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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna; Başba
kan Süleyman Demirel'le yaptığı Almanya ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun davetlisi ola
rak Belçika seyahati intibalarıni anlattı ve 
Türk - Alman dostluğunun resmilikten çıka
rak milletlere malolduğunu görmekten sevine 
duyduklarını, Belçika Hükümetinin göster
diği çok yakın alâkadan mütehassis oldiukl arı
nı, her iki memlekette de Türk: işçilerinin sos
yal haklarının sağlandığını ve işçilerimizin 
memleketimizi şerefle temsil ettiklerini yabancı 
ilgililerden dinlemekle son derece memnun kal
dıklarını ifade etti. 

Hatay Üyesi, Mustafa Deliveli; Milliyet 
Gazetesinde birçok memleketlerdeki Türk şe
hitliklerinin idurumu 'hakkındaki neşriyata te
masla, Türkün hasletlerini bütün cihana tanı
tan aziz şehitlerimizin mezarlarının onarılma
sını ve bakımının devamlılığının sağlanmasını 
istedi. 

Bingöl Üyesi A. Hikmet Yurtsever; Doğu 
bölgelerimizde uygulanmakta bulunan sağlık 
sosyalizasyonunun gösterdiği aksaklıkların bi
ran evvel giderilerek en kısa zamanda gaye
sine ulaştırılması isteğinde bulundu. 

İstanbul Belediyesindeki yolsuzluk iddiala
rını incelemek üzere kurulan Araştırma Ko
misyonunun İstanbul'da da incelemeler yapıl
masına yetki verilmesine dair adı geçen Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve 
edildi. 

Irn-r, 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'iıı, fiyat artışlarına dair Barba
kandan sözlü sorusu, Başbakan adına Tica
ret Bakam Ahmet Türkel; 

Cumilıuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in, 647 sayılı Kanunun geçici 
5 nci maddesinde yazılı tüzüğe dair sözlü so
rusu Adalet Bakanı Hasan Dinçerer; 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi' 
Onat'm, erkek sanat enstitülerine dair sözlü 
sorusu ile, 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yıl
dız'm, basında neşredilen, yurtdaşlık bilgisi 
kitaplarındaki 27 Mayısla ilgili bölümün de
ğiştirilmesi haberlerine dair sözlü sorusu, Mil
lî Eğitim Bakanı İllıami Erteni tarafından 
cevaplandı. 

İzmir Üyesi, Hilmi Onat'm, 438 sayılı so
rusunun görüşülmesi, ilgili Bakan bu birle
şimde hazır bulunmadığından, gelecek birle
şime bırakıldı. 

Makinalardan korunmayla ilgili 119 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hoiânda Kırallığı 
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarıları 'görüşüldü ve tasarıların ka
nunlaşmaları kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 25 Mayıs 1967 Perşembe günü saat 
15 t e toplanılmak üzere birleşime saat 17,15 te 
son verildi. 

Başkan 
Baş'kanvekili 
M. Ünal di 

Kâtip 
Diyarbakır 

A. Erdoğan 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Özgür 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi 

Hilmi Onat'm, İzmir'de açılacak Yüksek Tek
niker Okuluna dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/434) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, Denizli ili sınırları için
de hir tarım okulu açılmasına dair sözlü &oru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/436) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Orman Kanununda 
yapılması düşünülen değişikliklere dair sözlü 
soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/437) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Adana Doğum Evine 
aiınnuyan bir hastaya dair sözlü soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/438) 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekataiım, İkili Anlaşmalıca 

dair sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlı

ğına gönderilmiştir. (6/439) 
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Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, 1966 - 1967 İcra plânla
rına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/338) 

Teklif 
1. — 5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün 

ve 42 sayılı Kamuna, 16 . 7 . 1965 g'inı ve G93 
sayılı Kamınla eklenen geçici maddeye bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklif İnin 2.1ü! et 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Mec
lisi 2/215; Cumhuriyet Stııatosu 2/214) (Malî 
ve İktbadi İşler ve Bütçe ve Plân kamlaymı-
larma) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

2. — 5935 sayılı Kanuna 4 madde ve bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Millî Eğitim Komisyonu rapora (Millet 

Meclisi 2/349; Cuimhuriyet Senatosu 2/213) 

(S. Sayısı: 925) [Dağıtma tar ihi : 24 . 5 . 1967] 

B Î E İ H C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Asmi Erdoğan (Diyarbakır), Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 63 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Y aklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeter sayı Vardır, müza-kere-
lere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. •— Tekirdağ Üyesi Hayrı 31umcuoğlu'-
mın, iki Devlet Bakanının, yazılı sorusuna vak
tinde cevap vermemek suretvjle Parlâmento de
netimini aksattıklarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hayrı Mumcnoğlu İçtü
zük hükümlerinin ihlâli hakkında gündem dı
şı konulma talebinde bulunuyorsunuz, buyu
run efendim. 

HAYKİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri aziz ark ad aşlarım, iki Sayın Devlet 

Bakanının Parlâmento denetimine karşı vâki 
davranışları beni gündem dışı konuşma istemi 
ile huzurunuza getirdi.- Konuşmamın konusu, 
arz ettiğim hususun tesibit ve tescili ve hur
dan size, bu kürsüden ulusa şikâyet olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım,.... 
BAŞKAN — Yalnız S aynı Mıınıcuıoğlu mü

saade ederseniz, mevzua, yani, yazılı sora mev
zuu yaptığınız hususu girmeyiniz. Sadece ver
diğiniz bu önergenin İçtüzük hükümlerine uy
gun olarak muamele görmediği hakkında ko
nuşunuz. Ben bu yönden zatıâlânke söz ver-

— 287 -
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idim. Mevzuu işlemenin zamanı değil, işlerimiz 
var. Lütfen rica edeyim. 

HAYKİ MÜMCUOĞLU (Devamla) — Ben, 
Saym Başkanın şu ikazlarına muhatap adde-
demiyeeeğim kendimi. Zina böyle bir davranı
şım olmadı. Sayın Başkan müsterih olsunlar, 
verdikleri lûtufkâr izni suiistimal etmiyeceğim. 
Ancak, benim haklı şikâyetimin nedenlerine 
üç cümle ile temas edeceğim. 

Aziz arikadaşlarım; vaktinizi fazla israf et
im eden mevzua giriyorum. 14 Şubat 1967 tari
hinde Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istirhamı ile Başikanlığa bir 
soru önergesi sundum. Bundan bir gim evvel 
seçim çevrem olan Çorlu ilçesinden iki vatan
daşım. geLdi ve Ahımeh'met Köyümüzden bir 
Kur'an öğretici kadrosunun öğretici ile bera-
<ber Muratlı'nın İnanlı ilçesine nakledildiğin
den şikâyet ettiler. Burada kendisini savunma 
imkânı olmıyan ve konuşma imkânından mah
rum bulunan bir zatın ismini söyliyemiyece-
ğim. Keyfiyeti, gelen vatandaşlarımın yanımda 
Diyanet İşlerinde, ismini söylemek istem/ekten 
sakındığım, zattan sordum. Bana evet, maale
sef oldu. Fakat 1 Mart 1967 günü bu hatayı 
tashih edeceğiz, dedi. Ertesi gün arz ettiğim 
ıs:>Tuyu verdim ve sorumda dedim ki, 633 sayı
lı Kanuna göre alınan kadrolar Teıkirdağ'ındıa 
hangi esaslarla ve hangi köylere verildi? Aziz 
arkacıiaşlarrm, cevap yok. Bir kabine değişikli
ği söylentisi dolaştı, ona hamlettim, intizar et
tim. Gerçekten kabinede değişiklik oldu, Ba
şkanlar yerlerine oturdu. Kendisinden yazılı ce
vap istirhamında bulunduğum, Balkandan 
•randevu alarak 12 Nisan 1967 tarihimde maka
mıma gittim ve tiplin tıpkısına vaktiyle olan 
Kırşehir olayı gibi bir hâdiseyi Ahımehimet Kö
yünden kadronun almışı hâdisesini söyledim ve 
sorumun cevabım da istedim. Bana, bir hafta 
içinde her ikisi ile de meşjgul olacağım, cevabı
nı da verıeceğiım, dediler. 

Aziz arkadaşlarım, değerli senatörler; 
12 Nisandan da bugüne geldik, hâlâ cevap yok. 
Şimdi Saym Başikanın ihtarları, ikazları veçhi
le, esasen konuyu bir başıka müessıeseyi işlete
rek, behemahal bu milletin Yüce Kürsüsün© 
'getireceğim. Gündem dışı konuşma mevzuuna 
girmez zira bu. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi, Ansayaısaimı-
zın 88 nci maddesi ve İçtüzüğümüzün 117 nci 

ve müta&ikıp maddelerine bir baikalım. Tafsile 
lüzum yok. Bakan, yazılı cevabı 15 gün içinde 
verir ve ilki zaruri sebeple gecikme olursa gelir 
bu kürsüye bu kürsüden bir ayı geçmemek 
üzıere mehil ister. Bu mıehili verip vermemek 
Yüee Kurulunuzun takdirine bağlıdır. 

Değerli ankadaşlarım; hangi 15 gün ve ne
rede mehil istemek ve nasıl bir hukuk devleti 
anlayışı? İşte benim şikâyetim bu. Konu bu 
haliyle beni ve seçim çevremde olup biten hu-
ikulka aykırı işleri aştı. Ben elbette yazıma, 
sarınma cevap alaoağım. Bunun üzerinde d© 
multlalka duracağım. Hakkımızın istimalinde 
hiçbir zaıman acze düş'iniyeceğim. Lütfettiniz, 
dinlediniz şükranlarımı ve saygılarımı suna
rım aziz arkadaşlarım. (Sol ve orta sıralardan 
alkışlar) 

2. •— Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın; 
gelişmekte bulunan Orta - Doğu olayları hâdi
selerin inkişafı ve Hükümetçe alınan tedbirler 
hakkında Cumhuriyet Senatosuna izahat veril
mesi gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Orta - Doğn olayları hakkında 
Saym Hıfzı Oğuz BeSkata, gündem dışı buyu
run efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa 
ym Başkan, sayın ankadaşlarım, bilindiği gibi 
son 'günlerde dış çevremizde ciddî gelişmeler 
olmaktadır. 

