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31 Mart 1965 Çarşamba gününün gündemde mev
cut ve Cumhuriyet Senatosunda süreleri bitmek 
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Ethem Erdinç'in, Simav ilçesi Jandarma Komu
tanına dair, sözlü soru önergesi, Adalet ve İçişleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/323) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 65 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonundaki ı i ' k a -

daşlarla birlikte nisabımız vardır, görüşmelere 
bağlıyoruz. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye\ Sıtkı Ulay'ın; milletveki'i 
ödenekleri tartışmasının üzücü mahiyet aldığına, 
Türkiye'de maaş ve ücretlerin beis bin lira 
ile tavariZcrnıması ve bunu aşacak miktarına 
\% 90 vergi nisbefînin tatbikine ve bu hare
kete en yüksek makamlarda bulunanların örnek 
olmaları gerektiğine dair demevi. 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay Meclis hay
siyetinin maaşlar yüzünden daha fazla zede
lenmemesi için mesullerin çare bulması hususunda 
gündem dışı konuşma yapmak arzusundadırlar. 

Buyurunuz Sayın Ulay. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem 

arkadaşlarım, 
Bir haftadanberi devanı eden millet vekili 

ödenekleri tartışması cidden üzücü olmuş ve 
Meclisin haysiyetini rencide edici bir duruma 
yöneltilmiştir. 

Bunda, maalesef başhyan hâdiselerin ileri
sini göremiyen Ibâzı liderlerle, en üstün kademe
leri de dâhil mesullerin hataları kolay af edi
leni ivecek kadar büyüktür ve bu hatayı ya telâfi 
etmek veya haysiyetini korumakla mükellef bu
lundukları mesuliyetlerden kurtulmak zorun
dadırlar. Biz tavşana kaç tazıya tut diyen bir 
zihniyetin büyük idareci, büyük insan mesu-
liyetleriyle bağdaşamıyacağı kanısındayız. 

Bununla beraber her kötü hareketten de, 
samimiyetsiz tutumdan da millet hesabına bir 
t'ali hayır doğacağına inanıyoruz. Görüyoruz ki 

acı da olsa, sert de olsa millet önünde açık fikir 
mücadelesinin her çeşidinde kötülükleri ile be
raber bâzı faydaları da oluyor ve (bâzı hakikat
ler de bu arada aydınlığa kavuşuyoruz. 

Bize göre mebus maaşlarına çoktur da dene
bilir, azdır da denebilir. 

Çünkü mebusun bu maaşla hakikaten uzak
lardan gelmiiş olup çok kötü durumda ve hattâ 
Ibenim gibi emekli maaşı olmayanı da vardır. 
Ayrıca mebusun; bu maaşı hiç almasa dahi ka
pitalist patronlar seviyesinde yaşayanları da 
vardır. 

Bir haftadanberi sürüp cidden üzücü olan 
Ibu mücadele nihayet millî efkâra müdavelei ef
kârdan doğan ibarikai hakikati doğurmuş ve 
bir kısım mebus arkadaşları yeni bir kanun 
teklifi yoluna sevketmiştir ve bence de bu teklif 
çok doğrudur. Bu kanunu öne sürecek arka
daşlara ben de huzurunuzda katılarak kendileri
ne ve sizlere bu kanuna şunları da ilâve etme
lerini teklif ediyorum. 

A) Türkiyede resmî olsun, iktisadi devlet 
teşekkülü olsun aile başına 5 binin üstündeki 
aylık gelir sahibinin mütebaki gelirlerinin yüz
de 90 nı vergi ile tamamiytle Hazineye intikal 
etsin. 

B) Türkiyede en üstün maaş alanın seviyesi 
ya kanun yapıcıların veya muayyen bir sevi
yenin üstüne çıkamasın. 

C) Hiç bir vazifeli muhtelif namlar ve sı
fatlar altında çeşitli ödenekler alamasm. 
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D) Hiç bir kişi 2 yerde İdare Meclisi J 

âzası olamasın. 

E) Melbus ve Senatör seç'lenlerde ı öze1 

bir kurulca başka bir yeıden aylık g3 iri 5 bin 
liranın üstünde olduğu tespit edilenler bu vaz'-
feyi artık lütfen fahriyen ifa etsinler vs hattâ 
icabediyorsa emekli maaşı alanlar da vaz geçsin
ler. Ve ilk örnekler Sayın Cumhurbaşkanı, Sa
yın Başbakan ve saym parti liderleri den gsl-
sin. 

F) Türkiyede kazançları aile başına aylık 
10 bin liradan fazla olanlardan ya.irim yapmi-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ ( 

1. — Adalet Partisi kontenjanından açılan 
îdare Amirliğine tzmir Üyesi Hilmi Onat'in aday 
gösterildiğine dair, mezkûr parti Senato Grup 
Başkanlığı tezkeresi ve îdare Âmiri seçimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Ancak 
gündeme geçmeden evvel Adalet Partisi Sena
to Grupunun bir tezkeresi vardır, okutacağım. 

Cumhuriyet Sennatosu Sayın Başkanlığına 
Kocaeli Senatörü Saym Lûtfi Tokoğlu'ndan 

inhilâl eden Cumhuriyet Senatosu İdareci Üye
liğine İzmir Senatörü Sayın Hilmi Onat aday 
gösterilmiştir. 

5. — GÖRÜŞtJ 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde mü
zakeresini yaptığımız kanunun üçüncü maddesi 
vardır. Fakat, müzakerenin uzaması ihtimali 
mevcudolduğundan ve bugün bitirilmesi iktiza 
eden iki kanun teklifinin birisinin bugün biti
yor müddeti; Sağlık Eğitim Enistitüleri kanun 
tasarısıdır. Bununla geçen gün tercihan müza
keresini kabul ettiğimiz Kıbrıs'la ilgili bir an
laşmanın tercihan müzakeresini muvafık görü
yor Başkanlık Divanı. Bunu kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan, 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosyal İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra-
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t yanların bunun üzerindeki gelirleri Ameri-

kada olduğu gibi yüzde 90 bir vergiye tabi tu
tulsun ve Anaya amızdaki sosyal devletin mü
messilleri olarak hep beraber bir taban ve b ' r 
de âzami tavan tespit ederek insan haysiyetine 
yaraşır b 'r asgari geçim ve bir de azami refah 
seviyesini biz bu devrede burada tây'n ve tes-
bit etmiş olalım ve sosyal adalet'n bariz bir 
örneğini vererek üstün gelirli bâzı ucuz kahra
manları da buna katulmaya davet edelim. Bu 
kanunu hazırlamakta olanlara huzurunuzda 
teşekkürle Yüksek Ser.atoya hü me.lerimi tak
dim ediyorum. (Alkışlar.) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Gereği için bilgilerinize arz olunur. 
A. P. Senato Grupu 

Başkanı 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
BAŞKAN — Efendim, Saym Tokoğlu'nun, 

yerine Hilmi Onat arkadaşımız aday gösteril
miştir. Seçimi yapılacaktır. Ancak A. P. Kon
tenjanına mensubolduğunr'an ve itiraz da yok
sa seçimi işari oyla yapılsın. Saym Hilmi Onat'
in idare âmiri olarak seçilmesini oyunuza arz-
ediyorıım. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifak
la kabul edilmiştir. 

JLEN İŞLER 

porlan (Millet Meclisi 1/596; Cumhuriyet Se
natosu 1/443) (S. Sayısı : 574) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müddeti bugün biti
yor. Bunu zaten Heyeti Umumiye kabul etmiş
ti. Efnd im raporun okunmasına lüzum görü
yor musunuz? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilik
le müzakeresi teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Celâl Ertuğ'un takriri vardır, onu oku
tayım. 

(1) 574 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

-m-
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Başkanlığa 

Gündemin 1 noi maddesindeki Sağlık eğitim 
enstitüleri kuruluş kanunu tasarısının müzakere
sinde Sosyal İşler Komisyonu raporunun esas tu
tulmasını arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Efendim, raporda hiçbir deği-
şüklik yoktur. Tek harf bile değişmemiştir. Söz
cüler de buradadır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, konuşun Saym Er
tuğ. 

CELAL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, bu takriri vermekten 
maksadım şudur; Cumhuriyet Senatosuna gelen 
bütün kanun teklif ve tasarıları ihtisas komisyon
larından geçip en son olarak Plân Komisyonuna 
gitmektedir. Çünkü, plân ve bütçe açısından in
celenmesi zarureti vardır. Ama bütün kanunla
rın müdafaası da burada ihtisasına taallûk et
sin etmesin Bütçe ve Plân Komisyonu tarafın
dan yapılmaktadır. O zaman ihtisas komisyonla-
n n m ehemmiyeti kalmıyor. Onun için ben bu 
takriri veriyorum ki, bu Sosyal Komisyona ait 
bir konu olmasına rağmen son komisyon olan 
Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından savunul
ması yüzünden burada saatlerce münakaşa edile-
cektıir. Çünkü bu bir tıp meselesidir. Bu bir sağ
lık hizmeti meselesidir evvelemirde. Bu itibarla
dır ki, bu takriri veriyorum, bunda bir far'k ol-
m ^ a dahi sağlık eğitimi meselesi Sosyal İşler 
Komisyonunun ihtisası içine giren bir meseledir. 
Millî Eğitime mütaallik bir mesele Millî Eğitim 
Komisyonuna ait. bir meseledir. Eğer bu takri
rime iştirak etmezseniz, her konu Bütçe ve Plân 
Komisyonunun inhisarı altına alınacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkın
da. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, meclislerde, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisinde en son komisyonun 
raporu üzerinde, değiştirisi üzerinde inceleme 
yapmak hem Tüzüğe uygundur, hem de teamüle 
uvgundur. Ama bu demek değildir ki; İhtisar 
Kombyonunun deglştirisini veya noktai nazarın^ 
en son komisyon dikkatten uzak tutar. Zaten hem 
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nazari bakımdan, hem tatbikat bakımından Büt
çe Komisyonu, Karma Bütçe Komisyonu ihtisas 
meselelerine ilişmez. Devletin umumi politikası 
bakımından prensipler üzerinde durur, Ibunun dı
şında da malî politika bakımından, imkânlar 
bakımından, malî porte bakımından işi inceler ve 
öyle gelir huzurunuza. Son komisyon raporu ola
rak Bütçe Komisyonu raporu her zaman sahne
de görülüyor şeklindeki izah bu sebeple yerinde 
olmaz. Aslında Senatonun komisyonları birbirini 
tamamlayıcı organlardır ve hepsi Cumhuriyet 
Senatosu adına teşriî organın bütünleyici hizmet
lerini tamamlarlar ve huzurunuza gelirler. 

Bu itibarla bir meselede ihtisas komisyonu
nun hazırladığı metne öylesine riayetsizlik ola
bilir ki, ihtisas komisyonunu teşkil eden arka
daşların veya Cumhuriyet Senatosundan her 
hangi bir zatın takririyle ihtisas komisyonunun 
hattâ Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının da 
değil de Millet Meclisi metninin müzakere mev
zuu olarak ele alınabilir. 

Ama bunu bir prensip haline getirecek olur
sak biliyorsunuz teklif ve tasarıların çeşitli ko
misyonlardan geçirilerek onların gerekçesi ile 
olgunlaşa olgunlaşa Cumhuriyet Senatosu hu
zuruna geliyor, bu yolu bırakacak olursak biz, 
hangi gerekçe ile bu değişiklikleri yaparak Cum
huriyet Senatosuna getirdiğimiz müdafaa imkâ
nından mahrum kalırız. 

Bu sebeplerle, ben muhterem Senatör arka
daşlarımdan rica edeceğim, bu prensibi bozmı-
yalım. Yalnız, metni daha iyi olan, ve hakikaten 
ihtisas komisyonunun salâhiyetle tesbit etmiş ol
duğu metne aykırılıklar gösteren bir durum hâsıl 
olursa, en son komisyonun metni yerine, ondan ev
velki metnin kabulünde, münferit olarak, bir 
maddeye münhasır olmak üzere takrirler vermek 
imkânı dahi mevcuttur. Bu teamülü, bu usuli 
meseleyi bozmak yolunu tutmamanızı rica ede
ceğim. Bunun, sonraki gelen komisyonları çalış
maktan alıkoyucu bir psikolojik rolü olduğunu 
hatırdan çıkarmamalıyız. Bu suretle mademki 
Millî Savunma Komisyonu işi incelemiştir veya 
Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu şu işi ih
tisas komisyonu olarak incelemiştir, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda bunu artık esaslı şekilde 
incelemeye lüzum yoktur şeklinde bir yola pasif 
duruma komisyonlarımızı sevk etmek gibi büyük 
')ir mahzur da ortaya çıkmış olur. Bu sebeplerle 
Celâl Ertuğ arkadaşımızın takririni prensip ba-
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kınımdan kabul buyurmamanızı ve ancak şu sebep
lerle şu metin değişikliği olsun şeklinde bariz 
bir takrir gelirse, elbette ona komisyon üyesi ol
duğumuz halde çok defa katılırız. Hakikaten bi
zim yaptığımızdan daha iyidir, sağlık komisyo
nunun şu metni, denir, Nitekim bunu zaten diyo
ruz. Komisyonlarda mütalâa ederken biz en son 
komisyonun tetkik ettiği metni müzakere mev
zuu olarak ele alırız. Bu tatmin edici olmazsa 
Hükümetin teklifini, Millet Meclisinin sevk et
tiği metni veya ondan sonraki komisyonların 
metinlerini de okuruz. Bunların zaten nazari 
olarak elimizde bulunan metinlerin hepsini, Se
natörlerin fırsat buldukları ölçüler nisbetinde 
okumaları kabul edilmiştir. Nazari olarak hiç 
olmazsa prensip olarak bu böyledir. Bu sebeple, 
prensibin bozulması hususunda tehlikeli bir yol 
açacak olan bu takririn kabul buyurulmamasım 
ve ancak hangi sebepler, hangi metnin daha isa
betli olduğu hakkındaki mütalâa beyan edilmek 
suretiyle bizim de bu hususa katılacağımızı be
yan eder, takririn kabul edilmemesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, ne komisyona, ne tü
zük hakkında, ne usul hakkında kimseye söz ver
miyorum. Bu takrir hakkında başka konuşacak 
kimse yoktur. Zira içtüzük, takririn lehinde ve 
aleyhinde olmak üzere iki üyeyee söz verileceği
ni belirtmektedir. İki üye, biri aleyhte, biri lehte 
olmak üzere konuşmuşlardır. Şimdi ben de baş
kanlık olarak mütalâamı arz edeceğim; Büyük 
Millet Meclisinin açıldığı günden bugüne kadar 
esas olarak son komisyonun raporu müzakere 
edilir. İstisnai hallerde, komisyonlar arasında 
ihtilâf olduğu takdirde vâki olacak teklif üzeri
ne diğer bir komisyonun metni müzakere edile
bilir. Şimdi Saym Celâl Ertuğ arkadaşımız, Sos
yal İşler Komisyonunun metni müzakere edilsin. 
diyor. Ama iki metin arasında bir fark yok ki... 
(Mesele usul meselesidir, sesleri) Mesele usul ise, 
prensip ise böyle bir prensibin tüzükte yer al
ması için bir teklif gelir, Heyeti Celileniz kabul 
eder. Binaenaleyh bu teklifi katiyen reye koy
muyorum. Müzakereye devam ediyoruz. Madde
lere geçiyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Usul 
hakkında efendim, siz içtüzüğü çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — 58 nci maddeyi okuyun efen
dim. Usul hakkında iki kişi konuşur. Birisi le-
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hinde birisi aleyhinde. Ben tüzüğü çiğnemiyo
rum, tüzüğün çiğnenmesine müsaade etmiyorum. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

RIFAT ÖZTÜRKÇlNE (istanbul) — Tü
mü hakkında söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçilmesi
ni daha evvel oylamış ve kabul etmiştik. Şimdi 
birinci maddeyi okutuyorum. 

Sağlık Eğitim Enstitüsü kuruluşu hakkındaki 
kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Merkez Teşkilâtına bağlı sağlık eği
tim enstitüleri kurmaya yetkilidir. 

Bu enstitülerin görevleri şunlardır : 
a) En az lise dengi temel meslekî öğretim 

görmüş sağlık teknisyenlerine, sağlık hizmet
lerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek mesle
kî öğretim yapmak. 

b) Her seviyede sağlık personeline, olgun
laşma kursları düzenlemek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

zannederim ki, bir zühul oldu. Raporun okunup 
okunmaması oylandı. Tümü üzerinde görüşme 
açılmadı ve maddelere geçilmesi de oylanma
dı. Bu sebeple tümü üzerinde müzakere açmak 
lâzımdır. 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kar») — Maddelere ge
çilmesini oylamadınız Sayın öztükçine'nin hak
kı vardır. 

BAŞKAN — Özür dilerim. 
Bir dakika Sayın Öztürkçine. Maddelere 

geçilmesi oya konmuştur ve ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. Zahit burada. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Raporun oku
nup okunmaması oylandı. 

BAŞKAN — Raporun okunmasına lüzum 
görülmedi. Maddelere geçilmesi kabul edildi, 
ivedilikle müzakeresi kabul olundu. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (istanbul) — Mad
delere geçilmedi. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir, böyledir, 
efendim. 
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ederler.» demiyor. Burada acaba kasdedilen ter
fi ve kıdem mi? Okuldaki müddetleri terfileri -
ne sayılacak mıdır? Meselâ; Harlbiyede okuyan 
talebelerin Harbiyedeki müddetleri, Tıp Fakül
tesindeki talebelerin bu fakültedeki geçen müd
detleri terfilerin? ve aynı zamanda kıdemlerine 
ve orada geçen müddet de emekli müddetinden 
sayılmaktadır. Şimdi acalba burada okuldaki ge
çen müddet terfi ve kıdemden sayılacak mıdır? 
Tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir de takrir var okutayım, 
efendim. 

C. Senatosu B : (3 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — O zabıt

tan da şüphe etmeli. 
BAŞKAN — Şüpheniz varsa zabıttan oku

yalım. 
Birinci madde hakkında söz istiyen yok. Oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık eğitim enstitülerinde 
öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi başarı ile 
bitirenlere yüksek okul diploması verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu enstitü mezunları branş-
lariyle ilgili olmak üzere sağlik personeli yetiş
tiren orta dereceli okullarda, öğretmenlik ya
parlar. Halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici 
hekimlik teşkilâtında kendi meslekî hizmetle
rine ait görevlere, tahsil seviyeleri göz önüne 
alınarak, öncelikle atanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık Eğitim Enstitülerinin 
bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav 
usulleri, müfredat programlarının ne suretle 
yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet 
Personel Heyetinin mütalâası alınmak suretiy
le, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanan bir yönetmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıMADDE 5. — Enstitülere kabul olunan
lar, bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık teknis
yeni kadrolarına tâyin edilirler. Bunlar Memu
rin Kanunu hükümlerine tabi olup, maaşlarını 
almaya devam ederler. 

Yabancı memleketlerde muadili sağlık tek
nisyeni öğretimi yapanlar da aynı haklardan 
faydalanırlar. Bu hususta göz önüne alınacak 
esaslar dördüncü maddede yazılı yönetmelikte 
belirtilir. 

(BAŞKAN — Madde haMonda söz istiyen?.. 
Buyurunuz Sayın özSbürfeçme. 

EÎFAT ÖZTÜRKÇtNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem, arkadaşlarım; 5 nci madde
nin 1 nci fıkrasında, «Bunlar Memurin Kanunu 
hükümlerine taibi olup, maaşlarını almaya devam 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş kanunu 

tasarısının 5 nci maddesinin birimci bendinden 
sonra, «Bu müddet terfi ve kıdemlerine sayılır», 
ilâvesi hakkındaki önergenin kabulünü saygı ile 
dilerim. 

tatanibul 
Rifat özfoürkçine 

Madde 5. — Enstitüleri kabul olunanlar bu 
kanuna bağlı cetveldeki Sağlık Teknisyeni kad
rolarına tâyin edilirler. Bunlar Memurin Kanu
nu hükümlerine talbi olup, maaşlarını almaya de
vam ederler. Bu müddet terfii ve kıdemlerine 
sayılır. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

OELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, bu ilâ
veye lüzum görmüyoruz, Hükümet ve Komisyon 
olarak. Zaten memuriyetten geldikleri için bun
ların kendi memuriyetlerine sayılıyorlar. 

BAŞKAN — Bu vaziyetten sonra önergeye 
lüzum kaldı mı? 

RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Efen
dim, Komisyonun beyanı ileride, tatfbikat yönün
den, bir ışık tutmaz ki... 

BAŞKAN — O halde takririnizi oya koya
lım. 

Komisyon iştirak ediyor mu? Etmiyor. 
Hükümet, iştirak etmiyor. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden

ler... Kendisi de iştirak etmedi. Kabul etmiyen
ler... Takrir kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sağlık eğitim enstitülerine 
kendi meslekî saha] arında en az üç sene başarı 
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ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü başarı ile 
ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin 
bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdür
ler. Daha önceden mecburi hizmetleri varsa 
o dahi buna eklenir. 

Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin 
edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef
tirler. 

Sıhhi sebepler dışında enstiitüyü ikmal et-
fliaden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduk
tan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler ve
ya vazifeye başladıktan sonra medyun hizmetini 
ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibatî sebep
lerle enstitüden veya momuriyetten ihracolu-
nanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında 
(kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazmi
nat ödemeye mecbur tutulurlar ve enstitüde 
geçirdikleri müddet de kıdemlerinden indirilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sağlık eğitim enstitülerine 
öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının eği
tim ile görevlendirildiği dallarda doktora veya 
ihtisas yapmış olmaları veya en az üç yıl bu 
enstitüde öğretim yardımcılığı yaptıktan sonra 
kendi bölümlerinde yeterlik imtihanı vermiş 
olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Maddoyti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sağlık eğitim enstitülerine bu 
enstitüler veya yüksek meslek okulları mezun
larından, öğretim yardımcısı atanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Sağlık Eğitim enstitülerimde, 
öğretmen bulunmıyan hallerde, tâyin suretiyle 
görevlendirilecek teorik ve pratik dersi verecek
lere saat başı ders ücreti veya konferans ücreti 
verilir. Saat başı ders veya konferans ücreti yir-
mrbeş lirayı geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenleı*... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, bu kanuna bağlı cetvelde memu
riyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler- Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE — 1952 - 1961 yılları ara-

smda hemşirelik tekâmül kurslarından mezun 
olanlar enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılın
dan itibaren bir devre kurs bitirenler enstitü
nün 2 nci sınıfına; iki devre kurs bitirenler 
3 ncü sınıfına kaydolunurlar. 

Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs 
ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet 
taahhüdünde bulunmaları şarttır. 

3 ncü devre tekâmül kursunu başarı ile bi
tirmiş olan enstitü mezunlarının haklarından 
faydalanmaları için, enstitü tarafından açıla
cak bitirme imtihanlarını da başarı ile verme
leri lâzımdır. 

Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, 
bunlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. —• Bu kanunun hükümlerini 
Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Eitaıi-
yenle:*... Kabul edilmiştri. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen?.. Buyuru
nuz efendim. Lehte mi, aleyhte mi? 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Aleyhte 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız bir hususu arz edeceğim, 
Saym Adalı. Zaptı getirttim, okuyorum: «Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.» di
ye açıkça yazıyor. Binaenaleyh yanlış bir hare
ket yapmamış bulunuyoruz. 

Buyurun Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, 

kanunu yüksek huzurunuza getiren komisyon 
ihtisas komisyonu olmadığı, Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu müzakere edildiği için bir ihti
sas komisyonundan gelmediğinden bu rapora is
tinaden biz kanun hakkında kâfi derecede ma
lûmat edinemedik. Çünkü raporun Sosyal îşler 
Komisyonundan gelmesi icabederdi. içtüzüğü
müz de zaten bunu âmirdir. İçtüzüğümüzün 
35 nci maddesi. Komisyonların Genel Kurulda 
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savunmaları, matlabını taşımaktadır. «Bir tasa
rı veya teklifi Genel Kurulda ilgili komisyon sa
vunu?.» 

ikinci fıkra: «Diğer bir veya daha ziyade 
komisyonda aynı tasarı veya teklif hakkında 
görüşme yapılmış ve rapor düzenlenmiş ise.» ki 
hâdisemiz de böyledir, «Bu komisyonlar gerekti
ğinde, yalnız kendilerine aidolan metin veya kı
sımları savunurlar.» Yalnız metin ve kısımdan 
savunurlar. Esas prensip budur. 1 nci fıkrada 
«Bir tasarı veya teklifi Genel Kurulda ilgili ko
misyon savunur.» deniyor. Muhterem arkadaşla
rım, esasen İçtüzüğümüzün 17 nci maddesi ko
misyonların kurulmasına mütedairdir. 17 nci 
maddede Cumhuriyet Senatosunun kaç komis
yonu olduğu, hangi ihtisas komisyonları bulun
duğu teker, teker sayılmış. Bayındırlık, Dışişle
ri, Maliye, iktisat sayılmış bu arada Bütçe ve 
Plân Komisyonu da var. (C) fıkrasında yuka-
karıda gösterilen komisyonlarla karşılanmıyan 
dairelerle ilgili tasarı ve teklifler malî işlerden 
ise Plân Komisyonuna gider. Diğerleri yukarıda 
tadadedilmiş, Senatonun esas komisyonları. Ana 
komisyonlarının hiçbirisine gitmiyor ve malî iş
lerden ise buraya geliyor. Gelelim Plân Komis
yonunun vazifesine; içtüzüğümüzün 19 ncu 
maddesinin matlabı: Plân Komisyonunun vazi
felerini saymış. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, konuşmanızın ka
nunla ilgisi yok. Bilerek dinliyorum.. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Eksik ol
mayın. 19 ncu madde; 

«Başkanlık, uzun vadeli plânla ilgili gördü
ğü tasarı ve teklifleri, en son olarak Plân Ko
misyonuna havale eder.» Demektedir. Esas ola
rak havale etmiyecek. istisnai olarak havale 
edecek. «Başkanlık uzun vadeli plânla alâkalı 
gördüğü tasarı ve teklifleri en son olarak Plân 
Komisyonuna havale eder.» Bundan başka Plân 
Komisyonunun vazifeleri 19 ncu maddede tadade-
dilmiştir. «Kamu harcama veya gelirlerinde ar
tış veya azalış gerektiren kanun tasarı ve teklif
lerini veyahut sadece belli maddeleri bu niteli
ği taşıyan tasarı veya tekliflerin söz konusunu 
maddelerini inceler. 

Vergi ve resimlerle ilgili kamu tasarı ve tek
lifleri, Vakıflarla ilgili kanun tasarı ve teklifle
ri ve malî işlerle ilgili kanun tasarı ve teklifleri 
de bu komisyonda incelenir. 
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Bu komisyon ayrıca kesinhesap kanım tasarı

larını inceler.» demiş. Ve son fıkrasında: 
«Plân Komisyonu, diğer komisyonların ra

por ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli 
plâna aykırı bulduğu hususları belirtir ve met
ni uzun vadeli plâna uygun şekle sokar. Bu 
takdirde, Genel Kuruldaki görüşmelerde esas, 
Plân Komisyonunun raporudur.» 

