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GECEN T ü î A N A K ÖZETİ 

Kırşehir Üyesi Ali Rı*a Ulusman'ın, Adalet 
Partisine katılmağı sebebiyle, Anayasa ve Ada
let komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
okundu, bilgi edinildi, 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye C?mal Ma-
danoğlu'na, hastalığına binaen izin verilmesine 
dair Başkanlık teskeresi okundu ve isin kabul 
edildi. 

Rulet, tilt. langırt ve benzeri oyun alet ve 
makinaları hakkındaki kanun teklifinin görü
şülmesi, komisyonun isteği üzerine, gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Er-
sü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komisyonu. 
Genel Kurulunun 22 . 5 .1985 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Bilekçe 
Karma Komisyonu raporu üzerinde bir süre gö
rüşüldü ve kabul edilen önerge gereğince Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna havale edildi. 

Siyasi Partiler Kanununun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile. 

Gece öğretimi yapan İstanbul Üniver3İtesi 
Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Û2 öğretim 

yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret 
verilmesine; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3G58 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bası kadrolar eklen
meline ; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarıları görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
olundu. 

27 Şubat 1983 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üsere Birleşime saat 21,10 da son verildi. 

isaskan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalav 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanakkale 

Nakit Alt an 

SOK!"' J A E 

1. 
S:J~!ü soru 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'mn, lâmba ile bal il 
dair sözlü soru önergesi, 
gönderilmiştir. (6/489) 

avcılığına 
Ticaret Bakanlığına 

Ya':ılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğüne dair yazılı soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/435) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 

Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/380; Cumhuriyet Senatosu 
(1/871) (S. Sayısı : 1103) 

2. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanıma ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporlan (Millet Meclisi 

1/393; Cumhuriyet Senatosu 1/873) (S. Sayı
sı : 1104) 

3. — istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrola
ra Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/387; Cumhu
riyet Senatosu 1/872) (S. Sayısı : 1108) 

4. — işçilerin iyonizan Radyasyonlara karşı 
korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası ça
lışma sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarsımn Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se-

ı:oo --
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natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal işler 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/342; 
Cumhuriyet Senatosu 1/840) (S. Sayısı : 1106) 

5. — Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile 15 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifinin red
dine dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
porunun Mllet Meclisince kabul olunan metni 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/146; Cumhu
riyet Senatosu 2/237) (S. Sayası : 1105) 

6. — Manisa ilinin Çabrazkebir mahallesi 
146 No.lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1929 doğumlu Meh
met Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı 
hakkındaki kanun tasarısının reddine dair Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu raporunun Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-
riyte Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/102; Cumhuriyet Se
natosu 1/854) (S. Sayışa : 1107) 

7. — 3204 sayılı Orman Grenel Müdrülüğü 
Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 3904, 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Konya Üyesi SecRat Çumralı'mn; Konya'
da son yağan yağmur ve eriyen karların tevlidet-
tiği sel felâketi hakkında demeci. 

27 . 2 . 1963 O : 1 

4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişikilik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/461; Cumhuriyet Senatosu 1/880) (S. Sayı
sı : 1112) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Ziya Termen'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/662) (S. Sayısı : 1109) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (3/516) (S. Sayısı : 1111) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'kan, Mehmet Şükran Özkaya'nın ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/608) (S. Sayısı : 1110) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz varlır görüşme
lere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sedat Çumralı son gün
lerde Konya'da umumi bir âfet haline gelen ve 
gelmek istidadını gösteren sel ve su taşkmlariy-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren. 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Enver Eahadınlı (Hatay) 

BAŞKAN — 37 nci birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 1490 — 
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le ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş
kan, pek muhterem arkadaşlarım; bize yapılan 
müracaatiere ve Konya basınından öğrendiği
miz haberlere göre, son günlerde yağan şiddet
li yağmurlar ve karların erimesi dolayısiyle Kon
ya'nın Ilgın, Bozkır, Seydişehir ilçeleriyle Mer
kez ilçesine bağlı Sakyatan, Şatır Erler, Kara-
kaya ve civarındaki bâzı köylerde binlerce dö
nüm arazinin sular altında kaldığı öğrenilmiş
tir. 

Ilgın ilçesinin, Hamamçayı taşmış ve Göçmen 
Mahallesi halkı geceyi sokaklarda geçirmişler
dir. Ilgın Barajının kabarması neticesi, taşan su
lar da Çayağazı Kayaboğazı ve baraj civarında 
bulunan tarlalan dasu altında bırakmış ve ekili 
yerlere zarar verdiği öğrenilmiştir. 

Bozkır'ın Çiftlik Köyü, suların istilâsına uğ
radığı için 15 ev tahliye edilmiş, bu köyde 7 bin 
dekar arazi sular altında kalmıştır. Bu sular 
tahliye edilmezse, ekinlere zarar vereceğinden 
endişe edilmektedir. Bozkır'ın Soğla Gölü de 
taşmış ve civar köylülerin şahsi gayretleriyle 
önlenmiye çalışılmıştır. Su baskını sebebiyle 
Bozkır - Seydişehir yolu kısmen kapanmışır. 
Göçmen Köyü de tehlike arz etmekte olduğun-
ran, tahliye için tertibat alınmıştır. 

Konya Merkez ilçesine bağlı Sakyatan, Erler 
köylerin de suların istilâsına mâruz kalmış ve 
köylülerin yardımı ile önlenmeye çalışılmıştır. 
Merkeze bağlı Şatır Köyü de aynı haldedir. Bu 
köye giden yol 60 santim kalınlığında çamurla 
kapandığı için bu köye hiçbir vasıtanın gire
memekte olduğu öğrenilmiştir. 

Su taşkını ve seller dolayısiyle can kaybı 
olmadığını memnuniyetle öğrendik. 

Başta Vilâyet ve Jandarma Komutanlığı ol
mak üzere, DSİ, imar Müdürlüğü, YSE Müdür
lüğü ile diğer ilgililer gerekli çabaları sarf et
mekte olduğu ve gerekirse, Ordudan da yardım 
isteneceği öğrenilmiş ise de, Konya ilinin vasıta 
ve imkânları yeterli değildir. 

Bahar ve yağmur mevsiminin yaklaşması, 
karların erimesi dolayısiyle sel baskınları ve 
su taşkınları daha da artabileceğinden vukuu 
melhuz felâketlerin şimdiden önlenmesi için 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile diğer 
ilgili makamların dikkat nazarlarını çeker ve 
gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla,, 

2. — Aydın Üyesi Osman Saim SarıgöMü'nün; 
İstanbul'daki Güzel Konutlar Yapı Kooperatifi 
Cumhuriyet Senatosu Atlaştırma Komisyonu Baş
kanı sıfatiyle, bu konudaki araştırma hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü istanbul 
Belediyesi ile Güzel Konutlar Yapı Kooperatifi 
arsaları hakkında gündem dışı söz talebetmiş-
lerdir. Buyurun efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, Yüksek Heyetinizin adına seçilmiş 
olan Araştırma Komisyonu vazifesini ikmal et
miş ve bunun hakkındaki kararını da vazifesi
nin ikmali tarihinde deklare etmiştir. Buna ait 
mufassal rapor keza ikmal edilmiş, fakat hasta
lığım sebebiyle intikali biraz gecikmişti. Bu es
nada gerek gazetelerde ve gerek bu kür
süden bu işe ait dosyaların zayi olduğu, tat
bikatın henüz ikmal edilmediği gibi gerek 
Dünya Gezetesinde ve gerekse bu kürsüden vâki 
olan beyanlara cevap vermek zorunluluğunu his
settiğim içindir ki gerek kendim ve gerekse ko
misyonum adına şu hususu açıklamayı lüzumlu 
ve zaruri görmekteyiz. 

22 Temmuz tarihinde vâki basın toplantı
sında gazetecilere irae ettiğimiz müfredatlı 4 
dosya yukarda çelik dolapda muhafaza altında
dır. Gayet tabiîdir ki bütün Parlâmento yani 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin tetkikine ama
dedir. Rapor ihzar edilmiş, sizlere sunulmak 
üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tev
di edilmiş ve matbaada basılmaktadır. Bunu 
Yüksek Heyetinize arz ederken yersiz endişe 
duyan matbuat ve diğer ilgili veya hassas va
tandaş ve arkadaşlara bu hususu açıklar hepini
zi saygı ve hürmetlerimi sunarım muhterem ar
kadaşlarım. 

3. — Kocaeli Üyesi Hikmet îşmen'in; Doğu 
ve Güney - Doğu illerimizde kilkurdu hastalığı
nın büyük sayıda hayvan ölümlerine sebebiyet 
verdiğine dair demeci. 
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BAŞKAN — Doğu illerinde tahribat yapan 
kılkurdu üzerinde gündem dışı söz talebeden 
Sayın Hikmet işınen buyurun efendim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayms enatörler; son günlerde gazeteler
de Urfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elâzığ, Tunce
li, Siverek, Ağn gibi Doğu ve Güney - Doğu ille
rimizde binlerle hayvanın öldüğüne dair ha
berler yamîanmaktadır. ölüm sebebi olarak da 
koyunların kılkurdu salgınına uğradığı belir
tilmektedir. 

Bu zarar yalnız vatandaşların varlığına değil 
millî ekonominin de zararı dernektir, öte yan
dan yüz binlerle lira değerinde hayvanlarımız 
sınırlardan kaçırılıp servetlerimiz dışarıya ak
maktadır. Bu bize, yetiştirilmiş tam yararlana
cağımız zamanda elimizden kolaylıkla kaçırdığı
mız varlıklarımıza örnek olarak işlerimizin na
sıl başıboş bırakılmış olduğunu açıkça ortaya 
koyar. 

Kılkurdu nedir? Bir mera hastalığıdır. Bu 
parazit gözle ancak görülecek kadar küçük in
ce iplik gibi kurtlardır. Koyunların akciğe
rinde, bronşlarında doku içerisinde gelişip yu-
murtalarlar. Mikroskobik yumurtalar kraşe ile 
yutağa gelip yutkunma ile mide ve bağırsağa 
geçer ve oradan da dışarı çıkar. Merada otlar 
üzerine düşen yumurtalar gelişerek larva ha
line gelir ve mera otları bulaşmış olur. Böyle 
meralarda otlıyan hayvanlar otlakla beraber 
larvaları da mideye alırlar sindirim yoluyla lar
valar kana karışıp akciğere gider ve orada yer
leşirler. Görülüyor ki bu canlının hayvanların 
akciğerine yerleşmesi olağan bir olaydır. Bü
tün meralar bulaşık olduğuna göre bütün hay
vanların bulaşmasına kolayca acıktır. Nitekim 
veteriner uzmanlarının ifadesine göre bütün 
koyunların akciğerinde az veya çok kılkurdu 
mevcuttur. 

Böyle olunca Türkiye'de bir tek koyunun 
yaşamaması gerekirdi. Halbuki 1988 fcgmda 
yüksek oranda ölüm kaydedildiği halde 1907 
kışında böyle bir salgın ve can kaybı olmamış
tır. Veteriner uzmanlarının beyanlarına göre 
bu can kaybı direkt olarak kılkurdundan do
layı olmayıp temel neden açlıktır. Çünkü bi
raz önce açıklamaya çalıştığım gibi bu kurt
lar hayvanların akciğerinde daima mevcuttur
lar. 

Her ne kadar kıîkurduna karsı koruyucu 
ilâçlar mevcutsa da devamlı olarak kullanılma
sı gerektiğinden ve daha birçok parazitlerin de 
aynı ölçüde sararlarını önlemek zarureti ve di
rekt ölüme sebebolmaması karşısında ekonomik 
de sayılmaz. Daha önce belirttiğim gibi temel 
neden açlıktır. Kış aylarında sürekli soğuklar
da hayvanlar bakımsız, besinsiz kalınca kılkıırt-
lan da daha zararlı hale gelmekte ve ölüme 
başyardımcı olmaktadırlar. 

Bıı konuda Doğu illerinde yapılan araştır
malar böyle 1988 kışı gibi sürekli kış ayların
da kom denen küçük ağıllarda çok sayıda hay
vanı barındırmak zorunda kalındığı zaten sağ
lık kurallarına taban tabana zıt olan dar, ha
vasız, ışıksız ve gübresi yılda bir defa temiz
lenen bu yerlerin durumları her türlü parazi
tin gelişmesine çok elverişli olduğu tesbit edil
miştir. Bu tesbitler yıllarca önce yapılmış, Ta
rım Bakanlığına rapor ve yayımla konunun 
ağırlığı bildirilmiştir. Bu tesbitlere göre böyle 
yerlerde yirmiye yakın türlü parazit bulun
muştur. Saten zayıf olan hayvanlar otsuz yem-
siz uzun süre haftalarla sağlık kurullarından 
yoksun yerlerde üst üste yığılı olarak kalma
ları parazitlerin vücutta yıkıcı, kırıp geçirece
ği rol oynanmasına yol açmaktadır. 

Hayvancılıkta beslenmenin rolü büyüktür. 
İyi, gereği gibi beslenen hayvanlar yüzde yet
miş oranında her şeyden korunmuş olurlar. Oy
sa ki, hayvanlarımız beslenmek değil açlığa 
terk edilmiş ne bulursa onu yemekte, usun kıs 
aylarından hiçbir şey bulamadığı herkesçe bi
linmektedir. Kış ayları girdiği günler yoktur 
ki hayvanlarımızı açlık çekiyor şikayetleri du-
yulmasnı. Tarım Bakanı hâlâ bu memlekette top
rağı da tok, hayvanı da tok, insanı da tok de
sin. Bunlar fantazi sözler olarak kalmaya mah
kûmdur, geriye kalan kendisine yiyecek bula-
mıyan insanlarımız hayvanlara da nerden yem 
bulacağı konusudur. 

Sayın senatörler, Doğu illerinde yüzlerle 
çocuğun kızamıktan ölüp gittiği yıllarda Anka
ra, İstanbul veya diğer büyük şehirlerde kıza
mıktan ölen bir çocuk göstermek bir olaydır. 
Bu da yine aynı kural ggereğidir. Yani konu 
besleme, bakım konusudur. Her yıl aman sürek
li kışlar olmasın dilekleriyle sorunlar çözüle
mez elbette. 

