Türk özel
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okullarında olduğu gibi sınıf ilavesi sistemi getirilebilirdi. Bu haliyle, Türk özel 
okulları bakımından kabul edilen esaslar yabancı özel okullar bakımından 
uygulanamamakta eşit muamele esasının özü zedelenmektedir.

VI. AZINLIK VE KONS OLO SL UK OKULLARININ HUKUKÎ  
STATÜSÜ

Azınlık okullarıyla ilgili olarak ÖÖKK’nda yer alan düzenlemeyi 
incelemeden önce Lozan Andlaşması’nda azınlık okullarıyla ilgili maddeleri 
hatırlamakta fayda vardır. Lozan Andlaşması’nın 40 ve 41.maddeleri azınlık 
okullarına uygulanacak kuralları düzenlemektedir. Bu hükümlere göre;

“Müslüman olmayan azınlıklara mensup olan Türk yuttaşları hukuk 
bakımından ve fiilen öteki Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan 
güvencelerin tıpkısından yararlanacaklar ve özellikle, harcamaları kendilerince 
yapılmak üzere, her türlü yardım, dinsel ya da sosyal kurumlan, her türlü okul ve 
benzeri öğretim ve eğitim kurumlan kurma, yönetme ve denetleme ve buralarda 
kendi dilllerini özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma bakımından 
eşit bir hakka sahip bulunacaklardır460“ (m.40).

Bu hükümden de anlaşılacağı gibi Lozan Andlaşması’nda azınlıklar, yani 
andlaşmada kabul edildiği biçiminde gayrimüslim Türk vatandaşları da, diğer 
vatandaşlar gibi öğretim kurumu açma özgürlüğüne ve bu kurumlarda kendi 
dillerinde öğrenim görmeye hak sahibidirler.

Azınlıklar tarafından açılacak okullarla ilgili Lozan Andlaşması’nda yer 
alan diğer hüküm de şu şekildedir:

“Genel öğretim konusunda Türk Hükümeti, müslüman olmayan 
yurttaşların önemli bir oranda yerleşmiş oldukları kentler ve kasabalarda, bu Türk 
yurttaşlarının çocuklarının ilkokullarda kendi dilleriyle öğretim görmelerini 
sağlamak üzere, gerekli kolaylığı gösterecektir. Bu hüküm Türk Hükümeti’nin söz 
konusu okullarda Türk dilinin öğretilmesini zorunlu kılmasına engel olmayacaktır.

“Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşlarının önemli 
oranda bulundukları kentlerde ya da kasabalarda, bu azınlıklar Devlet bütçesi, 
Belediye ya da benzeri bütçelerde eğitim, din ya da yardım amcıyla genel 
gelirlerden verilecek paralardan yararlanma ve ödenek ayrılması konusunda hakça

«o soYSAL, s.96. Andlaşma metni şu şekildedir: “Gayrimüslim ekalliyetlere mensup olan Ttirk tebaası 
hukuken ve fiilen diğer Türk tebaaya tatbik edilen aynı muamele ve aynı teminattan müstefit olacaklar 
ve bilhassa kendilerine ait olmak ilzere her türlü müessesatı hayriye, diniye ve içtimaiyeyi, her türlü 
mektep vesair müessesatı talim ve terbiyeyi tesis, idare ve murakabe etmek ve buralarda kendi 
lisanlarını serbestçe istimal vc ayini dinilerini serbestçe icra etmek hususlarında müsavi bir hakka mâlik 
bulunacaklardır” .
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bir pay alacaklardır. Söz konusu paralar ilgili kurumlarm yetkili temsilcilerine 
ödenecektir461 (m.41).

ÖÖKK’nun azınlık okullarını düzenleyen 25.maddesinde Lozan 
Andlaşması’nın bu hükümlerine atıf yapılmaktadır. Bu hükme göre;

“Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 
sayılı kanuna bağlı andlaşmanm 40 ve 41.maddeleriyle ilgisi bulunan okulların 
özellik göstermesi gereken hususları yönetmelikle tespit edilir.

“Yönetmelik, ilgili memleketlerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve 
uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Yönetmelikte belirtilmeyen 
hususlarda resmî okullar mevzuatı uygulanır.

“Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilir”462.
3035 SK uyarınca çıkarılan yönetmelik, “Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 

Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği” ’46jdir. Bu yönetmelik, 
“her derece ve türdeki özel öğretim kuramlarının açılış ve işleyişiyle ilgili esasları” 
(m. 1 ) düzenlemektedir.Yönetmeliğin kurum açma, öğretime başlama, devir, nakil 
ve kapanmayı düzenleyen İkinci Bölüm’ünde, kurum açma şartları arasında 
“Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere .... “kurum açma izni” 
verilir” denilmektedir (m.5).