Demekle, esas itibariyle aidolduğu ihtisas 
komisyonu raporu görüşülür. Ancak uzun va
deli plâna uygun şekle sokarsa ve bir tâdil ya
parsa o zaman Plân Komisyonu raporunun gö
rüşülmesini âmirdir. 

Bu sarahat karşısında ancak ihtisas komis
yonu raporlarının görüşülmesi icabettiği ve ma
lî mevzularla ilgili bir değişiklik yapılmış ise 
vine yukarıda arz ettiğim gibi icabettiği takdir-
da Plân Komisyonuna söz verebili \ İçtüzükte bu 
açık ve sarihtir. Bu açıklık ve "sarih durum kar
asında artık teamüle itibar etmek olmaz. Bu 
bakımdan bu kanun tasarısınm tümüne lehte 
rey veremiyeceiğm, bu bir ihtisas komisyonuna 
Tİtmediği için biz de kâfi malûmat edinemedik, 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim bir akademik münaka
şa açmıyalım. İçtüzük açıktır deniyor ama, 
demek ki benim kafam kapalıdır. Öyle anlaşı
lıyor. Ve kırk seneden beri tatbikat da bu mer
kezdedir. Öyle kanunlar gelir ki, birçok işleri 
alâkadar eder. Ve en sonunda bütün bunlar 
bir komisyona gidecek. En son Millî Eğitim 
Komisyonuna gitmiş ise o müzakere eder. Öte
den beri tatbik edilen usul budur. Bu husus 
hakkında Sayın Adalı ve Sayın Ertuğ bir tek
lif verirse Meclis tezekkür eder bundan sonra 
bu surette hareket edilir. Buyurun Sayın Öz-
türkçine. Ben Tüzüğü öyle anlamıyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben de bu 
kanunun lehinde konuşacağım. Birinci Tüzük 
tamamen, harfiyen tatbik edildiği için lehinde 
konuşacağım, ikincisi de sağlık yönünden il
gilendiğim için lehinde konuşacağım. Seneler
den beri burada görülmektedir ki bütün komis
yonlardan geçen kanunlar ve teklifler madde
ler üzerinde bir değişiklik olmamışsa bu husus 
en son komisyonun konusu olarak ele alınmış
tır. Ve daima o komisyonun raporu konuşul
muştur. En son Bütçe ve Plân Komisyonundan 
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yıktığı için bunun üzerinde konuşma açılmıştır. I 
Bu teamül devam etmektedir, senelerden beri. 
Ama ihtisas komisyonları üzerinde bir değişik
lik olmuşsa bu da ayrı bir meseledir. Nitekim 
bâzı katumlar da filânca komisyonun raporunun | 
ele alınması diye teklif yapılmış ve Yüce Meclis 
bunu ele almıştır. Bu bakımdan usule aykırı 
bir hareket olmamıştır. Kanun usulü dairesin
de çıkmıştır. Ben de bu kanunun lehinde ko- ;j 
nuşaeağım. t 

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Eğitim, ens
titüleri kuruluş kanun tasarısı ile Sağlık Teşki
lâtının temel dâvalarından birisi de halledilmiş
tir. Ebe, hemşire, sağlık memurları bu kanun
la onöre edilmiştir Mesleklerine göre alâka, 
sevgi, hastalarımıza karşı hüsniniyet hislerinin 
daha fazla olmasına yol açmıştır. Buradan me
zun olan talebelerimiz, idareci, eğitim, öğre
tim işlerinde çalışacaklar ve aynı zamanda halk 
sağlığını koruyucu ve tedavi edici sağlık teşki
lâtında kendi meslekî kabiliyetlerine, görevleri
ne tahsil seviyelerine göre öncelik verilecektir. I 
Esasen muhterem arkalaşlarmı, okul inşası I 
Beş Yıllık Plâna uygun olarak devam etmekte- j 
dir. Okul bittiği zaman da bu okulun öğren- I 
çileri ile birlikte öğretmenleri ne şekilde temin 
edilecektir? Öğrenci temini gayet basittir. Fa
kat burada öğretmen temini zor iştir. Fakat 
ileri gelen sağlık teşkilâtı mensupları bu dâvayı 
halletmişlerdir. Bu da 1593 sayılı Umumi Hıf
zısıhha Kanununun üçüncü maddesinin kendi
lerine vermiş olduğu yetkiye dayanarak bu mev
zuda kurslar açılmıştır. Talebeler bu kurslara 
devam etmektedirler. Bir taraftan okullar ik
mâl edilirken öbür taraftan bu okullara öğret
men yetiştirilmiş olacaktır. Bu itibarla bu ka
nunun sağlık teşkilâtı yönünden uğurlu ve ha
yırlı olmasını temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde leh ve 
aleyhte konuşmalar yapıldı. Tümünü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. Ta asarı kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. j 
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2. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kı

ratlığı. Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kıratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalmum Kıbrıs Cumhuriyetinin ku
rulmasına dair Andlaşma ile (A), (B), (C), 
(D), (E) ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kıratlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kıratlığı arasında imzalanan Garanti Andlaş-
ması ile Andlaşmanın II nci maddesinde 
atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Vunanistn Kıratlığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
laşması ile J ve ti sayılı Ek Protokollerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andl aşmasın m uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şartına detir Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın; onaylanması
nın uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları, (Millet Meclisi 1/24; 
Cumhuriyet Senatosu 1/489) (S. Sayısı : 568) 
(D 

BAŞKAN -— Millî Müdafaa ve Dışişleri tem
silcileri lütfen yerlerini alsınlar. 

Sayın Bekata ve Sayın Özdilek buradalar. 
Burada son şeyde zaten bir değişiklik olmamak
la beraber son rapor Millî Savunmanındır, ra
porun okunmasına lüzum var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 

Maddelere geçilmesini oylarınıza .sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir'. 

(1) 568 S. Sayılı basmayazı tutamağın so
rumdadır. 
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16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türikye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 

Büyük Birtanya ve Kuzey - trlânda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurullmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E, ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Birtanya ve 
Kuzey - trlânda Birleşik Kırallığı arasında im
zalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasanın temel maddelerine dair 
Listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan itti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Protokolle
rinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
tlttifak Andlaşmasmın uygulanması için imza 
edilen Andlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın ; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
Kanun. 

MADDE 1. — 16 Ağustos 1960 tarihinde 
Lefkoşa'da, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yuııauistan Kırallığı, 
Büyük Birtanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Birtanya ve 
Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında im
zalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşma
nın II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasanın temel maddelerine da
ir listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzaalanan 
tttifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Protokol
lerinin ; 

Kıbrıs Cuumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
İttifak Andlaşmasmın uygulanması için imza 
edilen Anlaşmanın ; ve, 
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En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 

dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın, 

Onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiye/i 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmalarla ilgili uy
gulama Andlaşmalarını yapmaya Hükümet yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Oylarınıza sunnuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmaların hüküm
leri 16 Ağustos 1960 tarihinden itibaren uygu
lanır. 

Yukardaki fıkrada zikri geçen Andlaşma ve 
Anlaşmalarla ilgili olarak bu kanuunun 2 nci 
maddesinin yürürlüğe girmesinden önce yapıl
mış olan uygulama andlaşmalarmın hükümleri, 
bu uygulama andlaşmalarında gösterilen yürür
lüğe giriş tarihinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Hükümet

ten bir sual soracağım. Bu andlaşmayı Atina 
ve Lefkoşa'da aynen bizim gibi kabul ediyor 
mu? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HIFZI'OĞUZ BEKAT A (Ankara) —Atina ay
nen kabul muamelesini tekemmül ettirmiştir. 
Lefkoşa zaten bahiskonusu değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Bu kanununu 2 ve l-> ncü maddeleri hüküm
leri, 1 nci maddede sayılan Andlaşma ve Anlaş
maların onaylanmasına dair kararda başkaca bir 
tarih gösterilmemişse, bu kararın yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Olmadığına göre maddeyi kaimi edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 

kabul edenler... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun açık oylarınıza sunulacaktır. Hayır
lı olsun. 

Şimdi özel öğretim kurumları kanun tasarı
nın müzakeresine geçiyoruz. 

3. — özel öğretim kurumları kanunu tasa-
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları, raporları (Millet Meclisi 
1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 
565) (İ) 

BAŞKAN — Sözcüler burada mı efendim.? 
Komisyon burada. Bilindiği gibi bütün mad

deler kabul edilmiş 21 nci, 32 nci ve 45 nci mad
deler komisyona gitmiştir. Komisyondan gelmiş 
bulunmaktadır. Bu maddelerden evvelâ 21 nci 
maddeyi ele alacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Cîeri alman 21 nci madde Komisyonumuzca 

aşağıdaki şekilde yeniden kaleme alınarak ka
bul edilmiştir. 

Arz olunur. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 

İstanbul 
Osm «*ın Zeki Gümüşoğlu 

MADDE 2.1. — Özel öğretim kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve öğrrtme ilerle 
yürütülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurum
larının yöneticilik ve öğretmenliklerinde, en 
az dengi resmî öğretim kurumlarının yöneti
cilik öğretmenliklerine atanabilmek için ge
rekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendi
rilebilir. 

Bu esasa göre, okulların Özellikleri göz 
önünde tutularak yönetici ve öğretmenlerinde 
aranılacak nitelik ve şartlar yönetmelikte be
lirtilir. 

(1) 565 S. Sayılı basmayazı 24 . 3 . 1965 ta
rihli 60 nci birleşim tutanağın sonundacUr. 
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İhtiyaç halinde, esas görevi resmî öğre

tim kurumlarında olan öğretmenlere, aylığı 
karşılığında okutmakla yükümlü olduğu ders 
saatlerine halel gelmemek üzere yetkili mer
cilerin muvafakati ile özel öğretim kurumla
rında ücretle ek ders verilebilir. 

Resmî okullarda öğretmen iken Millî Eği
tim Bakanlığının muvafakati ile özel okul
larda müdürlükle görevlendirilen öğretmenle
rin Bakanlıkla ilişikleri kesilir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüncş, bu takrirler 
bu madde için mi ? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bu 
madde için. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş'in, maddenin 
4 neü ve 5 nci fıkraları için takrirleri vardır. 
Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 21 nci madde

sinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygılarımla dilerim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüncş 

İhtiyaç halinde esas görevi resmî öğretim 
kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylı
ğı karşılığında okutmakla yükümlü olduğu ders 
saatlerine halel gelmemek ve resmî öğretim 
kurumlarında okuttuğu ders saatlerinin yarısı
nı geçmemek üzere, yetkili mercilerin izni ile 
özel öğretim kurumlarında ücretle ders verile
bilir. 

Cumhuriyet Senatosu Bakanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 21 nci madde

sinin 5 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygılarımla rica ederim. 

Tunceli Tabiî Üye 
Mehmet Ali Demir Mehmet özgüneş 

Resmî öğretim kurumlarında öğretim elema
nı iken yetkili mercilerin izni ile özel öğretim 
kurumlarında yöneticilikle görevlendirilenlerin 
kendi kurumlarıyle ilişikleri kesilir. Ancak bun
lar özel öğretim kurumlarında çalıştıkları sü
rece maaşsız izinli sayılırlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir özel öğretim kurumu için bu yoldan yöne
tici görevlendirilmesi 3 yılı geçemiyeceği gibi 
bir öğretim elemanı da bu şekilde 3 yıldan fazla 
maaşsız izinli sayılamaz. 
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BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, okutu- ı 

yorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

21 nci maddenin son fıkrasına aşağıdaki met
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Cumhubaşkanıca S. Ü. 
Zerin Tüzün I 

Ancak, bir özel okulun resmî okul öğretmen
lerini yönetici olarak kullanması 3 seneyi geçe
mez. Resmî okul öğretmenlerine de bu konu
da 3 yıldan fazla görevlendirme izni verilemez. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EĞÎTÎM BA

KANLIĞI MÜSTEŞARI NURÎ KODAMAN-
OĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Hükümet 
adma. I 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLİ31 MÜSTEŞARI 
NURÎ KODAMANOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, 21 nci madde ile ilgili son komis
yon raporu, özel okulculuğumuz bakımından sı
kıntılı bir durum ihdas edeceği için vaziyeti ki- I 
saca arz etmeme müsaadenizi dilerim. I 

Bilindiği gibi Millet Meclisinde kabul edilen 
metinde resmî okul öğretmenlerinin özel okul
larda idarecilik vazifeleri kabul etmeleri müm
kün kılınmıştır. Üstelik bu metne nazaran resmî 
okul öğretmenlerine tıpkı resmî okul müdürleri 
gibi ders saatleri azaltılarak özel okula vakit- I 
lerinin Önemli bir kısmını tahsis etmeleri sağlan- I 
mıştır. Senato Millî Eğitim Komisyonunda, 
Millet Meclisi Komisyonunun bu metni tadil 
edildi. Şöyle ki : Bir okul müdürünün idare ede- I 
ceği müesseseye daha hâkim ve nafiz olması 
için başka hiçbir yerle ilişiği bulunmasın ve bü
tün vaktini özel okul idareciliğine vakfetsin 
diye resmî görevleriyle ilişiklerinin kesilmesini 
kabul etti. Buna karşılık garantili olmıyan bu 
hizmetlerinin hitamında tekrar eski görevlerine 
dönebilmelerini sağlayıcı bir fıkrayla durumun 
muhafaza edilmesine çalışıldı. Bu defa son ko
misyon takririnde görüyoruz ki, ilişik kesme 
hükmü muhafaza edildiği halde maaşsız mezu
niyetle ilgili fıkra tamamen çıkarılmıştır. Şüp
hesiz bir özel okulda uzun müddet idarecilik 
yapma şansı pek nadir öğretmene nasıbolacak 
bir şeydir. Çoğu kere belirli süreler içerisinde 
idarecilik vasıflarmdaki değişiklikler bâzı se
bepler dolayısiyle idari hizmetlerinden bu zevat | 
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ayrılmakta ve öğretmenliğe dönmek istemekte
dirler. Yeni şekle nazaran bu mümkün olamıya-
caktır. Çünkü yeniden öğretmenliğe döndüğü 
anda ya yeniden memuriyete başlıyan kimsele
rin tabi olduğu kıstas ve maaş sistemine tabi 
olacaktır veya yeniden öğretmenliğe döndüğü 
zaman da eski memuriyetindeki yerini muha
faza edemiyecektir. Bu durum karşısında pek 
çok resmî öğretmen resmî okullarda idarecilik 
görevi almak riskini göze alamıyacaktır. Acaba 
özel okullar başka piyasadan bu tip elemanı 
bulamazlar mı, diye bir sual varidolabilir. Fa
kat yine Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, res
mî sektör dışında Türkiye'de bir öğretmen piya
sası mevcut değildir, öğretmenleri ve idarecileri 
resmî müesseselerimiz yetiştirmekte ve geniş 
ölçüde Devlet sektöründe istihdam etmektedir. 
O takdirde özel okullar çaresizlik içinde kalın
ca, ya son derece genç yeni mezunları idareci 
olarak teklif edecekler veyahut emeklilik mua
melesi bitmiş ve dolayısiyle enerjik, çalışmak 
imkânını oldukça kaybetmiş eski meslekdaşları-
mıza başvurmak zorunda kalacaklar. Her iki hal 
özel okul onluğumuzun özellikle sevk ve idare 
yönünden gelişmesini engelliyecek ve işlemesini 
tehlikeye sokacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı 
resmî öğretmenlere özel okullarda idarecilik 
müsaadesi verirken resmî irtibatının muhafaza
sını bir teminat gibi görmüştür. Ancak, ilgili 
müdür bir yandan aldığı para ile resmî okulu
nun menfaatlerine uygun bir mesai yapmakla 
mükellef olacaktır, öte yandan resmî memuri
yet sıfatı aynen devam edeceği için vazifesinde 
kanunlarımıza ve yönetmeliklerimize ciddî su
rette riayete mükellef olacaktır. Aksi halde 
sadece özel okul müdürlüğünden azledilmekle 
kalmıyarak kendisi hakkında bağlı olduğu res
mî müessesenin mevzuatı uygulanacağı için bu 
tip okul idarecileri bir bakıma Hükümetin mu
rakabe gözcüleri gibi vazife göreceklerdir. îşte 
bu yeni tadillerden sonra bu imkânlar da kalk
mış olmaktadır. O itibarla takrirlerin her birisi 
ayrı ayrı imkânlar getirmekle beraber biz Hü
kümet olarak şunu arz edelim ki; mutlaka res
mî öğretmenler ya maaşlı izinli sayılarak ilk Se
nato Bütçe Encümeninin metnine veya altı saat 
resmî okullarda ders okutmak şartiyle özel 
okullarda vazife almak şeklinde yani Millet 
Meclisinin metnine itibar buyurulsun. Sayın öz-
güneş'in takririnde öğretmenleri özel okullarda 
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alacakları görevleri resmî okuldaki vazifeleri
nin yarısı ile tahdidetmek gibi. bir teklif mev
cuttur. Bu teklifin faydaları olduğu muhakkak
tır. Özellikle belli bir kıdem süresini doldurmuş 
öğretmenlerin daha kârlı olacağı, resmî okulla
rın. fazla hizmet yüklenmesi yerine, özel okul
ları geniş ölçüde tercih edip hizmet sahasını ak-
satabilmektedir. Ayrıca yüksek seviyelerde ders 
saati yüklenerek de hizmet aksıyabilmektedir. 
O itibarla takririn bu noktasına iltihak etmek 
istiyoruz. Bilindiği gibi okul idaresinde anatıa-
nin. ehemmiyeti büyüktür. Hattâ anane teşekkül 
etmemiş okullarda müessir bir eğitim -atmosferi
nin kurulduğu iddia edilemez. Ananenin kurul
ması ise okul idaresinin sürekliliğine sıkı suret
te bağlıdır. O halde okul-idarecilerini üç yıl gi
bi kısa sürelerle değiştirmek okullarımızda eği
tim ananelerinin teessüsüne engel olucu bir key
fiyettir. Bu istikametteki takrirlere arza çalış
tığım. bu sebeplerden ötürü itibar olunmamasını 
istirham edeceğim. Msasen geçen celsede kabul 
buyurulan bir takrirle de yüksek okullarımızın 
re'seıı imtihan yapma yetkileri alındığından ge
niş ölçüde özel okullar sistemimiz sıkıntılı bir 
rejime kayacaktır. Oysaki Devlet plânında eği
time yardımcı özel sektörün teşviki öngörülmüş
tür. Esasen, yurdumuzda karma ekonomi reji
mi bir siyasi tercih kararı bakımından meriyette 
bulunduğundan eğitim alanında özel sektöre 
yardımlarınızın esirgenmenıesi kanaatiyle maru
zatımı bitiriyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN' -— Sayın Zerin Tüzün. 
ZEKÎN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S/Ü.) 

—- Sayın Başkan, sayın senaltörler; 
Bu maddede kanunun ana prensiplerinden 

en önemlisi ile ilgili olması dolayısiyle mesele
nin üzerinde biraz durmayı yerinde görüyorum. 
Bir kere bu hususta üzerinde ayrı ayrı durul
ması gereken iki mesele vardır. Biri özel okul
larda görev alacak öğretmenler, diğeri idareci
lerdir. Evvelâ öğretmenler- meselesi üzerinde 
duracağım. Madde tetkik edildiğinde görüle
ceği üzere özel okullarda görev alacalk resmî 
okul öğretmenlerine geniş Ibir kapı açmakta, 
buna mukabil özel oıkul kurucularına hiçbir 
nıükellefiyet getirmemektedir. 

Yani bir özel okula öğretmen bulmak için 
hiçbir zahmete girmeye mecbur olmadan resmî 
okul öğretmenlerinden, idareci ve öğretmen ola
rak istediği şekilde yararlanmakta serbest bira-

. - 542 

3 1 . 3 . 1965 O : 1 
kılmış bulunmaktadır. Bu hususta 'belirli bir 
zaman da konulmaamştır. Bu durumun seneler 
ve senelerce devamı mümkündür. Burada özel 
okulların da bizim okullarımız olduğu, bizini 
çocuklarımızı okuttuğu, dolayısiyle özel oku-
larda görev alacak öğretmenlerin resmî okullar
dan gitmesinde bir mahzur olmadığı ifade edi
lebilir. Bu fikir eğer resmî okullarda büyük im
kânlara sahibolsa idi sıkıntı içinde olduğu yük
leri uygun görmemek mümkün değildi. Ancak 
resmî okullarımızda, öğretmen yokluğundan 
çeşitli meslek erbabının öğretmen olarak kul
lanıldığı orta dereiceli okulların daiha 10 Ib'in 
öğretmene bu hususu uygun görenlerin bu ko
nuyu şöyle savunmaktadırlar. Bu özel okullar 
daha ziyade kalabalık ve büyük şehirlerde bu
lunma kltadır. Burada ise öğretmen bolluğu 
vardır. Bu bol öğretmenlerden özel okulları ya
rarlandırmak yoluna gidilmesi yerinde olur. 

Ancak uzun süre yürürlükte kalacak Mi
kamın çıkarırken bugünkü durumu değil, yarın 
meydana çıkacak durumu da dikkate almak 
zorundayız. 

O halde bugün 'büyük şehirlerde açıılnıış olan 
özel okulların yarın daha az kalabalık şehirler
de açılmıyacağmı peşinen kabul etmek: müm
kün değildir. 

Bunun gibi büyük şehirlerdeki özel okul
ların tahminin üzerinde gelişerek bugün fazla 
gibi görülen öğretmenlerin de kâfi gelmiyeceği 
hakkında da bir garanti vermek imkânı yoktur. 
İhtiyacı olduğu, bütün gayretlere rağmen bir 
çok okullarda derslerin boş geçtiği, bunun için 
resmî okullarda verimin günden güne düştüğü 
burada defalarla tekrar edilmiş acı bir hakikat 
olmasına rağmen, özel okulların yalnıız bugünkü 
değil yarınki ihtiyacını dahi Millî Eğitim Ba
kanlığının mevcut imkânları içinde karşılama
sına yol açan böylesine kayıltsız şartsız ve ssı-
nirsiz bir hüküm getirilmesini uygun görmek 
fikrimce mümkün değildir. 

(İerçi bu hükmün, özel sektörü teşvik ve özel 
okul açacaklara yardımcı olmak maksadiyle ge
tirilmiş olduğu ifade edilmektedir. 

Ancak ilk ve o uta dereceli bir okul açarak 
Devletin bu konudaki yükünü paylaşmasını bek
lediğimiz özel ısektörün, okul açmanın, sadece 
bina ve araç teinin etmekten ibaret olmadığı 
hakikatini de kesin olarak bilımesinde fayda var
dır. Kanundaki bu hükümler olduğu gibi kal-
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dığı takdirde miktarı günden güne artacak olan 
özel okulların aynı nislbette artacak öğretmen ih
tiyacını resmî okul öğretmenlerinden temin etmi-
ye gayret etmek suretiyle Devletin esasen kısır 
olan imkânların] zorlamanın belirli bir hadde ka
dar gideceği, bir gün de imkânsız hale getirece
ği gayet tabiîdir. Bu konu bir başka yönü ile ele 
alınırsa bu hüküm özel okulların gereği gibi iş
lemesini de güçleştiricidlir. 

Günkü bir okulda sadece öğrtütömin d'eğil eği
timin de önemli bir yeri olduğu açık bir haki
kattir. Okullarda eğitim dersi içinde oUduğu ka
dar ders dışı çalışmalarla yapılmakta, bunun için 
öğretmenlerin ders saatleri dışında okulda bâzı 
görevi er yapmaları gerekmektedir. 

Şimdi bütün öğretim kadrosu başka okullar
dan ücret karşılığı toplanmış öğretmenlerden te
şekkül edecek bir okulda ise, ders dışı faaliyetler 
dediğimiz eğitim çalışmalarının gerekli şekilde 
yürütülmesi büyük bir mâna ve kıymet taşıyan 
bu faaliyetlerin yapılması mümkün olamıyacak-
tır. 

Ben bütün bu mahzurları gözönüne alarak 
bugüne kadar açılmış veya yeniden açılacak olan 
özel okullara belirli bir süre içinde yardımcı olu
narak resmî okuldan öğretmen almasına müsaa
de edilmesini, bu süre içinde çalıştıracağı ele
manlarından hiç değilse 1/3 nislbette bir miktarı 
kendisinin yetiştirmesini, bu suretle hem Devle
tin yükünü paylaşmak, hem de bu okullarda 'esas 
görevli öğretmenler bulundurmak suretiyle öğre
tim ve eğitimin gereği gilbi yapılmasının sağlan
masını, bu bakımdan da tasarıya hu hususları 
öngören bir hükmün konulmasını yerinde gör
mekteyim. İdareciler konusuna .gelince : 

Burada iki zıt fikir mevcuttur. Hükümet res
mî okul öğretmenini kayıtsız şartsız ve müddet -
siz olarak özel okulda idareci olarak görevlendir
mekte bâzı faydalar mütalâa ettiğini ve bu hük
mün aynen kabulünü uygun gönnektedıir. 

Buna mukabil özel okulların evvelce resmî 
okullarda idarecilik yapmış veya diğer idari ka
demelerde çalışmış birçok kıymetli insanları bu
labileceği, o bakımdan bönde bir yolun hiç açıl
mamasını, özel okulların kendi yöneticilerini bu
larak işe başlamalarını öngörenler mevcuttur,.. 

Ben bu iki yolu da biraz aşırı bulduğumu ve 
orta yolda bir karar almanın en doğru yol oldu
ğuna inandığımı ifade etmek isterim. 
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Buna göre ben, ne okullara idareci verme ko

nusunda Bakanlığın imkânlarının devamlı ola
rak istismar edilmesinin uygun olmadığı fikrin
deyim. 

Bu konudaki görüşümü öğretmenler konusun
da etraflı olarak izah etmiş olduğumdan tekrar 
üzerinde durmıyaeağım. 

Ancak bir özel okulu birdenbire kend'i kaderi 
ile başbaşa bırakmak ve imkânsızlıklar içinde ka
larak, iyi bir yolda gelişmek hususunda hüsnü
niyeti olarak da kötü duruma düşürmek de doğ
ru olmaz kanaatindeyim. 

O halde özel bir okulda belirjli hir süre bir 
resmî okul öğretmenini görevlendirmek faydalı
dır. Bu süre içinde bu okulun öğretmenlerinden 
yeterli görülen birinin müdür muavini olarak 
görevlendirilmesi, ve kendisinin yetiştirilmesi 
imkânının sağlanması pekâlâ mümkündür. 

Bu sürenin sonunda özel okulu artık kendi 
yetiştirdiği yönetici tarafından idare edilmesini 
beklemek yerinde olacaktır kanısındayım. 

öğretmenlerle ilgili husustaki takririmi dün 
vermiştim. 

