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(7/106) 64:65 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Balıkesir Üyesi Enver Aka sn 11 çoğunlukla 
Başkan seçildi. Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan veki li Amasya 

İhsan IIamit Tîğrcl Mucit A er en 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet (Jekcmoğln 

ikinci Oturanı-

Başkan; Başkanlığa serilmesi münasebetiy
le, hakkında gösterilen güven ve teveeeühe te
şekkürlerini bildirdi. 

Başkanvekili seçimi için yapılan oylama
da Diyarbakır Üyesi İhsan Hanıit Tigrel ile 
Kars Üyesi Sırrı Atalay şali yoğunlukla Başkan
vekili seçildiler. 

Üçüncü, başkanvekili için oylar (oplatıdı. 
Oyların tasnifi için Birleşime ara. verildi. 

Kâtip 
Başkan Kırklareli 

Enver Aka Ahmet Naci Arı 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekeınoğlıı 

.'•> - fi lifi oturumlarda : 
Çankırı Üyesi Hazım Dağlı, izafi çoğunluk

la Başkanvekili seçildi. 

Başkanlık Divanı Kâtipleri ile İdareci Üye
lerin bir arada seçilmeleri kabul olundu. 

Yapılan oylamalar somunda : 

idare Amirliklerine, izafi çoğunlukla Kocaeli 
Üyesi Lûtt'i Tokoğlu, Tabiî Üye Kâmil Karave-
lioğlıı ile .Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan ve kâtip
liklere: de salt çoğunlukla Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Arı ve izafi çoğunlukla, Amas
ya. Üyesi Maeit Zeren, Sivas Üyesi Ahmet 
Cekemoğlıı, Adana Üyesi Sakıp önal, Cumhur
başkanlığınca seçilen üyelerden Nevzat Sengel ve 
Yozgat Üyesi Neşet Çetintaş seçildiler. 

14 Kasım .1963 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Hım At alay 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Art 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet (Jekemoğhı 

mnvLAü 
Hözlü Horu 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
ni Âli Aksoy'un, kahve gazinolardaki kumar 
aletlerine dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (G/2-4-1) 

Yazıtı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kagıp 

Üner'in DSİ tarafından 1959 - 1964 yıllarında 
Nevşehir ili dâhilinde programa alman işlere 
dair, yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/114) 

2. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, memleketimizdeki okullarla 
öğrenci miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/115) 

Raporlar 
1. — Bâzı müessese, teşekkül ve işletmele

rin kullandükları, «Devlet» kerimdi isimlerin 
kakiınlma'sıma dadr kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolonıınan metni ve Cumhuriyet 
'Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/489; 0. Sena
tosu 2/108) r«. Savısı : 3^4) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

2. — M'iJılî Güvenlik ve huzuru; 'bozan bâzı 
fiiller halkkındaki 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı 
Kaaıunun yürürlükten kaldırılmasınla dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/289; 
C. Senatosu 2/109) (S. Sayım : 3/33) 



BÎRÎNOt OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvelrili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER: Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye), Sabahattin Adalı (Hatay) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 6 ııcı 
Birleşimi açıyorum. Divanın teşekkülü için bir 
kâtip arkadaşıımız noksandır, muvakkat bir kâ
tip seçeceğiz. Lütfen aday gösterin. (Sabahat-

BAŞKAN — Nisap olmadığı i(çiıı 21 Ka
sım Perşembe günü saat 15 de toplanmak üze-

B — YAZILI 

1. — Cumhuriyet Seımtosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, İstanbul'da açılan yüksek okullar 
seviyesindeki bir Özel okula dair yazılı soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakam İbrahim Öktem'in 
cevabı (7/103) 

28 . 8.1963 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
İlişik olarak takdim olunan Hürriyet gaze

tesinde müşahede edileceği vezhile İstanbul'da 
(özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret 
okulu) namı altında yüksek okul seviyesinde 
bir kuruluş meydana getirilmiştir. 

Devletin manevî mamelekine dahil unvan
ların fertler tarafından gelir veya herhangi 'bir 
maksatla kullanılmasının hukukan mümkün ol
madığı ikanaatindeyim. Bu itibarla yüz yıla ya
kın bir zamıandan beri bu memlekete evllât ye
tiştirmiş bir irfan yuvası olan (Galatasaray) 
adlinin bir özel teşebbüs tarafından cazip bir 
İsim olması d olay isiyle, maksatlarına imkân 
vermek için, kullanılmasının men edilip edilmi-
yeceği hususunun yazılı olarak Millî Eğitim Ba
kanı tarafından cevaplandı olmasına delâlet bu-
yuralraasmın saygı ile rica ederim. 

C. Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Battır 

tin Adalı, ıs esi eri) 

Sabahattin beyi kabul1 edenler.. Kabul et
meyenler.. Kahul edilmiştir. (Alkışlar) 

re oturumu 'kapatıyorum). 
Kapanma Saati : 15,05 

SOHrLAR 

T. (I 
,Millî Eğitim Bakanlığı 0.11.1903 
Talini ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 2905 
Konu: Cumhuriyet Sena
tosu Sinop Üyesi Suphi 
Batur'un yazılı soru öner
gesi 

İ l g i : 2 . 9 . 1908 tarih ve 2072/8220 - 7/108 
sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Ba

tur'un İstanbul'daki «Özel Galatasaray Yüksek 
İktisat ye Ticaret Okulu» hakkındaki yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

({•ereğini emirlerine arz ederini. 
İbrahim ökteıu 

Millî Eğitim 'Bakanı 

1. «Özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Ti
caret Okulu* adlı özel öğretini kurumun «Gala
tasaray» ismini kullanmasında 'Bakanlığımızca 
bir sakınca mülâhaza olunmanuıktadır. 

2. Söz konusu okulun «Galatasaray» ismini 
kullanmasının özel hukuk hükümleri gereğince 
yasaklanması ancak, bu yüzden iktisadi menfa-

3. — YOKLAMA 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 



C. Senatosu B : 6 
ati haleldar olanlar tarafıııdaıı bu ismin iltiba
sa meydan verdiği ve haksız rekabet teşkil etti
ği gerekçesi ile açacakları dâva üzerine Ticaret 
Mahkemelerince alınacak bir kararla mümkün 
olabilir. 

Diğer taraftan her hangi bir devlet müesse
sesinin unvanında geçen bir ismin aynen veya 
değişik olarak özel teşebbüsler tarafından kul
lanılmasını yasaklayan bir âmme kanunu bulun
mamaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in, yedel: subay öğretmenlere dair 
jiazılh soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him- Öhtem'in cevabı (7/10fi) 

(!. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitini Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

C. S. Aydın Üyesi 

!. 97 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinden 
bu yana muvakkat 2 nci madde gereğince her 
yıl itibariyle lise ve muadili okullardan mezun 
•>lıi]) yedek subay öğretmenlerin adedi nedir? 

2. Seneleri ayrı ayrı belirtmek suretiyle 
bunlardan kaçı öğretmenlikte muvaffak olmuş 
kaç kişi hakkında erlik kararı alınmıştır? 
(Vilâyetleri ayrı ayrı gösterilmek suretiyle). 

3. Yedek subay öğretmenler Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine verildikten sonra meslekî kurs 
veya eğitime tabi tutulmakta mıdır? 

Bunlara görevlerinin ifasında ne yolda ha
reket edeceklerine dair öğretici veya aydınlatıcı 
bilgiler temin şeklinde verilmekte midir? Varsa 
tarih No. sı yoksa mucip sebebi. 

4. Pedagojik formasyona sahip olan bir öğ
retmen bu vasıftan yoksun yedek subay öğret
menlerin teftiş ve muvaffakiyet kıstaslarında 
bir fark var mıdır? Varsa nedir. Yoksa mucip 
sebebi ve bu husustaki Bakanlık görüşü nedir? 

5. Geçen yıllar muvaffak olmayan yedek su
bay öğretmenlerin erlik kararları kaldırılmış 
mıdır? Kaç. kişi hakkında bu işlem yapılmıştır? 
Mııcıip ve muhik sebeploıli nedir? 

Bu yıl için Bakanlık böyle bir tasarrufu dü-
sünüvor mu ? 

14 .11 • 1963 0 : 1 
T. O. 

Millî Eğitim Bakanlığı (U 1.1963 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 2964 
Konu: Cumhuriyet Sena
tosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil'in yazılı som 
önergesi 

İlgi 
ifadeli 
yazınız 

: Genel Sekreterlik, Kanunlar Dairesi 
7 . 9 . 1963 tarih ve 2709/7-106 sayılı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 

Turhangil'in, yedek subay öğretmenler hakkın
daki yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
İbrahim öktem 

Millî Eğitim Bakanı 

1. 97 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten bu yana askerlik hizmetlerini Bakanlığı
mız emrinde ilkokul öğretmenii olarak yapmak 
üzere askere alman lise ve dengi okullar mezun
larının sayısı askere alındıkları dönemlere göre 
aşağıda ıgöstcriLmıiştıir: 

Askere alındıkları 
dönem 

53 
S5 
58 
64 

Dişe ve dengi okulları 
mezunları 

9 877 
2 892 
4 598 
3 780 

Toplamı 21 147 

Asıl ilkokul 
öğretmenleri 

12 593 
340 
800 

13 733 

Genel toplam 

34 880 

2. (Bunlardan 55 nci ve 58 noi dönemlerde 
askere alman 74 kişi öğretmenlikte başarı gös
termedikleri için er olarak kıtalara sevk edilmiş
lerdir. Hangi ilden kaç kişinin er olarak kıtala
ra sevk edildiğini gösterir çizelge eklidir. 