ÖÖKK’nda yer alan bu hüküm ve Lozan Andlaşmasfnın anılan 
hükümleri birarada değerlendirildiğinde, azınlıkların öğretim kurumu açma 
özgürlüğüne sahip oldukları sonucuna ulaşmak yanlış olmayacaktır. Zira Lozan 
Andlaşması’nda azınlıklar ile vatandaşların eşitliği esası getirilmiştir. Azınlıklar da 
ÖÖKK’da belirtilen usullerle özel öğretim kurumu açabileceklerdir.

Yukarıda anılan yönetmeliğin “Lozan Andlaşması’na göre açılan 
okulların işleyişi” başlığını taşıyan 64. maddesinde bu okullardaki eğitim ve 
öğretimin nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre;

1,11 "Tedrisatı uımımiye hususunda Türkiye Hükümeti gayri ınüslim tebaanın mühim bir nisbet dahilinde 
nıUtcmckkin oldukları şehirler ve kazalarda bu Türk tebaasının çocuklarının iptidai mekteplerde kendi 
lisanlarıyla tahsil etmelerini temin zımnında teshilatı münasibe ibraz edecektir. 3u  hüküm Türkiye 
Hükümetinin mezkur mekteplerde Türk lisanının tedrisini mecburi kılmasına mani olmayacaktır.

Gayrimüslim ekalliyetlere mensup Türk tebaasının nuihim nispette mevcut oldukları şehirlerde 
veya kazalarda Devlet bütçesi. Belediye veya sair bütçeler tarafından terbiye, din veya emri hayır 
maksadıyla varidatı umumiyeden tahsis edilecek ıııebaliğdeıı istifade ve tahsisat ifrazı hususunda 
mezkur ekalliyetlere adilane bir surette hissement olacaklardır Mcbaliği mezkur, alâkadar müessesatm 
sahibi salahiyet mümessillerine tesviye edilecektir”

4W 3035 SK ile değişik. Değişiklikten önceki halinde de özellik göstermesi gereken hususların "tüzük" 
ile düzenleneceği belirtilmektedir.

4<’5 RG. 15.7.1985, 18790. "Bu yönetmelik, 625 sayılı ÖÖKK ile bu kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 2843 ve 3035 sayılı kanunların hükümlerine dayanılarak hazırlanm ıştır" (m.3).
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"Lozan Andlaşmasına göre mevcudiyeti tanınan okullarda seviyesine göre 
resmî okullarda okutulan dersler ve müfredat programlan ile haftalık ders dağıtım 
çizelgelerinin uygulanması esastır.

“Bu okullarda ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da 
dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille 
yapılabileceği Bakanlıkça kararlaştırılır. Bu derslerin çeşitlerinde ve 
programlarında yine aynı yoldan değişiklik yapılabilir.

“Türkçeden başka bir dilin öğretimi için izin verilen derslere ayrıcalık 
haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı 
Bakanlıkça tespit edilir.

"Bu okullarda sadece kendi azınlıklarına mensup T.C uyruklu öğrenciler 
okuyabilir”.

4306 SK karşısında azınlık okullarının durumu ne olmuştur sorusuna 
gelince, bu okulların diğer Türk özel okulları gibi kabul edileceği yani yabancı 
okullara getirilen kısıtlamalara tâbi olmadığı şeklinde bir belirleme yapmak 
mümkündür. Bu okullar da, diğer Türk özel okulları gibi, sınıf ilavesinde 
bulanabilecekler. bir başka deyişle ilköğretim okulu statüsüne 
dönüştürüleceklerdir464.

Konsolosluk okulları, Türkiye'de bulunan diplomatik temsilcilerinin 
çocuklarının gittiği okullardır. Bu okullar. Millî Eğitim Bakanlığı ya da Dışişleri 
Bakanlığı’na bağlı kurumlar değildir. “Konsolosluk okulları” ya da "elçilik 
okulları” olarak adlandırılan bu okullarda, ülkemizde diplomatik temsilciliği 
bulunan devletin eğitim sistemine uygun bir eğitim verilmektedir. Elçilik 
binalarının o ülke toprağından kabul edilmesi gibi, konsolosluk okulları da adeta 
bu binalara dahil olarak düşünülmektedir.

Konsolosluk okulları. Türkiye’nin yaptığı ikili kültür anlaşmaları465 
uyarınca kurulmasına izin verilen okullar olup, eğitim yabancı dille yapılmakta 
yabancı öğretmenler görev almakta ve çoğunlukla yabancı öğrenciler bu okullara 
devam etmektedirler. Kuruluş amacına aykırı olarak bu okullara Türk vatandaşı 
çocukların da devam ettiği bilinmektedir. Bu okullar, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
denetimi dışında olup denetim, yalnızca malî konularda söz konusudur.