— 1492 
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Bu önemli sorunlar üzerinde ısrarla durmak dengeler ile ıı 
gerekir, Memen bütün sorunlarımızla olduğu olarak 1963 -
gibi bugüne kadar uygun ve temsili bir hsıy- lığımıza neleı 
vancılık politikası yürütülme âiği da açıktır. e::oıı.,edmk;de 

Hayvancılığımızda belirli, bir üretim metodu babanımdan 
bile yoktur. Her yıl binlerle hayvan açlıktan ruıılavınnzm 
ölmektedir. Kükürdü veya başkaca parazitler 
disposisyona uğramış yani mukavemeti kırıl
mış hayvanların ölümünde yardımcı rol oynar
lar, ama anatemel açlıktır. 

O halde artık konuyu ciddiyetle ela alıp 
2 000 yılına varan projeksiyonlar ve makro 
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ığraşmamn yanı sıra bir de somut 
• 1989 yılı programında hayvancı-
c getirileceği açıklanması millî 
i payı oku memleket hayvancılığı 
lana tatmin edici olur. Böylece so-
çöıümlenınosinde uzmanları hare

liye çapında hayvancılık ele 
ı üretim ve ekonomik sorun-
ıramak ve bulmak zamanı gel-

;tir. ilgililere duyurmak isterim. 

i . _ EK]et, tüt, lanfjırt ve benzeri oyun ahi 
ve makinaları hakkındaki kemim teli lifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet l Senatosu İçişleri, Dişisi a 
nıtma, Anayasa ve Adalet ve 

T 
'illi 

misyonları raporlar 
Cumhuriyet 
1093) (1) 

Senatosu 2/234) (S. 

BAŞKAN — Bir evvelki celsede, diğer iş
lere takdimen görüşülmesine karar verilmiş olan 
bir tasarımız var. Bu rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet ve makinaları hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları üzerin- ı 
de görüşeceğiz. Evvelce 1 nci maddesinin görü- | 
gülmesi sırasında komisyona iade edilen madde 
ve takrirler üzerinde komisyon çalışmış ve bu i 
takrirlerin ve görüşmelerin ışığı altında hazır- | 
lanmış olduğu yeni metni sunmuştur, okutuyo- j 
rum. ! 

i 
Komisyonun kabul ettiği yeni madde: ; 
Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun, alet ve 

makinaları hakkında Kanun 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 587 nci i 
maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umu- j 

j 

ma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne j 
ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynan
mağa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht j 

>ro talihe bağlı veya maharet istiyen, otoma
tik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan 
oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bu
lundurmak veya çalıştırmak veya yurda sok
mak yahut imal etmek yasaktır. 

Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, 
gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık 
yer sayılır. 

Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka
nununun 18 nci maddesi hükümleri saklıdır. 

irim ve Ta
lî eni im ko-

(Millet Meclisi 2/301, 
Sü'ıilSl 

(1) 1093 S. Sayılı basmayazı 20 . 2 . 1968 
tarihli 35 nci Birleşim tutanağı sonun/ladır. 

BAŞKAN — Hadde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,.. Yek, Maddeyi okunan şekli ile oy-
iarı:n;-a sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler.., îJabul edilmiştir. Değişiklik dolayısiyle 

oylarınıza sunulacaktır. 2 nci madde üze-
komisyonun hazırlamış olduğu yeni met-

ıcıs 

okut am. 

Madde 2. — Eu kanuna sykırı hareket eden
ler bir yüdan aşağı olmamak üzere hapis ve 
İ Oûö liradan 5 G00 liraya kadar ağır para 
cezalına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde ce
falar bir misli artırılır. 

Fle geçirilen, alet, makina ve bunların ça
lıştırılmasına yarıyan tesisat ve paralar zapt ve 

u ^ e 
î i i ecınır. üu giLn oyun oynanan yenor 

bir daha açılmamak üzere kapatılır. 
3u suçlardan mahkûm olanların cezaları 

tecil edilmez. 

erjı 
r̂ a 
Ka 

BAŞHAII — Madde üzerinde söz istiyen 
;?.. Yok. Maddeyi okunan şekli ile oylarmı-
n a. myorum. Kabul edenler... 

edilmiştir. 
}yia 

Etmiyenler... 
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Madde 3. — Bu kanunun kapsamına giren 
suçlardan dolayı zaman ve mekân kaydına ba
kılmaksızın 3005 sayılı Kanun hükümleri tat
bik edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz itsiyen sa
yın üye var mı?... Yok,. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanuna göre açılan dâva
lara sulh ceza mahkemeleri bakar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efendim, 
bir maddi hata vardır. 5 ve 6 ncı maddeler yer 
değiştirmiştir. Bunların düzeltilmesi için bir 
takrir vardır. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinde maddi 
bir hata olarak beşinci ve altıncı maddeler de
ğiştirilmiştir. Beşinci maddenin 6 ncı madde, 
altıncı maddenin de beşinci madde olarak de
ğiştirilmesini saygı ile rica ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Sözcüsü 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyorsu
nuz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tümü üze
rine söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyorsu
nuz. Tümüne gelmedik Sayın özden, takrir 
üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Komisyon iza
hat vermek ister mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hayır. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi 5 nci maddenin yerine kaim 
olmak üzere okutuyorum. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde açık oylarınıza sunulacaktır. Ta
sarının tümü üzerinde Sayın özden, buyurun. 

Sayın özden, lehte mi aleyhte mi? Biri 
lehte, biri aleyhte, üzerinde konuşacaksınız. Bu
yurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar. Terbiyeyi bakımdan 
çok Önemli bir tasarıyı biraz sonra kanunlaş
tıracağız. Tasarı ilk defa geldiği zaman bura
da müzakeresi hararetli olmuştur. Çünkü bâzı 
noksanları vardı, cezai müeyyideleri hafifti. 
Bunun üzerinde münakaşalar yaptık, önergeler 
verdik. Bu önergelerle birlikte komisyon Heye
ti Umumiyesini geri aldı ve bugün de revizyon
dan geçirmiş ve bütün verdiğimiz önergelere 
uygun bir şekilde tasarıyı buraya getirmiştir. 
Madeleri de kabul olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten küçük 
yaşta bulunan birçok çocukların fesat yeri ol
duğu ve kumara ilk adım atıldığı bu kahve 
köşelerine bu kanundan sonra artık sed çekil
miş olacaktır. Gönül arzu eder ki, kanun çı
karmak bir şey ifade etmez, memlekette kanu
nun tatbiki önemlidir. Ve bu tatbikatı yapa
cak idari makamlar, zabıta kuvvetleri, müd-
deimumiler kanunun müeyyidelerinin yerinde 
olarak tatbik edilmesine son derece hassasiyet 
göstereceklerinden emin olmalıyız. Bu gönül 
rahatlığı ile oylarımızı veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı noktalarda 
daima hayatta tesadüf diyoruz. Kanunlar çık
tığı gibi tatbik edilmiyor. Vâzıı kanununun is
tediği maksat ve gaye tehassül etmiyor. 

Bu bakımdan idari makamları töhmetle kıl
mamakla beraber tatbikatında hassasiyet gös
terilmesi bakımından dikkat nazarlarını çek
meyi de bir vazife telâkki ediyorum. 

- 1494 
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Muhterem arkadaşlar, bu kanunun memle
kete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özden lehinde konuştu
lar. Sayın Dikeçligil, aleyhinde mi konuşacak
sınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Hayır 
efendim, vazgeçtim. 

BAŞKAN —• Başka söz talebi var mı, aleyh
te bir üyeye söz vereceğim. Yok. Tasarının tü
münü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 320-1 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 3901, 
1777, 6223, 6752 ve 7153 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun- tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/161; Cumhuriyet Senatosu 1/880) (S. Sayı
sı : 1112) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı Sayın Lûtfi Tokoğlu tarafından bir tak
rir verilmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan (1112) sıra sayılı 
kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Sözlü sorulara takdimen. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
Kanunun ismi : 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 
3318, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/880) 

BAŞKAN — Şimdi teklifi önce gündeme 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunaca-

(1) 1112 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
monladır. 

ğım. Gündeme alınmasını kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik teklif ediliyor, öncelik hususunda 
söz istiyen sayın üye?... Yok. önceliği oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet adına bir Sayın Bakan? Burada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü kuru
luşu hakkındaki 3204 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bağlı olup 3818 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1 sayılı cetvelle bu cetvele ek yapıl
ması hakkındaki 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki kadrolar
dan ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar kaldırılmış ve yerine ilişik 2 sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve aylık tutarları göste
rilen kadrolar konmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye varını?... Yok. Maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1968 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye varmı?... Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

\ tedir. Bu suretle toprak muhafazası, ağaç-
i landırma, amenajman, silvikültür, tahdit ve 

kadastro, ağaçlandırma, fidanlık ve dolayısiy-
le üretim bakımından daha faydalı ve müs
mir gelişmelere yüksek dikkatlerini çekmiş bu-
lunuyoruz. Hakikaten müspet şekilde oylar 

! izhar edildiği takdirde bu teşkilâtın da daha 
I fasla çalışarak ormancılığın millî ekonomimiz-
! deki mevkiinin kuvvetleneceği aşikârdır. Oy

ların müspet ve olumlu verilmesi suretiyle bu 
I teşkilâtın 1937 den beri duymakta bulunduğu 
! kadro ihtiyacının karşılanacağına emin bulu-
| narak Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. 
j BAŞKAN — Sayın Atayurt tasarının lehin-
j de konuştular. Aleyhinde konuşmak istiyen 
I var mı? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Gündemin diğer işlerine takdimen 
görüşülmesine karar verilen hususlar görüşül
müş olduğundan gündemdeki sıraya avdet 
ediyoruz. Sözlü sorulara geçiyoruz. 

LR VE CEVAPLAR 
TLAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın Atayurt lehte mi, aleyhte 
mi? 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ve 

lehte, buyurun Sayın Atayurt. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; tetkik ve müzakere edilmek
te bulunan Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa ek kanun teklifi üzerinde olumlu 
yönden bugüne kadar cereyan etmiş olan çalış
malar neticesinde Türkiye'de ormancılık hizmet 
ve faaliyetlerinin geliştirileceği ve halen mev
cut elemanların bu kadrolarla iskân sahala
rından uzakta çalışan personelin daha çok tat
min edilmesi suretiyle ormancılığımıza geniş 
ölçüde faydalar temin edeceği açıkça meydan
da bulunmaktadır. Talebedilen kadrolar cid
den az bir miktara şâmil bulunmaktadır. Bu 
suretle malî bakımdan da geniş bir külfet teş
kil etmemektedir. Esasen bunların desteklen
mesi tamamen orman varidatına istinadetmek-

1. — Cumhuhiyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Aydıner'in, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda tatbik edilen oylama usullerine dair 
Başkanlık Divanından sözlü sorusu ve Baskanve-
kili Fikret Turhangil'in cevabı (6/484) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı Sözcüsü Sa
yın Fikret Turhangil burada. Sayın soru sahi
bi uradalar. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başkanlık Divanının yanlış gördüğüm oyla
ma usul ve tatbikatı hakkındaki sorumun İçtü
züğün 12 nci maddesi uyarınca sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydıner 

Anayasanın 92 nci maddesinde aynen, (Cum
huriyet Senatosu üye tamsayısının salt çoğun
luğuyla kabul edilmiş olan madde değişiklikle
rinde Millet Meclisinin kendi ilk metnini be
nimsemesi için üye tamsayısının salt çoğunlu
ğunun oyu gereklidir. Bu halde açık oya baş
vurulur.) dedikten sonra yine aynen, (Millet 

| Meclisinin reddettiği bir tasarı veya teklif 
I Cumhuriyet Senatosunca olduğu gibi veya de-
I ğiştirilerek kabul edilirse Millet Meclisi Cum-
« huriye t Senatosunun kabul ettiği metni yeni-
| den görüşür. Cumhuriyet Senatosu metni Mil-
| let Meclisince benimsenirse kanunlaşır, redde-
j dilirse tasarı veya teklif düşer. Cumhuriyet 
j Senatosundan gelen metin Millet Meclisince de

ğiştirilerek kabul edilirse 5 nci fıkra hükmü 
uygulanır. Cumhuriyet Senatosunca üye tam-

| sayısının salt çoğunluğunca tümü reddedilen 
bir metnin, Millet Meclisi tarafından kabulü 
için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
lâzımdır. Bu halde açık oya başvurulur. Cum
huriyet Senatosunca üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğuyla tümü reddedilen bir metnin ka
nunlaşması, Millet Meclisi tarafından üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edil-

I meşine bağlıdır. Bu halde açık oya başvuru-
I lur.) 
! Bu metinler gösteriyor ki, Millet Meclisin

ce kabul edilen bir metnin Cumhuriyet Senato-
• şunca reddi ve tamamen veya kısmen değişti

rilmesi halinde bu kararı veren senatörlerin 
I oy adedi, Millet Meclisince bu metinlerin be-
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sini bâzı arkadaşlarımla (İs'ar) kelimesinin 
ismi mensubu sekline sokarak (İş'arî) seklinde 

j telaffuz ekmektedirler. Bu yanlışlık sabıtlar-
\ da inikas edebilir. İşarî oydaki isarî kelimesi 

a r ; <'<" ^.•-i.liLilSı A r-ırapr 

nimsenmesine veya reddine müessirdir. Oy 
adedinin belli olması ise ancak gizli veya açık 
oyla mümkün olabilir. Gerçi metindeki (bu 
halde açık oya başvurulur.) ibaresi Millet Mec
lisindeki oylamaya matuf görülür. Fakat Se- (işaret) kelimesinden gelmektedir. Halbuki 
natoda da kararı verenlerin adedi ancak acık 
oyla taayyün edeceğine güre bu gibi hallerde 
Cumhuriyet Senatosunun da doğru isıı doğruya 
acık oya başvurması aklsn ve mantıkan zaru
ridir. Bu zarureti İçtüzüğümüzün açıklanma
ması noksanlık ise da Tüzükte bunun açıklan
maması yukarıdaki hallerde Senatonun isi 
doğru.dan doğruya açık oylamaya kaymamamın 
mazur göstermez vs bu hususa işaretle oya baş
vurulmasını tecviz ettirmez. Hüle H 
işaretle oya koyup sonradan açık oya 
hiç caiz; olmaz. Çünkü bir husuota y? 
oya, ya açık oya. veya gisîi oya başvuru. 
labilir. Yoksa birbirinden tamamen a j ı ı olan 
üç çeşit oylamadan iki*! veya üçü birden tat
bik edilemez. Aksi halde enecdan lehte oy ve
renin sonra aleyhte oy vermesi ve aks'ne ola
rak önce aleyhte oy verenin sonra lehte oy 
vermesi aklan ve fiilen mümkün olduğuna göre 
bir meselede çifte oylama tecviz edilemez, 

Hukukan durum böyle iken "akınlara ka-

; bire 
.mrn^k 
•aretle 

dar evvelâ işaretle 03 
mis fa^zedilirso sonr; 
konmak aibi hatalı 

:i bir de acık ov. 
Dır tır 

Bu hatamn dilsel tilnıevi beklenirken son bir 
teklifin (Bayram tatili teklifirıini cyl.v.-ıa-
smda nisabın ve lehte ve alvybüeki r>y adedi
nin tevsiki mümkün ok-nyın seklide taret le 
oy verilmekle yetinilmiş ve artık arık ey a da 
koymaya lüzum görülmemişim. Bu. da kanaa
timce hata içinde ha'a olmuşun', Günkü o tek
lifin reddini Mllet Meclisi hangi advidıki 
oyla beniiüsiyscek veya banirısemİYoCskti;", 
Anayasanın 92 nci maddesinin emrettiği usulü 
zedeliyen bir durum meydana gelmiştir. Ka
nunun tatbikatı, oylamanın hukukiliği Sena
tonun bundan sonra olsun salim 'h'r yolda yü
rüyebilmesi için yukarda işaret edilen üç 
şıktan hangisi doğru olup hangisi yanlış ok 
duğu ve hangisinin uygulanacağının Eiyaset 
Divanınca incelenerek sözlü ckrnk eevopland'-
rılmasını arzu ederim. 