Orta - Doğu öylesine karışmıştır ki, Arap 
ülkeleri bir harb hazırlığı içine girmişlerdir. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti, Aka.be körfezi
ni İsrail'le ilişkili gemilere kapama kararını 
almış, buna kuvvet kullanaralk tatbike de geç
miş ve körfezin girişini mayıml almıştır. 

İsrail ise Mısır'ın bu kararı uygulamasını 
bir savaş sebebi saymak görüşündedir. 

Öte yandan Sudan, Hindistan ve Komünist 
Çin; Birleşik Arap Cumhuriyetini deist eki edik
lerini açıklamış bulunuyorlar. 

Amerika savaş gemileri Doğu Akdenize 
•açılmışlarıdır. 

Malta'dalki İngiliz birlikleri alârmıa geçiril-
ımiş ve İngiliz savaş 'gemilerine de hasır ol em
ri verilmiştir. 

•İsrail'deiki ve Arap memleketlerindefki ya
bancılar, durumun ciddiyeti karşısında, bu ül
keleri terfke başlamışlardır. 

-~w-^ 

http://Aka.be
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Gelişmelerin vahametini düşünerek, ingilte
re Dışişleri Bakanı George Brown 23 Mayıs
taki resmî Moskova gezisini ertelemek zorun
da kalmıştı. 

Buhranın önemli etkisiyledir ki, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri U Thaınt acele Kahl-
re'ye gitmiştir. Ye Güvenlik Konseyi olağan
üstü toplanmıştır. 

Bu arada, Türkiye'nin Orta - Doğu dev
letleri nezdİDcleıkl elçileri Ankara'ya gelmişler
dir. 

İki gün önce de, diplomasi münasebetlerin
de kriıtük zamanlarda görülen bir teşefbbüs ol
muş ve Birleşik Arap Cumhuriyeti ile, Suriye, 
İrak ve Cezayir'in Ankara Büyükelçileri, hü
kümetlerinden aldıkları talimat üzerine, toplu 
olarak Hükümetimize müracaatla durumu ay
dınlatmışlar ve belki ele bâzı taleplerde bulun
muşlarıdır. 

Orta - Doğudaki bu vahim gelişmelere, kı
sa bir süre önce komşumuz Yunanistan'da ya
pılan ihtilâli ve yeni Yunan Hüküm etinin Kıb
rıs dâvamız için aldığı Enosis kararını kesin
likle ilân ettiğini de okliyeblliriz. 

Bize gelince, senatör ve milletvekilleri dâ
hil, Türk halkı, yakın çevremizde cereyan 
eden bütün bu olayları endişe ile ve ancak ga
zetelerden izliyob ilmektedirler. Çünkü, Dışiş
leri Bakanımız toplamı 200 günü geçen gezi
lerine henüz nedense bir son verememiştir. Bir 
Dışişleri Bakanının derhal vazifesinin başına 
dönmesi için daha nelerin olması beklenebilir? 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hasan Kangal'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/583) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ha
san Kangal'ın hastalığına binaen 8 . 5 . 1967 
tarihinden itibaren 27 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 22 . 5 . 1967 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 
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| Dünyayı ciddî surette kaygılandıran olayla-
j ra rağmen, biz anlaşılmaz bir kaygısızlık için

de bulunuyoruz. Bu yüzdendir ki, Hükümeti
miz, bütün bu son derecede önemli dış mesele
ler halkikında Senatoda ve Millet Meclisinde bi
le izahat venmıek ihtiyacını hâlâ duymamış gö-

I rünüyor. 
Bu itibarla Hükümeti, taşıdığı, sorumlulu

ğun gereklerini yerine getirmeye ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisini aydınlatmaya davet 
etmek vazifemizdir. 

Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun buyurun, ay
nı mevzuda gündem dışı konuşma talebinde bu-

I lunuyorsunuz. Farklı beyanatınız olacaksa bu-
| yıırun. 

} 3. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un, Or
ta - Doğu olayları hakkında Cumhuriyet Sena
tosuna Hükümetçe açıklamalarda bulunmasına, 
gerekirse bu konuda bir gizli toplantı yapılma
sına dair demeci. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Efendim, 
mevzu ortaya konuldu bendenizin istirhamımı, 
Başkanlık Divanı bu işe lütfetsinler Hükümet
le aracı olsunlar ve biz de gerekirse bir gizli 
oturum yapmak suretiyle dünya ahvalinden, 
hilhassa bizim çevremizde .gelişmekte olan bu 
vahim hâdiseler hakkında bizi malûmattar kıl
sınlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Keyfiyet Yüce tensiplerinize arz olunur. 

I İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

I BAŞKAN — Sayın Hasan Kangal'a 27 gün 
izin verilmesi hakkındaki Başkanlık Divanı 
tezkeresini dinlediniz, .tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmıiıyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hasan Kangal'ın tahsisatının verilebilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez-

I keresi. (3/584) 
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Teskereyi okutuyorum efen-
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Genel Kurala 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Hasan Kangal'ın tahsisatının verilebilmesi İç

tüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Ku

rul kararma bağlı bulunduğundan keyfiyet 
yüce tensiplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Hasan Kangal'a tahsi
satının verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Eteııiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçi
ci madde eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabıd olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim • Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/349; Cumhuriyet Senatosu 

2/213) (S. -Sayısı : 925) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili iki takrir var
dır. Sırası ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa' 
Gelen kâğıtlar m oyanında bulunan 59*65 sa

yılı Kanuna 4 madde, 1 geçici madde eklen
mesine ait kanun teklifi basılmış ve sayın üye
lere dağıtılmıştır. Gündeme alınımasını saygı 
ile arz ederim. 

îzımir 
Cahit Okurer 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başjkanı 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Gelen kâ
ğıtlarda 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Raporun okunup okunmamasına oylarınıza 
arz ediyorum... 

FEIÎİD MELEN (Y?n) — Raporu okusun
lar efendim esasen garclemdo olmayıp dağıtıl
madığına ögre okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet temsil
cisin Burada. Komisvon ve Hükümet lütfen yer-

(1) 925 S. Sayılı oasmayazı 
n undadır. 

tutanağın so-

lerini alsınlar. Komisyon raporunu okutuyorum 
efendim : 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 18 . 5 . 1967 tarihli 104 neü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, 5965 sayılı Kanuna 4 mad
de ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi. ilgili Bakanlık temsilcilerinin de istiraklerivlc 
Komisyonumuzda tet KUZ ve mu ere edildi. 

Teklifin gerekçesinde izahı yapılan hususlar 
ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı 
beyanlarından sonra, Komisyonumuz Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 
kabul edilmesine, Genel Kurulun tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar ver
miştir. 

Başkan 
İzmir 

Cahit Okurer 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Bingöl 
A. Hikmet Yurtsever 
İmzada bulunamadı 

Edirne 
Tahsin Banguoğlu 

İzmir 
Nevzat Özerdendi 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

Bu Kanuna Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

Zerin Tüzün 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Çankırı 
Hazmı Bağlı 

İzmir 
İzzet Birand 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

Ö. Lûtfi Bozcalı 
31aras 
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BAŞKAN — Raporu okuttuk. Teklifin tümü 
üzerinde söz istiyen sarın üye?.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye)- Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Türkiye'de bir Milli Eğitim dâvası, bu dâvanın 
içinde de bir halk eğitimi problemi vardır. Mil
lî Eğitim dâvası nasıl bugüne kadar değişen çe
şitli partilere hemen hemen her yıl değişen muh
telif bakanlara rağmen çözülememiş ise, aynı şe
kilde bu memlekette halk eğitimi problemi de ra
yına oturtulamamış, istenilen istikamete sevk edi
lememiştir. 

Ancak halk eğitimi içinde bir bölüm vardır 
ki, bugün memleketimizce büyük ölçüde faydalı 
hizmetler yapabilmekte ve bilhassa köy hayatına 
geniş ölçüde etkili olabilmektedir. Bu, gezici kurs
lar, erkek ve kadın gezici kurslardır. Bu aydın 
kişiler, sadece bütün hayatlarını köyde geçirmek
le kalmazlar, her yıl bir başka köye göç ederek 
o köye medeniyet götürmeye, imkân götürmeye, 
köyün sosyal ve ekonomik durumuna tesir etme
ye gayret ederler. Bunlar köye sadece ekonomik 
imkân götürmekle de kalmazlar, köyün kadınları 
birçok problemlerini, bu köye gelmiş olan aydın 
kişinin yanına sokularak ondan sorar, ondan yar
dım görürler. İşte getirilmiş olan kanun teklifi, 
bu her yıl bir başka köye göç ederek köye hizmet 
etmeye gayret eden gezici köy kursu öğretmenle
ri hakkındadır. Bunların muayyen bir müddet 
hizmet ettikten sonra bir imtihan geçirip nöbet 
değiştirerek kasabalarda, bucaklarda çalışmaları 
imkânını kendilerine sağlamak için yapılmış bir 
tekliftir. 

Arkadaşlarım, yine halk eğitiminin çok fay
dalı bölümlerinden birisi de kadın meslek okulu
dur. Çok zaman belki Millî Eğitim çevrelerinde 
münakaşa edilmiştir; acaba Kız Teknik Öğretmen 
Okulu mevcut iken ayrıca bir Kadın Meslek Öğ
retmen Okuluna neden ihtiyaç vardı? Ve yine 
çok zaman sorulmuştur; kız enstitüleri mevcut 
iken, Akşam Kız Sanat okullarının mevcudiyeti 
nedendir? Ben bu iki konu üzerinde de biraz dur
mak istiyorum. 

Çünkü bahsettiğim bu kanun teklifi; gezici 
köy kursu öğretmenlerini muayyen bir hizmetten 
sonra imtihan geçirerek kadın meslek ve erkek 

meslek okuluna gelmelerini, orayı bitirdikten son
ra akşam kız sanat ve akşam erkek sanat okulla
rında öğretmenlik yapmalarını öngörmektedir. 