JM Millî Rûiıirn Bakanlığı Özci Öğretini Kıırtımları Genel Müdürlüğü'nüıı İstanbul Valiliği ne hitaben 
gönderdiği 8 Eylül 1998 tarihli Bakanlık düzenlemesinde (B.08.O .ÖÖÖ.0.I9.01.01/420.3 sayılı)"Fizikî 
mekânları uygun olan Özel Ermeni ilkokullarının ilköğretim okullarına dönüştürülmesinin Valilik 
onayıyla mümkün olabileceği, fizikî mekânları uygun olmayan bazı özel Rum okulları için sın ıf 
ihdasının mümkün olabileceSi” öngörülmektedir.
465 Bkz.l.B ölüm , s.40, dıı.92'*
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Türkiye'de Fransızların iki konsolosluk okulu bulunmaktadır. Bunlardan 
biri Ankara’da, diğeri İstanbul'dadır466. Bu okullarda Fransızca eğitim 
verilmektedir. Bu okullara çoğunlukla yabancı öğrenciler devam etmektedir. Bu 
okullar, Türkiye ile Fransa arasında 17 Haziran 1952 tarihinde yapılan Kültür 
Anlaşması’nın âkid devletlerin birbirlerinin ülkelerinde karşılıklı olarak kültür 
kurumu açabileceğine ilişkin hükmü (m.2) uyarınca kurulmuştur467. Bu anlaşma 
uygulanması cümlesinden olarak; okullardaki faaliyetlerin yürütülmesi, 
problemlerin çözülmesi ve işbirliğini geliştirmek uyarınca her üç yılda iki ülkenin 
yetkili makamlarından oluşan bir Karma Komisyon toplanmaktadır. Türk-Fransız 
kültürel, bilimsel ve teknik işbirliği karına komisyonu toplantısının sonuncusu 
1997 yılında gerçekleştirilmiştir468.

Fransız Büyükelçiliği’ne bağlı konsolosluk okulları hakkında yaptığımız 
araştırına sonucu edinilen bilgiye göre, bu okullarda öğretim hizmetinde görev 
alan öğretmenler ile Fransız Dışişleri Bakanlığı arasında bir sözleşme yapılmakta 
ve bu öğretmenler adeta Büyükelçilik mensubu gibi değerlendirilmektedir. Bu 
kategoride yer alan öğretmenler Fransızlardır, maaşları Fransa tarafından 
verilmektedir. İkinci kategoride yer alan öğretmenlerin görevlendirilmelerine 
ilişkin sözleşme, okul idaresi ile öğretmen arasında imzalanmaktadır. Bu 
kategoride yer alan öğretmenlerin maaşları okul tarafından karşılanmaktadır. Bu 
öğretmenlerin Fransız olmaları şaıt değildir. Üçüncü kategoride yer alan 
öğretmenler, Türkiye’ye yerleşen ya da bir Türk vatandaşı ile evli olan Fransız 
vatandaşları arasından seçilmektedir.

J“  Bu okulların resmi bir adı olmamakla birlikle, Ankara’daki Fransız okulu "Lycée Charles de 
Gaıılle". İstanbul’daki Fransız okulu “Papillon" ya da "Lycée Pierre Loti" adları ile anılmaktadır.

,f'7 15.7.1953 tarih ve 6162 SK. RG. 21.7.1953, 8463.

4WI Toplantı metni için bkz. “Procés-verbal de la XVlléme session de la Commission Mixte de 
Coopération Culturelle. Scientifique et Technique franco-turque''. Ankara . 7-8 Haziran 1997.

169



SONUÇ

Bu çalışmada Türkiye’deki yabancıların eğitim ve öğretim özgürlüğü 
incelenmiştir. Yabancıların herhangi bir hak ve özgürlüğü incelenirken yabancılara 
tanınacak haklar konusunda ulusal ve uluslararası hukukta yer alan ilkeler ve 
yabancılar hukukunun kendine özgü ilke ve kavramlarından yola çıkılmak gerekir. 
Bu nedenle, yabancıların hak ve özgürlüklerinin sınıflandırılmasında uluslararası 
hukukta geliştirilen ilkeler ve yabancılara haklar tanınmasında ulusal hukuklarda 
kullanılan yöntemler çalışmamızın “Giriş” bölümünde incelenmiştir.

Türk Yabancılar Hukııku’nda, uluslararası hukuktaki gelişmelere uygun 
bir biçimde, “ İnsan Hakları Doktrini” olarak anılan insan haklarının evrensel 
boyutta korunmasını amaçlayan uluslararası gelişmeler ve vatandaş-yabancı 
ayrımının ortadan kaldırılmasını hedefleyen uluslararası anlaşmalara uygunluk 
esas alınmıştır. Bu amaçla, yabancıların haklarının düzenlenmesinde “eşitlik 
sistemi” kabul edilmiştir. Bu sisteme göre, yabancıların hakları milletlerarası 
hukuka uygun bir biçimde ve kanunla sınırlanır. Bir sınırlama getirilmeyen 
alanlarda yabancı ile vatandaşın eşitliği asildir. Bu sistem, kaynağını Anayasanın 
16. maddesinden almaktadır.