Bu vesile ile istitraden a m ı mecbur kaldı
ğım bir husus vardır ki, o da (işaret) kerme
sinin ismi mensup siğası olan (işari) kelime-

aym harfi ile Türkçe-
nıânasına gslen şuur ve şiir asıl 

maddesinden ifal babından nrii'eadi sigasi-iır 
ve lehçemizde yası ile bildirilmelerde (iş'ar) 
kullanılır. Sn iyisi böyle yanlış teîeffuziara 
meydan vermemek için işaret kelimesindeki 
nisbet yasını kaldırıp yerine (işaretle oylama) 
demek muvafık olacaktır. Telâffuzun ve za
bıtların doğruluğunu sağlamak için bunu da 
istitraden arz ederim. 

Oumhur'bakanınca S. Üye 
Hidayet Aydıııer 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı âdına Sayın 
üükret Turhangil. 

BAŞKANLIK DİVANÎ ADÎIJA BAŞKAN-
YEIıiLİ FıIıPvET TÜRHA2TGİL (Aydın) — 
Muhterem Başkan, sayın senatörler, Cumhur
başkanı Kontenjan Üyesi Sayın Hidayet Ay-
dmer'in oylama ile ilgili ve sözlü soru şeklinde 
cevaplandırılmasını taiebettiği husus Başkanlık 
Divanınca müzakere edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasa ,Te İçtüzüğümüz tetkik olunduğun
da oy'ama ile ilgili iki maddeye raslamaktayız. 
Arayaoanm 92 nci maddesi, İçtüzüğümüzün 
107 nü maddesi. Oylamanın bir tasnifini yaptı
ğımız takdirde meseleyi şu gek.dde izah etmek 
mümkündür. Saym Aydıner'in yazılı soru dilek
çesinde yer aldığı veçhile işaretle oylama, işari 
oylama, işari ve açık oylama bir arada mütalâa 
eiilmed lâzımgeliyor. 

Üçüncüsü; açık oylama, işari oylamayı, işa
retle oylamayı biz basit oylama seklinde müta-
k a edebiliyoruz. Ve tatbikat da bu şekliyle cere
yan etmektedir, işari ve açık oy Anayasanın 
93 r.ei maddesinde bahse konu bulunmaktadır. 
Açık oy içtüzüğün 107 nci maddesinde tasrih 
edilmiş bulunan hususları kapsamakta ve büt
çe kanunu tasarıları, vergi koyan veya kaldı
ran, veyahut vergi artıran veya eksilten ka
nunlar, anlaşma veya sözleşmenin onaylanma
larını uygun bulan kanun tasarılarıdır. Bunun 
dışında 10 üyenin talebi veya Başkanlık Diva-
mnea tereddüt hâsıl olduğunda ve bu tereddüt 
beş tiye tarafından ayağa kalkılmak suretiyle 
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ifade olunduğunda gidilecek oylama sistemlerini 
sarih bir şekilde ifade etmektedir. Başkanlık 
Divanı Sayın H, Aydmer'in 107 nci maddeye 
temas ettiği kanaatinde olmamakla beraber 
açık oyun 107 nci maddede, bahse konu açık 
oyun, gerektiği hallerde işaretle oylamaya gi
dilmemesi lâsımgeldiğiııe karar vermiş bulun
maktadır ve tatbikat mutlak açık oyu gerekti
ren hallerde işari oya gidilmemesi şeklinde te
celli edecektir. 

Ancak 92 nci madde bir özellik taşımakta
dır. Cumhuriyet Senatosunun bir metni veya 
tasarıyı ret veya tadil ettiği hallerde oylama 
Anayasanın 92 nci maddesi için de mütalâa 
edilmesi icabetmektedir. Yasama organını teş
kil eden meclislerde irade açık, gizli, işari ol
mak üzere üç türlü tesbit olunmakta, Anayasa 
ve İçtüzükte sarahat buiunmıyan hususlarda ise 
kökleşmiş parlâmento teamülleri yolları tat
bik edilmektedir. Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisinden gelen bir metin veya tasarıyı 
ret ve tadil ettiği takdirde nasıl bir oylama ya
pılacaktır? Mekik sistemini düzenliyen Anaya
sanın 92 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunda 
ret ve tadil edilen bir metnin açık oya tabi tu
tulacağına dair bir hüküm ihtiva etmemektedir. 
Anayasanın kabulünden sonra yürürlüğe giren 
İçtüzüğümüzün açık oya başvurma hallerini 
gösteren 107 nci maddesi hariç başka bir mad
desinde tadil veya kabul edilen bir metin hak
kında açık oylama yapılacağı hususuna raslan-
mamaktadır. Bu itibarla yukarda belirtilen ret 
veya tadil keyfiyetinin normal hallerde açık 
oya vaz'edilmesi Anayasa ve İçtüzük tarafın
dan emredilmerniştir. Bu durum karşısında 
açık oy yapmak mecburiyeti bulunmamaktadır. 
Salt çoğunluk veya üçte iki çoğunluk sağlamak 
suretiyle Cumhuriyet Senatosu tasarrufuna ağır
lık kazandırmak söz konusu olursa Anayasada 
ifadesini bulan özel çoğunlukların tesbiti sade
ce açık oylama ile taayyün edeceği cihetle o 
takdirde açık oylamaya gidilmek iktiza etmek
tedir. Anayasa ve içtüzüğümüzün konumuza 
ilişkin hükümlerinin tetkikinden de anlaşılmak
tadır M, Cumhuriyet Senatosu genel olarak bir 
metni işari oylama ile kabul etmek imkânına 
sahip bulunmaktadır. Bu takdirde Millet Mecli
si de salt çoğunluk bulmak veya açık oylama 
yapmak mecburiyetinde değildir. Cumhuriyet 

Senatosunun ikinci müzakereyi yapılacak olan 
Millet Meclisinin iradesini etkilemek kanaatine 
sahibolması halinde karar nisabının tesbitini 
mümkün kılan yegâne yol açık oy müessesesini 
çalıştırmak zarureti vardır. 

Cumhuriyet Senatosu ikinci müzakeresin
de Millet Meclisini bağlayıcı bir nisap bulmakta 
serbest olduğuna göre akla şöyle bir sual gele
bilir. Salt veya 2/3 çoğunluk aramak teşebbüsü 
buna lüzum hissedilmesi nasıl ve ne şekilde 
olacaktır? Bu suale kesin cevabı vermek mümkün 
olmakla beraber aşağıda belirtilen yollardan bi
risi takibediiebilir : 

1. Cumhuriyet Senatosunda değiştirilen ve
ya reddedilen bir metnin açık oylamaya tabi 
tutuluşu, özel çoğunluk bulunduğu takdirde bu 
nisap Millet Meclisine bildirilir, aksi halde basit 
çoğunluk ile kabul edilmiş sayılır. Bu durumda 
Millet Meclisi de kendi ilk metnini basit çoğun
luk ile benimsiyebilir. Bu uygulamanın mah
zurlu yolu oylama, toplantı yeter sayısının dû
nunda bir iştirak olursa müzakereye devam im
kanı kalrmyacağı gibi metinde karara bağlanma
mış olur. Bu ise müddeti dolmak üzere bulunan 
bir metnin otomatik kanunlaşmasına sebebiyet 
verebilir. 

2. Değiştirilen veya reddedilen bir metnin 
acık oya konulmasına müzakereleri yöneten Baş
kanlık Divanı karar verir. Bu uygulama, top
lantı çoğunluğunda tereddüdün bulunduğu hal
lerde açık oya başvurmadan işari oylama metnin 
karara bağlanmasını temin edeceği cihetle uy-
^T.ÎTar.ya bir esneklik vermektedir. 

3. Değiştirilen veya reddedilen bir metnin 
açık oya konulmasını, öncelik ve ivedilik husus
larında olduğu üzere Komisyon ve Hükümet ta-
lebedebilir. Bu yolda da uygulamaya esneklik 
getirir. 

4. Değiştirilen veya reddedilen bir metnin 
açık oya konulması, İçtüzüğün 107 nci madde
sinin 4 ncü ve 5 nci maddelerinden hareket edi
lerek 10 veya 5 üye tarafından da talebedilebi-
lir. Bu uygulama diğerlerine nisbetle en az pra
tik olanıdır. Netice; Cumhuriyet Senatosu Mil
let Meclisinden gelen metni salt veya 2/3 ço
ğunlukla olduğu kadar, basit çoğunluk ile de 
ret veya tadil edebilir. 

Cumhuriyet Senatosu genel olarak işari oy 
ile, fakat Millet Meclisi iradesini etkilemek ka-
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naati hâkim olursa açık oyla Millet Meclisi met
nini tadil veya ret kararı alabilir. Şu hale göre 
bugüne kadar 92 nci maddenin tatbikatında Baş
kanlık Divanınız yapmış olduğu husus yerinde
dir. Bundan sonra da aynı husus tatbik edile
cektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer, buyurunuz. 

HİDAYET AYDINEE (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 92 
nci maddesi Millet Meclisinden gelen bir met
nin reddi veya tadilinde metnin Millet Meclisi
ne iadesi halinde Meclisin bunu benimseyip, be
nimsememesi hususunda ekseriyet usulü var. 2/3 
ekseriyet usulünün nazara alınacağını emretmiş
tir. Orada açık oya konulur, der. Bunu açık oya 
koymak Millet Meclisine mahsustur. Senatoda 
bu açık oya lüzum yoktur, bu noktai nazarda
dır arkadaşlarımın. 

Bir kere, hukukta bir kaidedir mutlak kema
line masruftur. Açık oy denince, hem Cumhuri
yet Senatosunda, hem de Millet Meclisindeki oy
lamada açık oyun tatbik edileceği zaruretini ifa
de eder. Kaldı ki, bütün mesele şuradadır. Bi
zim arkadaşlarımızın istinadettiği, bizim içtüzü
ğümüzün 107 nci maddesinde noksanlık vardır. 
Orada da bu Anayasanın 92 nci maddesindeki 
oylamayı benimseme neticelerini tatbik için açık 
oya konmak zarureti olduğuna göre, bunu 107 
nci maddesinde, Millet Meclisi metninin reddi ve 
tadilinde de açık oya konur kelimesi, 107 nci 
maddeye ilâve edilmesi lâzımgeldiği, sarahat ver
mesi lâzımgeldiği, bu sarahati vermekte zühul 
edilmiştir. Fakat bu metnin noksan olması, dik
kat buyurunuz, içtüzük metninin noksan ol
ması, Anayasanın emrettiği hususun ihmalini 
icabettirmez. Bâzı şeyler vardır ki, meselâ, Mec
lise anakapıdan girilir, diye bir tüzük maddesi 
yok, ama zaruret vardır ki, kapıdan giriyoruz. 
Şimdi diyor ki, Anayasanın 92 nci maddesi; Se
nato, Millet Meclisinden gelen metni ret veya 
tadil ederse Millet Meclisi bunu benimsemek 
için ekseriyete veya âdi ekseriyete veya sülüsa-
nî ekseriyete tabi olması hususunda açık oya 
konmak zaruridir. O halde bu kapıdan girdin 
mi bu neticeye vâsıl olmak zaruridir. Arkadaşı
mızın noktai nazarına iştirak etmiyorum. Aksi 
halde biz burada işari oyla veyahut işaret ile 
oyla benim teklifim veçhile bir metni tadil ettik, 

gönderdik Millet Meclisine Millet Meclisi bunu 
hangi nisaba göre benimsiyecek, hangi nisaba 
göre benimsemiyecek, meehıüât üzerine müesse
se kurulacak, yanlıştır. Bu iş üzerinde İsrar edi
yorlarsa bir metin tadili ile geleceğim. Zaten Mil
let Meclisi tatbikatı da budur. Bunun başka 
türlü yolu yoktur. Sarahat yok diye, bizim iç
tüzüğün 107 nci maddesi noksandır diye Anaya
sanın 92 nci maddesinin yolunu kapıyamayız. 
Çıkar yol bulmak lâzımdır. Akıl ve mantık bu
rada da açık oyun kullanılması zaruretini ifade 
eder. Noktainazarları yanlıştır. Tadil teklif ede
ceğim. Fakat bence doğruya rücu etseler daha 
iyi olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLÎ FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sa
yın Başkan, muhterem Hidayet Aydmer'in so
rusuna cevap verirken kendilerini tatmin ede
mediğimiz kanısındayız. Konu şudur : Biraz da
ha açıklamama müsaade buyurunuz. 