Arkadaşlarım hepimiz biliriz ki, şehirler ve 
büyük kasabalar için çok faydalı hizmet gören 
kız enstitüleri şehir ve kasaba hayatına hitabet-
mektedir. Gerek çamaşır, gerek dikiş, gerek ye
mek ve gerekse moda gibi çeşitli branşlarda; şe
hir hayatını esas olarak almakta, ona lıitabetmak-
tedir. Köy hayatına hitabeden, köylikıi'm yeme-

-hli ^ n U ^ U daha gün, elbrsesmı, yaşantısını d: 
faydalı hale sokacak, cinin üzerinde ilerletici etki 
yapacak bir müesseseye ihtiyaç vardır. İşte bu 
ihtiyaçtır ki, kadın meslek öğretmen okulunun 
kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Burada bir hâtıramı arz etmeden geçemiyeee-
ğlm; 1953 yılında Polatlı'nın yakınındaki Gordi -
yom harabelerine giımişt'n. Amerikan üniversi
telerinden birisinden bir heyet gelmiş burada ka
zılar yapıyordu. Heyet içeris'nde gene bir hanım 
jeolog da vardı, ilanım, bundan binlerce yıl evvel 
Polatlı civarında Gordiyom'da yapılmış bir krali
çenin heykelini gösterirken acaba bunun bugün 
yapılacak bir kraliçe heykelinden farkı var mı
dır? Bu buluştan dolayı büyük bir gurur duyu
yorum. Ama bu buluş kadar gurur duyduğum 
bir başka buluş daha var ki, o da gkmekte oldu
ğum şalvardır.» demiştir. Ciciden bu genç pro
fesör bizim-Anadolu şad varını giyiyordu ve du
rumu şöyle izah. etti, dedi ki; «Goreliyom'a gel
diğim zaman köylülerde bıı şalvarı gördüm ve 
düşündüm ki, dışarıda, aşık havada çalışan bir 
kadın için bundan daha ideal, bundan daha mü
kemmel bir kıyafet olamaz. Hemen nasıl yapıl
dığını öğrendim biraz değiştirerek daha modern 
hale soktum ve S tane daha dikerek Amerika'daki 
arkadaşlarıma gönderdim.. Dedim ki, burada 
bulduğum kıraiiçe heykeli kadar önemli bir bulu
şumu size gönderiyorum. Açık havada çalışan 
bir hanım için bundan daha mükemmel bir kıya
fet olamaz. 

Şimdi arkadaşlarım, biz köye mini etek gö
türmekle, tayyör götürmekle fazla bir şey. yapa
mayız. Günkü köy kadınlarının mini etek giye
rek sokakta şehvet dilenciliği yapmaya fazla vak
ti yoktur. Köy kadını mutlaka kendi kıyafetini. 
kendi yaşantısı içinde daha düzgün, daha fayda
lı ve daha mükemmel hale getirmek zorundadır. 
Bizim bugünkü kız enstitülerimiz geniş ölçüde 
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şehir hayatını düzenlediği halde, köye hitabı da
ha az olmaktadır. İşte kadın meslek öğretmen 
okulu, köylünün tandır ekmeğini nasıl daha gü
zel pişireceğini, köylünün bulgur pilâvını nasıl 
daha leziz ve faydalı hale getirebileceğini ve ni
hayet kendisinin, erkeğinin, çocuklarının giyece
ğini nasıl daha mükemmel duruma getireceğini, 
köy şartları içerisinde çocuk bakımının nasıl da
ha mükemmel olabileceğini araştıracak, bunları 
öğretecek kendi öğrencilerine ve bu şekilde köy 
•hayatına kadar götürecektir. Bu kanun teklifi 
bu bakımdan köy hayatına yenilik, köy hayatına 
medeniyet getirme bakımından büyük bir ham
ledir, Yüce Senatonun tasviplerine mazhar ola
cağına eminim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, Komisyon adına 
mı söz istiyorsunuz1? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Şahsım 
adına. 

BAŞKAN — Şahsınız adına lehinde mi, aley
hinde mi? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Lehinde. 
BAŞKAN — Komisyon üyesisiniz, zaten le

hinde oy kullanmışsınız, ısrar ediyor musunuz? 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Konuşmak 

istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

ken, sayın senatörler; bir hususun açıklanma
sını ve birkaç temennimi arz etmek üzere huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bu kanun daha evvel, geçen yıl, Yüksek Se
natonun tasvibine mazhar olmuş bir kanundur. 
Sayın Cumhurbaşkanının vetosu üzenine tek
rar Yüksek Huzurunuza getirilmiş Lir kanun 
olması bakımından ikinci defa müzakeresi ya
pılmaktadır. Daha evvel yüksek tasviplerinize 
mazhar olan ve memleket yararına hükümler 
getiren bu kanunun bu konuşulmasında da ay
nı tasvibe ve aynı şekilde iltifatlarınıza maz
har olacağı ümidindeyim. Meslekî Teknik öğ
retim, bu 'gibi kanunlar ve çalışmalarla, yay
gın hale getirilmedikçe memleket kalkınması
nın, özellikle plânlı kalkınmanın köklü ve esas
lı olarak tatbikine imkân yoktur. Teknik öğre
timin yurt çapında yaygın hale gelebilmesi, 
öğretmen yetiştirme kaynaklarının geliştiril
mesiyle mümkün olabilmektedir. Gfezici kurslar 
ve akşam kız sanat okulları bugüne kadar olan 
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çalışmalarında gerçekten memleketin sosyal ha
yatında, özellikle köy kalkınmasında ve köy 
kadınlarının, köy gençlerinin bir meslek sahi
bi olmasında büyük emek sarf etmişlerdir ve ba
şarıya ulaşan Cumhuriyetin çok kıymetli öğ
retim kurumlarından birisidir. 