Yabancıların haklarının sınıflandırılmasında Jellinek 'in ayrımı esas 
alınarak, Anayasa’daki temel hak ve ödevler ile sosyal ve ekonomik haklar 
şeklindeki ayrımdan yola çıkılabilir. Buna göre, yabancıların eğitim ve öğretim 
özgürlüğü kültürel ve sosyal haklardan biridir ve isteme hakları katalogu arasında 
yer almaktadır.

Yabancıların Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü; “Öğrenim Özgürlüğü”, 
“Öğretim Özgürlüğü” ve “Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü” olmak üzere üç 
boyutlu incelenebilir. Eğitim ve öğretim; öğrenci, öğretmen ve öğretim kurumu 
üçgeninden ayrılamayacağı için bu çalışmada anılan ayrım esas alınmıştır.

Öğrenim hakkı ve özgürlüğü, öğrenim kurumuna girme, kişinin ihtiyaç ve 
isteklerine göre eğitim verilmesi, sosyal ve parasal yardım vb. birçok yönden ele 
alınabilir. Bu çalışmada konu daraltılarak, yalnızca yabancıların öğrenim 
kuramlarına girme hakkı ve özgürlüğü ile kendi dilinde ve kültüründe öğrenim 
görme hususları ele alınmıştır. Bu amaçla, ilkin uluslararası düzenlemeler 
incelenmiştir. Bu incelemeden çıkan sonuç, vatandaş-yabancı ayırımı 
yapılmaksızın herkesin öğrenim hakkı ve özgürlüğüne sahip olduğudur.

Yabancıların Türk öğrenim kuramlarından yararlanmaları kural olarak 
serbest bırakılmıştır. Öğretim kuramlarına kabulde getirilen sınırlamalar ya da 
yasaklamalar istisnaîdir. Bu sınırlamalar da Anayasa m. 16 ile getirilen temel 
ilkeye aykırı sayılamaz.
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Türkiye’deki yabancıların öğretim kurumlarına giriş hakkı bakımından şu 
şekilde bir sınıflandırma yapılabilir: a. Yabancı ile Vatandaş Arasında Fark 
Gözetilmeyen Öğretim Kurumlan (Resmî ilköğretim okulları ile genel nitelikli 
yüksek öğretim kurumlan); b. Niceliksel Sınırlandırmanın Yapıldığı Öğretim 
Kurumlan (Türk özel okulları); c. Niteliksel Sınırlamanın Yapıldığı Öğretim 
Kurumlan; Bunlar da kendi içerisinde I. Karşılıklılık Esasının Getirildiği Öğretim 
Kurumlan (Harp Akademileri), 2. Karşılıklılığa ek olarak izin ya  da onaya ihtiyaç 
gösteren öğretim kurumlan (Polis Akademileri ve Harp Okulları), 3. Yabancıların 
İzin ile Kabııl Edildiği Öğretim Kurumlan (Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri) 
şeklinde ayrılabilirler; d. Yabancıların Kabul Edilmeyeceği Öğretim Kurumlan 
(Azınlık okulları).

Askerî okullar bakımından getirilen sınırlamalar millî güvenlik nedeniyle 
anlaşılabilir niteliktedir. Aynı şekilde azınlık okullarına yabancı öğrencilerin kabul 
edilmemesi de azınlık okullarının kuruluş amacına uygundur. Az.nlık okulları, 
Türkiye’de azınlık kabul edilen Türk vatandaşlarının gittiği okullardır Bu nedenle 
yabancılara getirilen yasaklama da anlaşılabilir niteliktedir.

Öğrenim hakkı ve özgürlüğü, öğrenim kurumlarına giriş hakkına 
indirgenemez. Öğrenim hakkının bir diğer boyutu da kendi dilinde ve kültüründe 
öğrenim görme özgürlüğüdür.Yabancıların kendi dilinde ve kültüründe öğrenim 
görmesiyle ilgili gelişmeler ve Türk Hukuku da bu bölümde ele alınmıştır.

Yabancıların öğretim özgürlüğü ise, İkinci Bölüm Birinci Kısım’da 
incelenmiştir. Yabancıların Türkiye'de öğretmenlik yapabilmesi yabancıların 
çalışma özgürlüğü alanında getirilen yasaklama veya sınırlamaların istisnasını 
oluşturmaktadır. Yabancılar, Türk özel okullarında, yabancı özel okullarda, azınlık 
okullarında, konsolosluk okullarında ve yüksek öğretim kurulularında görev 
alabilirler.

Yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğü İkinci Bölüm 
incelenmiştir. Yabancıların günümüzde öğretim kurumu açma özgürlüğü, 
Yabancılar Hukuku’nun konusu olmak yerine, bu konu “özellik arzetmeyen bir 
kamu hukuku dalı” olarak görülmekte; sorunlardan ve sonuçlardan yola çıkılarak 
eğitim hukuku alanına dahil edilmektedir.