Anayasanın 92 nci maddesi âmir bir hüküm 
taşımamaktadır. Bir kanun metni ve tasarısı, ka
bul ediniz ki, son güne gelmiştir, tatbikat bunu 
göstermiştir, Cumhuriyet Senatosu son günün 
saat 12 sine kadar mezkûr kanunu oylama su
retiyle sonuçlandırmadığı takdirde Anayasa ge
reğince Millet Meclisinin metni otomatikman 
kanunlaşır. Bu bir hakikattir. Bu durum karşı
sında 92 nci maddeyi Başkanlık Divanının çalış
tırması lâzımgelmektedir. O nedir? Eğer buyur
dukları gibi mutlaka bir açıklığa gitmek icabe-
derse neticede 92 oyun mevcudolmadığı tahak
kuk edecek ve birleşim tatil edilmek suretiyle 
kanunun oylanması yapılmamış olacaktır. Ba
sit oyla, işari oyla mesele halledildiği takdirde 
Cumhuriyet Senatosu o kanun üzerindeki müza
keresini bitirmiş ve oylanmasını da ikmal etmiş 
olur. Şimdi bu nedir? Bundan Büyük Millet 
Meclisine metni gönderdiğimizde işari oylama 
ile kabul edildiğini beyan ediyoruz. 

Biz Millet Meclisinin metnini, ki büyük hiz
metler sebk etmiş Cumhuriyet Senatosunda, ko
misyonlarımızda, birçok tadiller yapılmıştır. 
Millet Meclisine tadilli gönderilen bir teklif üze
rinde tekrar müzakere etmek ve Cumhuriyet Se
natosunun hizmetlerine eğilmek imkânını ver-
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mis oluyoruz. Aksi halde bu imkânı ortadan kal
dırmış olacağız. 

İkinci halde de ne yapıyoruz? İkinci halde, 
Cumhuriyet Senatosunun açık oyunu tescil et
mek suretiyle Millet Meclisinin kendi metninde 
ısrar edebilmesi için 226 oyun veya daha fasla 
oyun aranması sorununu Millet Meclisine tahmil 
edij^oruz. Bu, Anayasa Cumhuriyet Senatosuna 

ra geri alırız. Onun için son günleri, son günü 
sıkışırız, nisabın olup olmadığına ve sülüsan ek
seriyetin mevcudoîup olmadığına bakmaksızın 
işari oyla, meşkûk bir vaziyette işari oyla hallet
mekteyiz. Eu benim teklifim ve kanunun selâ
meti isi. Bunu sıkı tutmak ve hiç olmazsa müza
kerenin hitanımdan evvel bir günü geniş bırak
mak., dar bırakmak lâzımgelecektir. Bu sıkışmak 

her hangi bir metin, her hangi bir tasarı ve tek- i kanunun emri icabıdır ve işin selâmeti icabıdır. 
lif üzerindeki ağırlığının dikkate alınması hu
susunu zorlayıcı hükmüdür. Eğer Sayın Hidayet 
Aydmer'in buyurdukları tatbikata yönelirse, öy
le ahval olur ki, bu açık oylamayı yaptığımız 
zaman müzakeresini yapmamış halde kanunu 
göndermiş oluruz. O bakımdan tatbikatımız ye
rindedir. 92 nci maddenin dikkatle okunması 
halinde emredici, mutlaka bir virgül değişti, 
açık oya arz edilecektir, bir metin değişti mut
laka açık oya arz edilecektir şeklinde âmir bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu Cumhuriyet Sena
tosunun tasarı ve teklifler üzerindeki ağırlığını 
temin etmek için vaz'edilmiş hükümlerdir. Bu
nu Cumhuriyet Senatosu dilediği anda kullan
maktadır ve her zaman kullanmaktadır. Ancak 
bu gibi halin tahaddüsünde meseleyi basit oy
lanışı ile müzakere edip, kanunun kabul edildi
ğini Genel Kurula tefhim etmek mecburiyetin
dedir. 

Arz ederim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Müsaade buyurur musunuz? 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Hidayet Ay-

dmer. 
Oylarını kullanmamış sayın üyeler varsa, 

kullansınlar. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, Sayın Fikret Turhangil'in 
bahsettiği mahzuru ben düşünmemiş değilim. 
Biz, biraz da müsamaha ile işari nisap var mı, 
yok mu dikkat etmeden bu nisabın mutlak ek
seriyetle mi, yoksa sülüsan ekseriyetle mi oldu
ğunu düşünmeden işari oyla veriyoruz oylamayı. 
Sonra gidiyor, şeye... Bu eğer doğru düşünür
sek açık oya koymakla hakikatin değişmemesi 
lâzımgeür. Eğer nisap mevcut ise, âdi ekseriyet 
ise âdi ekseriyet ile, sülüsan ekseriyet ise, sülü
san ekseriyet ile kabul etmiş oluruz tadilini ve
ya reddini. Binaenaleyh, mesele halledilir gider. 
Ama biz maalesef Türk'e mahsus bir zaıf irade
sidir. Daima biz yumurta kapıya geldikten son-

— 1500 

Binaenaleyh, biz sıkışıyoruz, son günde açık oya 
koymuyoruz demek, işten kaçmak demektir. 
Açık oya koyacaksın, kabul edilirse kabul edi
lir, reddedilirse reddedilir. Nisap varsa vardır, 
yoksa, yoktur. Müsamahalı davranırsak nisabın 
m.evcudehıp olmadıkını mut *^1r ekseriyetin, sü-

n ekseriyetin mevcnclolııp olmadığını düşün
meksizin işari oyla kabul edilmiştir diye hareket 
etmek doğru bir şey değildir. Kendimizi sıkmak 
istemiyoruz onun için. 
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6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, VI aştırma, 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bu
radalar. Savın Ulaştırma Bakanı Yok, Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul. Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracainnmn artmasına dair, 
Ticaret Bak anından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi arkadaşımız 
buradalar. Sayın Ticaret Bakanı? Yok. Ge
lecek birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacedntn, açılacak ilköğretmen okul
larına dair JIillî Eğilim Balıanmdan sözlü soru
su (6/453) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı buradalar. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Z'yesi 
Hüseyin ' Atmaca'nm, erat heırel iki arının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakam?. 
Yok. Sayın Hüseyin Atmaca?.. Yak. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet ÖzyüncŞin, Sincan (Ankara) Lisesi 
ile coğrafya öğretmenlerine eledi- sözlü sorusu 
ve Millî Eğitim Bahanı lUıami Ertemdin cevabı 
(6/486) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. 
Burada. Sayın Özgüneş? Burada soruyu oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Soru : 1 
a) Sincan Lisesi (Ankara) 4 (A) şubesi 

öğrencilerinin karnelerinde 1 nci dönem coğ'-
rafya notu bulunmamasının sebebi nedir? 

b) Bu Lisede veya ba^ka ortaokul ve lise
lerimizde bu durumda bulunan başka şube veya 
ders var mıdır? 

c) Bu öğrencilerin kayıpları nasıl telâfi 
edilecektir? 

d) Sincan Lisesi 4 A şubesinde coğrafya 
dersini okutan öğretmen göreve fiilen ne zaman 
başlamıştır? 

Soru : 2 
a) 1965 - 1985 ders yılında ihtiyaçtan 

fazla olarak 399 coğrafya öğretmeninin mevcu-
dolduğu doğru mudur? 

b) Bugün ihtiyaç fazlası coğrafya öğret
meni var mıdır? 

c) 1 Eylül 1965 ten bugüne kadar coğrafya 
öğretmenliği için Başkanlığınıza kaç kişi mü
racaat etmiştir? Bunlardan kaç tanesi görev
lendirilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ EE-
TSM (Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Sincan 
lisesinde sekiz saat Coğrafya dersi vardır, Tür
kiye'de coğrafya öğretmen ihtiyacı taleplere na
zaran talepleri karşılıyamıyacak durumdadır. 
Ama buna rağmen Sincan lisesinde birinci ka
naat notunda coğrafya notunun bulunmaması
nın sebebi: Coğrafya dersleri okul müdürlü
ğünce; Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi bölü
mü mezunlarından Nevzat Tımcer tarafından 
ücretle kapatılmıştır. Fakat bu öğretmen bir 
süre sonra dersleri terk etmiştir. 16.11.1967 
tarihinde yazılı ve sözlü hiçbir sebep gösterme
den ve not da, vermeden okuldan ayrılmıştır. Bu 
sebepten dolayı yerine gelen öğretmende bu 
müddet zarfında kanaata varıp, not verebilecek 
imkânı elde edemediği için 1 nci devre coğ
rafya dersleri notu verilememiştir. Halen Sin
can Lisesinde coğrafya dersleri Tevfik özel 
isimli Coğrafya Bölümü Mezunu bir genç tara
fından kapatılmaktadır. Sincan Lisesine İM 
defa öğretmen teklifi yapılmıştır bunlar vazi
feye başlamadıkları için yukarıda arz ettiğim 
durum doğmuştur. Bunlardan birisinin ismi 
Nevin H^ cıvıtmaz, diğerinin ki ise Esin özel
dir. Her iMsi de tabiî olarak coğrafya hocasıdır. 
Birisi evlilik durumundan dolayı tâyinini iste
miştir fakat tâyini yapıldıktan sonra, tâyinini 
kabul etmemiştir, ikincisi ise, vazifeye baş
lamamıştır henüz. Bugün coğrafya dersleri de
min arz ettiğim gibi bir fakülte mezunu tara
fından ücretle kapatılmaktadır ve bu devre ta
biî olarak biraz ela fazla ders yapılmak sure
tiyle aradaki boşluk kapatılmış olacaktır ve 
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notları da alınarak karnesinde tabiî olarak coğ
rafya notu bulunmuş bulunacaktır. Ders dağı
tım çizelgesinin Bakanlığımızca tetkikinden an
laşıldığı üzere Türkiye'nin başka yerinde coğ
rafya dersi açık geçmemiştir ve kanaat notu 
verilmiyen okulumuz da yoktur. Ekim 1967 
ders dağıtım çizelgesine nazaran çeşitli branş
larda açık öğretmenlik vardır, bunların daha 
çoğu müzik, beden eğitimi gibi biraz da evişi 
öğretmeni gibi o bölgede dersi az olan kısım
larla, diğeri de lisenin 2 nci devresinde kimya, 
fizik, matematik ve yabancı dil gibi öğretmen 
adedi ihtiyacı karşılıyamıyan derslere mahsus
tur. 1965 -1966 öğretim yılı sonunda 31 . 8 .1966 
tarihine kadar yurdun her hangi bir yerinde gö
rev kabul edenlerden sırada 151 coğrafya öğret
meni adayı bulunmakta idi. 16 . 1 . 1968 
tarihi itibariyle coğrafya öğretmeni aday 
sırası 758 dir. Bunlardan 183 adaya tek
lifte bulunulmuş ve kabul edenlerin tâyinleri 
yapılmıştır. Coğrafya öğretmenliği için mü
racaat edenlere ait sıra, 1 Mart 1966 tarihinden 
itibaren tutulmaya başlanmıştır, bu tarihten 
önce ki müracaat sahiplerinin hepsine yer tek
lif edilmiştir. Kabul edenlerin tâyinleri yapıl
mıştır. 16 . 1 . 1968 tarihinde 575 öğretmen 
adayı sıra beklemektedir. 1 Eylül 1965 ten 
16 . 1 . 1968 tarihine kadar 281 coğrafya öğret
meni açıktan öğretmenliğe tâyin edilmiş bulun
maktadır. Türkiye'de yalnız Sincan'da sekiz 
coğrafya dersi açık geçmiştir, Türkiye'nin baş
ka yerinde açık geçen coğrafya dersi olmamıştır. 
Onun da sebebini söyledim, arz ettim. Bu acık 
zamanlarda olan kısımlarda coğrafya fakültesi 
mezunları tarafından doldurulmuştur. Fakat, 
öğretmenin haber vermeden ve not vermeden 
ayrılması yüzünden 1 nci devre coğrafya notu 
Sincan Lisesindeki karnelere geçirilememiştir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. Buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, söze başlamadan evvel 2 nci Beş Yıllık Plâ
nın yani, bugünkü iktidar tarafından hazırlan
mış bulunan Plânın 160 nci ve 161 nci sayfala
rındaki şu cümleleri okuyalım: «Ortaokullarda 
nicelik ve nitelik yönünden önemli bir tıkanık
lık ortaya çıkmış durumdadır. Bu kademede 
öğrenci, öğretmen oranlarında sınırlı bir iyileş
me olmasına rağmen verim düşmüştür. 1960 ta 

% 70 olan sınıf geçme oranı 1965 te % 50 ye 
düşmüştür. Liselerde bu oran 1960 ta % 62 
iken 1965 te % 49 a düşmüştür. 