İdarecilerle ilgili takririmi de şimdi takdim 
ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, iki görüş 
karşısındayız. Birisi özel öğretim kurumlarının 
kendilerine has bir gücü olması ve resmi sektör
den istifade edememesi fikridir. Bu belki ilk na
zarda cazip görünür. Fakat ikinci görüş bugün
kü realitelere daha uygundur. Hükümet Anaya
samızın 21 nci maddesine uyarak bu kanunu ge
tirmekle bilhassa iki gayeyi istihdaf etmiştir. 
Birisi özel öğretimi teşvik, ikincisi özel öğretimin 
murakabesini ciddileştirmek ve sıklaştırmak. Teş
vik ve himaye yapılan yerlere daima birtakım 
muafiyet ve imtiyazlar, kolaylıklar verilir. Ser
mayenin o tarafa kayması, ilmin o tarafa kayma
sı, bir tarafa karşı rağbet temini ki bu muayyen 
hir müddete kadar yapılır, ondan sonra bu rağ-
'bet haddi lâyıkmı bulduğu zaman diğer meslek
leri kısar, özel öğretimi kendi kaderiyle, haşhaşa 
bırakır. Yeni Anayasamızın getirdiği fikir şu
dur; özel öğretimi, bilhassa görev halinde bulu
nan özel öğretimi, teşvik ve himaye ederek bun
ları iş görür hale getirmektir. Bu itibarla özel 
öğretime gereken kolaylıkları göstermek Anaya-
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sanın 21 nci maddesinin ruhuna da, lâfzına da I 
uygundur. I 

Şimdi arkadaşlar, özel öğretimle meşgul I 
olanlar veyahut umumiyetle öğretim problem- I 
leri ile meşgul olanlar bilirler ki, özel yüksek I 
okul bir za'fa uğrarsa onun vasisi ve bi • âmm? I 
görevi gören Millî Eğitim Bakanlığı derhal e1 I 
kor. Bu el koyma müessesesinin ders veren I 
öğretmenin himayesi, öğrencinin himayesidir. I 
Nasıl yapar o zaman resmî sektörde bulunan I 
ve kendisinin ehliyetine itimadettiği bir adarın I 
o özel okulun başına müdür olarak gönderir I 
Ve o müdür kısa zamanda o müesseseyi derler I 
toplar Millî Eğitim Bakanlığının arzusuna uy- I 
gun yani hiç değilse resmî öğretimin hizasına I 
getirir gaye onun üstüne çıkmaktır. Fakat en I 
azından onun hizasına getirir ve Millî Eğitim I 
Bakanlığı bu şekilde çalışmaktadır. Onun için I 
sayın müsteşarın burada izah buyurdukları bu I 
hususlarda tamamen kendisiyle beraber bulun
maktayım. I 

Şimdi Millet Meclisinin 22 nci maddesini I 
Cumhuriyet Senatosu Eğitim Komisyonu 21 nci I 
madde olarak kabullenmekte ve tercih etmek- I 
tedir. O itibarla bendeniz Millî Eğitim Komis- [ 
yonunun kabul etmiş olduğu Millet Meclisinin I 
22 nci maddesinin burada aynen kabulünü uy
gun bulmaktayım. Bir defa müessese bakımın- I 
dan bir tereddüt yok. Yani bunun, müessese
nin teşvik ve himayesine medar olduğunu bü
tün hatipler kabul etmektedirler, öğretmenin I 
himayesi, bilhassa resmî okulda çalışan ve ar- I 
tan nüfusun külfetini taşıyan öğretmenin malî I 
za'fmı hususi öğretimde bir vazife almakla ay
nı zamanda telâfi etmiş oluyoruz. Binaenaleyh 
öğretmeni teşvik ve himaye edeceğiz, öğrenci- I 
nin teşvik ve himayesi, çünkü en seçkin öğret
menin hususi okulda idareci olması o okulda 
okuyan öğrencilerin himayesidir. Yalnız malı- I 
zur olarak kıymetli arkadaşlarım diyorlar ki; 
hizmetin aksamasına sebebolabilir. Bu husus- I 
ta izin verme yetkisi Millî Eğitim Bakanlığına I 
aittir. Millî Eğitim Bakanlığı za'fa uğrayan I 
bir hususi eğitim ve öğretim müessesesinin 
Millî Eğitim bakımından faydalı görmüyor ve I 
aynı zamanda o öğretmenin bulunduğu resmî 
okuldaki vazifesinin aksamıyacağma kanaat 
getirdiği zaman izin veriyor, gönderiyor. O 
müessese ihtiyacı giderildikten sonra öğretmeni 
ordan alıyor, Yani ilânihaye, kaydı hayat şar- j 
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ti ile veya beş sene, on sene oraya gitsin de ça
lışsın, demiyor. İdareci olarak verdiği personel 
ya iki, üç sene ya beş sene kalıyor. Bunun 
üstünde kalan vâki değildir. Çünkü, Millî Eği
tim Bakanlığı bu hususta o zaman vazifesini 
ihmal etmiş sayılır. Ama bununla beraber Sa
yın Özgüneş'in bu üç sene kaydı bana cazip ge
liyor. Ama en doğrusu, bunu Millî Eğitim Ba
kanlığının takdirine bırakmak. Ve kanunlarda 
rijit davranmak doğru değildir. Hukukçular, 
büyük hukukçular derler ki, bir kanun ne ka
dar elastikiyete sahipse tatbiki o kadar kolay 
dur. Kayıtlar ne kadar şiddetli olursa kaçak

çılık ve tatbikatta yarattığı müşkülât o nisbet-
te mahzurlu olur. Ama bununla beraber ben
deniz, bu kaydın da ilâvesine muteriz değildim. 
Ama bir diğer arkadaşımız diyor ki, bu büyük 
vilâyetlerde mümkündür, fakat küçük vilâyet
lerde mahzur doğabilir. Küçük vilâyetlerde 
okul açıldığı takdirde öğretmen bulamıyacağı-
na inanan bir eğitim ve öğretim kurumu şu me
sele karşısmdadır; ya öğretmeni tamamen ken
disi temin edecektir veya resmî okullardan 
öğretmen alaı^yacaksa orada elbetteki bir öğ
retim müessesesi açmıyacaktır, açmaktan sar
fınazar edecektir. Sonra arkadaşlar, bir nok
tayı daha müsaadenizle arz edeyim; dünyanın 
hiçbir yerinde öğretmen yetiştirmek istiyen hu
susi okullar yoktur. Amerika'da kuruluşu ica
bı olarak var. Fakat bu da yine mahallî idare
lerden yardım görür. Bu itibarla bir hususi 
öğretim ve eğitim okulu mecburen bir müddet 
için resmî okullardan istifade edecek, fakat ser
mayesini amorti ettikten ve kâra feçtikten son
ra şüphesiz ki; kendisine daha bağlı, daha ka
liteli öğretmenler yetiştirmek için burslar vere
rek, harice gönderecek ve tahsillerini yaptır
mak, öğretmenler yetiştirmek yollarına gide
cektir. Bu kanunlar ile değil, daha ziyade özel 
öğretimin bugün şiddetle muhtaç olduğu ve 
Anayasamızın da öngördüğü bir teşvik ve yar
dım ile sağlanacaktır. Bütün bu arz ettiğim 
sebeplerden dolayı, bendeniz, Millet Meclisinin 
22 nci madde ve aynı zamanda Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim Komisyonunun 21 nei mnd-
de olarak kabul etmiş bulunduğu maddonin bu 
madde olarak kabul edilmesini uygun bulmakta
yım. Kabulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
21 nci maddenin üzerinde münakaşa ettiğimiz 
konuda üç ana fıkrası var. Birinci fıkrada, Hü
kümet tam isabetli hükmü getirmiştir. Diyor 
ki, «özel öğretim kurumlarında yönetim, eği
tim ve öğretimin, asıl görevi bu kurumlarda olan 
yönetici ve öğretmenlerle yürütülmesi esastır.» 
Bu hükmü getirdikten sonra maalesef Hükümet 
aşağıya koyduğu fıkralarla bugünkü tatbikatı, 
kanaatimce hatalı tatbikatı, kanunlaştırmanın 
yoluna gitmiştir. Nedir bu günkü tatbikat? 
Efendim şimdi bir resmî liseyi, bir de özel lise
yi alalım. Meselâ Kayseri Lisesiyle istanbul'da 
bilmem Mehtap Lisesini ele alalım. Şimdi bir 
kimseyi Maarif Vekâleti Kayseri Lisesine mü
dür tâyin ettiği takdirde 18 saat mecburi ders 
saatini aldırmakta, 12 saatini affetmektedir. 
Müdürlük yaptırmakta kendisine buna muka
bil ayda 150 liradan âzami 250 liraya kadar çı
kan bir makam aylığı vermektedir. Şu halde 
Kayseri Lisesine tâyin edilen 6 000 öğrenciye 
yüz ilâve öğretmen topluluğuna müdürlük ya
pan bir müdür sadece ayda 150 - 250 lira ala
cak. Fakat eğer bu zat diyor Hükümet, bir özel 
liseye giderse ona da ayrı muamele yapayım. 
Ona ela 12 saat ders vereyim ama buna mukabil 
o da özel teşebbüs ile istediği pazarlığı yapsın. 
Bin, iki bin, üç bin, ne tutturabilirse o miktar 
üzerinden maaş almak üzere anlaşsın. Şimdi 
burada ilk nazarda bir eşitsizlik karşımıza çık
maktadır, arkadaşlar. Kalabalık bir lisenin bü
tün çocuklarının mesuliyetini üzerinde taşıyan 
bir müdür ile, özel bir lisede çok daha az mik
tarda öğrencinin mesuliyetini taşıyan bir müdür 
arasında zaten kâfi miktarda eşitsizlik olur ar
kadaşlar. 

Ben, yirmibir yıl, bu memleketin en ümmi 
çocuğundan, yüksek tahsil yapmış insanına ka
dar birçok çeşit fertleri ile birlikte çalıştım. Çok 
ağır şartlar içerisinde, çok ağır mesuliyetler 
yüklenerek çalıştım. Benim bu 21 yılda varabil
diğim kanaat şudur ki, müsavi muamele yap
makla bu memleketin evlâtlarına katlandırılmı-
yacak fedakârlık yoktur. 

İkincisi, eşitliği bozduktan başka bir de Dev
let hayrına değildir. Sayın sözcü diyorlar ki, 
bizim adamlarımız gidip orada çalışacak. Maaşı 
bende bulunan, emri kumandası benim elimde 
olan bu zat özel liseye gidecek müdürlük yapa-
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cak. Arkadaşlar bu Devletin lehine değildir, 
aleyhinedir. însan psikolojisini iyi incelemeye 
ihtiyaç var. Tasavvur edin, maaşının üç misli
ni özel teşebbüsten alan bir insan hangi tarafın 
adamı olur? Bunu kaybetmek ister 'mi? Kahra
manlar karşısında değiliz arkadaşlar. Ben nor
mal insan üzerinde konuşuyorum. Ben demiyo
rum ki, -oraya giden herkez özel öğretimin ada
mı olur. 

Şu halde mesele bizim lehimize değildir. Dev
letin lehine değildir. Aleyhinedir. Üstelik de 
üc bin liranın cazibesi var. Ayrıca eğitimin de 
lehine değildir. Bir müdür sabahtan aksama 
kadar bir okulda görevlenmek zorundadır. Hal
buki Hükümetin getirdiği teklifte, müdür gide
cek, altı saatlik dersini bir Devlet lisesinde ve
recek, veya profesör ise; tutacak üniversitede 
ders verecek, araştırmasını vanacak yazuı Av
rupa seyahatini Devlet kesesinden yanacak, bir 
de özel okullarda müdürlük yanacak. Bu olmaz 
arkadaşlar, buna maddeten imkân yoktur. 

Biz, 1961 yılında buraya bir teklif ile geldik.. 
Müdür muavinliklerini kaldıralım, buraya lise 
mezunu kâtipler getirelim, burada çalışan mü
dür muavini arkadaşlarımızdan da öğretmen 
olarak faydalanmak volrna gidelim. Bu tekli
fimize karşı Millî Eğitim Bakanlığı dedi k i : 
Yok, bunlar sadece idareci delillerdir. Çocuk
larımızın öğretime olduğu kadar eğitime de ih
tiyaçları vardır. Müdür muavinliği aynı acıman
da çocukları eğitici bir vazifedir, çocuklara vc-
~-v»,-̂ îmİ7 yalnız öğretim değil, bu çocuklar eği-
f 'm^ muhtaç» şimdi nasıl oluyor? 

Su hale göre. matmıyayım arkadaşlarım, hir 
havli daha mahzurları var bunun. Fakat mose-
1a sudur ki, benim kanaatim, ö^el teşebbüs bir 
okul aemava niyet ediyorsa . lütfetsin maaşını 
vadis i versin. Simdi durum böyle iken yani 
Hükümetin g?iirdiği teklif tamamen özel teşeb
büse Devlet kesesinden ve hep verecek; buna 
karşılık Komisyon, kanatim.ee o da daha isabet
li bir yol bulmuştur. Ama beni mazur görsün
ler biraz ifrada giderek büsbütün kaldırmıştır 
bunu. Muhterem Komisyonumuz da diyor ki, 
hiçbir idareci vermiyelim, nereden bulursa bul
sun alsın. Veya eğeer resmî okulda bir öğret
men varsa müdürlük yapacak, onu istifa ettir
sin alsın, öyle kursun. Bu bir prensiptir. Hür-
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met ederim hattâ doğrudur, çalışır. îyi bir 
prensiptir. Ancak zannederim ki, bâzı ihtilâf
lar var. Ben Hükümetin getirdiği Hazinenin ka
pılarını sonuna kadar açan teklifin yanında ko
misyonun getirdiği sımsıkı kapalı teklifin yanın
da, azıcık kapıyı açık tutan orta bir teklifle gel
miş bulunuyorum. Diyorum ki, bu özel Okul 
açıldığı zaman üç yıl müddetle kendisine bir 
müdür verelim. Bu müdürlüğü izinli sayalım. 
Bu üç yıl içinde özel öğretim, özel okul kendi
sine bir müdür bulsun, veya mevcut öğretmen
lerden birisini bu müdüre muavin olarak versin. 
Yetişsin. 

Biz üç yıl sonra müdürlük yapan şalisi çeke
lim ve bu şekilde özel okul kendi müdürü ile de
vam etsin. Ayrıca başka bir hüküm daha getiri
yorum; bir şalhsa, bu üç yıllık ücretsiz izin yal
nız bir defaya mahsus olmak üzere verilsin. Bu 
suretle de bâzı şahısların o özel okulda müdür
lük süresi bitince yeni açılan diğer bir özel oku
la, o okuldan, bu okula gönderilmek sureti ile 
imtiyazlı bir hale getirilmesini önlemiş oluruz. 
Son olarak bir hususu daha arz etmek istiyo
rum, benim kanaatim odur ki; eğer benim bu 
konudaki teklifim iltifat görmezse Komisyon tek
lifine taraftarım. Fakat ayrıca da benim tekli
fimin, biraz ifradı olan bir teklif olduğunu be
lirtmek isterim. Benim getirdiğim teklif, hem 
Devletin, hem özel teşebbüsün lehinedir. Bu ko
nuda sözlerimi bitirmeden evvel, son bir nokta
ya daha temas etmek istiyorum. Sayın Komis
yon sözcüsü dediler ki; «kendi emrimizde bulu
nan bir şalııs gidip müdürlük yapacak.» Zaten 
tasarıda hüküm var. Müdür doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumludur, is
ter Devlet versin, ister dışardan alsın, doğru
dan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına karşı 
sorumludur. Binaenaleyh bu da mevzuubahis 
değildir zannederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk... Okuma 
müddeti 10 dakikadır, arz ederim. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) 
—• Sayın Başkan, sayın senatörler, maddenin 
ruhu üzerinde konuşan muhtelif hatip arkadaş
larım, iki fikri savunmuşlardır. Sayın Zerin Tu
zun arkadaşımızın fikri, ilk nazarda hakikaten 
caziptir. Devletin yetiştirdiği öğretmeni almak 
ve Devleti öğretmen sıkıntısına düşürmek bir 
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mukaddes fikirdir. Bu yolda hususi teşebbüs 
kendisi öğretmen yetiştirmelidir. Hakikaten bir 
düşüncedir. Bunun karşısında Hükümet sözcü
sü: «öğretmen yetiştirme işini Devlet yapmakta 
ve Devlet hususi sektöre öğretmen vermelidir,» 
buyurdular. Sayın Zerin Tüzün arkadaşımızı da 
kıymetli arkadaşımız Ozgüneş aynı mealde mü
dafaa etmişler ve mukaddas fikirlerini bu şe
kilde savunmuşlardır. Ve arada da bir birleşti
rici üç sene gibi yapıcı bir teklif ile ortaya gel
mişlerdir. Fikirlerin hepsi mukaddestir ve neti
ce itibariyle Türk çocuklarını okutmak amaciyle 
iyi öğretmenleri hususi teşebbüse vermek ve Dev
leti de kısır bırakmamak, diğer taraftan da Hü
kümetin düşüncesine göre yine öğretmen bula
mama sıkıntısından bu yola gidilmesi lâzımdır. 
buyurulmaktadır. Hakikaten iki fikrin ikisi de 
caziptir. Ama kanaatimce hâdiseyi şöyle detay-
larsak, müsaade buyurulursa, Hükümetin tekli
fine doğru kaymak zorundayız. Zira biz bugün 
hususi teşebbüse önem verdiğimize, hususi te
şebbüsün karşısında olmadığımıza göre ve hu
susi teşebbüsün bugün için bütçemize bilhassa 
maarife büyük finansman şeklinde yardım etti
ğine göre, hususi teşebbüsün de resmî okullar
dan farksız bir eğitim yapması, ilk idealimizdir. 
Buna nazaran, derhal de öğretmen okulu açmak 
veyahut kendi öğretmen yetiştirmek imkânı ol
madığına göre, Hükümet teklifinin tarafını ve
yahut o teklifin memleket için hayırlı olacağına 
inanıyorum. 

Takdir edersiniz ki, öğretmen okulları mec-
canedir. Hiçbir hususi teşebbüs öğretmen okulu 
açmaz. Açsa da rağbet görmez. Rağbet görmiye-
ceğine göre, bu şekilde bir öğretmen yetiştirme 
imkânı olmıyacaktır. Ancak idareciler belki. 
Sayın özgüneş arkadaşımın buyurduğu gibi mu
vakkat bir zaman için verilir, hususi teşebbüsde-
ki idareci muavinler yetiştirilir; sonra alınabi
lir. Bu bir mukaddes fikirdir. Ama öğretmen 
ihtiyacını hiçbir zaman hususi teşebbüs tek başı
na Devlet kanalından, Devlet öğretmen okulları 
mezunlarından faydalanmazsa kadrosunu ta
mamlamaya imkân olmıyacağı kanısındayız. Zi
ra arz ettiğim gibi öğretmen okulunu hususi te
şebbüs açmaz ve açsa da iltifat görmez. Çünkü 
karşıda yüksek okullar var. Liseyi bitiren genç
ler burada meslekî okullardan çok mühendis, 
mimar, tıp hülâsa diğer mesleklere yönelmiştir. 
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Öğretmen okulunu hususi teşebbüs açsa talebe I 
bulacağına veyahut burada kendisi için bir me
haz bulacağına inanmıyoruz. Bu bakımdan Hü
kümetin teklifi, Millet Meclisinden gelen metnin 
özel okullarımız için hakikaten öğretmen alma
ya mecbur edilen bir yerdir. Yine Mehmet öz- I 
güneş arkadaşımız buyurdular ki, büyük şehir- I 
lerdeki eğitim ve öğretimle görevli olanlar res
mî okullarda vazife gördükleri gibi ikinci olarak 
da ders saatlerinin muayyen bir kısmından son- I 
ra hususi okullarda veyahut özel okullarda vazi- I 
fe göreceklerdir. I 

Kayseri'deki, bir özel okulu olınıyan bir öğ
retmenimiz orada ne gibi bir eşitlik, bu gibi bir 
imkâna sahibolmadığı için eşitlik kabul edilebi
lir mi? Hatırımda yanlış kalmamışsa, böyle bu
yurmuşlardı. Biz hâdiseyi hiç de böyle etüdet- I 
miyoruz. Kayseri'deki öğretmen arkadaşıımızın 
bir gün Ankara veya İstanbul'a gelmiyeceğine 
dair, takdir buyurursunuz ki, Millî Eğitim Ba- I 
kanlığının böyle biı (şeyi) yetkisi yoktur ve ola
maz. Kayseri'deki bir öğretmen arkadaşımız gü
nün birinde İstanbul veya Ankara'ya gelir. Bu
rada hakikaten resmî vazifesinden başka özel 
okullara da yardım eder. Böyle hâdiseler de var
dır. İstanbul'da bugün özel okulların pek çoğun
da Anadolu'dan gelmiş İstanbul'da resmî maa- I 
rif okullarında vazife görmekle beraber yine 
özel okullarda vazife alan değerli öğretmenleri
miz vardır. Onun için bu düşünce ile de bu öğ- I 
retmenlerin maariften alınması prensibinin doğ
ru olmıyacağı fikrini özür dileyerek söyliyelim, 
iştirak etmiyeceğiz. I 

MEHMET ÖZGÜNES (Tabiî Üye) — Ben 
öyle bir şey söylemedim. I 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— özür dilerim, yanlış anlamış olabilirim. Böy- I 
le bir konuşma oldu. Belki yanlış anladım, yan- I 
lış not ettim. 

Ayrıca yine söyliyebiliriz ki, bunun karşısın
da olarak günün birinde Anadolu'nun her hangi 
bir yerinde de okuyan talebelerimizin akımı kar
şısında özel okullar açılacaktır ve bunlara da I 
derhal öğretmen bulmak bugünkü şartlar altın- I 
da mümkün olmıyacağma göre yine maarifin öğ
retmen okullarından gelen veyahut resmî okul
larında bulunan arkadaşlarımızdan faydalan
mak zorundayız ve bu membalardan da istifade 
mecburiyetindeyiz. I 
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Bir noktaya daha işaret etmek isterim. İcra

nın yetkisini parlömanter teamüllerde bu kadar 
kısıtlamanın bilmiyorum ama hukukçu arkadaş
larım daha iyi bilirler, doğru olmıyacağmı dü
şünmekteyiz. 

Bugün sözlerime başlarken söylemiştim. Bil
miyorum, yanılmıyorsam aldığım rakama göre 
Millî Eğitimlimizin 40 milyona yakın masrafını 
özel okullar karşılamaktadır. Bu karşılayıcı mas
raflar karşısında da 1>u okulların, yine özel 
Okullar Kanunu konuşulurken, pek çok hatip ar-
kadaşlarımızm işaret ettiği gibi, özıel okulların 
"Devlet, okullarından da üstün kalitede olmasını, 
her bakımdan yalnız bina, teçhizat değil, öğret
menleriyle de iMün kalitede olmasını arkadaşla
rımızın pek çoğu konuştular ve maddelerde de 
işaret, buyurmuşlarıdır. Buna nazaran maarifin 
masrafını bu kadar yüklenen özel okulların öğ
retmen kadrosunun da, yine y ot işmiş, maariften 
gelmiş kıymetli öğretmenlerimiz veyahut da ida
recilerimiz tarafından idare edilmesinin de Türk 
çocukları, Türk maarifi için doğru bir yol ola
cağı kanısındayım. İnşallah gün gelecektir, mem
lekette öğretmen okulları çoğalacak bu vazifeye 
Maarif Vekâleti daha fazla eleman verecek ve çı
kan öğretmenlerimiz de tamamen özel veya hu
susi sektörde başka vazifesi olmadan akşama ka
dar bütün mesai saatinde öğretmenlerimizi oraya 
bağlama imkânı bulacağız. Gönlümüz bunu ister. 
Fakalt bugünkü şartlar içinde bu mümkün olma
dığına göre bunu kısıtlamak takdir' buyurursunuz 
ki bugünün maarifîyle bağdaşacak bir olay delil
dir. Bu bakımdan biz Yüksek Heyetinizin, Hü
kümetin yani, Meclisin kabul buyurduğu 22 nci 
maddenin gerek Millî Eğitim Komisyonunun 
21 nci maddesiyle birlikte Bütçe ve Plân Komis
yonunda 21 nci madde olarak buraya metni ge
tirmesini uygun bulmaktayız. Bu şekildeki tas
vibiniz Türk Maarifi, 'Türk çocukları için iyi ola
cağı inancı ile sözlerimi bitirir, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; dün bir 
nebze temas etmiştim. Benden evvel konuşan Sa
yın Senatör arkadaşım da temas etti. Fakat ay
rıldığımız bir nokta vardı. Dün takrir vermiştim. 
İltifat gösterilmedi. Bu madde yeri değil, dendi. 
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Başka bir maddede görüşülmesi lâzımgelir denile
rek reddedilmişti, 

Efendim, öğretmen meseleni, Saym Zerin Tu
zun d'e biraz evvel temas buyurmuşlardı. Arka
daşım; bunların nerede yetiştirilmesi lâzımgeli-
yoı\ kendileri ayrıca okul mu açmaları icaıbeder. 
Ayrı bir okul açıp da oradan mı öğretmen yetiş
tirirler. Böyle bir külfet yüklemek mümkün de
ğildir, demişlerdi. Bendeniz de dün yaptığım 
konuşmada şuna temas etmiştim. Bu mümkün ol
madığına göre, halihazırda birçok bakanlıklar da, 
kendi mü e'-:1, meleri için eleman yetiştirmek için 
<bütçeler'ne konmuş tahsisatla öğrencilere 'burs 
vermektedir. Bu burs vermek, suretivle, buradaki 
okul kendi öğretmenlerini vatistirelbi'ir. Dün bu
nu müdafaa ettik. Fakat 42 nei maddeve uygun 
'değildir, buyurdular. Bugün dikkat ettim arka
daşlar, hakikaten orava uygun değilıse dün ben 
d'e temas etmiştim. Belki burada yeri değildir. 
Ama hangi maddede veri isp. Yükack Havranız 
0 maddeye aktarmak sn^tivle vnlıut da yeni tak
rirle bir madde eki ivebiliriz. Tekrar bu husu^t* 
ı^nr eliyorum ki. savm arkadaşım Maarif mü
dürlüğü de yanm^ır . Bârı noktalarda avrılır. 
•bâzı noktnlnrda IV^rnHz. Birbirimize hürmeti
miz var. TTü̂ .nii Dikrvli.onk buna temas ettiği za
man b-nı özel -s^ktö^ü baHalavıeı olarak, bir ta-
raftnn o>?l teseb^ü^ün inkişafına yer ararken bu 
paVii^a j - ^ 7 1 rnaddeler, fıkralar, paragraflar kov
mak ^ı^atlvle onların önüne set çektiğimi de ile
ri hürdüler. Ben tekrar ısrar ediyorum, bu hu
şunla musırrım. Bu özel okullar ki 21 nea madde 
mine giriyor. Kendisinin ihtivam olan öğretmen
leri yüzde yüz değilse de yüzde ellisini bugün 
birçok bakanlıkların her yıl bütçelerine koymuş 
oldukları talhsisatla nasıl ki burs vermek suretiy
le öğretmenlerini yetiştiriyorla.rsa bunlar da hiç 
01 m azsa bu külfeti üzerine alsınlar. Birinci nok
tamız bu. 

ikincisi, Mohmet Özgün eş arkadaşımızla be
raber verdiğimiz bir takrir var arkadaşlarım. O 
da şudur : Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu 
kayırmadan, şu birçok müesseselerimizi şunun 
bunun yalnız kesesini doldurmamak için, peşkeş 
çekmemek için vazgeçelim. 