Türkiye’deki yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğü, onlara bu 
özgürlüğü tanımanın sonuçlan ile birlikte düşünülmektedir. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde açılan yabancı okulların zararlı faaliyetleri, din 
propagandası yapmaları, bağımsızlık hareketleri sırasında çeşitli devletlerin siyasî 
kaleleri olarak kullanılmaları ve asıl olarak da kapitülasyonların bir uzantısı olarak 
görülmeleri, onların tâbi olacakları kuralların düzenlenmesinde de kendisini 
göstermektedir. Bu ve buna benzer kaygılarla yabancıların öğretim kurumu açma 
özgürlüğünün yasaklanması veya sınırlanması düşünülemez. Unutulmaması 
gereken, Osmanlı Devleti’nin çok çeşitli toplulukları bünyesinde barından bir 
imparatorluk olduğu ve kendine has bir “millet” sistemi ve eğitim anlayışı
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bulunduğudur. İmparatorluk düzeyinde bir devlet ile yeni kurulmuş bir devleti 
karşılaştırarak bir yargıya varmak yanlış olacaktır. Ayrıca, yabancılara öğretim 
kurumu açma özgürlüğünü, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gibi, bu 
kuramların denetlenmesi sorunlarından bağımsız düşünmek gerekir. OsmanlI’da 
denetimin gereği gibi gerçekleştirlememiş olması, günümüzde yabancıların 
öğretim kurumu açmasına bir engel olarak düşünülemez.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan cemaat (azınlık) ve yabancı 
okulların tarihçeleri incelendiğinde, gayrimüslim tebaanın kendi okullarını 
açmakta, yönetmekte bir süreye kadar da denetlemekte serbest oldukları sonucu 
çıkarılabilir. Bu okulların tarihsel ve eğitsel yönleriyle ilgili yapılan çalışmalarda 
ortak nokta, bu okulların eğitim faaliyetinden uzaklaşarak amacından saptığı ve 
devlet aleyhinde faaliyette bulundukları yönündedir. Bu okulların eğitim verme 
amacından ziyade kültür emperyalizminin taşıyıcıları oldukları yönündeki düşünce 
de diğer bir ortak noktadır.

Yabancıların açtığı okullar ya da yabancılara öğretim kurumu açına 
özgürlüğünün tanınması, millî bir felâket ya da kültür emperyalizminin uzantısı 
olarak görülmekte, yabancılara okul açma özgürlüğü tanınırsa, yabancı bir 
kültürün gelmesinin önüne geçememe korkusu eğitimcilerde hâkim olmaktadır. 
Yabancılara özel öğretim kurumu açma özgürlüğü sağlandığında bu okullara giden 
Türk öğrencilere "başka” ve “bizim kültürümüze tamamen uzak bir kültür” ve 
dilin etkisi ile bir eğitim verileceğinden endişe duyulmaktadır.

Bu görüşlerin dayandığı temeller günümüzde kalmamıştır. Her şeyden 
önce yabancılara öğretim kurumu açına özgürlüğünün tanınması ile kültür 
emperyalizmi arasında kurulan bağlantı gerçekleri yansıtmamaktadır. Türk 
vatandaşları Türk özel okullarında da yabancı dille öğrenim görmektedirler. Nasıl 
ki yabancılar tarafından açılan bir kurum ile ilişki ya da yabancı doktora muayene 
kültür emperyalizmini Türk vatandaşlarına getirmezse yabancıların açtığı öğretim 
kurumu da buna olanak sağlamaz.

Teknolojinin telekomünikasyonda bunca inanılmaz gelişmelere yol açtığı 
bir ortamda, kültür emperyalizmi için okul açmak ya da yabancılar tarafından 
açılan okulları bu çerçevede düşünmek gerçeklikle bağdaşmaz. Böyle bir ortamda 
ulusal kültür engeller konarak ya da savunmada kalınarak değil, geliştirilerek, 
uluslararası toplumda iyi tanıtılarak, etkin ve etkili bir biçimde dünya piyasalarına 
ve telekomünikasyon sistemlerine girilerek ve herşeyden önce de üretilerek 
korunur ve yüceltilir.

Ayrıca yabancılar tarafından açılan öğretim kuramlarına Türk 
vatandaşlarının devanı etmesi bu özgürlüğü onlara tanımamanın bir nedeni olarak 
gösterilemez. Öğretim kurumu açma, bu öğretim kurumuna gidecek kişilerle 
birlikte düşünülmemelidir. Öğrenim görme özgürlüğü ile öğretim kurumu açma 
özgürlüğü iki ayrı özgürlük olup bundan yararlanacak olanlar kişiler farklıdır.
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Yabancı dille öğretim, hiç kuşkusuz o dilde verilen tarih ve kültür dersleri 
olmasa bile o kültüre aşinalık sağlar ya da merak uyandırır. Bu kaçınılmazdır. 
Ama duyulan bu kuşku ya da yabancı okulların açılmasından duyulan bu korku 
yabancıların öğretim kurumu açma özgürlüğüne halel getirecek şekilde bir 
düzenlemenin amacı ya da dayanağı olmamalıdır. Yabancı okulların açılması, 
yabancıların eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik hale getirilebilir ya da 
yabancıların müktesep haklarına halel gelmeyecek şekilde karşılıklılık esasına 
bağlanabilir: buna hukukî bir engel yoktur.