ikinci Beş Yıllık Plân diyor ki; öğretmen 
öğrenci sayısında iyileşmeye rağmen, öğretmen 
sayısı artmış olmasına rağmen, gittikçe orta
okullarda ve liselerde, yani ortaöğretimde ve
rim düşmektedir. Bunu, ikinci Beş Yıllık Plân 
diyor. Sayın Millî Eğitim Bakanının imzası 
altında olan plân diyor. Nedir arkadaşlarım 
bunun sebebi? Bunun sebeplerini ben uzun 
uzun bu kürsüde defalarca anlattım. Ve de
dim ki, bunlardan birisi de, bu sebeplerden 
birisi de objektif olmayan personel idaresidir. 
iltimasa dayanan, adam kayırmaya dayanan 
personel idaresi. Bilhassa orta öğretimde bu 
hâd safhaya gelmiştir. Türkiye'nin, Avrupa'-
dâki, Amerika'daki meslektaşlarından asla geri 
olamıyan, onların standartlarından daha düçük 
olmıyan, çok iyi yetişmiş olan bir öğretmen 
kütlesine rağmen, ortaöğretimde bir türlü ve
rim yükseltilememekte aksine düşmektedir Bu
nun sebebi, iyi öğretmenlere rağmen, iyi yetiş
miş öğretmenlere rağmen personel idaresindeki 
hatalardır. Şimdi huzurunuzda sise bunun iki 
tane misalini arz edeceğim. Arkadaşlarım elim
de Millî Eğitim Bakanlığının bir neşriyatı var. 
Diyor ki; 1965 yılında coğrafya öğretmeni 399 
tane fazladır ve bu fazlalık devam edegelmiş-
tir. Demek oluyor ki, o günkü 399 ihtiyacın 
üstünde coğrafya öğretmeni vardır, hattâ he
saplamış, bütün okullar açılsa dahi 30 tane 
öğretmen 1968 yılında fazla olacaktır. Bunu 
ben demiyorum, Millî Eğitim Bakanlığı diyor. 
Millî Eğitim Bakanlığından Sayın Bakanın da 
verdiği rakamları tetkik ederseniz, 700 tane 
öğretmen müracaat halindedir, coğrafyadan. 
Şu halde önümüzde bol miktarda coğrafya öğ
retmeni var, ama Ankara'nın dibinde Sincan 
köyündeki çocukların karnelerine coğrafya no
tu verilemiyor. Sayın Bakan ne diyor; ikinci 
devrede diyor bu çocuklar birinci devrenin der
sini de yapacaklar. Peki çocuklar sınıfta kal
sa ne olacak o zaman? Madem bu coğrafya der
si üç ayda yapılabiliyor da bütün yılın, neden 
öyle ise dokuz ay okutuyoruz? Bu çocuklar 
zorluklara uğrayacaklardır. Bu çocukların 
çoğu köylü çocukları olduğu için müşkülâtla 
karşı karşıya kalacaklardır. Niçin kalacaklar
dır? öğretmenlerin ihtinıadmı yitirmiş olan 
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Ortaöğretim Umum Müdürlüğünün yüzünden 
kalacaklardır, iltimasın her türlüsünün fü
tursuzca yapıldığı Ortaöğretim Umum Müdür
lüğü, yüzünden yapacaklardır. Arkadaşlar, bu
gün Ortaöğretim Umum Müdürlüğü bir iltimas 
yuvası haline gelmiştir. Bunları bir başka mi
salle belirteceğim. Ben Millî Eğitim Bakanlı
ğı hak* anda açmış olduğum bir soruda; kendi
lerinin verdiği cevaplan zikrederek burada 
söyliyeceğim. Yakınımızda bir Polatlı vardır. 
Polatlı Lisesinden iltimasla iki tane Fransızca 
öğretmeni çekilmiş, Dikmen Ortaokuluna tâ
yin edilmiştir. Ben bunu bir defa daha bura
da söyledim. Fakat Sayın Millî Eğitim Baka
nı buna, hayır efendim yoktur böyle bir şey. 
hata değildir dediği için tekrar edeceğim bu 
noktayı. Ne var Dikmen Ortaokulunda? 27 
saat Fransızca dersi var. 27 saat Fransızca 
dersine iki tane öğretmene iltimas yapabilmek 
için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 4 tane 
Fransızca öğretmeni tâyin ediyor. Polatlı'da 
Fransızca dersleri o yıl boş geçmiştir. Dik
men'e tâyin edilen 4 tane Fransızca öğretme
ninden birisi Türkçe dersi okutmuştur. Şimdi 
arkadaşlarım, bütün Türkiye'de 3 358 saat 
Fransızca dersi bu tâyin yapılırken bos. An
kara'da 72 saat Fransızca dersi boştur, Po
latlı'da 9 saat Fransızca dersi bost-ıır, Bu. ço
cuklar, binbir müşkülâtla vatandaşın okula 
gönderdiği bu çocuklar, Fransızca dersi boş 
geçmekte ama şurada Dikmen Ortaokulunda 
Fransızca öğretmeni, asıl Fransızca öğretmeni 
Türkçe dersi okutmaktadır. Hakkâri'yi bir 
tarafa bırakalım, Edirne'yi de bırakalım bir 
tarafa, Kars'ı da bırakalım, ama şurada An
kara'nın içinde Fransızca dersleri boş geçerken 
Dikmen Ortaokulunda Fransızca öğretmenine 
Türkçe dersi okutmak arkadaşlarım vatanper
verlikle kabili telif değildir. Eğer bu memle 
kette bir kalkınma istiyorsak, eğer bu memle 
kette halk için çalışıyorsak, eğer bu memleket 
te vicdanımız bu millet için sızlıyorsa, bir ta
rafta Ankara'nın içinde Fransızca dersi bos ge
çip öbür tarafta Fransızca öğretmenine Türkçe 
okut. Bu mümkün değildir arkadaşlar. Bu or
taöğretimdeki iltimaslara bir dur demenin za
manı gelmiştir. Ben burada dosyada var Sa
yın. Bakan arzu ederlerse daha da fazla misal
ler verebilirim, çünkü elimizdeki dosyalarda 
bir hayli misaller var. Şimdi bu B8SÜ oluyor 

arkadaşlarım? Düşünün Polatlı'daki köy ço
cuğunu zavallı çocuk oraya geliyor, zaten bin
bir müşkilâtm içerisindedir. Hattâ öyle ki, 
beş altı kişi bir oda tutmuşlar, kendi elleriyle 
yemek pişiriyorlar, ve bu çocuk Fransızca der
sini bir sene okumadı mı ikinci sene Fransız-
cayı yürütmesine imkân ve ihtimal yoktur. He
le sıla da bir öğretmen gelir «ben üçüncü, dör
düncü sınıfın dersini isterim» derse bu çocuk
lar sapır sapır sınıfta dökülürler arkadaşlar 
Peki acaba bunların sonımluluğunu bu Orta
öğretim Genel Müdürlüğü iki tane öğretmene 
iltimas yapacağım diye üzerine alacak mıdır? 
Bunun acısını vicdanında duyacak mıdır ar
kadaşlar? Arkadaşlar sözü uzatmak istemiyo
rum, bugün elimizde çok iyi yetiştirilmiş orta
öğretim öğretmenleri var. Bu öğretmenlerin 
başka memleketlerdeki emsallerinden üstünlük
leri şuradadır ki feragatle yurdun her tarafın
da çalışmaktadırlar. Çok az da bir ücretle ça
lışmaktadırlar. Ancak, bunların personel ida
resini yapan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ob
jektif yollardan ayrılmış iltimas yapmaktadır. 
Adam kayırmaktadır ve bu yüzden ortaöğre
timde verim günden güne düşmektedir ve Sa-
ym Millî Eğitim Bakanının vazifesi buna bir 
dur demektir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edime Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosu
nun Sayın Başkanı ve sayın üyeleri, Sayın 
Mehmet özgüneş'in sözlerine, iddialarına işti
rake imkân yoktur. Verdikleri misallerle de 
iddiaları birbirleri ile birleşmemektedir. Ev
velâ sözlü sorumuzun mevzuu Sincan'daki coğ
rafya derslerinin açık geçmesidir. Bir de Tür
kiye'deki coğrafya öğretmenlerinin durumu
dur. .Ama ben diyorum ki, Sincan ilçesinde 
sekiz saat coğrafya dersi vardır ve bunun ka
in? at notunun verilmemesinin sebebi, burada 
coğrafya dersi okutulmamasından değildir, üc
retle ders okutan öğretmenin notları vermeden 
ayrılması ve yerine gelen öğretmenin de not 
verecek katlar bir zaman?nm kalmamış olma
sıdır, bu bir, İkincisi, bir sistem vardır. Ben 
Sayın özgüneş'in dediklerinin yüzde yüz aksini 
iddia ediyorum. Ortaöğretimde Millî Eğitim 
Bakanlığında kayırma ve iltimas yoktur. Bü
tün tâyinler objektif kıstaslara göre zaman ve 
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sıra esasına dayanmaktadır. Ama, coğrafya 
için de tâyin yaparken çok tabiî olarak sıra bek-
liyen öğretmenlere teklifte bulunmak ve bilâ-
hara da onun teklifinin geçeceği zamanı kabul 
etmek ve bu zaman zarfında onun vazifeye 
başlayıp başlamadığını kendisine bir imkân dâ
hilinde sağlamak lâzımdır. Muayyen şekilde 
verilen müddet zarfında vazifeye başlamazsa va
zifesine başlayıp ayrılırsa tabiî ki ondan son
ra gelene de aynı şekilde aynı hakla tanımak 
zaruridir. Aksi takdirde objektif bir esasa gö
re tâyin yapmak imkânı kalmıyor, 

Şimdi döndüler Dikmen okulundaki Fran
sızca meselesini tekrar zikrettiler, önümde 
dokümanlar yok, fakat kendilerine yazılı ola
rak arz ettim, bugün Dikmen Ortaokulunda 
bir tek Fransızca öğretmeni vardır ve bugün 
Dikmen Ortaokulundaki Fransızca dersleri bu 
eğratmen tarafından kapatılam&dığı için 2/3 
nisbetinde bir öğretmen tarafından bir de öğ
retmen olmıyan fakat Fransızca bilen bir kim
se tarafından ücretle kapatılmaktadır. Dedik
leri tarihte d^rt tane öğretmen tâyin edilmiş
tir. Fakat o tarihler muhtelif zamanlara ait
tir. Zamanı idaremde de değildir, kendileri 
de bunu bilirler. Onların tâyin ediliş şekilleri 
tamamen ders durıımur.?- c'öra tasfiye edilmiştir 
ve tekrar ediyorum husrün Dikmen Ortaoku
lunda durum, bir tek Fransızca öğretmeni var
dır, kifayet etmediği için bir öğretmen 2/3 üc
retle, bir de dışarıdan ücretle kabın edilen bir 
kinime tarafından okutulmaktadır. Binaen-
aleylı, Dikmen Ortaokulunda Fransızca- öğret
meninin Türkçe okuttuğu gibi bir hâdise yok
tur ve tekrar ediyorum, ortaöğretimde tama
men tâyinler objektif kaidelere göre ve sıraya 
dayanılarak yakılmaktadır. Elbetteki coğraf
ya öğretmeni bakımından da verim bakımından 
da meseleleri plânı Ü da belirttiği ölçüler için
de bu ciddiyetle ele almaktayız, Ama bugün 
coğrafya öğretmenlerine bir birikme varsa el
bette bu bugünün hatası değildir, dünden ge
len hataların neticesidir. 

Sonra, ikinci husus da Coğrafya Fakültesi
nin konterjanmı öğretmene göre tesbit etme
mekteyiz. Bunlar umumi kültür veren müesse
selerdir, bu miiesseleierden mezun olanlar is
terlerse öğretim sertifikası da almaktadırlar. 
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Öğretim sertifikası alanlara da biz imkânları
mız nisbetinde görev veririz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, arkadaşlarım, be
nim iddiam gayet açık. Türkiye'de 399 tane 
coğrafya öğretmeni fazla iken, çocuk okutma
dan, hastalıktan şundan bundan yüzlerce öğ-
ronmen sıra beklerken bugün kalkar iltimas 
için ücretle Sincanköyün öğretmenini tâyin 
edersen, o öğretmen de iki gün sonra -Sa
yın Bakanın da dediği gibi karneye kadar okut-
nıamıştır, birkaç gün ders okutur, ondan son
ra bırakır giderse - işte sonu böyle olur. Ne
den Sincan Lisesine asil öğretmen tâyin edil
miyor fazla olduğu halde? Ben diyorum ki 399 
tane coğrafya öğretmeni fazla. Ama buna rağ
men Ankara'nın burnundaki Sincanköy'e sırf 
birisine iltimas olsun diye ücretle ders okut-
turursanız sonu bu. Arkasından ben ne diyo
rum? Diyorum ki, «bu iltimas hâdiseleri mün
ferit değildir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
artık bir iltimas yuvası haline geldi» İşte diyo
rum ve misalini veriyorum: Sayın Bakan di
yor M: «O benim zamanıma ait değildir.» Nere
de bu Devletin devamlılığı, onu yapan Orta
öğretim Genel Müdürü yine yerinde. Onu ya
banların hali berdevam. Yapıyorlar yine, Sa
yın Bakan diyor M Fransızca öğretmeninin 
ders okuttuğu vâki değil. Müsaade buyurun 
Bakanlığın kendi verdiği cevabı burada oku
yayım. Benimki lâzım değil, kendi verdiği ce
vabı... Bakın arkadaşlarım işte şu yazı elime 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından 
elime verilmiş benim bir yazılı soruma Millî 
Eğitim Bakanının verdiği cevap. «Kayıtlara 
göre 3 358 saat Fransızca dersi bos geçmekte 
veya branş öğretmeni olmıyan şahıslar tara
fından kapatılmaktadır.» Bu bir. ikincisi «Adı 
gecen ortaokulda çalışan Fransızca öğretmenle
rinden birisi altı saat Türkçe dersi okutmakta
dır.» Bunu Bakanlık bana resmen Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı kanalı ile bana resmen 
bildiriyor. Verdiği cevap 25 . 1 . 1967 tarihli
dir. Burada deniyor ki «Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mehmet Özgüneş tarafından verilen 
25 . 1 . 1967 gün ve 7148... Falan falan falan 
yazılı soru önergesinin cevabıdır diye bana ve
rilmiş cevaptır. Bu yıl değiL benim bahsetti-
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ğim bu yıl değil. Ama arkadaşlar ben diyorum 
ki, iltimasın derecesine bakın, iki tane Fran
sızca öğretmenine iltimas yapabilmek için bu
rada Ankara'da 72 saat Fransızca dersi boş 
iken Polatlı'da ders okutan iki tane Fransızca 
öğretmeni oradan çekilmiş, şurada Dikmen'de-
ki ortaokulda 27 saat Fransızca dersine 4 tane 
Fransızca öğretmeni tâyin edilmiştir. Ve bu
nun sonunda bakmış ki Fransızca dersi boş, 
boş durmasın bari denmiş Türkçe dersi oku
tulmuş. Bu vaki. Sizin Bakanlığınızın bana 
verdiği cevap bu. Ortaöğretim bugün iltimas 
yapıyor arkadaşlar. Açık iltimas yapıyor. Ve 
bu yüzdendir ki ortaöğretimde verim günden 
güne düşüyor. Bu yüzdendir ki öğretmenler
de Bakanlığa karşı itimat günden güno sargılı
yor. Bu gerçek. Bu yüzdendir ki öğretmende 
moral kırıklığı var. Yüzlerce öğretmen hasta
lık yüzünden, karı - koca durumu yüzünden ço
cuk okutma yüzünden sıra beklerken sen Polat
lı'ya Ankara'nın yakınma gelmiş bir öğretmeni 
al, iltimas yapacağım diye getir, daha gerisini 
de söylemiyorum, hattâ hangi yollardan alındı
ğını da burada söylemek istemiyorum. Hangi hi-
lei şeriyeye uydurularak alındığını da söylemek 
istemiyorum. O da var dosyada. Bu doğru de
ğil. Benim dâvam bu arkadaşlar. Yalan mıdır 
bunlar. Şurada Sincanköy okulunda coğrafya 
derslerinin 398 öğretmen fazla ise ve burada da 
boş geçtiği vâki ise ki, vâki. Arkasından Tür
kiye'de de bu kadar Fransızca dersi boşken bı
raktım uzak memleketleri Ankara'da Fransızca 
dersleri boşken, 27 saatlik Fransızca dersine 
4 tane Fransızca öğretmeni tâyin edildiği vâki 
mı? Bu branş öğretmenlerinden bir tanesine de 
Türkçe okutulduğu vâki mı? Bundan sonra da
ha ortaöğretimde iltimas yapılmıyor diye söyle
nebilir mi? Ben Sayın Bakana bir sey daha 
söyliyeyim. Ortaöğretim Genel Müdürünün se 
çimlere girme hevesi Sayın Bakana çok pahalıya 
mal olacaktır. Bunu burada belirtmek isterim. 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Çok özür dilerim, me
seleyi uzatmak istemiyorum ama bir meselede 
anlaşmak lâzımdır, bir noktada anlaşmak lâ
zımdır. Ben diyorum ki, Sincan Lisesine iki 
tane coğrafya öğretmeni tâyini yapılmıştır eğer 