64 



O. Senatosu B : 6 
Ö. Yedek subay adayı öğretmenler için, em

rine verildikleri dilerde görevlerine 'başlamadan 
önce 1 Eylül tarihinden itibaren okulların açıl
masına 3 gün kalıncaya fcadarki şiire içinde ye
tiştirici kurslar açılmaktadır. Ayrıca ders yılı 
.sonunda ve başında 222 sayılı Kanım gereğince 
açılan kurslara da iştirakleri sağlanmaktadır. 

Yedek subay adayı öğretmenlere görevlerinin 
ifası sırasında, ne yolda hareket edeceklerine dair 
gerekli bilgiler kurs esnasında verilmektedir. 

Ayrıca bu öğretmenler bu konuda Bakanlı
ğımızca hazırlanmış olan «Yedek Subay öğret
menin Meslek Kılavuzu» adlı kitaptan da fay
dalanmaktadırlar. 

Diğer taraftan Millî Eğitim Müdürleri mü
fettişler ve ilköğretim 'müdürleri bu öğretmenleri 
görevleri başında, özellikle birinci dinlenme tati
line kadar geçen süre içinde sık sık ziyaret ede
rek, kendilerine gerekli rehberlikte bulunmakta-
dırlar. 

4. Yedek subay adayı öğretmenlerin 'başarı 
durumlarının tesbiti ve teftişleri asil ilkokul öğ
retmenlerinden ayrı olarak bu maksat için hazır
lanan 15 . 8 . 1962 tarih ve 28011 sayılı genelge 
esaslarına -göre yapılmaktadır. 

Yedek subay adayı öğretmenler, yukarıda da 
açıklandığı üzere teftiş yetkisini haiz olan gö
revliler tarafından birinci kanaat dönemi süre
since sık sık ziyaret, .edilerek ilkönce görevleri 
başında. yetiştirilmektedirler. Ancak bu yetiştir
me ve intibak devresinden sonra bu öğretmen
ler .hakkında teftiş raporları düzenlenmiye baş
lanılmakta, ders yılı •boyunca, çalışmaları yakın
dan izlenmektedir. 

5. 53 ncü dönemden 367 yedek subay adayı 
öğretmeninin başarısız oldukları için er olarak 
kıtalara şevki hususunda dilerce Bakanlığımıza 
yapılan teklif, Bakanlığımız Müdürler Komisyo
nunca, bu dönemde askere alınan 22 470 yedek 
subay adayı öğretmenin yetiştirilmeleri hususun-

14.11 • 1963 O : 1 
da 97 sayılı Kanunun lilık uygulama yılı oluşu 
dolayısiyle yeter tedbir alınamamış ve başarı du
rumlarının sadece bir teftiş sonucuna göre tes-
bit edilmiş olması dikkate alınarak uygun müta
lâa olunmamıştır. 

Yedek -subay adayı öğretmenlerin yetiştiril
meleri ve başarı durumlarının tesbitiınde, ilik dö
nemde görülen eksiklikler, mütaakıp dönemlerde 
giderilmiş bulunduğundan bu yıl başarısız ol
dukları tesbit olunanlar hakkında aynı şekilde 
işlem yapılmasını gerektiren bir sebep bulunma
maktadır. 

55 nci ve '58 nci dönemlerde askere alınan yedek 
subay adayı öğretmenlerden her ilden kaç kişinin 

er olarak kıtaya sevk edilenlerini 
gösterir çizelge 

Ankara 6 
Adıyaman 9 
Afyon 1 
Aydın 2 
Denizli 5 
Diyarbakır 1 
Erzurum 6 
•Gazdantep 1 
Giresun 1 
Kırklareli 1 
Kütahya 7 
Konya. 2 
Kayseri 2 
Mardin 4 
Muş 1. 
Manisa 6 
Hatay 5 
Niğde 1 
Rize 2 
Sivas 3 
Siirt 6 
Tekirdağ I 
Urfa 1 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTİNCİ T, İ İM i EŞ İ M 

14 . 11.. 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

1. — Hakkında Meclis soruşturması açıldığı 
için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
çekilen Yusuf Asizoğlu'nun istifasının ve yeni 
bir tâyin yapılıncaya kadar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, imar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay'ın vekâleten 
atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/257) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek ; olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan 
Dinçer'in dönüşüne kadar kendisine, Adalet 
Bakanı Abdülhal Ke nal Yörük'ün vekillik et
mesine dair Cun'r: 1; ;î:?: lığı l,u/:kereai (3/258) 

3. — Açık bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına înıar ve iskân Bakanı Fahrettin 
Kerim Gökay'm; İmar ve iskân Bakanlığına da 
Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun 

atanmalarına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/259) 

4. ~ Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enver 
lök, Hasan Kangal, Galip Avşar ve Fethi Te-
vdtoğlu'na izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
SenaJtosu Başkanlığı tezkeresi (3/260) 

5. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver 
Kök'e tahsisatının verilebilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/261) 

6. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Hüseyin Otan'a tahsisatının verilebilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/262) 

7. — Komisyonlara üye seçimi 