Arkadaşlar, bu yine af buyurun yani bir 
kapı bırakmak suretiyle, nihayet eş ve dostlar 
için yeni mevkiler icadetmek olur, burada bek
letmek olur, onlara menfaatler sağlamak olur. 
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Onun için vazgeçelim, biz bu usulden. Ne ya
palım arkadaşlarım? Biz teklifimizde diyoruz 
ki, Millî Eğitim Bakanlığı taraf.ndan 3 sene 
müddetle burada çalıştırılır, ve çalışır. 3 sene 
sonra buradan aldırılır. Aldırıldıktan sonra 
da başka hir okula verilmez. Nasd oluyor? Biz
de vardır. Şimdi birine vekâlet verirsiniz efen
dim bir müessesede G ay, vekâleti 'biter başka 
bir yere devredersiniz o vekâleti, yine onu ka
yırmak babından başka bir yerde vekâlet ol
mak suretiyle cebine para girer. Bu ve buna 
benzer kayırımlara bu memlekette son verme za
manı gelmiştir. Hem söyleriz hem de yine bu
güne kadar devam edip gelen kötü alışkanlık
lardan bir türlü kendimizi kurtaramayız arka
daşlarım. Ar'hk kurtaralım arkadaşlarım. Son
ra Komisyon yukarda kabul etti takriri. Nasıl 
kabul etti. Yedi kişi idik, bir tek farkla kabul 
etti. Tabiî bu arkadaşlarımın oyları da muteber
dir. Biz üç kişi kaldık karşı tarafta üç kişi idi, 
Komisyon Başkanı iltihak etti dört kişi oldu
lar yedi kişi gelmişıti arkadaşlarım, ve bir ki
şilik farkla takrir kabul edildi ve böyle bir 
teklif getirildi. Tekrar ısrar ediyoruz, özgüneş 
arkadaşımla birlikte getirdiğimiz bu takriri ka
bul ettiğimiz takdirde artık şimdiye kadar de
vam edipgelen bâzı kötü alışkanlıklardan hiç 
değilse şu çıkan kanunla birinin önünü kapat
mış olursunuz, arkadaşlarım. Siz ne yaparsanız 
yapın bugün iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
bir çok kişiler adeta bir aile şirketi kurmuş gibi 
orada barındıkları, kümelendikleri görülmekte
dir. işte bu ve bunun gibi şeylere konulan bu 
maddeler bunların önüne geçmektedir. Sözü
mü bitirirken tekrar ediyorum vermiş olduğu
muz takrir, bugüne kadar gelen kötü alışkan
lıkları bertaraf etmek için getirilmiştir, iltifat 
gösterirseniz iyi bir şey olur, göstermezseniz 
yine teşekkür ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tüzün. 

ZERlN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, saym senatörler; tekrar huzu
runuzu işgal ettiğim için özür dilerim. Ancak 
konuşmanıdaki bâzı hususların iyi anlaşılmamış 
olması dolayısiyle, maksadımı iyi anlatamamış 
olduğum kanaatine vardığım için tekrar söz al
mak lüzumunu hissettim. Saym Kınaytürk arka
daşımız, öğretmen ve idareci mevzuunda yaptı
ğım konuşmamla Saym özgüneş'in de aynı fi-
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ikirde olduğunu ifade ettiler. Bir kere açıkla
mak isterim, öğretmen konusunda Sayın Özgü-
neş ile benim aynı görüş içinde olup olmadığı
mızı bilmiyorum. Fakat, idareci konusunda ay
nı görüş içindeyiz, öğretmen konusunda getir
diğim görüş benim görüşümdür ve hakikaten 
samimî olarak özel sektörün Devletin yetiştir
miş olduğu personeli kayıtsız şartsr.z ilânihaye 
istihdam etme yoluna gitmesini mahzurlu gör
mekteyim. Bunun sonu gelmez ve özel sektör 
bir okul açma yoluna gidenken hakikaten okul 
açmanın biraz evvel de işaret ettiğim gibi sa
dece bina ve araç temininden ibaret olmadığını 
kesin olarak bilmelidir. Okul açmak demek 
okulun bütün imkânlarını meydana koymak ve 
ondan sonra da bunu işletmeye açmak demektir. 
Şimdi burada Bakanlık getirdiği hükümle bir 
yardım sunuyor. Diyor eki; sen binanı bul, ara
cım da bul ben de sana öğretmen vereyim, bu 
işe başla. Güzel 'buna bir diyeceğim yok. işle
sin, ama bu demek değildir ki ilânihaye sen 
binanın aracmı ver ben de öğretmenini vereyim, 
bu işi böylece yürütelim. îşte hen bunun kar
şısındayım. Bir özel okul kurucusu behemehal 
öğretmenin de hiç değilse bir miktarını yetiş
tirme yolunda bir gayretin içine girmelidir. Ba
şkanlığın eğer yükünü taşımak, ona yardımcı 
olmak mevzubahis ise sadece binayı temin etmek 
bu yükü taşımak demek değildir. Bu yükü ta
mamen paylaşma mânasına gelmez. Yükü pay
laşmak, her cihetçe müştereken yürütmek ve 
bunun müştereken yükünü taşımak demektir. 
Ben hu kanaatteyim. Bu bakımdan ne dedim: 
İlânihaye Devletin mevcudolan imkânlarmdtn 
istifade etmeyi öngören hu hudutsuz hükmün 
ağırlığın yanıbaşmda ikinci bir hüküm daha 
konulmalıdır. Belirli bir süre Devletin im
kânlarından faydalanan özel sektör, bu müd
det zarfında kendi öğretmenlerinin hiç değilse 
bir miktarını, hattâ burada bir miktar da söy
ledim; hiç değilse üetebirini yetiştirmeye gay
ret etmelidir, yetiştirmelidir. Ve bu sadece 
Devletin yükünü paylaşmak bakmandan değil, 
açmış olduğu özel okulun gerekli şekilde yü
rütmesini temin bakımından da lüzumludur. 
Aksi takdirde Devletin okulunda hocalık yapan 
öğretmeni üç, beş saat, altı saat, sekiz saat ne 
•kadarsa oradan alıp burada görevlendirmek is
tenilen neticeyi vermez. Meselenin öğretimin 
yanında bir de eğitim meselesi olduğunu düşü-
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rıecek olursak, behemehal bu okullarda kendi 
esas öğretmenlerinin görevli olmasını da öngör
mek şarttır. Aksi takdirde eğitim meselesi yü
rümez. Bunu ne ile yapacak? Kendi yetiştire
ceği (kendi sahibolacağı, başından sonuna kadar 
okulda öğretim ve eğitim görevini üzerine vere
ceği öğretmenlerle bunu yapması ancak müm
kün olabilecek. Bunu nasrl yapacak? Sayın ar
kadaşımız diyor k i : «Özel sektör öğretmen oku
lu açamaz, özel öğretmen okulu açmak mühim bir 
meseledir. Bunu nasıl yapacak? Gayet tabiî Dev
let yetiştirecek o kullanacak. îşte burada ay
rılıyoruz. Ben diyorum ki, özel sektör pekala 
kendi öğretmenlerini yetiştirmek imkânına sa
hiptir. öğretmen okullarına burslu talebe koya
bilir bu mümkündür. Kendi hesabına yetişti
rir, kendi hesabına çalıştırır. Pek yakunda eği
tim fakülteleri hakkında kanun tasarısı gelmek 
üzeredir. Yüce Meclise. Buna göre fa
kültelerde yetişecek bir çok elemanı kendi 
hesabına yetişirebilir. Eğitim Fakültesinden 
geçirmek suretiyle bunları yine kendi öğretme
ni olarak kullanabilir, özel sektör daha geniş, 
daha bol imkânlara sahip ise dış memleketlere 
öğrenci gönderir ve bunları kendi hesabına öğ
retmen olarak yetiştirebilir ve ben o kanaatta-
yim ki, eğer böyle <bir hüküm 'konursa, özel sek
tör bizim burada düşünemediğimiz daha nice 
nice usulleri bulup kendisine öğretmen yetiştir
me çarelerini de pekâlâ bulabilir ve bu suretle 
de Devletin yükünü hakikaten paylaşan, hüs
nüniyet içinde çalışan özel müesseseler meyda
na gelebilir. Aksi takdirde bu özel okullardı 
benim görüşüme göre bir nevi yük telâkki et
tikçe Devlet aleyhine gelişeceği de bir haki
kattir. Bu hususu açıklamak için söz aldım. 
özür dilerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikcçligil buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkaelaşlarım, sanki Karma Bütçe Komis
yonu yani Plân Komisyonu arkadaşlarımız, özel 
sektörün karşısında gibi bir hava esti. Hiç de
ğil... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle değil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Öyle 

değil beyefendi. İçeride kalıp dinlerdiniz. Kür
süye gelip söylerdiniz, muhalefet şerhi verirdi
niz, konuşurdunuz. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, o faşistir, o 

komünisttir... 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligül, Bütçe Komis

yonu adına değil mi efendim, yoksa kendi adı
nıza mı"? 

HÜSNÜ DÎKEÇLlGtL (Devamla) — Evet 
efendim, şahsım adına. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele öyle 
değildir. Mesele özel öğretim kurumları hattı-
zatında bakanlığın öğretmenlerinden faydala
nıyorlar. Ders saatinin dışında öğretmen ora
dan ücretli ders alabiliyor. Buna kimse mâ
ni olamaz. Bu kanunun onlara verdiği bir hak
tır. Ortada şöyle bir mesele kalıyor; müdür tâ
yini meselesi. Arkadaşlar ben sizlerin vicdan
larınıza hitabediyoruın. Kimin kesesinden veri
yoruz? Ben Bütçe ve Plân Komisyonundanım. 
Ama Bütçe ve Plân Komisyonu demek Hazineyi 
düşünen komisyon demektir. Hazineden oraya 
buraya bağışta bulunan komisyon demek değil
dir. Dikkat nazarlarınıza sunuyorum. Millî 
Eğitini Bakanlığı kendi öğretmenlerinden bir 
tanesini müdür olarak veriyor. Altı saat veya 
iki saat dışarda ders alıyor. Özel okuldan da 
2 000 - :> 500 lira tazminat alıyor, makam maaşı 
alıyor. Nerede bunun Anayasası, nerede bunun 
adaleti, nerede bunun plânı, nerede bunun ma
liyesi? Komşu bağından bostan (bağışlamaya 
benzer. Bu 'iş. Ben aynı zamanda burada di
ğer meslekdaşlarımın haklarını müdafaa edi
yorum. (>en imtiyazın karşısında bulunuyo
rum, imtiyazın kaldırılmasını istiyorum ve is
temekteyim. Şöyle ki; efendim, diyorlar ki; 
Özel okullar müdür bulamazmış; peki ben size 
soruyorum. Maarif Bakanlığı resmî liselerinde 
müdür buluyor mu? Millî Eğitim Bakanlığı
nın vazifesi, önce fakir olan çocuklar kalifiye 
müdür bulmak, kalifiye eleman bulmak. Onla
rı yetişdikten sonra parası olan çocuklara yar
dım etmek. Benim Anadolu'mun muhtelif kö
şelerinde, vilâyetlerinde kalifiye müdür bula
mazken ben Devlet Hazinesinden maaşım vere
rek özel okullara müdür vereceğimi ve emekli 
ligine sayılacak. Elli lira, yüz lira, her ne ise 
18© lira makam maaşını alacak. Bunun dışın
da 3 000 lira, 2 500 lira makam maaşı alacak. 
Arkadaşlarım, bu kayırma değildir de nedir? 
Biz yine Hükümetin bu meselede, öğretmenle
rin nezdinde dedikodulardan kurtulmasını isti-
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yoruz. İstemekte de haklıyız. Sebebine gelin
ce ; diyor ki mcslekdaşlarımız, haklı olarak: İs
tanbul gibi iyi yerlere geliyorlar kendi adamla
rını müdür olarak tâyin ediyorlar, edebiliyor
lar. Altı saat ders alabiliyor. Bunu Hüküme
tin yapmasını tercih ederiz. Ama 2 500 lira ma
kam maaşı alıyor diyor. Pekâlâ, Kayseri'd e 
Anadolu'nun bilmem falan yerinde, Ağrı'da ve
ya Hakkâri vilâyetinde aynı bareme tabi olup 
da 200 lira makam maaşı lile çalışan arkadaşla
ra ne demeli? Ve sonra istirham ederim bugün 
bir stajyer öğretmen; müdür olarak tâyin edi
yor. Liselere, ortaokullara bu bakanlık. Önce 
kendisi himete muhtaçtır. Kendi okullarını tak
viye etmekle, mükelleftir ve etmesi iktiza eder. 
Meselâ ben şahsan özel sektörün karşısında de
ğilim. Fakat özel sektörün de Devletin sırtın
dan tufeyli olarak'geçinmesine taraftar değilim. 
Misalini vereyim beyefendi. Birçok kolej ku
ran arkadaşlarımız kazanıyorlar, on sene içinde 
milyonlarca lira para kazanıyorlar. Elbette bu 
müesseselerin para kazanmalarım isterim. Ka
zanmamasının da aleyhinde değiliz. Fakat böy
le para kazanan, büyük tesisler kuran insanlar 
neden müdürünü bulamasın ve neden Hazine
den maaşıyla oraya tâyin etmekte devanı etsin'? 
İkinci bir hata, aynı zamanda kaçamak nokta
sından faydalanarak liselerde çalışan müdür ve 
müdür muavinleri (5 saat çalıştıktan sonra özel 
kurumlardan da ders alıyor. Benim ortaokul
larımın, benim liselerimin eğitim, öğretim, ida
re işi aksamıyor mu? İdareci, yerinden ayrıla
bilir mi? Nihayet mânevi olan bir öğretmen
lik kazanç meselesine dökülebiliyor bu gibi 
yerlerde. 

Sayın arkadaşımın, hürmet ederim, saygım 
vardır, fakat biz hakikatleri bir avukat gözü 
ile değil de öğretmen gözü ile tetkik ederiz. 

Şimdi arkadaşlar, komisyonun getirmiş ol
duğu rapor adalet prensiplerine uygun Hükü
meti zedeleyici değil, bilâkis takviye edicidir. 
Bir özel okul. istirham edeceğim özel oku! yal
nız kuru bina bulacak, ders araçlarını bulacak 
ve bunun dışında müdürünü bulamıyacak, bana 
Devi etsen ver diyecek, maaşını da sen ver diye
cek, ben ona üstelik 2 500 lira makam maaşı 
veriyorum diyecek. Ben öğretmenimi bulamı
yorum diyecek, bana öğretmen ver diyecek. Bu 
özel okul mudur? Sonra meselâ Maliye Bakan
lığında böyle bir şey olabilir mi? Bir şirket de 
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dışarıda bir müessese açsın, Maliyeye desin ki 
hana bir malî uzman ver, sen de Devlet kese
sinden onun maaşını ver. Ve dolayısiyle ben 
de makam maaşı vereceğim, ek tazminat vere
ceğim desin. Bu olmaz arkadaşlar. Varsa da 
biz bunun karşısındayız, beyefendi. Onlar da 
bunlar da olabilir. Fakat, öğretmenler camiası 
eşit haklar eşit prensipler ister. Bunun dışında 
eşit prensiplerle okuldan çıkıp biri Anadolu'
nun muhtelif yerlerinde ikiyüz lira 250 lira. ma
kam maaşı ile vazife görürken diğer bir mes
lektaşı Devlet bareminden yine maaşını almak 
şartiyle üçbin lira, ile iikibin beşyüz lira ile mü
dürlük yaparsa bu hakkaniyetle kabili telif 
değildir. Olmaz İm olamaz. Şimdi diyorlar ki: 
«Müdür bulunamaz» Arkadaşlar müdür bulu
nur, öğretmen de bulunur. Bugün yüksek tah
sile devam eden pek çok arkadaşlar vardır. 
Meselâ: İlköğretmen okullarına devam eden 
öğretmenler vardır. Mecburi hizmetleri yok
tur. Kayseri'de 200 tane mecburi hizmeti ol un
van ilköğretmen okulu mezunu kızımız vardır. 
öğretmen olarak. Ve Ankara'nın içinde de ilk-
öğretmenler, mecburi hizmeti olmıyanlar var
dır. 

BAŞKAN --- Sayın Dikeçligil, vaktiniz dol
muştur. Bağlayınız, rica ederim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) bağlı
yorum, Sayın Başkanım, müsamahanıza sığına
rak bağlıyorum. İki yüksek fen fakültesinden 
de edebiyat fakültesinden de çok mezunlar var. 
Özel öğretim bulabilir. Dolayısiyle Sosyal Si
gortalar Kanununu sizler çıkardınız beyefen
diler. Sosyal Sigortalar Kanununa göre bu 
(izci okullara girdi mi, emeklilik haıkkmdan zi
yade fevkalâde bir hakka sahiboluyor meslek-
daşlarım. O da var onu da kanunun hükmü 
altına aldınız mükemmel bir şekilde. 

E... Böyle zorlamalar olmazsa güzel kazancı 
herkes tercih eder. Yerden biter gibi Millî Eği
tim Bakanlığı okulunu versin müdürünü versin 
özel okullar açılsın. Oan kurban buna. Bu özel 
okulculıık değil. Bilâkis bunlar. Anayasanın 
da, sosyal adaletin de, kanunların da hilâfına 
kurulmuşlardır-. O halde sözlerimi bağlıyorum, 
arz edeyim. Biz hakikaten bu memleketin Ha
zinesini düşünmekle ve korumakla mükellefiz. 
Ve hakikten öğretmenlik camiasında adalet ve 
müsavat prensiplerini müdafaa etmekle mükel-
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lef iz. Biz yine özel sektörün kalkınmasını is
terken ki, istiyoruz, özel sektörün de biraz ken
di takatini kullanmasını ve Devlet sektörü aley
hine bir istikamete gitmesini arzuluyoruz. Meh
met Özgüneş arkadaşımızın takririne de taraf
lar değilim. Şöyle ki, üç gün izinli sayılacak 
olmaz bu. Genç yaşta emekliye ayrılmış ben 
size yüzlerce bu maarife hizmet etmiş, fevkalâde 
başarılı başmüfettişler, müdürler, gösterebili
rim, vardır. Daha 25, 28 yaşında ayrılmış arka
daşlardır ve bunlar okul açmaktadırlar. Bulu
nur, arkadaşlarım. Ama sadece Devlete yük 
olduğu için elbette biraz da ucuza mal edecek. 
oraya da Bakanlığın adamlarından birisi gitmek 
suretiyle özel sektör meselelerini belki yürüte
bilecek ve bu bakımdan onu tercih edecektir. 
Bu tercihe imkân vermeyiniz, fırsat vermeyiniz 
ve vermemek lâzımdır. Elzemdir bu. 

Sonra şunu da arz edeyim Bakanlık mura
kabe diyor. Bakanlığın müfettişleri vardır. Ka
nunun diğer maddelerinde geçti. Her zaman 
teftiş edebilir. Sadece müdür bu murakabeden 
mesul değildir. Bakanlık ve diğer yetkili organ
lar da mesuldür. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, vaktiniz dol
muştur. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Dedi
kodulardan tenzih etmemiz lâzımdır. Onun 
için hakikaten Sayın Maarif Komisyonunun 
mütalâasını da alan komisyonun maddesinin İç
kilideyim ve bu, memleketin lehine olacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Andl aşmaya oy vermiyen...? 
Lütfen oylarını kullansınlar. 

Buyurun Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZOf;-
SÜ OSMAN ZEKİ OÜMÜŞOĞLU (istanbul) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım ; ha
tırlarda olduğu üzere komisyonun mu maddele
ri Emeklilik ve Sosyal Sigortalar Kanunu bakı
mından maddeler arasında mevcudolan çelişme
yi düzeltmek ve uzurunuza öylesine getirmek 
üzere geri almıştır. Bu itibarla komisyon 21 nci 
maddenin son fıkrasındaki bir ibareyi 32 nci 
madde ile çelişmekte bulunduğu mülahazası ile 
madde metninden tayyetmiş bulunmaktadır. 
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Ancak madde üzerindeki vâki görüşmeler se
bebiyle kanaatimizi de bu arada, sırası gelmiş
ken arza müsaadenizi istirham ediyorum. 

Millet Meclisinde kabul edilen metin de, res
mî okulda öğretmen olup da. 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Kendilerine özel okullarda müdürlük veya 

müdür muavinliği gibi yönetim görevi verilmiş 
bulunan resmî okullarda okutmakla yükümlü 
bulundukları ders saati bakımından resmî okul
larda müdür ve müdür yardımcılarına uygula
nan esaslara tabi olacağını belirtmektedir. Bi
raz daha meseleyi vazıh surette arz etmek için 
şu hususu belirteyim ki, resmî okullarda müdür 
ve müdür muaveni vazifesiyle tavzif edilen 
öğretmenler muayyen ders saatini okutmakla 
yükümlüdürler. Bunlar haftada iki saat, üç 
saat, dört saat, altı saattir. Şimdi resmî okul
larda öğretmen olan kişiler özel okulda muavin 
veya müdür olarak görevlendirildikleri ahvalde 
r^snû okullarda okutmakla yükümlü bulunduk
ları 18 saat dersi okutmıyacaklar, tıpkı resrnî 
okullardaki müdürler gibi ders okutma mükel
lefiyetleri azalacak ve özel okullarda bu mesai
lerine devanı edeceklerdir. Komisyonda muhte
lif yönleriyle münakaşa konusu olan bu keyfi
yet şöylesine bir neticeye vardırıldı. Dendi ki : 
Devletin okuttuğu, maaşı mukabilinde istihdam 
ettiği bir öğretmene maaş verecek fakat ondan 
hizmet beklemiyecek, müdür ve müdür muavin
lerinin yönetici vazifeleri gibi haklardan istifa
de edecek ve özel okullardaki yönetim ve eği
tini işlerini tedvire müsaade ve mezuniyet vere
lim dendi ve haliyle Devlet kesesinden özel 
okullara bir bağış ihsan gibi mütalâa edildi ve 
dendi ki, bu bir israftır. Bu, hakikaten bütçe 
için Millî Eğitime tahsis edilen maddi kaynak
larda bir azalmadır, buna müsamaha edilmesin, 
dendi. 

İkinci kısım, bu kanunla ve komisyonun ge
tirdiği bu madde ile resmî okullarda vazifeli 
öğretmenlerin yükümlü bulundukları ders saati 
dışında özel okullara gidişine müsaade edilmek
tedir. Kendileri serbest bırakılmaktadır. Ve 
aynı zamanda devamlı şekilde özel okullarda 
vazife aldıkları ahvalde tekrar millî eğitim ca
miasına döndüklerinde özel okullarda geçirmiş 
oldukları sürenin üçte ikisinin de kıdemlerine 
sayılacağını âmir bulunmaktadır. Bu maddenin 
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yalnız son fıkrası müdürler için istisnai bir hü
küm vaz'etmiştir. öğretmenlerden farklı olarak 
müdürler için deniyordu ki, özel okullarda mü
dürlük vazifesi yapacak olan bir öğretmene Ma
arif Vekâleti evvelâ muvafakat verecek, kendi
sini süresiz izinli sayacak ve tekrar Bakanlığa 
avdet ettiği takdirde her türlü emeklilik hakları 
saklı kalacak şekli idi. Bugün de bu konunun 
münakaşası yapıldı. Öğretmenlerle müdürler 
arasında böylesine bir tefrikin' lüzumsuz oldu
ğuna karar verildi ve bu maddenin, müzakeresi 
yapılan bu maddenin son fıkrasından bir cümle 
çıkarılmak suretiyle yüksek huzurlarınıza yeni
den geldi. Maliye Vekâleti temsilcilerinin iza
hatına göre müdürler için tanınması iktiza eden 
bu istisnai halinde, mevcut mevzuata göre ter-
vicedilemiyeceği fikri öne sürüldü. Dendi ki, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 32 nci maddesi, emeklilikle ilgili 
kanunların ancak bu kanuna ek bir kanunla 
mümkün olabileceğini başka türlü özel kanun
larla emekliliğe taallûk eden bir hükmün vaz'-
cdilemiyeceği prensibini ortaya koydular. Ay
rıca Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 12 nci maddesine göre Sandığa tabi 
kurumlar prensibolarak genel ve katma bütçeli 
daireler, özel daireler, belediyeler. Devlet ve 
ekonomi kurulları özel >/munlarla kurulmuş 
Devlet kurumlariyle özel kanunlarla kurulmuş 
bankalar bulunmakta bunlarla özel, teadül ve 
kuruluş kanunlarına göre aylık ve ücretle çalı
şanlar sandıktan faydalanabilmekte. Ayrıca ay
nı madde bu durumda olanlar hakkında İş ve 
işçi Sigortaları Kurumu Kanunu hükümlerinin 
uygulanmayacağını hükme bağlamaktadır. Yine 
kısa bir müddet evvel Senatomuzdan çıkan 500 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Emekli San
dığına tabi olanlar hakkında ihtiyarlık veya 
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygu-
lanamıyacağı hükmünü vaz'etmiş bulunması 
öne sürülmüş bulunmaktadır. Bu itibarla Emekli 
Sandığı Kanununun kuruluş ve işleyişine dair 
Kanun hükümleriyle bu hüküm fıkrasının da 
bağdaşmadığı izah edilmiş ve komisyonumuz bu 
izahata iltifat etmiş bulunmaktadır. 5371 sayılı 
Kanunla tesis edilen Yüksek Öğretim ve öğ
renci Yurtları ve Aşevleri Kanununa göre. Maa
rif Vekâleti kuruluşuna ait aylıklı kadrolarda 
çalışanların da ve aylıklarını maarif bütçesin-
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den alanların da Emekli Sandığı ile olan ilgili- I 
rinin devam edeceğinin icabedeceği mülâhaza
sında bulunmuşlardır. Devlet Tiyatrosu 5441 sa
yılı Kanunla kurulan bir Devlet kurumu oldu
ğundan müessese olarak Emekli Sandığına tabi 
olduğu gibi memur ve hizmetlileri de Emekli 
Sandığına tabidir. 6588 sayılı Kanunla muka
vele ile müstahdem sanatkârın da emeklilik 
hakkından faydalanmaları gibi bir netice doğa
cağını ileri sürmüşlerdir. Bu itibarla bu misal
lerle de belirtildiği veçhile.... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bu 21 nci madde midir, yoksa 22 nci madde 
midir ? 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Arz edeyim. Bu 21 nci maddeden tayyedilen 
fıkra, müdürlere emeklilik hakkının saklı kal
masını tanımış bulunmakta idi. Biz, bu madde
den bu fıkranın tayyı sebebiyle altyhte müta
lâaya cevap veriyorum. Ve dolayısiyle 32 nci 
madde ile de irtibatı vardır. Bu bakımdan mi
salleri arz ediyorum. Emekli Sandığı ve Mali
ye Vekâleti mümessillerinin sebep ve delilleri 
gösterilmek suretiyle öne sürülen mütalâala
rı bundan sonra doğacak yeni kötü emsallere 
vesile vermemek için bu kanunların bugüne 
kadar ortaya koymuş bulunduğu prensipleri-
de zedelememek noktai nazariyle maddedeki bu 
son fıkranın bu hükmünü tayyetmiş bulunmak
tayız. Sözü gelmiş iken madde üzerinde diğer 
bir takrire konu olan mevzua da temasla huzu
runuzdan ayrılmak istiyorum. 