öğretmenler gitmemişse ortaöğretimin bunda ka
bahati ne? Sırası ne ise sıraya göre teklif yapıl
maktadır. ismini de veriyorum, bir tanesi 
Nevin Hacıyılmaz, diğeri Esin özeredir. Sin
can Lisesinde ücretle ders okutmak için öğret
men tâyin edilmemesi gibi bir durum yoktur. 
Ama birisi tâyinini demin arz ettiğim gib yap
mamıştır. Yapıldığı halde zamanında gidip işe 
başlamamıştır, ikincisine teklif yapılmıştır. 

ikinci meseleye gelince, konumuz Dikmen'-
deki Fransızca öğretmeni değil ki, eğer sual
leri Dikmen'deki Fransızca öğretmenlerinin 
durumu olsa idi, o meseleyi de o dört öğret
menin neden oraya tâyin edildiğini, hangi se
beplerle tâyin edildiğini, durumlarının ne ol
duğunu huzurunuzda arz ederdim. Sözlü soru
muzun konusu Sincan Lisesidir. Oradan Dik
men Fransızca durumuna atlıyoruz. Bugün 
ben de diyorum ki, kendileri evvelki bir yazı
yı okuyorlar burada, son yazılı sorularına kar
şı verilen cevabı okumuyorlar. Orada kendi
lerine demin arz ettiğim hususu bulacaklardır. 
Bugün Dikmen Ortaokulunda bir tek Fransız
ca öğretmeni olduğunu ve demin anlattığım 
tarzda diğerinin branş dışı bir öğretmenle diğe
rinin de 2/3 ile kapatıldığını bulacaklardır. 
Ama eski tarihteki bir durumun hangi sebep
lerle olduğunu sözlü soru önergesi konusu yap
mak istiyorlarsa yapsınlar. Kim ise bu dört 
öğretmeni tâyin edenler, hanoi sekenle tâvin 
ettiklerini de tahkik edelim. Eğer bunlar için
de suçlular varsa yakasına yapışalım. Ben id
dia ediyorum ki, orta öğretimde tâyinler tama
men sıraya girer, objektif kaidelere göre ya
nılmaktadır. Ama elbette öğretmenin sağlık 
durumu ile evlilik durumunu dikkate almak 
mecburiyetindeyiz. Elbetteki bunlara göre 
birtakım tâyinler yapmaktayız. Hiçbir vakit 
ortaöğretimde ve başka öğretim dallarında sı
ra dışı objektif kaideler dışı, hastalık dışı, 
aile durumu dışı tâyinler yapılmamaktadır 
Bilhassa iddia ettiğimiz şey Millî Eğitimdeki 
tâyinlerin objektif olmasıdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş bir sorunuz 
daha var. Bu soru ile ilgili mi konuşmak isti
yorsunuz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan buraya yüz kere çık
sa hakikati itiraf etmedikçe, ben de yüz kere 
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çıkacağım. Bu memleketin hayatiyeti ile iliği-
li olması bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Karşılıklı cevap ve 
düşünceleri bildirmenin kaç defa yapılabilece
ğine dair tüzükte bir hüküm olmamakla bera
ber, tüzükte bir istikamet vardır. Karşılıklı 
düşünce ve cevaplar her defasında 15 dakikayı 
geçemez demek suretiyle birincisinde tahdidet-
mediği zamanı ikincisinde tahdidetmiştir. Bu 
bakımdan Sayın özgüneş buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, bir Bakanı din
liyorsunuz, ben sözü dağıtmak istemiyorum. 
Objektif olmıyan personel dairesinin bir hata
sı var. Maarif Vekâleti koskoca bir yazı beş 
geçirir, o zaman içinde ihtiyaçları ve tayin
leri yapmaz, öğretmen oraya gidecek mi git-
miyecek mi sormaz, mektepler açıldığı zaman 
tâyinleri çoğu kere yapmaya başlar. 

Şimdi Sincan Lisesinde sekiz saat coğrafya 
dersi boşsa, yaz aylarında doldurmak mümkün
dür. Son saate kadar beklemek ondan sonra fa
lan falan öğretmenlere teklif ettik, ama yetiş
medi, gitmediler demek bir mazeret teşkil etmez. 
Ben diyorum ki, 399 tane fazla öğretmen var. 
Ve ben diyorum ki, tekrar bu öğretmenler fazla 
iken Ankara için sıra bekliyen öğretmenler sı
rada dururken buna rağmen Sincan Lisesine öğ
retmen tâyin etmemek hele dışardan alıp, şu 
adama bir iyilik olsun diye ders okutturmak 
yanlıştır. Ve bu çocukların dersi boş geçmiştir. 
İltimasa misal olmak için ben tutuyorum, Dik
men Ortaokuluna tâyin edilen Fransızca öğret
menini anlatıyorum. Sajnn Bakan diyor ki, efen
dim, şimdi hazır değilim, dosyam yoktur. Sajan 
Bakanın bana yazdığı üç tane mektup var bura
da. Biz Sayın Bakanla bu konuyu kendi aramız
da uzun uzun mektuplaşarak halletmiştik. Yaz
mışım, fakat yazısında bakan ısrar etmiştir, de
miş ki, bu hata değil. Şimdi Sayın Bakan çıkıp 
buraya diyebiliyor mu ki, kendi mektuplarında 
vardır o. Diyebiliyor mu ki, hayır 27 saatlik 
Flansızca dersine dört tane öğretmen, tâyin edil
memiş. Ne zaman olmuş? Şimdi Bakan diyor ki, 
efendim bugün bu kalkmıştır. Ne zaman kalk
mıştır? Ben soruyu verir vermez kalkmıştır. 
Şimdi Türkiye'deki her iltiması ben takibedece-
ğim, buraya getireceğim, yazılı sözlü soru vere-
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| ceğim, Bakan düzeltecek. Kim dedi, Teftiş Ku-
| rulu Başkanı verir diye? Ben bir misal yakalı-
j yorum ve o misalle gösteriyorum ki, bu böyle-
j dir. Sayın Bakan diyor M, ortaöğretimde yok. 
j Arkadaşlar eskiler demişler ki, «Dilde söz elde 

burhan gerek» delilin var mı elinde dilinden söz 
j çıkar. Ben delil veriyorum burada. Kimin deli-
Ş lini veriyorum? Sayın Bakanlığın yazdığı yazı-
[ yi veriyorum. Bakanlığın kendisi diyor ki, Dik

men Ortaokulunda 27 saat Fransızca dersi var
dır, bu Fransızca dersine dört tane öğretmen tâ
yin ettik diyor ve bunlardan biri de altı saat 
Türkçe dersi okutuyor diyor. Yine Bakanlığın 

! kendisi diyor ki, Türkiye'de 3 358 saat Fransız-
j ca dersi boştur. Yine kendisi diyor M, Aukara'-
I daki boş saatler 72 diyor. Arzu ederseniz okuyo-
I yım verdiği cevabın hepsini buradan. Buna rağ-
J men hâlâ çıkıp da iltimas yok demek mümkün 

mü? Var arkadaşlarım var. Ortaöğretimde ilti-
I mas var ve bugün dediğim gibi dünya standart

larına hemayar bizim öğretmenimiz bulunduğu 
I halde hattâ öğretmenler diğerlerinden daha fe

ragatli olduğu halde bugün orta öğretimin eği-
j tim seviyesi gittikçe düşmektedir. Bunu da plân 

diyor ben demiyorum. Öyle ise ben diyorum ki, 
| bunun yolu çıkıp burada yoktur demek kâfi de-
I ğil, delil getirmek lâzımdır. Bir diğer yol; bu 
I yoldan vazgeçmek lâzımdır. Bu iltimasa dur de-
I mek lâzım diyorum. Çok itaatli, verilen her emri 
I yapar, kanun nizam dinlemiyen bir genel müdür 

belki iyi bir şeydir. Bakana rahatlık verir ama 
sonunda bu kürsüde adamı müşkül duruma dü
şürür. 

Ben tekrar ediyorum, ortaöğretimdeki ilti-
i mas kaldırılmalıdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met Özgüneş'in Millî Eğitim BJianhğına bağlı 
orta dereceli okullarda uygulanmak üzere yayın
lanan sınıf geçme ve imtihan yönetmeliğine dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Er-

i tem'in cevabı (6/487) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Burada. Sayın 
I soru sahibi buradalar, soruyu okutuyorum. 
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9 . 1 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 

Soru : 1. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli 

okullarda uygulanmak üzere yayınlanan (smıf 
geçme ve imtihan yönetmeliği) hakkında Ba
kanlığınıza intikal etmiş şikâyetler ve sızlan
malar var mıdır? 

Soru : 2. 
Varsa mahiyeti nedir? Bu şikâyet ve sızlan

maları gidermek için hangi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan ve sayın 
üyeler. Orta dereceli okullardaki smıf geçme ve 
imtihan yönetmeliği hakkında birtakım sızlan
malar olmuştur. Bakanlık müfettişleri ve Talim 
Terbiye Heyeti üyeleri tarafından Türkiye'nin 
her tarafında durum tetkik edilmiştir. Orta de
receli okulların müdürleri toplanmıştır. Talim 
Terbiye Heyeti Başkanı ve üyeleri, Bakanlık 
müfettişleri tarafından mesele hep birlikte göz
den geçirilmiştir. Okul - aile birliklerinin de mü
talâaları alınmıştır. Basında çıkan muhtelif şi
kâyetler değerlendirilmiştir. Bütün bu değer
lendirmeler neticesinde yeni hazırlanmış olan ve 
önuygulamaya konulmuş bulunan sınıf geçme ve 
sınıf yönetmeliğinin bilgi ve kabiliyete göre yö
nelme baki kalmak suretiyle şartlarımıza uymı-
yacağı anlaşılan hükümleri değiştirilmek sure
tiyle ikinci dönemden itibaren yönetmelik bu de
ğişiklikleriyle uygulanmaya konmuştur. Bu ye
ni değişiklikler tabiî olarak basma açıklanmış, 
bütün okullara gönderilmiştir. Öyle inanmakta
yım ki, bu kadar üzerinde hassasiyetle durul
duktan sonra şartlarımıza ve eğitimin istekleri
ne, ilkelerine en uygun bir yönetmelik hazırlan
ması mümkün olmuştur. Böylelikle hazırlanmak
ta, önuygulamaya koyulmakta bulunan yönet
meliğin gerçeklerimize ve eğitim ilkelerimize 
uygun tarzda değişikliği yapılarak bu tarzı ile 
uygulanmasına başlanmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; bir müddet önce Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından orta dereceli okul
lar için bir yönetmelik yapılarak derhal bu
nun uygulanmasına geçildiğini biliyorsunuz. 
Sayın Bakan bu yönetmeliği, eğitimde büyük 
bir reform olarak bu Parlâmento içinde ve 
Parlâmentonun dışında takdim etmiş, ayrıca 
öğrencileri kabiliyetlerine göre yetiştireceğini 
ve dolayısiyle verimi artıracağını ve her hali 
ile iyi bir yönetmelik olduğunu defalarca belirt
miştir. Ben gündem dışı bir söz alarak bu işin 
hatalarını burada belirtmeye çalıştım. Maksa
dım ne bir Millî Eğitim Bakanını yıpratmak, 
ne şu, ne bu. istedim ki, memleket çocukları 
müşkül duruma düşmemiş olsun, kötü duruma 
düşmemiş olsun. Bununla da iktifa etmedim. 
Baktım bakanlık bu gündem dışı konuşmamı da 
nazarı itibara almak niyetinde değil, görüşle
rinde ısrar ediyor, 31 Ocak tarihli bir önerge 
vererek bizim içtüzüğümüzün 40 ncı maddesi
ne göre durumun komisyonda görüşülmesini 
teklif ettim. Komisyon bu teklifi ittifakla ka
bul etti. Fakat bugüne kadar sayın Bakan 
komisyona teşrif etmediler. Şimdi arkadaşla
rım, biliyorsunuz ki üç haftadır da bunun için 
sıra bekliyoruz, gelsin de görüşelim diye. Ken
dilerine teşekkür ederim, nihayet bugün teşrif 
ettiler ve bunun görüşülmesi mümkün oldu. 
Evvelâ arkadaşlarım, şu reform meselesi üze
rinde duralım. Acaba bir imtihan yönetmeliği
ni değiştirmekle eğitimde reform yapmak müm
kün müdür? Hattâ sadece imtihan tekniğinde 
reform yapmak mümkün müdür? Arkadaşlarım, 
benim üzerime tesir eden eğitim idaresi fak
törleri bilhassa şunlardır : Birincisi; müfredat, 
ikincisi; öğretmen, üçüncüsü; öğretim metot
ları, dördüncüsü; ders araçları, beşincisi; mu
rakabe metotları ve nihayt ders araçlarının 
belki bir tamamlayıcısı olarak sayılabilecek 
olan eğitim tesisleridir. Bunlar içerisinde eği
tim üzerine büyük ölçüde tesir edecek husus, 
doğrudan doğruya müfredattır. Şimdi, bizde 
müfredat şu durumda iken bir profesör, Tür
kiye Bilimsel Araştırma Kurumunun toplantı
sında açıkladı. Liselerde Ortaçağ usulleri uygu
lanıyor, dedi. Bu sayın profesörün ismini bura
da saygı ile zikretmek isterim. Çünkü son yıl
larda eğitim üzerinde en isabetli teşhisi bu 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki bu sa-
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yın profesör koymuştur. Sayın Profesör Ta
ner diyor ki; Türkiye'de liselerde Ortaçağ me
totları tatbik edilmektedir, içerde teferrua-
tiyle anlatıyor. Nasıl beyin torpillediğini orta
okul ve liselerde müfredatı uzun uzun izah edi
yor. Arkadaşlarım, geçen sene, altında iki 
tane de Adalet Partili arkadaşımızın imzasının 
(bulunduğu bütçe raporunda ortaöğretim müf
redat programları için cansız, kuru, bilgiyi 
insan beynine istif etmeyi hedef tutan bu müf
redat mutlaka değiştirilmelidir, diyor. Uzatmı-
yayım, müfredat bu kadar berbat iken, ders 
araçları noksan iken bütün bunları bir kenara 
itip, şimdi arz edeceğim sakat bir imtihan tali-
matiyle gelip imtihan ve eğitimde reform yapa
cağım, öğrencileri kabiliyetlerine göre yetişti
receğim demeye imkân yoktur. Hele bir eğitim
cinin ağzından böyle bir sözün çıkmasına imkân 
yoktur. Kaldı ki arkadaşlarım, şu elimde bir 
ders notu var, bu ders notu 1953 senesinde ya
zılmıştır. Eğer sayın Bakan şu 1953 senesinde 
yazılan ders notunu okusalardı bu hataların 
hiçbirisine düşmezlerdi. Ders notlarına kadar 
girmiş hakikatlerin sayın Millî Eğitim Baka
nının da görmesi için yurt çocuklarını tecrü
be tahtası gibi kullanmak asla eğitim politika
sına uygun deildir. Sen ders notlarına kadar 
girmiş hakikat olsun, bunları al, tut yurt ça
pında bir defa daha deniyeceğim de, yurt ço
cuklarını tecrübe tavşanı gibi kullan, ondan 
sonra onbeş gün evvel reform diye ortaya çık
tığın konuyu gel, de ki; evet talebelerin aley
hine kısımlar var, onları düzelteceğim, yurt 
gerçeklerine uymıyan kısımlar var, onları dü
zelteceğim, hunlar Millî Eğitim Bakanının ağ
zından çıkmış sözlerdir. Hani reform idi? Yok 
arkadaşlar yok. Bu reform değil, bu kloro
formdur. Ama eğitimde reform istiyenler var 
ya o eğitimde reform istiyenlerin burnuna uza
tılmış bir kloroform. Dedi - kodusu bir iki se
ne devam edecek. Bu kloroform ile eğitim dü
zeni aleyhinde bulunanlar bir müddet daha 
uyuyacaklar. O zamana kadar, hani size bir 
hikâye anlattım, bir zaman ya Padişah ölür, 
ya at ölür, ya ben ölürüm. Olmaz arkadaşla
rım, bu zihniyetle bu yürümez. Şimdi bir bir 
imtihanın yönetmeliğini ele alıp acaba bir re
form mu, kloroform mu, nedir ne değil göre
lim. Evvelâ arkadaşlarım, bu imtihan yönet
meliği İstanbul'da tahsilini, Fransa'da yap