Bu kanunun köy kurslarına rağbeti artırma
sı bakımından da diğer bir önemini belirtmek 
isterim. Köylerde feragatle çalışan köy kursu 
öğretmenlerine yükselme imkânını sağlaması 
bakımından bu kanun bu gibi kurslarda çalı
şacak öğretmenlere islerine daha çok istekle 
sarılmalarını, daha candan mesleke bağlanma
larım sağhyaeaktır. 

Sayın Bakan ve sayın parlâmentodan istir
hamım şudur ki; millî eğitimin diğer dalların
da çalışan öğretmenler için de ileride bu gibi 
yükselme imkânları ve yüksek öğrenim yap
ma imkânları sağlanırsa meslekte daha çok 
verim artacak ve öğretmenlerin istikbali açıl
dıkça, yüksek öğrenim imkânları sağlandıkça 
çalışmalarından netice daha iyi alınacaktır. 

Kanunun tasviplerinize mazhar olduğu tak
dirde memleket için hayır! ıı elmasını temenni 
eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Başka söz ist'yem sayın üye?. 
Yok... Maddelere geçilmelini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... E'nıiycnler... Kabul 
cdilnıiştiı*. 

İkinci takriri okutuyorum efendini: 
efendim:. 

Yüksek Bnşkankğa 
925 sayılı Kanun teklifinim ivedilikle gö

rüşülmesini saygayie arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Cahit Okurer 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Kanunun ivedilikle görüşülme
si teklif ediliyor: Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum; 

5965 sayılı Kanıma 4 madde ve 1 geçici madde 
eklenmesine dair Kanım 

Madde 1. — 59G5 snyılı Kanuna 4 madde ve 
1 geçici madde eklenmiştir : 
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Ek madde 1. — Gezici kadın ve erkek kursu 
öğretmenliklerinde en az 7 yıl başarı ile hizmet 
etmiş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitüle
ri mezunları arasında ihtiyaca göre açılacak im
tihanları kazananlar, iki yıl süreli kadın veya 
erkek meslek, öğretmen okullarını bitirdikten 
sonra, akşam sanat okulları ile bu seviyedeki 
teknik eğitim kurumları atelyelerinde görevlen
dirilirler. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir mevzuun tavzihi için Hükümetten ve komis
yondan sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun, yalnız kürsüden so
run da zapta geçsin. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, ek 1 nci maddede,, gezici 
kadın ve erkek kursu öğretmenlerinden kim
lerin ne şekilde, hangi merhaleleri geçirdikten 
sonra ne şekilde tâyin edileceği hükmünü ge
tirmektedir. Şimdi kasabalarda sabit kurslar 
var ; aynı bu kursların müşabihi hizmetleri gö
ren kimselerdir. Bu kanunun 1 nci maddesin
den köylerdeki gezici kadın ve erkek kursları 
öğretmenleri istifade ettiği gibi, kasabalarda 
hizmet gören sabit kurslardaki öğretmenler de 
istifade edecekler midir? Bunun tavzihini ri
ca ediyorum. Tatbikatta bir aksaklığa mey
dan verilmesin. 

BAŞKAN — Sayın Zerin Tüzün Hanımefen
di, komisyon adına buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZERİN TÜ
ZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• Sayın Baş
kan ; sayın üyeler, ben Sayın Nusret Tuna'ya 
bu hususu tavzih etmeye imkân verdikleri için 
komisyon adına teşekkür ederim. 

Haddizatında «gezici kurs» tâbiri umumi 
bir tabirdir. Gerek köylerde, gerekse ilçeler
de faaliyet halinde bulunan kurslar gezici kurs
lardır. Her ne kadar ilçelerde sabit gibi görü
nüyorsa da, zaman zaman ilçe değişmek sure
tiyle yine bu kurs sabit olmaktan çıkıp gezici 
kurs haline gelmektedir. Dolayısiyle burada
ki «gezici kurslar» tabiri, ilçelerde ve köylerde 
faaliyet görmekte olan tüm kursları kapsamak
tadır. Bir anlaşmazlığa meydan vermemek için 
bu hususun açıklanması faydalı olmuştur, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen sayın üye? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hükümet de aynı kanaatte mi? 

BAŞKAN —• Hükümet de aynı kanaatte 
mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Evet, aynı kanaatte
yiz. 