Yabancılara öğretim kurumu açma özgürlüğünün tanınması yabancı 
okullara giden Türk vatandaşları bakımından tartışılmaktadır. “ Yabancı okulların 
açılması ile bu okullara giden Türk vatandaşları arasındaki ilişk i\  yabancı okullar 
rejiminin düşündürücü bir hal almasına neden olmaktadır. Lozan’dan itibaren 
yabancı okullara göz yumulmasının nedeni bu okullarda nitelikli bir eğitim 
verilmesi bu okullardan mezun olan kişilerin aldıkları eğitim sonucu çok çeşitli 
mesleklerde başarılı olmalarıdır. Bu okullar daha sonra eğitim sistemimizdeki ana 
tartışmaların (özel okullar-devlet okulları ve buna bağlı olarak paralı eğitim, 
yabancı dil öğretimi-yabancı dille eğitim gibi) odağında kalmışlardır.

Lozan Konferansı sırasında en çok tartışılan konulardan birisi de yabancı 
okulların hukukî rejimidir. Lozan Andlaşmasfnm metnine dahil edilmeyen 
yabancı okulların hukuksal konumu uzun tartışmalardan sonra Lozan 
Andlaşması'na ek olarak imzalanan İkamet ve Adli Selahiyet Sözleşmesi’ne atfen 
hazırlanan mektuplarla düzenlenmiştir. Bu mektuplarda var olan okulların 
varlıkları tasdik edilmiş, müktesep hakları korunmuş ve “hayırhahhane tetkik” 
esası kararlaştırılmıştır. Bu düzenlemede yeni açılacak yabancı okullar konusuna 
girilmemiş, yabancıların müktesep haklarının saklı tutulmuş ve 1914'e kadar 
açılan okullar dışında yabancıların yeniden öğretim kurumu açabilmesi hususunun 
bir uluslararası anlaşmaya konulması sakıncalı bulunmuş, bunun kanun düzeyinde 
bir iç hukuk düzenlemesi şeklinde bu okulların tâbi olacakları esasların 
belirtilmesiyle yetinilmiştir.

Sanıldığının aksine Lozan Andlaşması ile yabancıların öğretim kurumu 
özgürlüğü ortadan kaldırılmamıştır. Yabancı okullarla ilgili hukukî düzenleme o 
sıralarda yürürlükte bulunan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi’dir ve bu 
düzenlemede yalnızca yabancı tüzel kişilerin öğretim kurumu açamayacakları 
esası getirilmiştir. Ama yabancı gerçek kişiler belirli şartlara uymak kaydıyla özel 
okul açma özgürlüğüne sahip kılınmışlardır. Lozan Andlaşması bu talimatnameyi 
de yürürlükten kaldırmamıştır.

Kanun koyucu eğer isteseydi müktesep haklara saygı ilkesinin bir gereği 
olarak Lozan Andlaşması ile varlıkları tanınan okullar dışında başkaca hiçbir 
devletin yeniden öğretim kurumu açmasına izin vermezdi.

Lozan Andlaşması’nın yabancılara öğretim kurumu açma yasağı 
getirmediğinin bir delili de bugüne kadar açılan yabancı özel okullardır. Robert
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Kolej bünyesinde yüksek öğretim düzeyinde eğitim veren sınıflar açılmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda bu husus belirtilmektedir. Kararda Lozan 
Andlaşması’na atfen düzenlenen mektuplardan bahsedilirken “Türk Hükümetinin 
kendi istediği zaman muayyen bir okulu yabancılara açtırmasına ve mevcudu tevsi 
ettirmesine, orada memleketin umumî mevzuatına ve menfaatine uygun olarak 
öğretim yaptırmasına mani bir hüküm mevcud olamaz” denilmektedir.

Yabancıların günümüzde öğretim kurumu açma özgürlüğü sınırlı olarak 
tanınmıştır. ÖÖKK’nda I988’de yapılan bir değişiklikle yabancı gerçek ve tüzel 
kişiler doğrudan ya da Türk vatandaşlarıyla ortaklık yoluyla yalnızca yabancıların 
devam edebileceği “milletlerarası nitelikte öğretim kurumu” açabilirler. 
Yabancıların açacağı bu okullar yüksek öğretim düzeyinde olamaz. Ayrıca, 
milletlerarası nitelikte öğretim kurumu açmak bakımından da karşılıklılık 
(mütekabiliyet) şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, örneğin; Alman gerçek ve tüzel 
kişiler doğrudan ya da Türk vatandaşları ile ortaklık yoluyla yalnızca Alman 
vatandaşlarının gidebileceği bir öğretim kurumunu Türkiye’de açabilecekken, 
Almanya'da Türk vatandaşlarına böyle bir imkânın tanınması şartı 
aranmaınayacaktır. Hal böyle olunca, özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak 
yaşadıkları ülkeler bakımından öğretim kurumu açma özgürlüğü bakımından bir 
eşitsizlik olacaktır. Oysaki, Osıııanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyet’in ilk 
yıllarına kadar öğretim kurumu açma özgürlüğü bakımından karşılıklılık şartı 
aranmıştır. Bu şartın ÖÖKK’nda aranmaması bir eksiklik olarak 
değerlendirilebilir.