Mehmet Ali Demir Beyefendi ve Zerin Tu
zun Hanımefendi bu madde metninde özel öğ
retim kurucularının öğretmen yetiştirme mü
kellefiyetinin de vazını talebetmiş bulunmakta
dırlar. Bu hususta şahsi kanaatimi arz ediyo
rum, zira komisyon bu noktayı bir karara bağ
lamış bulunmaktadır. Bu itibarla içtüzüğe göre 
komisyon âzalarının bana terketmiş oldukları 
reye istinaden beyanda bulunmama müsaade
nizi rica edeyim. Bizde öğretmenlik Devletin 
inhisarı içinde değildir. Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı olmıyan ve ona hizmet mükellefiye
ti ile karşı karşıya olmıyan öğretmenler mev
cuttur. öğretmen okullarında bu vasıfta öğret
menlerimiz yetişmektedir. Kaldı ki, öezl öğretim 
kurumu birtakım burslarla, 'birtakım mukave
lelerle kendisine bağlı öğretmen kütlesini yetiş- | 
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tirmek mükellefiyeti gibi bir mükellefiyetle kar
şı karşıya bırakıldığı nazarı itibara alındığı 
ahvalde dahi bu bursların bedelini tekrar iade 
etmek suretiyle veya mukavele hükümlerini 
•bertaraf etmek suretiyle başka kurumlarda, baş
ka iş kollarında çalışma hürriyetini ortadan 
kaldıracak bir mükellefiyet altında bunları tut
maya imkân yoktur. Eğer özel Öğretim kurum
larına bir mükellefiyet tahmil etmek istiyor
sak bunu vergi şeklinde yapabiliriz. Başka şe
kilde yerine getirmek mümkün olabilir. Ama, 
siz muayyen insanlarla bir mukavele yapacak
sınız ve mutlaka okuduktan sonra bu adamı ken
di müessesenizde çalıştıracaksınız gibi bir mec
buriyet içine sokmaya imkân yoktur. Böyle bir 
mükellefiyet tahmil edilse dahi bunun tatbikat
ta yerine getirilmesine imkân olmadığı ka
naatinde olduğumuzu arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın sözcü bir soru vardır. 

Sayın Özgüner.'in «Komisyonun getirdiği 21 nci 
maddeye ait yeni metin Özel yüksek okullarda 
yöneticilik görevi alacak üniversite Öğretim üye
lerine de şâmil olup olmadığının komisyonca 
açıklanmasını saygılarımla ' rica ederim.» diyor. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Sayın Özgüneş galiba bir tereddüdü orta
dan kaldırmak iç!n sormuş bulunuyorlar. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Mü
saade ederseniz buradan söyliyeyim: Komis
yonun getirdiği metinde «esas görevi resmî okul
larda olan öğretmenler özel okullarda idareci
lik yapamaz» diyor. Halen özel yüksek okullar
da öğretim üyeleri müdür ve müdür muavini 
olarak devam ediyorlar. Şimdi getirdiğiniz me
tin buna mâni midir, yoksa özel okullarda, res
mî okullarda öğretmenlik yapanlar idari vazi
fe alabilecekler midir? 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Zannımca bu kanun ilk (zannımca olur mu 
seslen) okuldan yüksek okullara kadar bütün 
özel okulları kapsamaktadır, istisnai bir hüküm 
yoktu.'. 

BAŞKAN — Kâfi efendim.. 
OSMAN ZEKİ. GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 

— Hükümet sözcüsü daha salahiyetli, beyan
da bulunabilir.. 

BAŞKAN — Hükümet söz istemiştir, Hü
kümetten sonra söz istemiş daha beş arkadaş da 
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dayandığını beyan ederek haksız ithamlara âm
me hizmeti görenleri muhatap tutmaktan kurtar
mayı resmî bir vazife saydığını için tasrihe mec
bur oldum, özür dilerim. Hiç şüphesiz özel öğ
retim 'kurumlarına dolaylı yollardan öğretmen, 
idareci vermek suretiyle yardım etmenin takdi
ri bir siyasi tercih meselesidir. Bu tercihi yüce 
meclisler yapacaklardır. Bu konuda bizim daha 
ileri kanaatte bulunmamıza ihtiyaç olmadığını 
sanırım. Ancak şu kadarını dikkatinize arz etme
me müsaadenizi dilerim. 
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söz istiyor. Hükümete söz verdikten sonra, di
ğer taraftan kifayet takriri gelmiştir, onu oyu
nuza sunacağım, buyurun efendim.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU _ Sayın Başkan, 
sayın senatörler, yanlış bilgiye dayandığını san
dığım bir ithamı cevaplanlırmak ve diğer bir hu
susu da dikkatinize sunmak için söz almış bulu
nuyorum. Bakanlık mensuplarının özel öğretim 
kurumlarında idarecilik ıgörevi alarak menfaat-
leııdikleri yolundaki iddialar yanlış bilgiye da
yanmaktadır, varit değildir. Şöyle İd, Bakanlık 
mensubu olanlar ancak ve yalnız Darüşşafaka 
Lisesi ile Ankara Eğitim Kolejinde idarecilik 
al agel mislerdir. Darüşşafaka Lisesi bilindiği gi
bi yetim çocuklaıı okutan bir hayır kurumudur, 
tesistir. Hiçbir kâr kastı gütmem ektedir. Bu 
okullar zaman zaman yönetim bakımından za'fa 
düştüklerinde bu hayır tesisini işletenler Bakan
lıktan yardım İstemişlerdir. Bakanlık da güzide 
okul müdürlerinden veya Bakanlık müfettişlerin
den bâzılarını bu müesseseye müdür olarak gön
dermiş ve müessesenin amacına lâyık bir tutum 
içinde olmalarına yardım etmiştir. Bunlara öde
nen ücretler pek büyük miktarları da bulmamak
tadır. İkinci görev alınan yer Ankara Eğitim Ko
lejidir. Bu kolej de zaman zaman idari za'fa 
düştüğünden ve koleji yönetenler hiçbir kâr kas
tı güt m emektedir bu kolejde, mensupları da ta-
mam en fahriyen bu müessese ile ilgilenmektedir. 
Bizden değerli bir yönetici göndererek müessese
ye daha iyi bir şekil vermemizi istemişlerdir, is-
tiyegel'mişlerdir. Cüzide müdürlerimizden Ba
kanlık müfettişi eninden bâzılarını bu müesseseye 
tavsifle ederek müessesenin daha iyi bir yolda ge
lişmesine yardım edilmiştir. Bu sonuncu mües
sesenin 10 milyonu aşan borcu Hazinece öden
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin ko
misyonlarında bir kanun teklifi halinde incelen
mektedir. Görülüyor ki bu iki kâr kastı gütmi-
yen hayır-müessesesi dışında Bakanlık mensup
larının geniş ölçüde, böyle bir ithama yer vere
cek şekilde vazife aldıkları varit değildir. 234 
Tüılk Özel okulundan ancak bir tanesinin müdü
rü Bakanlıktaki vazifesini bırakıp oraya müdür 
olarak geçmiştir. 284 okuldan ancak bir tanesi. 
Bu geçiş de inhilâl eden daha yüksek mevfciye 
tâyin edilmemesi tideki kırıklığındandır. Binaen
aleyh bu istikametteki zanlarm yanlış bilgilere 

Darüşşafaka gibi, Ankara. Koleji gibi 'kârım 
tamamen eğitim maksatlarına harcıyan hayır ku
rumlarına bu neviden yardımlar yapmak da ay
rıca bir vazifemiz olduğu kanaatindeyiz. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EC-E (Aydm) — Bir 
sual soracağım. Efendim, şimdi resmî öğretmen 
olduğu halde resmî okullardan özel okullara mü
saade alarak gitmeleri menedildiği takdirde bir 
ki'smı meslekten ayrılarak gidebilir. Şimdiye ka
dar Millî Eğitim Bakanlığından özel okullarda 
vazife yapmak için Vekâlete bağlı resmî okullar
da hocalık, bir de özel okullarda müdürlük yapıp 
da sonradan mesleğe dönenlerin miktarı hakkın
da bize bir malûmat verebilir misiniz? 

NCRİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 40 
yıldan beni bu tatbikat mevcuttur. Resmî öğret
men ya da müdürlerimiz idari vazifeler kabul et
mişlerdir. Başarısız hale düştüklerinde veya ku
rucularla kendi anlayışlarına uygun bir eğitim 
rejimi üzerinde mutabık olmadıklarında hizmeti 
terk edip mesleğe avdet etmişlerdir. 40 yıla ait 
bir ciddî istatistiki malûmat şu anda hatırımda 
değildir, özür dilerim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Efen
dim kasdım şu, Dimyat'a pirince giderken ev
deki bulgurdan olmak meselesi, yani biz Özel 
okullara öğretmen bırakmıyacağız. Resmî okul
larda kayıtlıyacağız. Derken tamamen serbest 
bırakıp o tarafa geçenlere mâni olmamak bence 
daha ehvenişerdir. Ve müsaade verilmesi da
ha yerinde olur. Her halde böyle bir mecburi
yet yüklersek olmaz. Çünkü, tekrardan özel 
okullardan ayrlıp meslekine dönenlerin sayısı 
fazladır. 
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BAŞKAN — Sayın Ege bu son kısım soru 

olmadı mütalâa »oldu. 
Buyurun Sayın Karaman. 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bir sa
yın arkadaşımız konuşması sırasında özel öğre
tim kurumlarına Devlet yükü üzerine almak su
retiyle 40 milyon liralık bir yardımda bulun
muştur, buyurdular. Ben bu sözde bir propagan
da edası hissediyorum. Ben de aksi kanaatte
yim. Sayın Hükümet sözcüsü cevap verebilir 
mit 

Devletin yetiştirmiş olduğu öğretmenler ve 
Devletin yaptığı yardımlarla bu özel okullara 
acaba ne kadar milyon gitmektedir ? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURÎ KODAMANOĞLU — Sayın Başkan, bu 
soruya sarih cevap verebilmek için Türkiye'de 
mevcut özel okulların menkul, gayrimenkul bil
cümle imkânlarını maddi bir tahmine bağlamak 
ve bunların bir başka iktisadi sektörde istimal 
edilseydi getireceği nemanın ne olacağını kes
tirmeye bağlıdır. Hiç şüphesiz böyle bir tah
minde bulunmuş değiliz. Yalnız 5 000 kadar ço
cuğun okuduğu Ankara Kolejinin 10 küsur mil
yon liralık mevcut ve 6 - 7 milyon liralık da fiilî 
yatırımı bulunduğu hesaba katılırsa bir tanesi
nin karşılaştığı külfetin bu olduğu düşünülürse, 
bunların sayıları çoğaltılırsa azçok karşımıza 
bir eğitim yardımı miktarı çıkacaktır. Hiç şüp
hesiz bu iki milyar dörtyüz milyon olan bir 
Devlet bütçesinin karşısında büyük bir yekûn 
ifade etmiyebilir. Fakat geçen celsede de arz 
ettiğim gibi 40 bine yakın çocuğumuzun bu sek
törden istifade etmekte oluşu Devlet sektörün
deki maliyetle çarpıldığı takdirde fiilî istifade
mizin miktarını hesaplamak mümkündür. Müsa
ade ederseniz bu çarpmayı bendeniz burada yap-
mıyayım. Gerisini hesabetmek kolaydır. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. Siz söz mü is
tiyorsunuz? 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Söz is-
tiyecektim, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri var
dır. Okutuyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın îskender Ce
nap Ege istediler. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci madde üzerinde 6 üyeden fazla üye 

konuştuğundan ve vuzuha varıldığından müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ege. 
ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar, müzakere etmekte ol
duğumuz madde çok ehemmiyetlidir. Bu mad
denin tam mânasiyle vuzuha kavuşması yani 
özel okullarda idareci olacak kişiler resmî okul
larda hocalık vazifesinde bulunsun mu, bulun
masın mı meselesi kafamızda bir istifham ola
rak kalmamalıdır. Bunun vuzuha kavuşması lâ
zımdır. öğretmenliği bir meslek olarak alıyor
sak diğer mesleklerde olduğu gibi buna da bir 
meslek haysiyeti tanıyorsak böyle Devletin ve 
Hükümetin dar, kısır inhisarcılığından bu mes
leki kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bunları izah 
edebilmek için konuşmak mecburiyetindeyiz. îs-
tirham ediyorum, yeterlik önergesi kabul edil
mediği takdirde bu konular aydınlığa kavuşa
caktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Kifayetin aleyhinde konuşul
muştur. Kifayet önergesini oyllarınıza sunu
yorum. Kabul edenler?. . . Kabul etmiyenler? . . 
Kifayet kabul edilmiştir. 

Söz, sırada olan Sayın Bozealı'ya aittir. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (îzmir) — Muh

terem arkadaşllarım; kıymetli arkadaşlarım özel 
okulların lüzumu üzerinde durmak suretiyle 
Devletin bu okullara yardım edip etmiyeceği 
hususunu biraz incelemiş olsalar idi; belki de 
bu kadar karşılıklı ve tezatlı münakaşalara yer 
kalmazdı. Kıymetli arkadaşlarım, özeli okulların 
lüzumu ittifakla kabul ediliyor. Bu okullarda 
biraz evvel Sayın Müsteşarın da işaret etiği 
gibi 40 bin alebe okumaktadır. Asgari bir he
sapla 40 milyon lira dolayısiyle Hazinenin men
faati sağlanmıştıı. Devlet imkânları, müsaidol-
saydı, bu vatanın evlâtlarını resmî okullarda 
okutacaktı. Bu mümkün olmadığı içindir ki, 
mecburiyetler, özel okulların açılmasını icabet-
tirdi. özel okulların bu vatan evlâtlarını Ana
yasanın 21 nci maddesinde tâyin ve tasrih ettiği 
şekilde resmî okullardakinden daha üstün şe
kilde okutmayı ve eğitmeyi gaye edindiğine 
göre Hükümetin ve Millî Eğitim BakanDığının 
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titizlikle üzerinde durduğu gerek öğretmenler 
ve gerekse idarecilerinin tâyin ve bu özel okul
larda vazife almaları sırasında nereden nasıl 
temin edileceklerini bilmemin ve bu kanunla da 
tedvin ' etmemiz iktiza ediyordu ki, Hükümet 
resmî okullarda ders verecek öğretmenler gibi 
ve aynı salâhiyet ve vasıfta ol'an öğretmenleri 
özel okullarımıza tâyinine muvafakat ettiğini 
gerek Millî Eğitim Komisyonunun; gerek Hükü
metin getirdikleri metinlerde ve gerekse, şimdi 
müzakeresi ile meşgul olduğumuz 21 nci mad
dede tasrih edilmiş olduğuna göre bu oklulara 
seçilecek ve tâyin edilecek öğretmenlerin özel 
okullarımızın, resmî okullarda yetişmiş olan ida
reci ve öğretmenler arasından alınmasında za
ruret olduğu aşikârdır. Şu itibarla, bugün resmî 
okullarımıza ancak kâfi geldiği bâzı arkadaş
larımız tarafından söylenen ve fakat okulları
mızın kifayetsizliği sebebiyle özel okulların 
açılmasında bir zaruret bulunduğuna göre on
lara da bu okulllarımızdaki öğretmen ve idare
cileri vermek zaruretiyle öğretmenler için 
kendi okullarındaki vazifelerine en ufak bir ha
lci gelmemek kaydiylc özel okullarda muayyen 
saat derıs almasına, Millî Eğitim Bakanlığı mü
saade. vermek suretiyle yardım yapmaları; ida
reciler için de haftada 6 saatten az olmamak 
üzere kendi mensup buJunduğu okulda öğret
menlik vazifesini yaptıktan sonra özel okulda 
müdür ve müdür muavinliği gibi bir hizmet al
masına mâni olmak eminim ki, bu özel okulla
rın kapatılmasını icabettirir duruma sokar. Şu 
itibarla bu kanunun tatbik yeri bulabilmesi Hü
kümetin getirdiği ve Millet Meclisince de kabul 
edilen metinin her iki tarafı telif eder mahiyette 
hazırlanmış bulunan metnin kabulünde do isa
bet olduğu kanaatindeyim. Bu yolda bir de 
takrir takdim etmiş bulunuyorum. Takdir Yük
sek Meclisindir. Teşekkür ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim konuşmalar bitmiş
ti:1. Takrirleri tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

BAŞKAN — Evvelâ, takri'leri okunacağım, 
sonra Komisyonun getirdiği maddeyi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

GörüşlUmokte olan tasarının 21 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiıil-
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meşini saygılarımla dilerim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

ihtiyaç halinde, esas görevi resmî öğıetim 
kurumlarında olan öğretim el mani arma, aylığı 
karşü ğmda okutmakla yükümlü olduğu ders 
saatlerine hâl el gelmemek ve resmî öğıetim ku
rumlarında okuttuğu ders saatlerinin yaruını 
geçinilmek üzere, yetkili mercilerin izni ile özel 
öğ-ctim kurumbrırıda ücretle ders verilebilir. 

BAŞKAN — Muhterem avkadrş'.arım, bu tak
rir okunmuştu ve tekrar okuttum. 

Bu takrire Komisyon bt i .ak ediyor mu 
efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN ZEKÎ 
GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Iş'irak ediyo uz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMANOĞLU — İş İrak ediyoruz. 
(Diğer önergeler de okunsun, sesleri.) 
BAŞKAN — Okutmuştuk ama, tekrar okuta

yım efendim. Peki. 

Cumhuriyet Senatosu Başka::lığ na 
Görüşülmekte olan tararın n 21 nci maddes'-

nin 5 nci f-krasmın aşağıdaki sekide değ'ş-
tirilmesh i saygılarımızla rica ederiz. 

Tunceli Tabiî Üye 
M. Ali Demir Mehmet özgüneş 

Resmî Öğre'im kurumlarında öğretim ele
manı iken mercilerin izni ile özel öğ etim ku
rumlarında yöneticilikle görev1 endin1 enlerin ken
di kurumlariylc ilişikleri ke.ilir. Ancak bunlar 
özel öğretim kurumlarında çalıştıkları sürece 
maaşsız izinli sayılırlar. 

Bu kanun yü ürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, bir özel öğretim kurumu için bu yoldan 
yönetici görevlendirilmesi 3 yılı geçemiyeceği 
gibi bir öğretim elemanı da bu şekilde 3 yıldan 
fazla maaş. iz izinli sayılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü ve Hükümet yeni 
bir takrir gelm'şt'r. Lütfen dinlemenizi r'ca edi
yorum. Mütalâanızı soracağım tab'atiyle. 

Cumhuriyet Senatosu B şkarLğma 
21 nci mad ileni ı dördüncü pa agrafına aşağı

daki metnin ilâv sini arz ve teki f efe iz. 
Cum. Bask. S. Üye Tunceli 

Zeıin Tüzün Mehmet AL Demir 
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«Ancak bu kanunun yürürlüğe giriş" nden I 

sonra veya bir özel okulun kurul ağımdan itiba
ren beş y i içinde öğretim yetişt!rmek üzere 
gerekli tedbirler de alınmak suretiyle mevcut 
kadromm en az üçte birinin e as görevi i bu okul
larda olan öğretmenler tarafından yürütülmesi 
zorunludur.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
21 nci maddenin son f krrsına aşağıdaki met

nin ilâvesini arz ve t:klif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

«Ancak bir özel okulun resmî okul öğ etmen
lerini yönet'ei olarak kullanmadı üç seneyi g'̂ ce-
mez. Resmî okul öğretmenlerine de bu konuda 
üç yıldan fazla görevlendirme izni verilemez.» 

Cumhuriyet Senatosu Brk^nl ğn:a 
21 nci maddenin Millet Meclis "rde:ı geldiği 

şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. Teklif 
ekde sunulmlştur. 

tzmir 
Ömer Lütfü Bozralı 

MA.DDE 21. — Bu kınım yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabar.cılar tarafndan acı'nrş bu
lunan özel öğretim kurumla-ımn binaları ge-
nişletilemez, çoğaltılamaz, şubele i açılamaz; bu 
kurumların mevcut b ' naVı ı rn yerlerine kaim 
olmak üzere başka yerde binalar her hangi bir 
suretle mülk edinilemez veya kiralanamaz. Mev
cut binaların yerinde yeniden b'na inşa ettiril-
mei , Millî Eğ'tim Bakanağının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunun kararı ile oiur. 

Mevcut binalarda, ihtiyaç halinde yaplacak 
tadilât, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlı-
hr. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunun 21 nci 

maddesi yerine Millot Meclisinin 22 veya Senato 
Millî Eğitim Komisyonunun 21 nci maddesinin 
kabulünü arz ve teklif eyleriz;. 

Burdur Manisa 
Faruk Kmaytürk Ferit Alpiskender I 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri dinlediniz. 
Şimdi bizim tüzük şöyle diyar: «önergeler veril
mişse evvelâ çıkarılmalar istenenler..» Çıkarılma 
istiyenler yoktur. «Sonra değiştirmiye taallûk j 
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edenler...» Şimdi, değiştirmelerden Sayın 
Zerin Tüzün'le, Sayın Mehmet özgüneş'-
indir, ikiside değiştirilmesini istiyor. Geliş sıra
sına göre oya koyacağım. 

(Mehmet Özgüneş'in 21 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasında değişiklik istiyen önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Hükümet? 
M. E. B. MÜSTEŞARI NURÎ KODAMAN-

OĞLU — Katılmıyoruz. Çünkü, eğiticilik tâbiri 
yok. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Biz ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Si?: katılıyorsunuz, Hükümet 
katılmyor. Nazarı dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul or-miyenler... Teklif nazarı 
dikkate alınmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 4 ncü fıkra
ya. ait Sayın Zerin Tüzün ile Mehmet Ali Demir'-
in takriri var. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. 
U.) — Yalnız orada bir kelime hatası var. «Yü
rütülmesi» değil, «kurulması» lâzımdır. Bu şe
kilde düzeltilir. 

(Zerin Tüzün ve Mehmet Ali Demirim öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — öteki ile tezat halinde bir şey 
mi var? 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ha
vı?. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü,) 
—• Müsaade ederseniz, izah edeyim. (Sağdan oy-
lam°. sırasında olmaz sesleri) 

BAŞKAN — Takririni izah ediyor, ne oyla
ması?.. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— E fen d'm, bu getirilmiş olan hüküm, evveV.e 
kabul edilmiş ohm takrirle çekişme halinde delil
dir. Evvelce kr.bul edilmiş olan takrirde, resmî 
okulda görevli olan bir öğretmenin, ancak ver
mekle yükümlü olduğu veya vermekte olduğu 
ders miktarın yarısı kadarını özel okulda vere-
b'fmesi öngörülmekte idi. Bu takrirde asıl geti-
"i1mek istenen şudur; oylanacak takrir de şudur. 
B ;r re^mî okul, kurucusu veva yöneticisi mevcut 
dersleri, böyle dışarıdan toplama öğretmenlerle 
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'kapatma, yoluna giderse, bu kurucunun, yöneti- 1 
einin hakikaten menfaatinedir. Şöyle ki, meselâ I 
8 saat açık ders varsa, bu dersi bir ek vazife ile 
öğretmene vermek demtk, ders saati on liradan I 
•olunsa seksen lira, onlboş liradan olursa 120 lira 
ödemeyi gerektirir ve elbette ki bir yönetici bu I 
ucuz yolu tercih eder. Aksi takdirde seksen lira 
tutan saatlik bir dersi bir esas öğretmene verirse I 
bunun karşılığında en iz 500-600 lira ödemesi 
gerekecektir. Bu durumda elbette ki kurucu bu 
yolu tercih edecektir. Ancak bizim burada önem
le üzerinde durmak istediğimiz esas mesele şu- I 
dur. Bir okulu böylece şuradan buradan toplan- I 
mis sadece muayyen saatlerde dersini verip o işi 
bitince bunu ter'keden öğretmenlerle kurmamız 
eğitim bakımından bize büyük zararlar getirir. I 
Bir okulda behemahal bir miktar öğretmenin esas I 
görevi bu okulda olanlardan teşekkül etmesi bu- I 
rada nöbet, ders dışı faaliyetler gibi okulun esas 
işlerini de yürütmesi ieiıı lâzımdır. İşte bu hü
küm bunu getirmektedir. Yani ilk zamanlarda 
öğretmen bulamazsa yetiştirme imkânını da. ku
rucuya verebilmek için beş sene bir müddet ta
nınmıştır. Okul evvelce açılmış ise bu kanunu)1 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren. Okul yeni 
açılacaksa açıldığı tarihten itibaren beş sene I 
İçinde okul kurucusu tedibirimi alacak, gerekirse 
öğretmenini de yetiştirecek. Ama bu müdd'et so
nunda mevcut kadronun üçte birinin bu okulda 
esas görevli öğretmenler tarafından teşkil edilme
sini mümkün kılacak şekilde tedbirlerimi alacak
tır. Teklifin esas mahiyeti budur, efendim. Te
şekkür ederim. («Takririn kaibul edilmesine lü
zum var mı efendim?» sesi.) 

Bu takrir, yeni bir hüküm getirmektedir. Sa
yın Özgüneş tarafından verilen takrir bir fıkra
ya aittir. Takriri tekrar okutuyorum, efendim. 
Yani hakikaten isin içinden çıkmak zîor. 

(Zerin Tüzün ve Mehmet Ali. Demir'in tak
rirleri tekrar olumdu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor um! 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZEKİ GÜMÜŞOĞ-
LU (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NURİ KODAMAN-
OĞLU _ Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katılmıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Dik- | 
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kate alanlar.. Kaibul etnıiyenler.. 24 e karşı 35 
oyla nazarı dikkate alınmıştır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanlbul) — Mad
de nasıl tedvin edilecektir şimdi? 

BAŞKAN — Komisyona gidecektir. 
Şimdi yine özgüneş'in bir takriri var. 
(Mehmet özgüneş ile Mehmet Ali Demir'in 

-M. nei maddenin 5 nci fıkrasında değişiklik isti-
yen takrirleri tekrar okundu.) 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, ben bu konudaki takririmi ge
ri alıyorum, bu takrire katı İm ironim. 

BAŞKAN Komisyon, Hükümet katılıyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ O. ZEKİ OÜMÜŞOĞLU (İstanlbul) - • Ka
tılmıyoruz. 