BAŞKAN — Aynı kanaatteler. 
Madde üzerinde başka söz istiyen sayın 

üye?. Yok. Ek 1 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 2. —• Bu kanununun uygulanma
sı için gerekli yönetmelikler, Millî Eğitim ve 
Köy İşleri Bakanlıklarınca, kanunun yürürlü
ğe 'girdiği tarihten başlıyarak altı ay içinde 
hazırlanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Ek 2 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 3. -r- Birinci maddede sözü geçen 
okullara alman kurs öğretmenlerine öğretim sü
resince maaşları verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Ek 2 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 4. — Okulu bitirenler öğrenim sü
resinin birbuçuk katı müddetle mecburi hizmet 
yüklenir. 

Okulu terk edenlerin, başarısız duruma dü
şenlerin ve okulu bitirdikten sonra yükümlü 
oldukları hizmet süresini tamamlamadan görev
den ayrılanların okulda geçen müddetleri kı
demlerinden indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Ek 4 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici ek madde — Ek birinci maddede 
yer alan yaş kaydı kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yıl müddetle aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Geçici maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen

dim, bu kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür 
deniyor. Köy İşleri Bakanlığı ile beraber yapa
cağına göre iki bakanlık arasında bir ihtilâf 
husule gelirse ne olacak? Bunlar ayrı ayrı par
tilerden de olabilirler. O takdirde bu kanunu 
nasıl yürütecekler? 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZERİN 

T ÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. U.) — Efen
dim, bu kanunun Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yürütülmesi gayet normaldir. Aslında 
bu öğretmenleri kullanacak olan Millî Eği
tim Bakanlığıdır. Ayrıca köy kursu öğret
menlerini de hazırlamakta olan ve bundan 
böyle de hazırlıyacak olan yine Millî Eğitim 
Bakanlığıdır. Burada Köy İşleri Bakanlığı ile 
olan ilgi; sadece bu hazırlanmış olan öğret
menlerden bir kısmının, köylerde faaliyette 
bulunan kurslarda hizmet almış olan öğret
menlerin, Köy İşleri Bakanlığına bağlı ol
maları dolayısiyledir. Hattâ bu öğretmenler 
maaşlarını dahi Milî Eğitim Bakanlığında mev
cut kadrolarından almaktadırlar. Bu kanun
da iki Bakanlığın müştereken yönetmeliği yap
ması fikri, sadece iki tarafta birlikte hizmet 
görmekte olan öğretmenler arasında her hangi 
bir anlaşmazlık çıkmaması, iki Bakanlığın anla
şarak bunları ne şekilde kullanacaklarını ve ne 
şekilde alacaklarını, yani okula alacaklarını, al
dıkları zaman onların yerine nasıl tekrar öğ
retmen vereceklerini, bir anlaşmazlığa mey
dan vermeden esaslı bir talimatnameye bağ
lamaları içindir. Bunun dışında, bu kanunun 
kapsamına giren öğretmenlerin hazırlanması, 
yetiştirimesi ve kadın meslek ve erkek meslek 

öğretmen okulundan mezun olduktan sonra-
çalışmaları tamamen Millî Eğitim Bakanlığı
na ait bir iştir, dolayısıyle bu Kanunu Millî; 
Eğitim Bakanının yürütmesi gayet normaldir. 

Köy İşleri Bakanlığı ile bu hususun hiç bir 
ilgisi yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, izahatı tat
minkâr buldunuz mu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tüzük 
ihtilâfı halinde nasıl düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz fikirlerinizi kürsü
den beyan edin efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, kabul buyur
duğunuz ek maddede, bu kanunun yürütülmesi 
hususundaki bâzı hususların yönetmelikte ta-
dadedileceği belirtiliyor. Yönetmeliğin hazır
lanması ve yapılması için de iki Bakanlığı 
şart koşuyor. Bu iki Bakanlık arasında yönet
meliğin hazırlanması sırasında bir ihtilâf vu
kuunda bu kanun nasıl yürütülecektir? Bu
rada «Bu kanunu Millî Eğitim Bakanı yü
rütür» diyor, öbür tarafta tüzük müjtere-
ken hazırlanacağına göre yönetmelik o za
man bir çıkmaza girecektir. Madem ki, bunla
rın bütün işleri Millî Eğitim Bakanlığına tabi
dir, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, isti-
şari mahiyette sorulur, bakanlıkların ancak 
mütalâaları alınır, ama yetkili bakanlık is
terse diğer bakanlıkların fikrine uyar, isterse 
uymıyabilir. Ama burada «o zaman Köy İşleri 
Bakanlığının da fikrine mütalâasına uymak zo-
luluğunda kalacaktır. Acaba ihtilâf vukuun
da uyacak mıdır, uymıyacak mıdır? Bunun 
açıklanması lâzımdır ki, kanunu rahatlıkla yü
rütebilelim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İzahat istemekte İsrar ediyorlar. 
Başka ilâve edilecek bir şey var mı Sayın Ba
kan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok, pekâlâ, Sayın Tuna? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Ben şahsi anlayışıma göre cevap vermek iste
rim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Hayır, olur ama, ben feragat ediyorum. 
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BAŞKAN'— Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir ; teklif kanunlaşmıştır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem, 
Buyurun. 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Mileltvekili) — Cumhuriyet Senatosu
nun çok muhterem üyeleri, bu teklifi kanun
laştırmak suretiyle Türk toplumunun geliş
mesinde, bilhassa köylerimizin sosyal durumu
nun inkişafında pek büyük rol oynıyan gezici 
kurslar öğretmenlerine, arzu ettikleri takdir
de istikrarlı bir hayat imkânını sağladınız. 
Bu bakımdan gezici kurs öğretmenlerinin daha 
arzulu, daha hevesli ve daha aşklı çalışmaları 
yolunu açtınız. Bunun için hepinize teşekkür
lerimizi ve şükranlarımızı arz ederim. 