mış bir eğitimcinin söylediğine göre, ki doğru 
olup olmadığını Fransa'dan sormuş bulunuyo
rum. Cevap gelince daha geniş açıklamalar 
yapacağım. 1890 senesinde papaz okulunda 
bir yıl müddetle tatbik edilen fakat mahzurları 
görülüp kaldırılan bir yönetmelikmiş. Eğer 
bu doğru ise, eğer bu eğitimcinin iddiası doğru 
ise, 1890 senesinde bir papaz okulunda tatbik 
edilip, sonra mahzurları görülüp terk edilen 
bir yönetmelikte mesele daha da doğru ortaya 
çıkar. 

Şimdi arkadaşlarım, bunun kusurlarını ele 
alalım. Sayın Millî Eğitim Bakanı tam numa
rayı on numaradan yüz numaraya çıkardığı 
zaman bir reform yaptığı kanısına varmıştır. 
Arkadaşlarım, bugün bütün dünyada bilinir 
ki, hattâ eğitim idaresi yapılan okullarda tec
rübe olarak gösterilir M, imtihanlar İM ana-
grupa ayrılır. Birisi, objektif imtihanlardır. 
Buna test sistemi de denir. 

İkincisi, sübjektif imtihanlardır, buna kom
pozisyon tipi de denir. Kompozisyon tipi imti
hanlar kanaate dayanır. Kanaate dayanan im
tihanlarda tam numara on numaradan daha yu
karıya çıkmaz. Bu böyle iken eğer test imtihanı 
yapacak olursak ki, soru sayısı normal olarak 
elli civarında veya bunun üstündedir. O saman 
tam numara yüz olur. Eğer test sistemi çok ge
liştirilir büyük zaman verilir, geniş konularda ya
pılacak olursa, tam numara bin olur. Şu halde 
iünyanm her tarafında kanaat notu doğrudan 
doğruya tam numara on. Şimdi arkasından bir 
rivayet çıkar, bunu tabiî Bakan çıkarmıyor bu 
rivayeti. Efendim, biz bunu test sistemi yapıl
sın diye çıkardık ama öğretmenler test metotla
rını bilmediği için tatbik edemediler. Dolayısiy-
le bizim metot aksadı. Yanlış arkadaşlar, işte 
elimde o, o meşhur eğitimde reform yapacağı 
ilân edilen ve fakat kısa zamanda bir fiyasko ile 
neticelenen şu meşhur yönetmeliğin ikinci mad
desi diyor ki; «Burada verilen notlar kanaat no
tudur» Şu halde Bakanlık daha bunu yayarken 
diyor ki; verilecek notlar kanaat notudur. Şu 
halde ders notlarına 1953 yılında çıkan bir ders 
notuna geçecek kadar basit hakikatleri yeniden 
bizim Bakanlığın öğrenebilmesi için bütün yurt 
çocuklarını tecrübe tahtası olarak kullanmak 
hatadır. Bu bir. 

İkincisi arkadaşlarım; ikmal imtihanları kal
dırılmıştır. Bunun yerine ortalama yükseltme, 

— 1508 — 
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not yükseltme gibi birtakım imtihanlar konmuş
tur. Ne samana konmuş arkadaşlarım bu? Mel-
tep tatil olduktan hemen onbeş gün sonraya 
Şimdi ayaklarım;2i biraz yurdun toprağına atar
sak bu memlekette bir yılda öğrenmediği Fran 
sızcayı, İngilizceyi, matematiği, fiziği, Mmyay 
bu çocukların onbeş günde öğrenip tekrar imti 
hana girmesini kabul etmek cidden bu memleket
te yaşamamak olur. Bizim memlekette Fransız 
ca, ingilizce gibi yabancı diller en iptidai metot
larla tutulmaktadır. Bir sene içerisinde sater 
çocuk hepsini kavrıyamıyor. Bir de siz gelir de 
bunu hemen 15 gün sonra ikinci imtihana korsa
nız mümkün değil. Hiç değilse buna bir yaz ta
tili vermek biraz vakitli ailelerin öğretmen tut
masına veya dershanelere göndermesine bir kı
sım komşu çocuklarının birbirine yardım etmele 
rine imkân vermek ve Eylülde çocukları imtiha
na sokmak lâzım. Bu da son derece hatalı bi 
yol. Nitekim Bakan bu yoldan dönmüştür. lOf 
numara 10 a indiği gibi daha iyi tartacak şöylr 
olacak, böyle olacak diye mübalâğa ile yapılan 
bu sistem nasıl 10 a döndü ise arkasından not 
yükseltme ortalama yükseltme gibi birtakım ka
rışık metotların yurt gerçeklerine uymadığı ta 
lebenin aleyhine olduğu Bakanlık tarafından biz
zat görülmüş, o da tutmuş atılmış yine. Peki 
bir nokta daha var, arkadaşlarım, 1 Eylülde 
okul açılıyor. Şimdi köy durumunu bilenler, köy 
sel durumları bilenlera pekâlâ bilirler ki, 1 Ey
lülde o civarın da tam mânası ile memlekette is
tihsal zamanıdır. Ve bııgiin orta öğretime devam 
eden çocukların önemli bir kısmı bilhassa köy 
çocukları istihsale katılırlar. Siz 1 Eylülde okulu 
açtığınız takdirde bu takdirde, bilhassa köy ço
cuklarının önemli bir kısmının devam etmesi 
mümkün değildir. Nitekim ilkokullar Eylül ayı
nın 11 veya 17 sinde açıldığı halde ilkokul öğ 
retmenlerinin ifadeleri ile sabittir ki, 15 gün 
20 gün, bir ay çocuklar okula devam edememek
tedir. Şu hale göre yine getirip bunu 1 Eylülü 
koymak sakattır, yanlıştır. Memleket gerçekle
rine uymıyan bir durumdur. Bundan sonra ar
kadaşlarım, bir dersten imtihana girip öbür der
sin notunu yükseltmek uygun değildir. Çünkü 
bâzı dersler vardır ki, mutlaka lisede çocuğun 
okuması lâsımgelir. Bunların basında matema
tik gelir. Çocuk bundan iyi yetişmek zorunda
dır. Efendim bunun şu tarafa kaabiliyeti, bu ta
rafa kabiliyeti olmaz. Lisede matematik kültürü 

T-imıyan bir insanın kültürü hayat boyunca ak-

Şu halde düşünmeyi iyi öğretmek için çocu
ğa mutlaka sağlam bir matematik kültürü ver
mek zaruridir. Ayrıca bu da bir aksaklıktır. 
Bundan sonra arkadaşlarım, yeni yönetmeliği 
görmedik, hangi yönetmeliktir ama matbuattan 
aldığımız intiba şu: Peki ikmal imtihanları yi
ne Eylüle atıldı. 1 Eylülde okullar açılacak, Ne 
zaman ikmal imtihanları yapılacak? Ya Eylül
den evvel yapılacak veya Eylül ayı içerisinde 
yapılacak. Peki bu müddet zarfında bu çocuk
lar nasıl derse başlıyacaklar? Hangi sınıfta der
se başlıyacaklar? Sonra uzun uzun aleyhine ko
nuşulan borçlu geçme ve dışardan bitirme im
tihanları yeniden aleyhinde bir hayli bulunduk, 
dedik ki, eğitsel esaslara aykırıdır, şu dedik, 
bu dedik, bakanlık bunun hakkında bir hayli 
radyoda beyanat verdi, matbuata beyanat veril
di, bu kürsüden konuşuldu. Fakat bir bakıyor
sunuz yine bu dışardan bitirme imtihanı yine 
gelmiş yönetmeliğe. Biz bunların üzerinde men
fi veya müspet bir kanaat belirtmiyoruz. Ama 
diyoruz M, bir bakanlık ki, koskoca Talim Ter
biye Dairesi ile koskoca genel müdürleriyle 
burnunun dibini görmez. Yurt gerçeklerine akıl 
erdiremez. Onunla intibak temin edemez. Bir 
yönetmelik çıkarır. Büyük bir mübalâğa içeri
sinde, kabartma içerisinde getirir buraya der 
ki, bu eğitimde reform yapacakken bu talebe
yi kendi istidatlarına göre inkişaf ettirecekken 
ondan sonra bir bakarsınız ki, bir ay sonra de
diklerinin hepsinden geri dönmüş. 180 derece 
çark etmiş ve bundan sonra gelmiş eski sistem. 
Arkadaşlarım. Burada matbuatta çıkan bütün 
yazıları ben kestim. Bir tane dahi lehinde yazı 
yok. O derece yoktur ki, hiçbir zaman Adalet 
Partisine karşı olduğu iddia edilemiyecek olan 
öğretmen dünyası tamamen aleyhindedir. Eli
mizde bir mecmua var Türk Dünyası. Aynı şe
kilde aleyhindedir. Hem son derece ağır bir dil
le aleyhinde yazmıştır. Peki bütün herkes aley
hinde, ondan sonra bir bakıyoruz ki, biz dönü
yoruz, rahatlıkla dönüyoruz, burada diyoruz 
ki, evet öyle söylemiştim, ama şimdi döndüm. 
hatalarını anladım. Yarılış arkadaşlarım. O za
man ne lüzum var koskoca Talim Terbiye Dai
resine. Eğer bir ay sonrasını göremiyecekse bü
tün Türkiye çapında bunlar tatbik edildikten 
sonra, ancak görebilecekse o zaman Talim Ter-
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biye Dairesinin ihtisasına ne lüzum var? Son
ra kaldı ki, imtihan talimatı ile bir memlekette 
eğitim verimini düzeltmeye imkân yoktur. Ba
kın arkadaşlarım size bir vesika okuyayım. «Se
viyesi dünyaya örnek olan Fransız bekaleryası 
esasında geçen asra ait bir yöneltmelikle yapıl
maktadır. Almanyada 'olgunluk imtihanları 
1901 den kalma bir yönetmelikle yürütülmekte
dir. Şu halde siz müfredatı değiştirdikten son
ra şu sayın profesörün söylediği gibi bu durum
da, bu berbat durumda olan müfredatı değişti
rip o müfredatı düzelttikten sonra imtihan yö
netmeliği şöyle olmuş veya böyle olmuş önemi 
yoktur. Nitekim başka memleketlerde 100 sene
lik, 50 senelik imtihan yönetmelikleriyle pekâlâ 
imtihan yapılmaktadır, imtihan yönetmeliği o 
kadar önemli değildir, önemli olan müfredattır. 
Müfredata el atma cesaretini gösteren müfreda
tı değiştirme imkânını bulan, işte o zaman re
form yapmış olur. Yoksa getir 10 numarayı 100 
numaraya çıkar, o imtihanı al buradan öbür ta
rafa götür. Ondan sonra çık deki ben eğitimde 
reform yapıyorum. Kimse inanmaz arkadaşlar. 
Bu bir kloformdur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Pek muhterem sena
törler, yönetmelik bir papaz okulunun veya fa
lanın tercümesi değildir. Yönetmelik, çıkarıl
mış olan yönetmelik, Talim Terbiye Heyetinin 
iki yıl müddetle Türkiye'nin tecrübelerini dik
kate alarak, eğitim ilkelerini dikkate alarak be
liren eğitim temayüllerini dikkate alarak hazır
ladığı bir yönetmeliktir. Yönetmeliğin iki hede
fi vardır. Bir tanesi çocuğun ilgi ve kabiliyete 
göre yönelmesini sağlamaktır, ikincisi de çocu
ğun seviyeli şekilde yetişmesini mümkün kıl
maktır. Hiçbir vakit biz millî eğitimdeki refor
mun sadece değerlendirme sistemi olan imtihan 
ve sınıf geçme yönetmeliği ile olduğunu iddia 
etmedik ve etmemekteyiz. Biz aynı zamanda 
müfredat programları üzerine eğilmişizdir. Sa
yın özgüneş'in burada belirttiği gazetedeki ma
kale, bizim Türkiye Teknik Bilimsel Araştırma
lar Kurumu ile beraber tanzim ettiğimiz fen 
programları değiştirmenin yaptığı bir toplantı
da ortay ere atılan bir fikirdir. Binaenaleyh, biz 
evvelâ müfredat programlarım ele aldık. Müf
redat programlarını iki kısımda ele aldık. Bir 

tanesi fen programları. Bunu tübitakla beraber 
müşterek olarak geliştirmekteyiz. Fen eğitimini 
geliştirme için de müfredat programlarımızı za
manımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirmekte-
yiz. 