MÎLLÎ FĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - - Komisyon ve Hükümet katılmı
yor; takriri nazarı dikkate alanlar lütfen işaret 
(itsinler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (fetanbul) —• Ko
misyon bn maddeyi miizakeresİz geri aldı. («Al
madı» sesleri.) Karmakarışık oldu bu iş. 

BAŞKAN - - Vallahi ben de biliyorum ama... 
M fendim anlaşılamadı tekrar oya koyacağız, tek
lifi nazarı dikkati» alanlar lütfen tekrar işaret 
etsinler.. Dikkate almıyanlar.. Dikkate alınmıştır. 
Bu takrirler Komisyona gidecektir efendim. 

HAZIM DAĞLT (Çankırı) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir takrir Başkanlığa verilip reyle
rinize arz edilince bu takrir artık Meclisin malı 
olur. Binaenaleyh, bu takrirden vazgeçilemez. 
Sayın Başkandan rica ediyorum. Bidayette tak
rir kabul edilmiştir. Tekriri müzakere varsa, 
yapılsın ondan sonra oylansın. Hata olmuştur. 

BAŞKAN •— Lütfen bir daha izah eder mi
siniz, anlıyanıadım. 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Şahsi bir tak
rir Başkanlığa verilip oylandıktan sonra bu tak
rir meali Senatonun malı olmuştur. Bundan 
vazgeçilemez, hata olmuştur, bunun tashihini 
rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Yani neden vazgeçilemez? Ben 

anlıyamadım, efendim. Vallahi.. Durun baka
lım. 

HAZIM DAĞLİ (Devamla) — Efendim. ga
liba Türkçe konuştum. Bir takrir dedim, Sayın 
Başkanlığa verilip, bu takrir reye konduktan 
sonra, bu takrir kabul (.'diklikten sonra, artık 
bu takrirden vazgeçilemez, bu takrir Meclisin 
malı olmuştur, dedim. 

BAŞKAN — Hangi takrir. 

HAZIM DAGU (Devamla) — Zerin Tüzi'nr-
üıı takriri, vazgeçti. 

BAŞKAN — Efendim, anladım. Geç. anla
dım ama, iyi anladım. Sayın Dağlı zannediyor
lar ki, ben takriri reye koydum, kabul edildi. 
Şimdi geri alıyorJar. Geri aldıkları takrir o tak
rir değil. Daha okunacak olan bir takrirdi. Da
ha okunmamış ve oylanmamıştır, arz edebildim 
mi efendim? 

AHMET NUSIİET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz. Galiba Tuna haklı çıkacak, ben de yanlış 
bir iş yaptığımı zannediyorum. (Gülüşmeler) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar, çok yorulduk. Bir 
takrir oylanırken bizim müzakere ettiğimiz 
metne en muhalif hangisi ise ondan başlamak 
suretiyle sırayla takrirler sıraya konur, aykırı
lığı derecesine göre. Bir takrir kabul edildikten 
sonra ona, muhalif ikinci bir takrir varsa artık 
Senatonun kararı noktai nazarı belli olduğu 
için o oya konmaz. Eğer o takririn değiştiril
mesi isteniyorsa bir tekriri müzakere mevzuu 
olabilir. Yoksa ne cins takrir gelirse gelsin okun
sun, kabul edilsin serapa birbirine zıt hüküm
leri taşıyan takrirler kabul edilirse bu şekilde 
Senatonun bir karara varması mümkün olmaz. 
Bunu rica ediyorum, usul hakkındaki talebim 
budur : Takrirler verildikten sonra esas müza
kere edilen metne muhalefet derecesine göre 
sıraya konsun ve bir takrir kabul edildikten 
sonra, ona muhalif diğer bir takrir varsa o ar
tık oya konmasın. Bu suretle karara varmak, 
netice almak mümkün olur. Yoksa her takrir 
oya konuyor, her takrir kabul ediliyor, her tak
rir komisyona gidiyor ee... Birbirine zıt hüküm
lerin telifi gibi bir durum doğuyor ki, bu şekil
de Senatonun müspet bir karara varması müm-
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kün olmıyacaktır. Bu şekilde usule riayet edil
mesini istirham etmekteyim. 

BAŞKAN —• Efendim, şimdi bu takrirlerin 
konmasında bir yanlış bir iş oldu ama bunda 
değil, Sayın Tuna. Evet yanlış doğru onda mu
tabıkız. Ama bu şekilde değil. Yanlışlık şurada 
oldu. En aykırı olan Millet Meclisinin metninin 
müzakeresi hakkındaki takrir. Bunu kabul edi
yorum. Ama muhalefet derecelerine göre, hepsi 
muhalif. Artık elimde terazi yok ki tartayım bu 
bir santim fazla, bu bir santim eksik. Bu itibar
la hatayı kabul ediyorum. Ama bunun tashihine 
bir yol bulun bakalım hukukçular. Buyurun Sa
yın öztürkçine. Osman Bey size do söz verece
ğim, efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzakeremiz
de Mehmet özgüneş arkadaşımızın takriri ve 
diğer hanımefendinin takririnin oylaması usule 
uygundur. Yalnız usule aykırı bir tek husus ol
du. Muhterem arkadaşlarımızın takrirleri üçün
cü, dördüncü veya beşinci fıkralara aitti. De
mek ki, bunlar birinci ve ikinci fıkraya aittir, 
bir diyecekleri yok. Ama diğer arkadaşlarımı
zın takriri ise tamamen bunlara aykırıdır. Bizim 
Bütçe ve Plân Komisyonumuzun kabul etmiş 
olduğu 21 nci maddeye karşılık, muhterem arka
daşlarım 22 nci maddenin müzakeresini talebe/t
ın ektedirler. Halbuki 21 nci, 22 nci maddenin 
durumu da tetkik edildiği zaman bunların bi
rinci ve ikinci fıkralarında da bir değişiklik 
mevcut değildir. Yani, Millet Meclisinin kabul 
ettiği birinci ve ikinci fıkralar ne ise bizim 
21 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları da 
aynıdır. Bu ti barla usule de bir aykırılık olma
mıştır. Netice itibariyle müzakere normal ola
rak devam etmektedir. Yalnız aradaki fark öz
güneş arkadaşımız takririnde üçüncü ve dör
düncü fıkraları birleştirmek suretiyle bir me
tin haline getirmiştir. Sayın Zerin Tüzün Ha
nımefendinin takriri ise, yalnız dördüncü fık
raya inhisar etmektedir. Esasta bir hata yok
tur, müzakereler uygundur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir takrir var onu okutuyo
rum, efendim. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Usule aykırı oylamanın tekririni arz ve tek

lif ederiz. 
Burdur îzmir 

Ömer Faruk Kmaytürk Ömer Lûtfi Bozcalı 
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BAŞKAN — Sayın Güzey buyurun efendim. 

Pardon Sayın Komisyon buyurun efendim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usule göre doğru 
olmadı efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel istemişti, Sayın 
Gümüşoğlu'nun adı hatırıma gelmedi, komisyon 
dedim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Muhterem arkadaşlarım, hatırlanacağı veç
hile bugün huzurunuzda okunan ve oylanan tak
rirler dün komisyona verilmişti. Bu itibarla ko
misyona yeniden iadesi yeniden maddenin ted
vini, redasöyonu gibi bir keyfiyetin ortada ol
maması lâzımgelir. Saniyen komisyon, müza
kere edilen maddenin son fıkrasının bir cümle
sini tayyetmiş ve maddenin olduğu gibi kabulü 
şeklinde kendi kararında ısrar eylemiştir. Meh
met Özgünorfin verdiği takrir son fıkrayla il
gili değildir. Komisyonun tasarrufuyla alâkalı 
değildir. Yalnız maddenin metninden anlaşıla
cağı veçhile resmî okullarda görevli öğretmen
lerin özel okullarda ders verebilme imkânını or
taya koymaktadır, özgüneş bu imkânın hudut
suz olmamasını, re:;mî okullarda ders okut
makla vazifeli bulunduğu saatleri doldurduk
tan sonra ancak bir öğretmenin âzami verebile
ceği saatin ne olabileceğini düşünmüş, bunun 
yarısı kadar özel okullarda ders verebilmesini 
öngörmüştür. Zira bir öğretmenin muayyen 
gün ve muayyen saatlerde çalıştıktan sonra 
özel okulda aynı gün daha fazla çalışmasının ve
rimsiz olacağını düşünmüş bir insanın kaldıra
bileceği yük hacmi ne ise onu ortaya koymuş 
Hükümet de, komisyon da; bu kendi tasarrufu 
ile çelişmiyen son fıkra ile ilgisi alımyan, 4 ncü 
fıkradaki bu tâdile de iştirak etmiştir. Bu iti
barla bundan sonra okunan takrirlerin esasen 
komisyonun getirdiği madde ile ilgisi bulunma
maktadır. Komisyon bunları nazarı itibara ala
rak kendi maddesinde ısrar etmiştir, arz ede
rim. 

BVŞKAN — Artık son söz Sayın Güzey'in
dir, buyurun Sayın Gü':ey. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Usul hakkında 
daha evvel söz istemiştim. Müzakereler usul
süz cereyan ediyor, arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim. Buyurun Sayın Gü
zey. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarım, mesele bir maddenin tâdili meselesi
dir. Bir maddenin içinde de bir fıkra ele alın
mış diğerleri kabul edilmiş mahiyettedir. Şim
di mesele şu: Bütün takrirler okunmuştur, bü
tün takrirler okunduktan sonra bir takrirde 
ekseriyet hâsıl olmuşsa bundan sonraki tak
rirlere diğer arkadaşlarımızın oy vermiyeceği 
mefruzdur. Esasen birinci takrire oy kullanı
lınca, ekseriyet teinin edilince artık bundan 
sonra dördüncü fıkra hakkında yeni bir tadile 
gitmek usulsüzdür. Çünkü reyler izhar edil
miştir. Her kelimesi için ayrı ayrı bir takriri 
oya koymak imkânı olmadığına göre dördüncü 
fıkra hakkında oy kullandıktan sonra ve arka
daşlarımızın da onun üzerinde tekrar ayrıca 
tekriri müzakere olmadan ayrı bir takrirle mese
leyi vaz'edemiyeceklerine göre artık bundan 
sonraki takrirlerin reye konulmaması iktiza 
eder. Çünkü mesele nıahlûl hale gelmiştir.1 Mah-
lûl hale gelen meselenin tekrar tekrar, kelime 
kelime reye konulması mümkün değildir. Usu
le aykırıdır. Birincide esas mesele halledilmiş
tir. Ondan sonraki bütün tadil teklifleri hü
kümsüzdür. Ekseriyet hâsıl olmuştur. Ayrıca 
takririn oya konulması usulsüzdür, efendim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Özgüneş'in takriri kabul edil
di. Sayın Tüzün'ün takriri yeni bir hüküm ih
tiva etmek üzere (Bir madde fıkra fıkra oylan
maz, sesleri) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Sayın Başkan ben izah edemedim, her halde. 
Takrir müzakere edilmiş ve madde tedvin edil
miştir. 

BAŞKAN 
Ertuğ. 

Evet efendim buyurun Sayın 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Daha evvel istedi efendim. Ya
ni Tüzüğe göre hak sakıt olmuştur ama, tenev
vür etsin diye söz veriyorum. 

CELAL ERTUĞ (Elâzığ) — Savm Baş
kan, muhterem senatörler; kanaatimce bu madde-
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üzerinde cereyan eden yani bu maddeye inhisar 
ettiriyorum sözümü, müazerelerin hepsi usule 
aykırıdır, içtüzüğün bir maddesini okuyorum. 
Burada komisyon muhatabolamıyacak durum
dadır. 

İçtüzüğümüzün 19 ncu maddesi diyor ki, 
«Başkanlık uzun vadeli plânla ilgili gördüğü 
tasrı ve teklifleri. Hükümetin veya Genel Ku
rulunun lüzum göstermesi halinde en son olarak 
Plân Komisyonuna havale eder. Plân Komis
yonu bundan başka harcama gelir veya gider
lerin de artış veya azalış gerektiren kanun ta
sarı veya tekliflerini veyahut sadece belli mad
deleri ile bu niteliği taşıyan tasarı veya tek
liflerin söz konusu maddelerini inceler. 

Plân Komisyonu, diğer komisyonların ra
por ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli 
plâna aykırı bulduğu hususları belirtir ve met
ni uzun vadeli plâna uygun şekle sokar. Bu 
taktirde Genel Kuruldaki görüşmelerde ancak 
söz sahibi olabilir. Şimdi rica ederim, özel okul
larda resmî hocaların çalışıp çalışmamasmm 
uzun vadeli plânla ne alâkası vardır ki Plân 
Komisyonu karşımızdadır. Bütün münakaşa
ların, çelişmelere girmesinin sebebi muhatabın 
Millî Eğitim Komisyonu olmamasıdır. Bunu bir 
kere daha arz ettim. Bir kere daha söylüyo
rum; sırf cereyan eden müzakerelerin" bu yön
den, içtüzüğümüzün 35 nci maddesine uygun 
olmadığını belirtmiş olmak için tekrar söz al
dım. 

Bütün müzakereler, muhatabımızın yetkisi 
dışında olduğu iein usulsüzdür, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Savm Özgünes. 
Efendim bu mesele büsbütün başka bir me

seledir. Günlerden beri Plân Komisyonu kar
şımızda. Şimdiye kadar bir itiraz vâki olmadı. 
Millet Meclisinde de ayın şekilde müzakere 
edilmiştir. Biz usulsüz olduğu kanaatinde de
ğiliz kanaatinize iştirak etmiyoruz efendim. 40 
seneden beri yapılan tatbikat da bu yoldadır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim ben burada Bütçe ve Plân Komisyonunun 
metninin konuşulmasının tamamen usule uygun 
olduğu kanaatindeyim, binaenaleyh, bu husus
ta bir itirazım yoktur. Fakat, esas mesele olan 
oylama meselesinde durum şudur: Birinci fıkra 
hakkında kimsenin itirazı yok. İkinci fıkrada 
bütün teklifler müşterektir, şu halde o da ka-
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bul edilmiştir. Mesele yok. Üçüncü fıkrada 
bütün tekliflerde, gerek komisyonun, gerek Hü
kümetin, gerek Millet Meclisinin ve gerekse bi
zim takrirlerimizde, ona da dokunmadığımız 
için biz de iştirak halindeyiz. Dördüncü fıkra
ya ben sadece bir iki kelime eklenmesini tek
lif ettim ki, bu dördüncü fıkra bütün metinler
de aynıdır, bunu kabul buyurdunuz. Şu halde 
dördüncü fıkra da bu haliyle kabul edilmiştir. 
Ayrıca Sayın Zerin Tüzün Hanımefendi bu 
dördüncü f'kraya bir hüküm eklenmesini teklif 
ettiler o da kabul edilmiştir. Mesele beşinci fık
raya gelmiştir. Bütün ihtilâf komisyonla Hü
kümet arasında veya bizim kendi takrirlerimiz 
arasındaki ihtilâf besinci fıkradadır. Beşinci 
fıkrada Hükümetin teklifi başka türlü, komis
yonun getirdiği başka ve bendenizin teklif et
tiği başka. Üçü de aykırılık derecesi bakımın
dan birbirine eşit. Çünkü komisyonun metnin
den ayrılmaktadır. Sayn Başkan tercih hakkı
nı kullanmıştır. Bendenizin takririnin en aykı
rı olduğu kanaatine varmış oya koymuş ve tek
lifim kabul edilmiştir. Şu haldes beşinci fıkra 
üzerinde her hangi bir şüphe yoktur. Ama eğer 
bir kısım arkadaşlarımız beşinci fıkranın tekriri 
müzakeresini arzu ediyorlarsa lütfederler, bek
lerler kanunun tümü bitmeden evvel tekriri 
müzakere tekliflerini tekrar getirirler, şüphe
siz ki kanaatleri muhteremdir, yeniden müzake
re edilir. Ama ben ona kaaniyim ki Sav ın Baş-
kanm fıkra fıkra oylama sistemi doğrudur, usu
le uygundur. Eğer bastan Sayn Başkan bu isi 
f'kra fıkra oylasa idi hV.bir zorluk yoktu. Ve 
böylelikle daha rahat gidilirdi. Tekrar edeyim, 
5 nci fıkraya kadar hiçbir usulsüzlük ve itiraz 
mevzuubaMs değildir. Yüce Senatonun reylc-
riyle de kabul etmiştir. 5 nci fıkrada Saym 
Başkan takdir hakların kullanmışlar, en aykı
rı teklif olarak benim takririmi bulmuşlar bu
nu oylamıslardır. Ve kabul edilmiştir. Bina
enaleyh, 5 nci fıkran1!! da bendeniz kabul edil
diği kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

NİYAZI AÖIRNASLI (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizde söylerseniz sonu gelmez. 
Sizden evvel istiyeııler de vardır, ısrar edivnr 
musunuz? Sayın Ağırnaslı'dan rica edeceğim 
müsaade etsinler, son söz olmak şartı yi e Saym 
Özd.en.'e söz ve^o»ef?im. Buyurun Saym Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Saym Baş-
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dildikten sonra zannederim ki mesele kendiliğin
den halledilmiş olur. 

BAŞKAN — Efendim, aynı mealde bir tak
rir de vardır, okutuyorum. 

(Ömer Lûtfi Bozcalı ve Faruk Kmaytürk'ün 
tekriri müzakere istiyen takrirleri tekrar okun-

BAŞKAN — Yani Sayın Kmaytürk diyorlar 
ki, bunları keenlemyekûn addedin, benim takri
rimi oya koyun. Bu teklifi kabul edenler... Ka
bul etmiycnlcr... Kabul edilmemiştir. 

Madde bu şekilde... Başka tadil teklifi de 
yoktur... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Var efen
dim, kaç tane teklif var daha. 

BAŞKAN — Şimdi en aykırı olanı okutu
yorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Sa
yın Başkan, buradaki müzakere komisyon ra
poru üzerinde cari değildir. Anladığıma göre 
komisyon- bir metin getirmiştir. Okunmadı. 

BAŞKAN — Komisyonun metnini okuttuk 
efendim. Komisyon metni tamamen maddenin 
aynı. Yalnız sondan bir paragraf çıkarılmış, 
öyle değil mi efendim'? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Evet. 

BAŞKAN — Güzel, buna karşı Saym özgü-
nr-ı, Sayın Tüzün ve Sayın Mehmet Ali Demir 
tadil teklifleri verdiler. Ve onlar da kabul 
ediVli. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Müzakere konusu yapılmadı ki bu cihet. 
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kan. muhterem arkadaşlarım, gerek bu kanun 
gerekse bundan evvelki kanunlarda hep Saym 
Başkanın izah ettiği şekilde burada müzakere 
yapıldı. Ve müzakerede hiçbir arkadaşımız, ha
yır bu falan encümenin yetkisi dahilindedir o 
encümenin bulunması lâzımdır, o onun karşı
sında bu müzakere yapılır diye bir iddia sevk 
etmedi ve böyle bir itiraz duymadık, görmedik. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarımızın bil
hassa bu maddeye taallûk eden encümenin kar
şısında olmıyacak başka bir komisyonun karşı
sında ihtisas komisyonunun karşısında olacak
tır diye yaptıkları itirazlar katiyen varit değil
dir. 

Şimdi ikinci meseleye gelince: 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Evet ne 

olacak böyle olunca? 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet 19 ncu 

maddeyi iyi okursanız anlarsınız. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Siz anla

yın Beyefendi. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Müsaade bu

yurun, biraz yaşa (hürmet etmenizi rica ederim. 
Anlama bahs'nde biraz müsaadenizi rica ederim 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sizin ka
dar anlarız Beyefendi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi burada bir mühim mesele 
vardır. Zannederim ki, Başkan burada tercd-
düdetti ve demineekki ifadesinden de bunu an
ladım. Dedi ki, daha aykırı olan önergeyi ben 
reye koyacaktım, bu konulmamıştır. Yani Mil
let Meclisinden gelen şekli evvelâ koymak lâ-
zımgelirdi. Hakikaten do#ru, en aykırı olan1 

o idi. Zaten içtüzük ve Millet Meclisinin tatbik 
etmekte bulunduğu diğer tüzük hükümleri hiç
bir surelte maddelerin fıkra fıkra müzakeresini 
derpiş etmez. Fıkra fıkra müzakeresi yapıl
maz, madde^r müzakere edilir. Ve maddelerin 
fıkrasına taallûk eden takrirler fıkralara mü-
taallik değil, bu takrirler maddelere mütaallik-
tir. Bu esası derpiş ettikten sonra, bunu ka
bul ettikten sonra rahatlıkla neticeye varmak 
mümkündür. Şimdi ben rica ediyorum Saym 
Başkandan, en aykırı olan teklif Millet Mec
lisinin kabul ettiği metindir. Bu metin hakkın
daki takririn reye konup konamıyacağmı reye 
vaz'eder. Yani bu metin, değiştirilmesi hakkın
daki takrir kabul edilmezse daha iyi olan tak
riri reye koyayım mı, koymıyayım mil Bu halle-

BAŞKAN —• Okundu efendim, avnen oku
nurken zatıâliniz yoktunuz, yerinizde Saym Hüs
nü Dikeç]if/:1 bulunuyordu. O zaman okundu. 

Ferit Alp iskender, Faruk Kmavtürk arkadaş
larımızın aynı mahiyetteki takrirleri vardır. Oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunun 21 nci 

maddeci yerine Millet Meclisinin 22 nci veya Se
nato Millî Eğitim Komisyonunun 21 nci madde
sinin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Burdu:* Manisa 
Faruk Kınaytürk Ferit Alpiskender 
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BAŞKAN — Komisyon?.. Hükümet?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ O- ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM MÜŞTAŞARI. NURÎ KO-
DAMANOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet katılıyor, komisyon 
katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. Redaksiyonu Sa
yın özgüne*} tarafından yapılmak üzere bu ta
dillerle, Sayın özgüneş tarafından yapılıp oyu
nuz?, arz edilecektir. Redaksiyon bu şekilde ya
pılacaktı:*. 
(Adalet Parti sıralarından usule aykırıdır sesle-
ri.) 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Şahsa ve
remezsiniz. 

BAŞKAN — Peki o halde komisyona verile-
cekt'r. Komisıvon bun?, uvmaya mecburdur. Çün
kü evvelki takriri geri almıştır. Yalnız redaksi
yon vamlacaktır... 

BÜTÇE VE PT..*N KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ O. ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (istanbul).— Söz 
istiyoruz. 

B'Vf.KAN — Buvurun, bnvurun kom'svon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMtSYONU SÖZCÜ

SÜ OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Muıhterem arkadaşlar, aynı konu üzerinde çeşitli 
kanapjtleri belirten ve çeşitli hükümleri iht'va 
eden muhtelif takrirler kabul edilmiştir. Komis
yon her bir takririn ihtiva ettiği hükümleri ayrı 
•ayrı nazarı itibara alarak bir madde vücuda <re-
timek mecburivet'vle karşı karşıvadır. Yek diğe
rini nakzeden hükümler ayrı avrı takrirler ha
linde 'kabul edild'ftino göre, buhar ın bir metin 
içinr» alınmasına imkân voiktur. Bu itibarla bu
na bir hal s^VIfrrn tâyini icabet er. Simdi Ko-
m'svonun teklif ettiği tert'beylediği bir m?dde 
vardır. Bu .maddenin heveti umumîvece reddine 
karar verildiğini ha("irl?,mıvarak Başkanlık Di
vanına ikazıd?. bulunduk. Bulunmadığım sırada 
(kabul edilnrr. bulunduğu beyan edildi. 

BAŞKAN — Ha vır efendim, reddi değildi, 
o, okunmuştu, onun üzerinde tadil teklifleri gel
di. Bu tadil teklifleri Heyeti Umumiyenin tas
vibine arz edilmiştir. Şimdi redaksiyon için Ko
misyon0. vereceğiz. 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Şimdi eğer tensip buyurulursa 4 ncü fıkra üze
rinde evleviyetle ve ilk olarak: kabul edilen tak-
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ririn ışığı altında onun getirdiği hükümlerle 
diğer takrirlerin tevazuunu ve bu şekilde redak
siyonun yapılmasına gayesi istihsalini istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon istiyor ve Komisyo
na verilmiştir. Zaten Komisyon da bunu istiyor. 
Bu esas dâhilinde redaksiyonunu yapacaktır. 

Şimdi 32 nci maddenin müzakeresine geçece
ğiz. Bu en mühim bir madde olduğu için... 

RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Benim 
bir takririm vardı efendim, ne oldu? 

BAŞKAN — O en sonunda efendim. 
Anlaşmalara 115 iştirak var, 113 kabul, 2 çe-

kinser... 113 oyla kabul edilmiştir. 
32 nci maddeye dair komisyon önergesini 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geri alman 32 nci madde komisyonca aşağı

daki şekilde yeniden kaleme alınarak kabul edil
miştir. arz olunur. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Sözcüsü 
istanbul 

Osman Zeki Gümüşoğlu 

MADDE 32. — Özel okullarda çalışan mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenleriyle bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcileri 
arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak 
kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşme
de görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık üc
ret veya ders saati başına verilecek ücret mik
tarı, terfi süreleri, zam nisbctlcri ve sözleşme
nin uzatılması ve fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak, yeni bir 
sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim ku
rumlarında olan yönetici ve öğretmenlerle ya
pılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre 
düzenlenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya 
mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımların
dan faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehli
keye düşürücü önleyici şaartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleş
meler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden 
yenilenmiş sayılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. Yediye 
kadar devam edeceğiz müzakerelere. 
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MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanunun Par
lâmentoya gelip tümü üzerinde mensubu bulun
duğum Y. T. P. Senato topluluğu adına yaptı
ğımız konuşmada bu maddeye şu şekilde temas 
etmiştik. Hükümet tarafından getirilmiş olan 
tasarıda bu okullarda vazife görenlerin, gele
ceklerinin teminat altına alınmadığı ve bunu gö
ren Büyük Millet Meclisinin bâzı mensupları 
verdikleri bir takrirle uzun yıllardan beri bu 
müessesede çalışanların da istikballerinin ga
ranti altına alınması babından emeklilik hak
kının tanınması uygun görülmüş ve Büyük 
Millet Meclisinde kabul edilmiş idi. Demek 
oluyor ki, muhterem arkadaşlarım, Hüküme
tin noksan olarak getirmiş olduğu tasarının bu 
maddesine Millet Meclisinde bir fıkra eklenmek 
suretiyle uzun yıllar bu müessesede çalışan ve 
bugüne kadar asla bir teminat altında bulun-
mıyan buradaki öğretmen ve idareci mensupla
rının istikballerinin teminat altına alınması Bü
yük Millet Meclisinde eklenen bir fıkra ile sağ
lanmış bulunuyordu. Bu Cumhuriyet Senato
suna intikal ettiği zaman muhterem arkadaş
larım, Millî Eğitim Komisyonunda bu madde 
çıkarılır, Bütçe ve Plân Komisyonuna gelir, 
Bütçe ve Plân Komisyonu burada bunu değiş
tirmek suretiyle yine bunlara bir hak tanır ar
kadaşlarım. Yani Bütçe ve Plân Komisyonu 
bundan evvel yapmış olduğu taplantıda Sena
toya gelmeden evvel bu kanun tasarısı, Bütçe 
ve Plân Komisyonunda görüşüldüğü zaman Bü
yük Millet Meclisinde kabul edilen fıkranın 
metni az veya çok değiştirmek suretiyle bir hak 
tanır. Fakat burada bâzı takrirler verilir, yu
karı gider Bütçe ve Plân Komisyonu, evvelce 
kabul etmiş olduğu o haktan da bunları mah
rum eder. Bütçe ve Plân Komisyonunda yedi 
arkadaşımızdan üçü lehte, dördü aleyhte ol
mak üzere, bu madde kaldırıldı. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, uzun yıllar bu müessesede ça
lışan ve çalışmakta olan bu kimselerin istikbal
lerini garanti altına almak lâzım ve elzemdir. 
Bir teminat altına alınması şart ve elzemdir. 
Bunu Millet Meclisi düşünüp koyduğuna göre 
muhterem arkadaşlarım biz de aynı hakkın hiç 
değilse değiştirilmek suretiyle verilmesi yerin
de olur. Bendenizin teklifim şu olacaktır: Bu 
bir, iki özel okulumuzda çalışan ve sayıları 
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20 - 25 i geçmiyen öğretmenlere tanınacak bir 
haktır. Bunun için birçok arkadaşlarla görüş
tük; hemen hepsi ile de mutabakata vardık ve 
şöyle bir değişiklik getiriyoruz muhterem arka
daşlarım son fıkrasına; kamu yararına hizmet 
amacı ile kurulan dernekler tarafından kâr ga
yesi dışında açılmış ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın denetimine tabi okullarda aylık ve ücretle 
çalışan ve resmî okullarda enaz başarılı bir kı
dem süresi hizmet etmiş bulunan öğretmen ve 
yönetimcilerin bu görevlerinde geçirdikleri hiz
met süresine 5434 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca emekli hakkı tanınır. 