ÖÖKK’nda yabancı gerçek ve tüzel kişilerin “yalnızca yabancıların 
devam edebileceği yüksek öğretim kurumu” açmaları açıkça yasaklanmıştır. 
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin oluşturduğu merkezi Türkiye’de ve Türk 
kanunlarına göre kurulmuş vakıflar aracılığıyla, Türk vatandaşlarının da devam 
edebileceği yüksek öğretim kurumu açma özgürlüğünü açıkça yasaklayan bir 
düzenleme Anayasa’da, Yüksek Öğretim Kanunu'nda ve ÖÖKK’da yer 
almamaktadır. Bu nedenle, Türk Yabancılar Hukuku’nda kabul edilen genellik ve 
eşitlik ilkesi uyarınca yabancıların böyle bir özgürlüğe sahip olduğu sonucuna 
ulaşmak yanlış olmayacaktır.

Yabancıların Türk vatandaşlarının da devam edebileceği ilköğretim 
kurumu açma özgürlüğü konusunda bir yasaklama getirilmemiştir. ÖÖKK’nda 
özel öğretim kurumu açabilecek kişiler arasında “T.C uyruklu gerçek ve tüzel 
kişiler” sayılmakta, yabancılar bakımından açıkça bir yasaklama ya da sınırlama 
getirilmemektedir. Yabancıların da merkezi Türkiye’de ve Türk kanunlarına 
uyulmak şartıyla kurdukları tüzel kişiler uyarınca Türk vatandaşlarının da devam 
edebileceği ilköğretim kurumu açabileceği görüşündeyiz. Çünkü bu kurumlar da 
Türk tüzel kişisi olarak kabul edilmek gerekir.

Danıştay’ın bu husustaki görüşü, yabancılar tarafından bu kabil öğretim 
kuramlarının açılmasının ÖÖKK m.l ve Türk millî eğitiminin amaçlarına ters
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düştüğü yönündedir. Bu görüşün kabul edilmesi halinde, yabancıların yabancı özel 
okullarda ve Türk özel okullarında Türk vatandaşlarıyla birlikte eğitim görmeleri 
açıklanamaz.

Yabancı öğretim kuramlarının kapasitelerini artırmaları ÖÖKK’nda 1984 
ve 1985’de getirilen düzenlemelerle olanaklı hale getirilmiştir. Yabancıların açtığı 
öğretim kurumlar kapasitelerini bir misli artırmak için Millî Eğitim Bakanlığı; beş 
misli artırmak için ise Bakanlar Kurulu’ na başvuracaklardır. Yabancı öğretim 
kuramlarının taşınmaz mal edinmelerinde de yine Bakanlar Kurulu’ndan karar 
alınması usulü uygulanacaktır.

Yabancı öğretim kuramlarının günümüzdeki düzenlemeye göre taşınmaz 
malları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmıştır. Bu kurumlar, taşınmaz mallarını 
yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı’na devredebilmektedirler. Bu durum, uygulamada 
yabancılar tarafından öğretim kurumu açmama yönünde bir isteksizliğe neden 
olmaktadır. Bu konuda hazırlanan yasa taslağında yabancı okulların taşınmaz 
mallarını Millî Eğitim Bakanlığı dışında kişi ve kurumlara devretme olanağı 
tanımaktadır, fakat taslak henüz kanunlaşmamıştır.

Yabancı okulların kapatılma ve denetlenmelerinde Türk özel okullarından 
farklı bir düzenleme getirilmemiştir. 1997’de çıkarılan ve ilk öğretimin sekiz yıla 
çıkarılmasını düzenleyen yasa da (4306 SK) yabancılar tarafından açılmış 
okulların orta kısımlarının tasfiyesini öngörmektedir. 4306 SK yabancı özel 
öğretim krumları bakımından özel bir hüküm sevketmemiştir. Lozan 
Andlaşınası’na ek olarak hazırlanan İkamet ve Adlî Selâhiyet Sözleşmesi’ne atfen 
yazılan ve İngiltere, Fransa ve İtalya’ya gönderilen mektuplarla varlığı tanınan ve 
müktesep hakları kabul edilen yabancı özel okulların, anılan düzenleme uyarınca 
kapatılmalarına sebebiyet verecek uygulamaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
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E K L E R