Bu hususta kısaca bir meseleye de dokun
mak istiyorum. Bu 'kanun vesilesiyle Kız Tek
nik Yüksek öğretmen Okulu öğrencileri veya 
mensupları arasında bir endişe vardır. Bu ka
nunla bir nevi kendilerinin haklarına tecavüz 

edildiği zannı uyanmaktadır. Bu tamamen asıl
sızdır. Kanun gayet sarihtir. Kız Teknik 
Yüksek öğretmen Okulu mezunlarının hakla
rına hiçbir şekilde tecavüz yoktur. Esasen 
kanunun 1 nci maddesi bu hakkı kazanmak 
için birçok şartlar koymuştur. Bunlardan bi
risi, yedi yıl başarılı çalışmak, ikincisi, imti
hanın ihtiyaca göre açılması zaruretidir. Yani 
bundan çıkan bir mâna vardır; eğer Kız Tek
nik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları ak
şam sanat okullarını rahatça doldurdukları 
takdirde, elbetteki bu ihtiyacolmıyacaktır. Ona 
göre dikkate alınacaktır. Binaenaleyh bu ka
nun hiçbir vakit, her hangi bir yüksek öğ
retim üyesinin veyahut öğretmen okulları men
suplarının ve mezunlarının haklarına tecavüz 
etmemektedir. Buna karşılık, demin de arz et
tiğim gibi, toplumumuzda çok faydalı, çok 
yararlı hizmet gören gezici kurs öğretmenle
rine daha imkânlı çalışma yollarını açmıştır 
Tekrar teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündemimizde görüşülecek 
başka madde bulunmadığı için 30 . 5 . 1967 Sah 
günü saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

295 — 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hasan Kangal'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/583) 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Hasan Kangal'ın tahsisatının verilebil
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi. (3/584) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 925 
5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /349; 

Cumhuriyet Senatosu 2/213) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 176) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4323 

22 .5 . 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 5 . 1967 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanım 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 14 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonu havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12, 15 ve 18 . 5 . 1967 tarihli 101, 102 ve 104 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 176) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 2/213 
Karar No. : 52 

24 . 5 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 5 .1967 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı be
yanlarından sonra, komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen ka
bul edilmesine, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine karar vermiştir. 

Başkan 
İzmir 

Cahit Okurer 
Bingöl 

A. Hikmet Yurtsever 
İmzada bulunamadı 

Izimir 
Nevzat Özerdemli 

Bu Kanuna Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

İzmir 
Ö. Lûtfi Bozcalı 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
Edirne 

Tahsin Banguoğlu 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Izımir 
İzzet Birand 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

Ahmet Tevfik Paksu 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklüi 

MADDE 1. — 5965 sayılı Kanuna 4 madde 
ve 1 geçici madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Gezici kadın ve erkek kursu 
öğretmenliklerinde en az 7 yıl başarı ile hizmet 
etmiş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitüle
ri mezunları arasında ihtiyaca göre açılacak im
tihanları kazananlar, iki yıl süreli kadın veya 
erkek meslek, öğretmen okullarım bitirdikten 
sonra, akşam sanat okulları ile bu seviyedeki 
teknik eğitim kurumları atelyelerinde görevlen
dirilirler. 

EK MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması 
için gerekli yönetmelikler, Millî Eğitim ve 
Köy İşleri Bakanlıklarınca, kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten başlıyarak altı ay içinde 
hazırlanır. 

EK MADDE 3. — Birinci maddede sözü geçen 
okullara alman kurs öğretmenlerine öğretim sü
resince maaşları verilir. 

EK MADDE 4. — Okulu bitirenler öğrenim sü
resinin birbuçuk katı müddetle mecburi hizmet 
yüklenir, 

Okulu terk edenlerin, başarısız duruma dü
şenlerin ve okulu bitirdikten sonra yükümlü 
oldukları hizmet süresini tamamlamadan görev
den ayrılanların okulda geçen müddetleri kı
demlerinden indirilir. 

GEÇİCİ EK MADDE — Ek birinci maddede 
yer alan yaş kaydı kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl müddetle aranmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
lkanı yürütür. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5965 sayılı Karnına 4 madde ve 1 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

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

EK MADDE 1. — Millet Meclisince kabul 
edilen 1 nei ek madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisince kabul 
edilen 2 nei ek madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

GEÇİCİ EK MADDE — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici ek madde aynen kabul edil
miştir. 

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

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

« a -

C. Senatosu (S. Sayısı : 925) 