Şimdi, bu müesseseyi açanlara birçok hak
lar tanıdınız, tanıyorsunuz muhterem arkadaş
lar, şu veya bu şekilde.. Fakat müsaade buyu
runuz da burada çalışan ve hizmet eden ve ço
cuklarımızı yetiştiren o öğretmen arkadaşları
mıza da bir hak tanıyalım. Ve tanıyacağınız 
bu hak da büyük bir kütleye değil şimdiye ka
dar muhterem arkadaşlarım, bu iki veya üç 
okulu geçmiş o okullarda vazife görenlerin sa
yısı belki bugüne kadar 40 - 50 yi geçmiyen kim
selerdir. Bunu kıskanmamanızı ve vermiş ol
duğum bu takrire iltifat göstermenizi ve bu 
maddenin son fıkrasını bu şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 

ÎSMAtL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
B^kan, muhterem arkadaşlarım, benim bu mad
de üzerinde kcaıi'-vonda 'bulunan bir arkadaşı
nız olarak muhalefette 'bulunmuş olmam sebebiy
le, huzurunuza gelmiş bulunuyor. Benim şaihsi 
ve hukukî kanaatime göre, dünkü yapılan görüş
melerde 32 nei madde üzerinde bir görüşme dahi 
vâki olmadan bu maddeyi Komisyon kendiliğin
den yeniden verilmiş 'bulunan önergelerle birlik
te ted'mı etmek üzere almış olduğuna göre, veril
in :.ş Ih/ulunan önergeler içerisinde, Komisyonun, 
6, 7 ve '8 nei fıkraların kaldırılmasına mütedair 
bir önerge bulunmadığına göre Komisyonda bu
lunan bir arkadaşım önergesi ile,. Komisyonda 
dört kişinin reyi ile bu fıkraların tayyına hu
kukî sıfat ve salâhiyeti yoktur. Bu sebeple bu, 
ımıle aykırıdır. Çünkü Umumi Heyet tarafından 
bize verilmiş olan vazife; verilmiş olan ve kabul 
edilen takrirlere göre maddenin yeniden tedvi
nidir, verilmiş bulunan takrirlerin içerisinde ise 
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6 nci, 7 nci ve 8 nci fıkraların tayyma dair ibir 
takrir bulunmadığına göre Komisyonumuzun 
hukukan böyle bir yetkisi bulunmadığına kaa-
niim. Zira komisyon içerisinde bulunan bir ar
kadaşımız tarafından verilmiş bulunan, yalnız 
bir takrir ile 6, 7 ve 8 nci fıkraların tayyı tek
lifi üç muhalif oyumuza karşı 4 oyla kabul edil
miş olmasında hukukî bir sakınca olduğu yine 
hukukî kanaatindeyim. Kaldı ki, demin Komis
yon içerisinde bulunan ve bu takriri vermiş bu
lunan muhterem arkadaşımız Dikeçligil burada 
biz Bütçe ve Plân Komisyonu olarak yalnız ve 
yalnız maliyeyi düşünürüz, Hazineyi 'düşünürüz, 
biz başka şey düşünmeyiz, dediler. Bu, nasıl bir 
görüştür, arkadaşlar? Aynen söyledi... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Böyle 
bir şey söylemedim. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — İstir
ham ederim Beyefendi; neyi söylediğiniz zabıt
larda vardır. Çıkar cevap verirsiniz kardeşim. 
Benim şahsi kanaatime göre, ben şahsan şahsiyat 
yapan bir kimse de değilim, ömrüm boyunca da 
daima arkadaşların fikirlerine hürmet ederim. 
Fakat bizi de içine alan bir konuşmaya muhte
rem üstadımızın hakkı olmasa gerektir. 

Ben Bütçe ve Plân Komisyonunda bulunan 
bir üye o^rak, ıher şeyden evvel hak ve adaletten 
ayrılmamak şartiyle bize gelmiş bulunan kanun
larda hizmetlilerin hakkı olursa Hazinenin hak
kıdır, diye maliyenin hakkıdır diye bunların 
hakkının iade edilmemesi mi lâzımdır? Bu neti
ce itibariyle buna müncer olmuyor mu? Yani, 
biz, yalnız, maliyeyi ve Hazineyi 'düşünerek. 
hakkı ketmedilmiş o1 an insanlara bir hakkın 
iadesi mevzuunda böyle mi hareket edeceğiz? 
Hayır, arkadaş1 ar ben bu kanaatte değilim. Be
nim hukukî görüşüme göre, Aristo'nun ifadesiy
le, adalet bir bütünün parçaları arasındaki ahen
gi temindir. Biz bu Komisyonda bir bütünün 
parçalan arasındaki ahengi temin için çalışıyo
ruz. Ve hukukî kanaat ve görüşüme göre, diyo
rum ki ve evvelden beri ısrar ettiğim veçhile, 
bu kanunun Komisyonca tayyedilmiş bulunan 
fakat diğer arkadaşlar tarafından, bir önerge 
şeklinde verilmiş olan ve kamu yararına hizmet 
amaciyle kurulmuş bulunan dernekler tarafın
dan kâr gayesi de bulunmadığına göre bunla
rın mensuplarına da bir emeklilik hakkının ta
nınmasında ben bir adalet, bir nasefet ve netice 
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itibariyle bir haklılık görmekteyim. Bu benim 
hukukî görüşümdür. Yine muhterem arkadaşım 
Hü'jnü Dikeçligil buraya çıktılar, dediler ki ben 
bu kürsüden bu hakların müdafaasını yaparken, 
bir avukat olarak müdafaa etmiyorum yok arka
daşlar, avukatlar daima inandıklarını müdafaa 
ederler hakları müdafaa ederler. Şu hale göre 
buraya çıkıp da başka meslekte bulunanlara ser
zenişte bulunmaya benim şahsi kanaatime göre 
hiobir dostumuzun hakkı yoktur. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım ben netice itibariyle fikirleri
mi şu noktada toplamak üzereyim. 

Komisyonumuzdaki vâki •görüşmelerde biz 
Emekli Sandığı temsilcisini, Maliye Vekâleti 
temsilcisini ve bir de Sosyal Sigortalar temsil
cisini dinledik. Her üç müessesenin mensupları 
da kendilerine ait bulunan hakları o yerde sa
vundular. Emeklilik şu hakları tâyin eder, tesbit 
eder ve şu hakları kendilerine tanır, sosyal si
gortalar ise şu, şu hakları tanır, dediler. Ben 
şimdi bu hakların üzerinde, uzun uzun Muhte
rem Heyeti vakit de geçmiş olması hasebiyle yor
mak da istemiyorum, sabrınızı da suiistimal et
mek niyetinde değilim. Şu hale göre Komisyo
nunuz burada benim kanaatime göre hukukî 
bir hataya düşmüş bulunmaktadır. Bu hatanın 
tamiri ise, yine verilmiş bulunan netice itiba
riyle, takrirlerle telâfisi mümkündür. Bu şekilde 
kurulmuş bulunan birkaç tane ve yeni gelen tak
rirle bundan evvelki esbabı mucibe Hükümet 
tarafından şöyle idi: Şayet bu son Komisyonca 
tayyedilmiş bulunan âmme hizmeti gayesi ile ku
rumuş dernekler tarafından kâr gayesi gözetil
memek şartiyle açılmış bulunan bu okullarda 
hizmet gören öğretmenlere emeklilik hakkının 
tanınması hususunda eğer bir karar verilirse 
azınlık okulları da var. Onlar da istifade etsin, 
dediler. Son olarak bu hüküm ile azınlık okulla
rın dakil-erin de istifadesi mümkün olmamakta
dır. Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, benim 
yeni aldığım malûmata fröre ve şahsi kanaatime 
göre bundan istifade ederek Ankara Koleji üs
tünde Işık ve Şafak liseleri gibi bir okula inhi
sar etmiş oLsa gerektir. Ankara Koleji içerisin--
de vazife görmüş bir arkadaşınız olarak altıbin 
küsur öğrenci halen fiilen öğrenim yapmaktadır. 
Şayet bu kanun kabul edilmediği takdirde, ruhu 
şâdolasıca Atatürk tarafından kurulmuş bulu-
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nan bıı müessese benim kanaatime göre birkaç 
sene içinle öğretmen bıüamıyacak, memlekete 
hizmet etmiş olan ve hizmet etmekte olan bu ir
fan yuvasının ise, netice itibariyle sonunun ol-
ımyaeağı kanaatindeyim. Bu sebeple Komisyon 
tarafından tayyedilmiş bulunan hükmün \dne ve
rilmiş bulunan bir önerge ile aynen kabul edil
memi ve bu yolda rey vermenizi bir hakkın 
iade edileceğine vicdanen kaaıi olarak arz ve ri
ca elerim. Takdir Heyeti Âlinizindir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Tuna. 
NUSRRT TUNA (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz esas hakkında konuşa
caktım. Fakat saat 10 dair. Çok yorulduk. Şim
di ben yalnız uuıle dair gö üş'imü ifade et
mekle iktifa edeceğim ve söz hakkımın da Savın 
Başkandan mahfuz tutulmasını istirham edece
ğim. 

Şimdi arkadaşlar, bizim Bütçe Komisyonu
muz 15 kiş'liktir. Daha evvel Bütçe Komisyonun
da. şu kanun müzakere edilmiş, elimizdeki metin
de imzası bulunan 8 arkadaşımız dernekler tara
fından isletilmekte olan özel okullara emeklilik 
hakkının tanınmasını kabul etmiştir. Bu sekiz ar
kadaşımızın görüşü böyledir, kabul etmiş imza
lamıştır. Dünkü celsede 32 nci madde müzakere
si olarak komisyonca geri alınmıştır. 

Bu komisyona iştirak eden arkadaşların be
yanlarından anlıyorum ki, komisyona 7 kişi işti
rak etmiştir, 7 kişi. Dört, üç diye arkadaşlarım 
mütemadiyen söylemektedirler. Dördü bir taraf
ta oldu, üçü bir tarafta oldu, yedi kişi oya iştirak 
etli; üç - dört arkadaşım oyu ile bu geçti. Şimdi 
komisyon, müzakere edilmeden nazara alınması 
Yüksek Heyetçe kabul edilmeden vaktiyle artık 
tevsik ettiği bir raporu hat behat değiştirme 
hakkını haiz değildir. 

İkincisi, bu Komisyon 15 kişilik bir komis
yon olduğu halde üçte iki bir ekseriyetle bu ra
poru kabul ettiklerine göre bu rapor Yüksek He
yetinizce müzakereye esas olacak kuvvette değil
dir. Saat 10 dur. Ben Komisyondan şu anlayışı 
rica ediyorum. Anayasanın iki maddesini oku-
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yacağım: Anayasanın ışığı altında bu maddeyi 
alsınlar, yarınki müzakereye kadar mümkün olan 
üyelerin tamamını iştirak ettirmek gayretini 
göstermek suretiyle metni yeniden tedvin etsin
ler. 

Okuyacağım metin şu; Anayasanın 50 nci 
maddesi, «halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçları
nı sağlamak Devletin başlıca ödevlerindcndir.» 
Anayasa ile Devlet neyi üzerine alıyor? Halkın, 
herkesin okuyup ve yazma külfetini üzerine alı
yor. Özel okullara ben bizim komisyonun konuş
malarından anlıyorum, bir çıkarcı bir vurucu, 
bir kazançcı gibi bir maksatla bakılmaktadır. 
Bu yol doğru değildir. Bunlara bakacağımız yol, 
Devletin üzerine aldığı vazifeyi kısmen üzeri
ne alan, Devletin yükünü azaltan ve binaena
leyh Anayasanın gösterdiği istikamette hizmet 
yapmaya gayret eden kimselerdir, teşekküller
dir. Yani Anayasanın 50 nci maddesini gördü
ğümüz zaman, bu girişten girdiğimiz zaman mad
denin mahiyeti bambaşka olacaktır. 

ikinci bir maddeyi okuyorum; 48 «Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir.» Devlet neyi 
tekeffül ediyor? He kesi, herkesi değ 1, özel 
okulda öğretmenlik yapanı değil herkese sosyal 
güvenlik sağlamayı taahhüdetmektedir. Ama bu
gün için maddi vaziyetimiz müsait değildir, on
lara gidememişiz. Ama Devlet Anayasayla te
keffül ettiği mükellefiyet herkese bir sosyal gü
venlik temin etmektedir. Şimdi şunu şöyle hü
lâsa ediyorum: Bize verdiği şu direktifler muva
cehesinde Komisyonun tutacağı yolun başka ol
ması lâzımdır. Komisyon kanuni nısabiyle te
şekkül etmemiştir. Evvelce verdiği inrzayı inkâr 
etmek suretiyle bambaşka bir rapor getirmiştir. 
Vakit gecikmiştir, raporu yeni alsınlar. Yarın 
ekseriyetin iştirak ettiği bir rapor getirsinler. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Vakit dolmuştur, yarın saat 
15.00 te toplanmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 19.05 

...>.. > o < •••<•••• 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B. YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Orta - Doğu Üniversitesi tedrisatında 
vazife gören öğ^jtim iiye ve görevlilerine dair 
yazılı soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın cevabı (7/193) 

29 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir ilmî çaldşmaya esas teşkil etmek üzere 

aşağıda yazılı sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinizi saygılarım'la arz ve rica ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Eagıp Üner 

1. Orta - Doğu Üniversitesi tedrisatında va
zife gören öğretim üye ve görevlilerin sayısının 
isim ve soyadları ile bunlar içinde üniversite 
profesörü veya doçenti unvanını alanların isim 
va soyadlarının lista halinde bildirilmesini, 
üniversite profesörü veya doçenti olmıyanla-

rındr. aynı listede* bildirilmesini emir vo müsaa 
delerinizi saygı ile arı; ederim. 

T. C. 
Mili] Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı ı 711 
Konu : Cumhuriyet Sena
tosu üyesi Ragıp Üner'in 
soru önergesi 

30 . 3 . 1965 
İlgi : 33 . 12 . 1964 tarihlli vo Genel Sekre

terli:*. Kanunla,- Müdürlüğü ifadeli 4588 -5971 
fi - 193 sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu üyesi Eagıp Üner 

tarafından verilen, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesiyle ilgili yazılı soru önergesi cevabı 
ekli olarak sunulmuştur. 

Ar:: ederim. 
Cihat Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde görevli öğre
tim üyelerine ait Liste - Tablo 

Profesör 
Assoc. Profesör 
Yardımcı Prof. 
öğ. görevlileri : 
a) Tam görevli 
b) Ek görevli 
Asistanlar 
Yabancılar : 
a) Sözleşmeli 
b) Teknin Yad. 

Ye 

gel 

iûn 

Fen ve Ede
biyat 

enler 

Fak. 

5 
4 

11 

20 
25 
40 

19 
20 

144 

idari İlim
ler Fak. 

2 
6 

12 
3 

20 

1 
12 

56 

Mimarlık 
Fak. 

__ 
1 
7 

10 
6 
6 

3 
2 

35 

Mühendislik 
Fakültesi 

2 
3 

31 

28 
23 
36 

6 
14 

143 

İngilizce 
Haz. Okulu 

— 
— 
— 

13 
— 
— 

15 
18 

46 

Yekûn 

7 
10 
55 

83 
57 

102 

44 
66 

424 

Not: 10 kişi barış gönüllülerinden 
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Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim üyebri isim listesi 

fakü l te ve bölümü 

Fen ve Edebiyat Fak. 
Matematik Bl. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kimya Bl. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beşeri ilimler Bl. 
» •» 

Unvanı 

Y. Prof. Dr. 
» 
» 
» 

öğ. Görevlisi 
» i» 
» » 
» » 

Y. Prof. Dr. 
Asistan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Prof. Dr. 

» 
» 

Y. Prof. Dr. 
» 

öğ. Gö. Dr. 
öğ. Görevlisi 

» » 
» > 
s> » 
» » 
» » 

Asistan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Y. Prof. Dr. 
Doç. Dr. 

Adı ve soyadı 

' 

Yaşar Gönenç 
İsmet Olcaylar 
Tuğrul Taner 
Bedri SLier 
Hüseyin Demir 
Ülkü Kuran 
Nermin Arık 
Erland Wikborg 
Okan Gürel 
Türkân Başgöze 
Türkân Göğüs 
Lütfiye Sertçelik 
Bahattin Cengiz 
Hasan Ali Çelik 
Azize Batıyalı 
Mahmoud Haifa\vi 
Bahattin Baysal 

Vedat Enüstün 
Raşit Tolun 
Lütfü Karasoy 
Ertuğrul Onat 
Sevim Sanır 
Sacit Başol 
Baylan R. Türkmen 
Namık Kemal T imalı 
İffet Kızükaya 
Dr. Hüseyin Feridun 
Ahmad Rafi 
Turgut Balkaş 
Ulviye Yücelik 
Güneri Akovalı 
Şahinde Demirci 
Esin Çiftçi 
Tansel İdil 
Ertuğrul II. Ergöz 
Kemal Alyürek 
Ayla Akovalı 
Mete Enuysal 
Yakup Mehmet 
Güler Somer 
Yuluğ Tekin Kura t 
Ercüment Kuran 

Doç. 

Düşünceler 

unvanını Üniv. Ka 
nununa göre almış, 

» » 
» » 

Üııiversil-.ol.'t .Karıııını-
ııa göre 
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Fakülte ve bölümü Unvanı Adı ve sovadı Düşünceler 

Sosyal il. Bl. 

Eğitim Bl. 

Fizik Bl. 

Y. : 
öğ. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Prof. Dr. 
» 

Görevlisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Assoc. Prof. Dr. 
Doç 

Öğ. 

. Dr. 

Görevlisi 

Asistan 
» 

Y. Prof. Dr. 
öğ. Görevlisi 
Doç. Dr. 

öğ. Görev. Dr. 

Asistan 

3> 

Rasih Güven 
Cemal Yıldırım 
Ayten Coşkunoğlu 
Nevin inal 
Nili Tlabar 
Belma ötüş 
Oya Gökçe 
Sıfat Gülsen Okay 
Şükran özoğlu 
Kemal Melek 
Jcan M. Melek 
Sally Dewar 
Alan S. Hiııdle 
Irma Demirhan 
Sheila M. O'Callaglıan 
Nevzat Yalçın 
Hasan Tan 
Mübeceel Kıray 

Devit Hershiser 
William Le Compte 
Sema Erol 
Muallâ Harun 
Kemal özinönü 
Turhan Oğuzkan 
Adnan Şaplakoğlu 

Süha Suat Gürsey 
Joseph R. Riley 
C. Cullingford 
Roberet \Vest 
Türkân Sal gır 
özean ök tü 
Serap Dinçler 
Ay Melek özer 
Tuncay incesu 
Yurdanur Kabasakal 
Gülay öke 
Erol Aygün 
Naci Gülbaş 
Gürcan Yülek 
Suphi Kemaloğlıı 
Orhan Ateş Tezer 
Ziya Semengen 

Yeter Göksu 
Mehmet Müçtehidzade 
C. E. Sicwert 

Üniversiteler Kanunu
na göre 

Ünüversiteler Kanunu
na göre 
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Fakülte ve bölümü 

Teorik Fizik 131. 

» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ö. Senatosu 
Unvanı 

Prof. Dr. 

» 

Öğ. Görev. Dr. 
Öğ. Görevlisi 
Asistan 

» 
» 

B : 65 3 1 . 3 .1935 0 
Adı ve soyadı 

Erdal İtıönü 

Feza Gürsey 

İ. Ferit Öktenı 
L. Howarth Ryder 
Saime Göksu 
Ali İmre Usseli 
Tlaseyin Akeay 

: 1 

— 
Düşünceler 

Doç. Unvanını Üniv. 
Kanununa göre 
Colonıbia Üniv «Misa

fir Roçcnt» unvanını 
almış. 

ktrik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 
» 
» 
» 

Müh. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bl. Ass 
Y. 

Öğ. 
» 
» 
» 
» 
» 

oe. Prof. Dr. 
Prof. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
Görevlisi 

» 
» 
» 
» 
» 

Asistan 

» •» 

» 
» 
» 
» 
» 
'» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
M'ihendislik Fak. 
Makina Müh. Bl. 

» » 

* 
» 
'» 
» 
» 
» 
» 
» 

Assoc. Prof. Dr. 
Prof. Dr. 

Ahmet Ferit Konar 
Ilalit Bengi • 
Şakir Yeşildoruk 
Sevim Tan 
Ayhan Cilingiroğlıı 
Metin Akgün 
Kem al Merttopçuoğlu 
N. Nejat İlgaz 
Hakkı Şükrü Oran e 
II. Mümtaz Kızılyallı 
M. Ayhan Tireli 
Güney Gönenç 
Ersin Tolunay 
Ahmet Rumeli 
Nafiz Tepedelenl ioğlu 
Rüyal Ergül 
Lcnzi Togaylı 
Hıza Altunkal 
Yahya, Önder Yüksel 
Mehmet Çulta 
Devras Yavuz 
M. Kemal înan 
Mehmet Biral Baray 
Cemil Arıkan 
Ata!ay Sofuoğ]mı 
K. Haldun Abdullah 

Murat Dikmen 
İsmet Özdemir Doç. "Unvanını üniv. 

Kanununa göre almış
tır,. 
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Fakülte ve bölümü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mühendislik Fak. 
İnşaat Müh. Bl. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Y. 

öğ. 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 

Prof. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Unvanı 

, 

. Görevlisi 

Asistan 

Y. 
Y. 
Y. 
Y. 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
Prof. 
Prof, 
Prof, 
Prof, 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

, Dr. 

. Dr. 

Prof. Dr. 
Öğ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

. Görevlisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adı ve soyadı 

Hasan Çetinel 
İlgaz Alyanak 
Uğur Ersoy 
Korkut özal 
Turgut Dinçer 
Sedat Sami 
Şafak Zühtü Uzsoy 
Erol Salim Uluğ 
Çetin Soydemir 
Oktay Ural 
Fahrettin Aydın 
V. Doğan Sorguç 
Cahit Çıray 
Coşkun Erkay 
Teoman Peköz 
Yüksel Uçkan 
Ertan Aearoğlu 
Ekrem Çelebi 
Ersen Ülküdaş 
Rüştü Yüce 
Oktay Akmanoğlu 
Uğur Şendil 
Turhan Erdoğan 
Mustafa Kalpancıoğlu 
Nejat Kök 

Yalçın öksüzler 
Mehmet Uluçaylı 
Altay Birand 
özal Yüzügüllü 
Nuri Saryal 
Halit Ziya Çakır 
İbrahim Şazi İpek 
Hicri Sezgen 
Sadık Kakaç 
Kudret Selçuk 
Yalçın Göğüs 
Mustafa Doruk 
İlhan Onur 
Ariel Taub 
Erdoğan Çıtakoğlu 
Orhan Alp 
Hasan Zaimoğlu 
Ömer Köksel 
Ahmet Raif Taney 
Akın Tezel 
Alpay Ankara 

Düşünceler 

* • 
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Fakülte ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

: bölümü 

Mühendislik Fak. 
Kimya 

» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müh. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.,» 
» 
» 
» 

Maden Müh. 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bl. 

Bl. 

Mimarlık Pakkültesi 
Mimarlık Bl. 

» 
» 
» 
» 
» 

C. Senatosu 
Unvanı 

» » 
Asistan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doç. Dor. 

Y. Prof. 
» 

Y. Prof. Dr. 
öğ. Görevlisi 

» » 
» » 
» » 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Y. Prof. Dor. 
» 

Prof. Dor. 

Profesör 
öğ. Görevlisi 
Asistan 

» 
» 
> 

Assoc. Prof. 
Y. Prof. 

» 
» 
» 

öğ. Görevlisi 

B : 65 31. 3 .1965 0 
Adı ve soyadı 

Syed T. Wasti 
Alp Esin 
Ekrem Pakdemirli 
Levent Kayalar 
Mehmet Akyurt 
Ahmet Orhan Yesin 
Muharrem Timuçin 
Yüksel Birol 
Eray Bayasaygun 
Richard Tnorhett 

Tarık Somer 

Selâhattin Akyol 
S. Süha Atamer 
Temel Çakaloz 
Meral Kızılyallı 
H. Avni Hitit 
Aytekin Sipahioğlu 
Fahrettin Can 
Gönenç Arın 
Mürüvvet Aykut 
Ülkü Güçalp 
Birkan Çetinkaya 

:1 
Düşünceler 

Üniversiteler Kanunu
na göre. 

Hani Abdullah Dukhgan 
Hayri Erten 
Tacettin Ataman 
Melih Tokay 

Freydoun Afshar 
Mehmet Güney 
Coşkun Ünan 
Erdoğan Yiğit 
Ayla Bay iç 
A. Taştan Bevi 

Abdullah Kuran 
Orhan özgüner 
Adnan Taşpınar 
Dündar Elbruz 
Atillâ Bil güt ay 
Aytekin Akalın 

Doç. Unvanını Üniv. 
Kanuna göre almış. 
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Unvanı Adı ve soyadı Düşünceler 

» » 

» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şehircilik Bl. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

îdari İlimler Fak. 
Amme İdaresi 

» » 

Bl. 