EK -I-

25.11.1998 Tarihi İtibarıyla Türk Cumhuriyetleri, Asya Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen ve Ülkemizde 
Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı

Ülkeler Orta  Öür. TÖM ER Önlisans Lisans Y. Lisans Doktora TOPLAM
Azeıbevcan 2 39 108 1108 154 11 1422
Kazakistan 0 60 99 823 87 18 1087
Kırsızıstan 35 11 100 630 63 46 885
Özbekistan 0 0 14 305 17 9 338
Türkmenistan 27 8 2 11 1335 30 7 1618
Asva Ülkeleri 5 178 197 1380 132 4 1896
Balkan Ülkeleri 67 172 104 1295 43 2 1683
TOPLAM 136 468 833 6876 526 90 8929



E K -II -

1998-1999 Öğretim Yılı İtibarıyla Yurt Dışındaki Örgün Eğitim Kuramlarında Okuyan Türk Öğrenci Sayısı

Ülkeler Okul öncesi İlköğretim Ortaöğretim Özel Eğitim Meslekî Öğ.
Almanya 9006 303008 56138 24493 98839
Hollanda ilk ilebirlikte 48637 11300 3800 7600
Belçika 7864 15621 14513 1650 3102
Fransa 19204 59224 4292 1648 5523
Danimarka 6000 9056 267 157 237
Avusturya 5400 21572 758 1529 5615
İsveç 1283 3364 1429 59 0
İsviçre 3404 12994 2461 2423 1881
Ingiltere 980 2975 295 0 1400
Avustuıalva 1815 6284 4496 2 10 3530
TOPLAM 54956 484345 95949 36029 127727

* Ülkenin eğitim sisteminin özelliğine göre mesleki öğretime devam eden öğrenci sayısı ortaöğretim 
içerisinde gösterilmiştir.

" İlköğretime hazırlık sınıfı öğrencisi dahildir.



E K  -III-

1997-1998 Öğretim Yılı İtibarıyla Özel Uluslararası Okullarda Okuyan öğrenci Sayısı

Okulun Adı Öğrenci Sayısı
1. International Commıınitv School

Anasınıfı 30
I Iköğretim 277
Lise 67
Toplam 374

2. Yüzüncü Yıl Okulu
Toplam 268

T O P L A M 642

E K  -IV -

1998-1999 Öğretim Yılı İtibarıyla Özel Yabancı Okullarda Okuyan Öğrenci Sayısı

Okul Türü Öğrenci Sayısı
Okul öncesi 108
ilköğretim 3997
Genel Lise 4351
M eslekî ve Teknik Lise 21
T O P L A M 8477

r



YABANCI OKULLAR

Adı Kurucusu Kurum  açma 
tarihi Ögr. dili Ana

Okul
Ana
sınıfı İlkokul Ortaokul Lise Tic.

Lisesi
S.M.Lİ

s.
Amiral Bristol Özel Sağlık 
Meslek Lisesi

Amiral Bristol Hast. Hemş. 
Mütevelli Heveti

10.07.1924 X
Özel Alman Lisesi Alman Hükümeti 11.05.1868 Almanca X X

özel Amerikan Robert Lisesi Robert Koleji Mütevelli 
Heveti 20.12.1868 İngilizce

X X

Özel îlalvan İlkokulu İtalyan Hayır Cemiyeti 1887 İtalyanca X X
Özel İtalyan Lisesi İtalvan Hükümeti 1888 İtalyanca X X
Özel İzmir Amerikan Lisesi Amerikan Board Heyeti 1892 İngilizce X X
Özel Nötre Dame De Sion 
Fransız Kız Lisesi Sion Rahipleri Teşkilatı 27.11.1856 Fransızca X X

özel Saint Benoit Fransız Lisesi Lazarist Rahipleri * Fransızca X X

Özel Saint Joseph Fransız Lisesi Frères Des Ecoles 
Chereticnncs

1280 (hicri) Fransızca X X

Özel Saint Joseph Fransız Lisesi Frères Des Ecoles 
Chereliennes 1841 Fransızca X X

Özel Saint Puicherie Fransız 
Ortaokulu

Filles De La Charité Cemaati 07.10.1924 Fransızca X

Özel Sankt Georg Avusturya 
Lisesi ve Ticaret Okulu

St. Vinzenz Von Paul A. 
Lazarist Rahipleri

1918-1334
(hicri) Almanca X X

Özel Tarsus Amerikan Lisesi Amerikan Board Heyeti 1888 İngilizce X X
Özel Üsküdar Amerikan Lisesi Amerikan Board Heveti 1885 İngilizce X X
özel İtalyan Anaokulu İlkokulu 
ve Ortaokulu (Kız) İtalyan Hükümeti 1870 İtalyanca X X X

Özel Saint Michel Fransız Lisesi Frères Des Ecoles 
Cheretiennes

♦ Fransızca X

* Kurum açma tarihleri 1923 yılından öncedir.
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