» » 
» » 
» » 

Asistan 
» 
» 
x> 

Y. Prof. 
» 
» 

öğ. Görevlisi 
» » 

Asistan 
» 

Doç. Dr. 

Y. Prof. Dr. 

» 
» 
» 
» 

Ekonomi 

» 
» 
» 
» 
» 

Ekonomi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

ve îsta. 

» 
* 
» 
» 
» 

ve İsta. 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Bl. 

Bl. 

Y. Prof. 
Asistan 

» 
» 

Doç. Dr. 

Y. Prof. Dr. 
öğ. Görevlisi 

» » 
» » 
» » 

Asistan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cevat Erder 
Rıdvan Metin Berkman 
Yıldırım Yavuz 
Kemal C. Aran 
Enis Kortan 
Ayla Karacabey 
Fahrettin Tolun 
înci Nigar Arslanoğlu 
Olcay Okçetin 
Serik Gürsoy 
Cengiz Yetken 
Rauf Beyru 
Gönül Tankut 
Ekmel Derya 
M. Doruk Pamir 
Sümer Gürel 
Sevgi Alpsoy 
Ayşe İrem Acaroğlu 

Arif Payaslıoğlu 

Tahir Aktan 
Metin Tamkoç 
Nejat Erder 
Yaşar Gürbüz 
Fatma Mansur 
Rasih Âsim 
Erhan Koksal 
Cemâlettin Çakmak 
Yorgi Demirgil 

Baki Işıkara 
Naili Cengiz Yücel 
Ergin Günce 
Sadi Cindoruk 
Sami Ercan 
Fikret Gürün 
Ahmet Beyarslan 
Selim İlkin 
Ömer İnanç 
Tümay Ertek 
llbilge Ünalan 
Mevlût Çağlar 
Oya Köymen 
Arıl Seren 
Metin Berk 

Üniversiteler Kanunu
na göre. 

Üniversiteler Kanunu
na göre. 
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Doğan Energin 
Alâattin Güneysu 
Baki Sedan 
Turgut Var 
Ergün Yener 
Erol Tümer 
Ünver Çınar 
Aykut onay 
Fahir Gürkan 
Muhan Soysal 
Pekin Oğan 
Erkut Göktan 
Süreyya Bucak 
Murat Ertuğ 
Ömer Saatçioğlu 
Ömer Yağız 

C. Olive Kuruç 
Pervin Adataş 
Valiha Bavulken 
Arife Gümüş 
Benkü Aksoy 
Müşerref Dede 
Faruk îrfaner 
Gülümsün Güçbilmez 
Cahide îleri 
özden Ekmekçi 
Utku Tamer 
Fügen Erk 
Giray Atatür 
Sevgi Atav 
Günel Hershisar 
Virginia Hutchissen 
Graham Robertson 
Nancy Bent 
Harold Palmer 
Leo Lynch 
Kathleen Hill 
Mary F. Dupre 
Phyllis Oakley 
Nicholas Williams 
,T. Anna Harris 
Alan Harris 
Edvard Feeney 
Corinne Roy 
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Türkiye Cumhuriyeti ilo Kıbrıs Cumhuriyeti aracında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 

onaylanmalının uygun bulunması hakkındaki kanun ta:arısına verilen oylar (S. Sayısı : 568) 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

T A B U ÜYELER 
Mucip Atak l ı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrs.k 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sami Küçük 
Fahr i "özdilek 
Mehmet ö z g a n e ş 
Selâhat t in ö z g ü r 
Mehmet Şükran özka-
ya 
H a y d a r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yımlaku le r 

A D A N A 
Mehmet Unaldı 
Sakıp öna l 

ADIYAMAN 
Halil Ajrar 
A F Y O N K A R A H l S A R 
Rasim TTancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

A N K A R A 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Ali^irojrlu-
Hıfzı Oğuz l îekata 
Sabit Kneabeyoğlu 
Mansnr Flusoy 

ANTALYA 
Mehmet P ı n l t ı 
Akif Tekin 

A R T V t N 
Fehmi Alnaslan 

ü y e sayısı : 184 
Oy verenler : j 1 5 

Kabul edenler : 1 1 3 

Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 

Oya ka t ı inuyanla r : 67 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
A Y D I N 

iskender Cenap Ege 
».sınan S;» i m S;ırıtro!lÜ 

B A L I K E S İ R 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Tü rke r 

BİNGÖL 
^«bri Tnpenoglu 

BURDUR 
Ö. F a r u k Kınnytürk 

BURSA 
^erpf Kaya la r 
Cahit Or taç 

Ç A N A K K A L E 
Vahit A İtan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
i lâzım Dn£lı 

DÎYARBAKOt 
Azmi P>dı>«~r.-,n 

ELAZIĞ 
Celâl Krtıiff 

E R Z İ N C A N 
l-Yhmi P-.-ıvsnv 

E R Z U R U M 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Snmnnntrln 

E S K İ Ş E H İ R 
Oavsi Uça gök 
Ömer Ucuzal 

G A Z İ A N T E P 
Zeki islâm 
Nizamett in özgü l 

G Î R E S U N 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Enver Bahadır l ı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İ S P A R T A 
Mustafa Güîcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adal ı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Mehmet Tekin Arıburnn 
Fikret Gündoğan 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
TTnsan Ekrem Özden 
Rıfat öz t fi rkçine 

İZMİR 
İzzet Biraml 
Ampp Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

K A Y S E R İ 
ITüse vin Kf\ 1 pak 11 oîrlu 

K I R K L A R E L İ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
T? ifa t özdeş 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

Ahmet Onar 
K Ü T A H Y A 

Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Elem Erdinç 

M A L A T Y A 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvi t Yetk in 

MANtSA 
Emin Açar 
Fe r i t Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M A R A Ş 
Cenap Aksu 

M A R D Î N 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
ITald'in Menteşeoğlu 

N E V Ş E H İ R 
ibrahim Şevki Atasağun 

N Î Ğ D E 
Kudret Bayhan 
l/.zet Gener 

RİZE 
d 0 . Meedi Aırun 

SAKARYA 
Turhan Kapanl ı 

SAMSUN 

Rıza Tşıtan 
Kethi Tevotnffln 

SÎNOP 
Suphi B a t u r 

S İVAS 
Rifat öç ten 
Hulusi Şöylemezoğl ı 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu (t.) 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Sıtkı TJlay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
(lalip Afşar 
AFYON KARAHlSAK 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Rifnt, Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(1.) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoglu 

ÜRFA 
Vasfi G-eryer 

YOZGAT 
Sadık Artnkmaç 
İsmail Yeşilyıırl 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELE1 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koça§ 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Cemâl Yıldırım 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
V'irrı Uzun hasa nugıu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
LJaki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Burul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V. ) 

EDİRNE 
Tahsin Rnmjrnnğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim (ıiray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GUMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İZMİR 
Cahit Okurer (I.) 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
FTüsnii Dikeçjiyil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V. 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
\ bd ülke ri m Saraçoğlı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
tsa TJisan Bingöl 

ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

[Açık üyelikler] 

Enver Kök 
'^man Kök*«' 
Sahir Kurutluoğlu 
Kayıp (İner 
Necati özdeniz 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoyln 
Yusuf Dcmirdağ (1.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coskunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Raltan 
CUMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat A çıka İm 
Muzaffer Alankuş (t.) 
Ömer Eryün 
Hasan Kangal (î.) 
Nadir Nadi 

istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

G5 NCİ ıBÎRLEŞİM 

31 . 3 . 1965 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

tŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/596; Cumhuriyet Se
natosu 1/443) (S. Sayısı : 574) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 31 . 3 . 1965) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/539; C. Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 565) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1965] 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin ku
rulmasına dair Andlaşma ile (A), (B); (C), 
(D), (E) ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaş-
ması ile bu Andlaşmanm II nci maddesinde 
atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye j 

I Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
laşması ile I ve II sayılı Ek Protokollerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasmın uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın; onaylanması
nın uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları, (Millet Meclisi 1/24; 
Cumhuriyet Senatosu 1/489) (S. Sayısı : 563) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-

I yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
I Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 , 3 . 1965] 

(Ret) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs

kender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü-

I kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
j su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan-



ması hakkında Andlaşma» nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlan raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı : 
550) [Dağıtma tarihi : 22.2.1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
2 l \ 4 . 1965) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi içine 
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 
X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-

lunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ah
dî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi İşler ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi ; 21 . 4 .1965) 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasansmın Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonlan raporları (Millet Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965) 

6. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka
nunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. Sayı
sı : 567) [Dağıtma tarihi : 19.3.1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

7. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 ısayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkındaki kanun tasansmın Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Tanm komisyonlan ra-
porlan (Millet Meclisi 1/435; Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

8. — PTT nin 125 nci hizmet yılını doldur
muş olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine 
birer aylık tutarında ikramiye verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlan ra
porları (Millet Meclisi 2/649; Cumhuriyet Se
natosu 2/151) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 . 1965} 

9. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısınınm Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Sena-



tosu 1/448) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 

10. — İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/646; Cumhu
riyet Senatosu 1/450) (S. Sayısı: 573) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
11 . 4 . 1965) 

11. — Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındald 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. Sa
yısı : 575) [Dağıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 

X 12. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since /kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/97; Cumhuriyet Sena
tosu 1/ 459) (S. Sayısı : 576) [Dağıtma tarihî: 
24 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 . 1965) 

X 13. — Teşhis ve Tedavi maksadiyle Sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Antlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal İş
ler, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/279; Cum
huriyet Senatosu 1/457) (S. Sayısı : 577) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
17 . 4 .1965) 

X 14. — Gümrük Tarifeleri ve ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il

gili Beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişüeri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/98; Cumhuriyet Senatosu 
1/458) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma tarihi : 
24 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 . 1965) 

X15. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaal-
lik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/96; Cumhuriyet Sena
tosu 1/460) (S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi: 
24.3.1965] (Bitiş tarihi : 18.4.1965) 

X 16. — «Barış gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerikan Birleşik 
Devletleri arasında yapılan Andlaşmaya ait te
ati olunan mektupların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Büt
çe ve Plân Komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/428, C. Senatosu 1/477) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

X 17 . — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sos
yal Güvenlik hakkında sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân Komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/732; C. Senatosu 1/499) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 15 . 5 . 1965) 

X 18. Ambalajların muvakkat ithaline mü-
taallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/95; Cumhu-



riyet Senatosu 1/488) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 29 , 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

X 19. - istanbul Teknik Üniversitesi 1962 
^ütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/679; Cumhuriyet Senatosu 
1/512) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma tarihi ; 
29 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 1 . 6 . 1965) 



Dönem : 1 C £ Ö 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü O 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriye 
tinin kurulmasına dair Andlaşma ile (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) eklerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Bri
tanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı. arasında imzalanan Garanti Andlaş 
ması ile bu Andlaşmanm II nci maddes'nde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasasının temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak Andlaşması ile I ve 
II sayılı Ek Protokollerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Tür
kiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak Andlaşmasınm uygulanması için 
imza edilen Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye mazhar millet şartına dair Tür
kiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyti arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın; onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma komisyonları raporları, (M. 

Meclisi 1/24; C. Senatosu 1/489) 
(Not: M. Mecflisi S. Sayısı: 387) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 555-2629 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 15 . 1 . 1965 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıral
lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair Andlaşma 
ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey -
İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmanm 2 nci mad
desinde atıfta bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerine dair listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile 1 ve 2 sayılı ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşmasınm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın; 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Siı men 

Not : Bu tasarı, 27 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kumlun 6, 14 ve 15 . 1 . 1965 tarihli 31, 39 ve 40 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı :387) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 27 . 1 . 1965 

Esas No. : 1/489 
Karar No. : 114 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 Ocak 1965 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kıral
lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair Andlaşma 
ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey -
îrlânda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlasmanm 2 nci madde
sinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerine dair listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile 1 ve 2 sayılı ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşmasınm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın; ve 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Ocak 
1965 tarihli ve 555 - 2629 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Ko
misyonumuzun 27 Ocak 1965 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Kanun tasarısının gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonu

muzca da aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Baş

kanlığa saygı ile arz olunur. 

Bu kanunda Sözcü 
Başkan Kâtip 
Aydın Kastamonu Tabiî Üye Bursa 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna M. Ataklı Ş. Kayalar 

Çanakkale Hatay Sivas Sivas 
N. Altan M. Deliveli A. Çekemoğlu B. öçten 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 568 ) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No.: 1/489 
Karar No.: 67 

17 . 2 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıral

lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair Andlaşma 
ile A, B, C, D, E, ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey -
İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmamn II nci mad
desinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerine dair listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile I ve II sayılı Ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşmasımn uygulanması için imza edilen Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 . 1 . 1965 tarihli 40 ncı Birleşiminde 
tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Samsun Tabiî Üye Tabiî Üye 

H. O. Bekata F. Tevetoğlu A. Yıldız 8. O'Kan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
C. Açikalın 

İstanbul 
i¥. T. Ariburun 

Afyon Karahisar 
C. T. Karasapan 

Kocaeli 
R. özdeş 

Çorum 
8, Yalçuk 

Konya 
M. Oluz 

Urfa 
E. M. Karakurt 

İmzada bulunamadı. 

Giresun 
8. Orhon 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 568) 
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Millî Savunma Komsiyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 16 , 3 . 1965 

Esas No. : 1/489 
Karar No.; 35 

Yüksek Başkanlığa 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıral

lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair Andlaşma 
ile A, B, C, D, E, ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey -
İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmanm I I nei mad
desinde atıfta bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerine dair listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile I ve I I sayılı Ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşmasmm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de 
iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi, 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Başkan V. Kâtip Bu kanuna Sözcü 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Denizli Ankara 

F. özdilek N. özdeniz M. E. Durul H. O. Bekata 

Manisa Manisa Sivas 
E. Açar O. Süersan II. Söylemezoğlu 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, 

Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
ratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey - irlanda Birleşik Kıratlığı arasında im
zalanan Garanti Andlasması ile bu Andlasmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerine dair 
Listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlasması ile I ve II sayıh ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
İttifak Andlasmasının uygulanması için imza 
edilen Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
Kanun. 

MADDE 1. — 16 Ağustos 1960 tarihinde 
Lefkoşa'da, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Kuzey - îrlânda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey - îrlânda Birleşik Kırallığı arasında imza
lanan Garanti Andlasması ile bu Andlasmanın 
I I nei maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerine dair 
listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
ve Türkiye Cumhun'.yebi arasında imzalanan 
İttifak Andlasması ile I ve I I sayılı ek Protokol
lerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 

Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıralhğt, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey - İrlanda Birleşik Kıratlığı arasında im
zalanan Garanti Andlasması ile bu Andlasmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerine dair 
Listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
AndİMşması ile I ve II sayıl* ek Protokollerinin; 

Kdırıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı 
VP, Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
İttifak Andlasmasının uygulanması için imza 
edilen Anlaşmanın; ve, 

En zhiade müsaadeye mazhar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kfırıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An* 
taşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
Kanun. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metriiniin 1 nei 
maddesi aynen kabul Edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 568 ) 



Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm Ve Tanıtma Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kır allığı, 

Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kı
ratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey - îrlânda Birleşik Kıratlığı arasında im 
zalanan Garanti Andlaşmast ile bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerine dair 
Listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kır allığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile I ve II ,sayıh ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
İttifak Andlaşmasının uygulanması için imza 
edilen An/asmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
Kanun. 

MADDE 1. — Mîllelt Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, 

Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
ratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey - İrlanda Birleşik Kıratlığı arasında im
zalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerine dair 
Listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile I ve II sayıh ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
İttifak Andlaşmasının uygulanması için imza 
edilen Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
Kanun. 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 neii madde aynen kabul edilmiştir. 

(C." "Senatosu- (S . Sayısı: 568) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İttifak Andlaşmasmm uygulanması için imza 
edilen Anlaşmanın; ve, 

En zıiyade müsaadeye mazhar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın, 

Onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmalarla ilgili uy
gulama Andlaşmalarım yapmaya Hükümet yet
kilidir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 ned maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmaların hüküm
leri 16 Ağustos 1960 tarihinden itibaren uygu
lanır. 

Yu'kardaki fıkrada zikri geçen Andlaşma ve 
Anlaşmalarla ilgili olarak bu kanunun 2 nci 
maddesinin yürürlüğe g'rmeoinıden önce yapıl
mış olan uygulama andlaşmalarmın hükümleri, 
bu uygulama andlaşmal arında gösterilen yürür
lüğe giriş tarihinden itibaren uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Bu kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri hüküm
leri, 1 no' maddede sayılan Andlaşma ve Anlaş
maların onaylanmasına dair kararda başkaca bir 
tarih gösterilmemişse, bu kararın yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Anayasa ve Adalet Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S . Sayısı: 568) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanştma Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metnimn 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 568 ) 





Dönem : 1 C"7 / 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 / 4 

Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/596; 

Cumhuriyet Senatosu 1/443) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 712) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 12 . 1964 

•Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7475 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . 12 .1964 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Sağlık Eğitim enstitüleri lmraln.cn hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 
.'•..' Saygılarımla. 
.- Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not Bu tasarı 4 . 12 . 1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29 . 12 . 1964 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelihve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 712) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhunyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 4 . 3 . 1965 

Esas No : 1/443 
Karar No : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de 
iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere ©dildi. 

Tadarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan huşu :1ar Komisyonumuzca de benimsenmiş ve Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin ile catvelin aynen kalbulüne, havalesi gereğince Sosyal 
işler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 

M. özgüneş 

Bu Kanuna Sözcü 
İzmir 

Ö. L. BozcaU 

Kâtip 
Afyon K. 

R. Hancıoğlu 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuz 

R. Giray 

http://lmraln.cn
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Tabiî Üye 
S. özgür 

îzmir 
/. Birand 

Cumhurbaşkanınca 
Z. füzün 

îzmir 
H. Onat 

Ordu 
Ş. Koksal 

S.Ü. Edirne 
T. Banguoğlu 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Trabzon 
Y. Demirdâğ 

istanbul -
M. Aksoley 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

Sosyal, İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal îşler Komisyonu 

Esas No : 1/443 
Karar No : 22 

12 . 3 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale 'buyurülan «Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş kanunu tasarısı» iilgiii oa* 
kanlık temısi'lcilerinin ete iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede 'belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdi'Meri bilıgiler muvacehesinde tasarının sağlık 
hizmetlerimizde faydalı olacağına inanan Komisyonumuz, tasarıyı Millelt Meclisi Genel Kurulunca 
kaıbul edilen şekli ile benimsemiş ve maddeler tasarıya ekli cetvelle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi «edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Sosyal îşler Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Elâzığ Zonguldak îdtanbul Tabiî Üye 

C. Ertuğ T. R. Baltan M. Aksoley E. Çelebi 

Bolu Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gaziantep 
B. Arıkan ö. Er gün N. özgül 

Büçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/443 
Karar No. : 5 

18.3 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 Aralık 1964 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedi'lâkle görüşülecek 
işari oy ile kabul edilen, Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluşu hakkındaki 'kanun tasarısı Millet 
Meclisi Başkanllığının 30 Aralık 1964 tarihli ve 7475 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Baş-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 574) 
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k^btğıaa ıgÖndefiimekie :K«nifâyonpnuzTi'n 17 Mart 1965 tarjhli Birleşiminde Hükümet adına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcileri hazır bulu|ıduğu halde tetkik ve (müzakere 
<âıuıdu, 

I - Sağlık hizmetlerinin,yeterli bir şekilde görülmesi memileketrimiiziin her zaıman önemli bir dâ
vası olmuş ve kalkınma plânında da başlıca konular arasında mütalâa edilmiştir. 

Bu dâvanın hallinde, yardımcı sağlık personelinin de en az diğerleri kadar ehemmiyetli bir 
mevki işgal ettiği bdr gerçektir. 

Tasan, Sağlık Bakanlığına bağlı ve en az lise dengi meslekî öğretim görmüş yardımm sağlık 
personellinin, hizmetlerinin gerektirdidiği bölümlerde yüksek meslekî öğretim yapmalarını sağla
mak ve dolayısâyle maksada uygun yardımcı sağlık personel yetişmesini temin etmek üzere Sağ
lık eğitim enstitüleri kurulmıasmı öngörmektedir. 

Tasan gerekçesinde enstitüden beklenen faydalan iki esasta toplanmıştır. 
1. Yardımcı sağlık personelini yetiştirecek öğretmenler, 
2. Yardımcı sağlık personelinin çailışmalannı denetliyeeek idarecilerin yetiştirilmesidir. 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Personel Heyetinin mütalâası alınmak suretiyle Sağlık ve 

Sosyali Yardım Bakanlığınca haarlanaeak yönetmelikle idare edilecek Sağlık eğitim enstitülerin
de öğretim süresi 3 olup mezuniyette yüksek okul diploması verilecektir. 

Komisyonumuz, bu esasları ihtiva eden tasanyı benimsemiştir. 
II - Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, geçiei madde, 11 ve 

12 nei muaddederini aynen kabul etmiştir. 
Kamisyonumuz, ıtasarmm O-eîtel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmasi hususunda istem

de bulunulması kararlaştınlmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine iarz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Bu Kanunda) 
Başkan 

Başkanvekili Sözcü (Bu kanunda Sözcü) Kâtip 
Ankara İstanbul Kayseri Tunceli 

M. Ulus&y O..Z. Gümüşöğlu II. Dikeçligü M. A. Demir 

Tabiî Üye Ankara Denizli İstanbul 
S, Küçük N. Ağırnash G. Akyar E. özden 

Yozgat Van 
î. Yeşilyurt F. Melen 

O. Senatosu ( S . Sayısı : 574) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Merkez Teşkilâtına bağlı sağlık eğitim 
enstitüleri kurmaya yetkilidir. 

Bu enstitülerin görevleri şunlardır : 
a) En az lise dengi temel meslekî öğretim 

görmüş sağlık teknisyenlerine, sağlık hizmet
lerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek mesle
kî öğretim yapmak. 

b) Her seviyede sağlık personeline, olgun
laşma kursları düzenlemek. 

MADDE 2. — Sağlık eğitim enstitülerinde 
öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi başarı ile 
bitirenlere yüksek okul diploması verilir. 

MADDE 3. — Bu enstitü mezunları branşla-
riyle ilgili olmak üzere sağlık personeli yetişti
ren orta dereceli okullarda, öğretmenlik yapar
lar. Halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici 
hekimlik teşkilâtında kendi meslekî hizmetle
rine ait görevlere, tahsil seviyeleri göz önüne 
alınarak, öncelikle atanırlar. 

MADDE 4. — Sağlık Eğitim Enstitülerinin 
bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav 
usulleri, müfredat programlarının ne suretle ya
pılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Perso
nel Heyetinin mütalâası alınmak suretiyle, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan 
bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 5. — Enstitülere kabul olunanlar, 
bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık teknisyeni 
kadrolarına tâyin edilirler. Bunlar Memurin 
Kanunu hükümlerine tabi olup, maaşlarını al
maya devam ederler. 

Yabancı memleketlerde muadili sağlık tek
nisyeni öğretimi yapanlar da aynı haklardan 
faydalanırlar. Bu hususta göz önüne alınacak 
esaslar dördüncü maddede yazılı yönetmelikte 
belirtilir. 

MADDE 6. — Sağlık eğitim enstitülerine 
kendi meslekî sahalarında en az üç sene başarı 
ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü başarı ile 
ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin 
bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdür-

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği i metin 

Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluşu hakkındaki 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul, edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 574 ) 
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Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

Sağlık Eğitim Enstitüleri Kurulusu hakkındaki 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

Sağlık Eğitim Enstitüleri Kurulusu hakkındaki 
kanun iasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edf.en 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edûen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 574 ) 



Mli«t MecMsiniı »kabul ettiği metin Millî Eğitim Ko. 

ler. Daha önceden mecburi hizmetleri varsa 
o dahi buna eklenir. 

Bu i mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin 
edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef
tirler. 

Sıhhi sebepler dışında entitüyü ikmal et
meden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduk
tan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya 
vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini 
ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibatî sebep
lerle enstitüden veya memuriyetten ihrncolu-
nanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında 
kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazmi
nat ödemeye mecbur tutulurlar ve enstitüde 
geçirdikleri müddet de kıdemlerinden indirilir. 

MADDE 7. — Sağlık eğitim enstitülerine 
öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının eği
tim ile görevlendirildiği dallarda doktora veya 
ihtisas yapmış olmaları veya en az üç yıl bu 
enstitüde öğretim yardımcılığı yaptıktan sonra 
kendi bölümlerinde yeterlik imtihanı vermiş 
olmaları şarttır. 

MADDE 8. — Sağlık eğitim enstitülerine bu 
enstitüler veya yüksek meslek okulları mezun
larından, öğretim yardımcısı atanabilir. 

MADDE 9. — Sağlık Eğitim enstitülerinde, 
öğretmen bulunmıyan hallerde, tâyin suretiyle 
görevlendirilecek teorik ve pratik dersi verecek
lere saat başı ders ücreti veya konferans ücreti 
verilir. Saat başı ders veya konferans ücreti yir-
mifeeş lirayı geçemez. 

MADDE 10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, bu kanuna bağlı cetvelde memu
riyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1952 - 1961 yılları ara
sında hemşirelik tekâmül kurslarından mezun 
olanlar enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılın
dan itibaren bir devre kurs bitirenler enstitü
nün 2 nci sınıfına; iki devre kurs bitirenler 
3 ncü sınıfına kaydolunurlar. 

Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs 
ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet 
taahhüdünde bulunmaları şarttır. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 ner madde aynen•* kabulv edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen W&ûl< edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 
10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 
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Sosyal İşler Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi?en 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 
10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince «kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

Külçe vo IM-iiı Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul eduen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul ediLmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 
10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senaitostt ( S. Sayısı : 574) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

3 ncü devre tekâmül kursunu başarı ile bi
tirmiş olan enstitü mezunlarının haklarından 
faydalanmaları için, enstitü tarafından açıla
cak bitirme imtihanlarını da başarı ile verme
leri lâzımdır. 

Yukarıdaki yükümlülük ile ilgili hükümler, 
bunlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanları yürütür. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağh cetvel 

Sağlık Eğitim Enstitüleri 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

3 
4 
5 
7 
9 

10 
9 
9 

10 
11 
12 

Müdür 
öğretmen (Bölüm Başkanı) 
öğretmen 
Dahiliye Şefi 
Sekreter 
Memur 
öğretmen Yardımcısı 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 

1 
3 
2 
1 
1 
3 
6 

20 
25 
35 
50 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
600 
500 
600 
600 
500 
450 
400 

Millî Eğitim Ko. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Ekli cetvel de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 574) 



Sosyal işler Ko. 
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Bütçe ve Plân Ko. 

| 
MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen j 

11 nci madde aynen kabul edilmiştir. j 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen ' 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. | 

Tasarıya ekli cetvel Millet Meclisi Genel Ku- j 
rulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edil- | 
mistir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul olunan metne bağlı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 574 ) 