ikincisi, biz elbette ki, ders araçları olmak
sızın iyi bir eğitim yapılamıyacağını çok iyi 
bilmekteyiz. Bu bakımdan genel müdürlüğü
müz, Eğitim Araçları Genel Müdürlüğü bu se
ne planlamanın da bu hususa verdiği kuvvet
lendirme sayesinde daha çok ders malzemesi ve 
aracı yapacak hale getirilmiştir. Ve beş ilimiz
de de deneme mahiyetinde kamyonlarla gezici 
lâboratuvarlar kurmuşuzdur, bunun ilkini ge
çen sene Elâzığ'da tatbik ettik. Fevkalâde başa
rılı netice aldık. Seyyar lâboratuvarlarla fizik 
ve kimya deneylerini tamamen her okulda yap
mak mümkün olmaktadır. Bu ekiplerin başın
da da sureti mahsusada eğitilmiş fizik ve kim
ya öğretmenleri vardır. Binaenaleyh, Sayın öz
güneş'in belirttikleri gibi müfredat programla
rının cesaretle ve büyük bir dikkatle ele almış 
bulunduk, bulunuyoruz. Birincisi fen program
larını tübitakla beraber geliştiriyoruz. Diğeri 
de sosyal bilimlere ait olanları da bizim Talim 
ve Terbiye Heyeti ve ilgili mütahassıslardan 
kurulu teşekküller halinde geliştirmektedir. 

Üçüncüsü, öğretmen dâvası muhakkak ki, 
eğitimin en mühim davasıdır. Bütün gücümüz
le öğretmen yetiştiren kurumlar üzerine eğil
miş bulunuyoruz. Aldığımız ve almakta olduğu
muz tedbirlerle öğretmen, ilköğretmen okulla
rından eğitim enstitülerine, yüksek öğretmen 
okuluna kadar büyük itinayı göstermek sure
tiyle meselelerine eğilerek bu memleketin en 
büyük dâvası olan kaliteli, memleket sever, mil
liyetçi öğretmenler yetiştirmeyi dâvamızın baş
lıca meselelerinden ele alıyoruz. Aynı şekilde 
metot dâvası da üzerinde ehemmiyetle durdu
ğumuz bir husustur. Ama bütün bunların üze
rinde de bunlarla beraber millî eğitimde re
formu sağlıyacak olan değerlendirme sistemi de 
vardır. Bu değerlendirme sisteminin iki özelli
ği vardır. Bir tanesi çocuğun ilgi ve kabiliyeti 
istikametinde gelişmesini sağlamaktır. Bu hu
susta ileri sürdüğümüz reform buradan gel
mektedir. Bugün bütün dış ülkelerinde üzerin
de ehemmiyetle durduğu çocuğun oryantasyo-
nunu sağlamak meselesini biz bu yönetmelikle 
ele aldık ve bu husustan dönmedik. Bunun esa-
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sı, çocuğun ilgi ve kabiliyetine göre fen bölü
münde veyahut sosyal bölümlerde gelişmesini 
sağlamaktır. Bunun dışında seviyeli yetişmesi
ni sağlamak için birtakım prensipler ortaya 
atıldı. Bu prensiplerin elbette ki, veliler tara
fından, elbette ki, basın tarafından elbette ki, 
aydınlar tarafından tutulması lâzımdı. Bu me
sele ya zamanı gelmediği için veyahut Türki
ye'deki ayrı ayrı atmosferlerin neticesi olarak 
benimsenmedi. Tabiî olarak benimsenmiyen bu 
hususlarda ısrar etmenin de mânası yoktu. Ney
di bu seviyeli yetiştirme? Birincisi çocuğun 
bütün yıl okulda dersleri ile meşgul olmasını 
sağlıyabilmek. Bu bakımdan imtihanları Hazi
rana aldık. Sebep 15 gün içinde çocuğun yetiş
mesi değil. Bütün yıl çocuğun dersleri ile meş
gul olmasını mümkün kılmaktı. Ve Hazirana al
makla sağlamak istediğimiz şey de öğretmeni 
ile, eğitim vasıtaları dâhil öğretmeni, öğrencisi 
ile bir dinlenme geçirerek bu zaman zarfında 
dinlenmiş, okulu hazırlanmış yeni ders yılma 
terütase girmesini sağlamaktı. Ama ileri sürdü
ğümüz bu noktayı nazar, efkârı umumiye tara
fından ya kâfi derecede anlaşılamadığı için ve 
yahut da hakikaten bugünün şartları için ye
terli imkânlar olduğu için anlaşılamadığından, 
bir memnuniyetsizlik yarattı ve bunun da muh
telif şekillerde daha ileri gitmesi ihtimalini gö
rerek ve yaptığımız tetkiklerde bunu tesbit et
tiğimiz için bu hususlardan vazgeçtik. Tekrar 
arz ediyorum. Yönetmeliğin esas gayesi ilgi ve 
kabiliyete göre yetiştirmektir. Ne idi o? Bir ço
cuk, eğer fen veyahut sosyal bilgilerde muay
yen seviyeyi tutturuyorsa diğerlerinde muay
yen derecenin altında olmasına rağmen ortala
ması kendisinin ileri tahsili yapabilecek formas
yona geldiğini gösterebilirse o çocuğa geçme 
hakkını tanımaktı. Bu yine bugün muhafaza 
edilmiştir. Ama bunlar arasında hiçbir vakit 
seviye düşürülmesini tasvibetmedik. 

Nitekim ortaokullarda bitirme imtihanı üç 
dersten yapılmaktadır. Bu derslerden bir tanesi 
Türkçe kompozisyondur, ikincisi, matematik, 
üçüncüsü de çocuğun seçimine tabidir. Kabili
yeti fen bölümüne, fen bilgilerine ait ise fen bil
gileri dersleridir, sosyal bilgilere ait ise sosyal 
bilgiler dersidir ve biz tekrar bu getirdiğimiz 
sistem ile Sayın Özgüneş'in de müfredat pro
gramlarının henüz çok yüklü olan kısımlarında 
çocuğa her sahada aynı derecede yormamayı 

da dikkate aldık. Bu sebeple lise bitirmede de 
muayyen şekilde liseyi bitirme haline gelen ço
cuğu 13 dersten değil 6 dersten imtihana gir
mek hakkını tanıdık. Bunlar tabiî edebiyat şu
besi veya fen şubesi olmasına göre mecburi 
derslerdir. Veyahut bu 6 dersi şu tarzda ifade 
itmek de mümkündür; iki ders çocuğun millî
lik kültürünü ortay ere koyan, Türk olduğunu 
ve Türklüğünü bilmesini icabettiren derslerdir. 
iki ders istikbalde takibetmeleri zaruri olan, 
kendisinin tamamen branşının dersidir. Diğer 
iki ders de seçime tabidir. Bu seçimlerden bir 
tanesi fen bölümüne aittir, diğeri sosyal bölüm
lere aittir. Binaenaleyh, şunu arz etmek istiyo
rum ki, bu yönetmelikle, biz herşeyin, Millî Eği
tim reformunun değerlendirme usulü olan yö
netmelikle halledileceğini kabul etmemekteyiz. 
Müfredat programlarına, ders araçlarına ve öğ
retmen yetiştirmek ve öğretim metotlarına bü
yük bir ehemmiyetle eğilmiş bulunmaktayız. Ve 
bir meseleyi denemeden de neticesine varmak 
mümkün değildir. Biz, bugün ortayere çıkmış 
olan yönetmeliğin birtakım üzüntüler yarattığı
nı kabul ediyorum, birtakım huzursuzluklar ya
rattığını kabul ediyorum. Ama bunun nedenleri 
arasında pek çok meseleler vardır. Bunlara gir
meyi faydalı bulmuyorum. Fakat şu kısa bir 
denemeden sonra Türkiye'nin uzun yıllar değiş-
tiremiyeceği hem de eğitim şartlarına uygun bir 
yönetmeliğe kavuşmuş olduğunu arz ediyorum. 

Diğer bir husus da her halde yeni değişik
likleri, bilmiyorum ellerine belki geçmemiştir, 
Eylül ayında hem imtihan hem ders nasıl olur? 
dediler. Hayır. Derslere Ekim ayında başlana
caktır. Eylül ayı imtihan ayıdır. Böyle bir çe
lişme yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın özgüneş, buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler. Sayın Bakan «bunun hsnüz sa
manı gelmemiştir» demeselerdi huzurunuza tefe-
rar işgal etmiyecektim. Demek ki, Sayın Ba
kanın kafasının arkasında bir fikir var. Di
yor ki, ben?m getirdiğim yönetmalik doğru idi, 
ama halk efkârının tazyiki altında demek he
nüz zamanı gelmemiş değiştirdim. Yok ar
kadaşlarım esas anlaşılması lâzımgelan nokta 
burasıdır. Sayın Bakanın getirdiği yönetmedik 
(A) dan (Z) ye \kadar sakatlığın başı şudur 
ki, bir çocuğun temayülleri istikametinde ge-
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liştirilmesi sureti katiyede bir ölçme vasıtası 
olan imtihanlarına buna bütün dünya eğitim
cileri güler arkadaşlarım. Yani Senato kürsü
sünden şu sözlerin söylenmiş olmasını ben Türk 
eğitimi bakımından doğru bulmadım. Buna 
bütün dünya güler arkadaşlarım. Yani bir in
san çıkar ve derse ki, ben imtihan yönetme
liğini değiştireceğimi, bu sayede çocukları, 
kendi arzuları istikametinde, kabiliyetleri is
tikametinde geliştireceğim, verimlerini yük
selteceğim, derse buna bütün dünya güler. 
Olmaz , bu mümkün değildir, bu yanlıştır. Bu 
bir. 

tkincisi, Sayın Bakan, biz bunu iki sene 
inceledik, diyor. Ben buna daha çok üzül
düm. Demek M, Türkiye'de burnunun dibini 
göremiyen bir Talim ve Terbiye Dairesi var, 
iki sene üzerinde çalışıyor. Ondan sonra bir 
tatbikata koyuyor. Bir ay sonra neticesi kal
maz. Olur mu arkadaşlarım? Öğretmen ina
nır mı böyle bir Talim Terbiye Kuruluna, ta
lebe inanır mı böyle bir Talim Terbiye Ku
ruluna, veli inanır mı, böyle bir Talim ve 
Terbiye Kuruluna? Sen bir yönetmelik yap, 
iki sene üzerinde çalış, bütün öğretmenleri, öğ
rencileri ve idarecileri fikrini aldım dersen ve 
ondan sonra bütün bu hususlar ortaya çı
karsa ondan sonra, bu öğretmen bu öğrenci, 
bu veli kalkar bu Bakanhğa inanmazsa haksız 
sayılır mı? Olmaz arkadaşlar, imtihan yönet
meliği ile talebeyi kendi kabiliyeti istika
metine sevk etmek mümkün değildir. Öyle 
olsaydı liselerde bir fen ve bir edebiyat kolu 
ayrılmazdı. Onları da rahatçacık kendi istika
metlerine sevk ederdik. Müfredatla ancak ta
lebe kendi kabiliyeti istikametinde elitilebilir. 
Müfredat programlarında değişildik yapılma
dıkça imtihanda yapılacaik değişikliklerin hiç
bir kıymeti yoktur. 

İkincisi, denemek için bütün vatan sathını 
teşmile lüzum yokki. Bakanlık yıllarca de
neme liseleri, ortaokulları kabul etmiş. Bu gibi 
hususlar hele ne olacağı belirsiz, nasıl tesir 
edeceği belirsiz, 1953 te ders notlarına kada,r 
sakatlığı geçmiş bâ^ı sistemleri yine denemeye 
kalkarsanız, hiç olmazsa bu 1 - 2 lisede dene
nir de ondan sonra yurt sathına yayılır. Sanki 
büyük bir reform. Aman ne olur ne olmaz 
biran evvel tatbik edelim de bu reform ta
hakkuk etsin, diye bütün memkıket sathına 

yayarsanız sonu böyle olur. Ne hakkımız var 
arkadaşlarım. Bakın bütün eğitim idaresi 
dersi yapan okullarda şunu tecrübe olarak tat
bik edilir. Hangi okulda, kanaat notları 10 
dan daha yukarı doğru çıkarsa 100 üzerinden 
olursa öğretmenin verdiği not düşer. Aynı şeyi 
1 000 yapın daha da düşer. Bu tecrübe, hem 
öyle M, bir hakikati bulmak için yapılmaz bu. 
öğrencilere tavanın ne olması lâzımgeidiğini 
öğretmek için öğretilir. Bu kadar bu artık eği
tim idaresi derslerinde bir öğretme tecrübesi 
olarak kullanılan bu hususu bilmeden getirir, 
ille de ben iyi ölçsün diye 100 yapacağım de
mek, cidden Türk eğitimi adına utanılacak bir 
olaydır. Bütün Dünyada biliyor bunu. Sayın 
Bakan çıkar da der mi ki bana «şu Dünya falan 
memlekette kanaat notları 100 üzerinden ve
rilir» imkân var mı arkadaşlarım? Yok yok. 
Mümkün değil, E, biz getirip bunu böyle yapı
yoruz. Sonra sayın bakan «Ekime aldık» diyor. 
Tebrik ederim teşekkür ederim. Türkiye'de 
okulların açılması için ideal gün 1 Ekimdir. E, 
peki bunu bilmiyorlar mıydı yıllardan beri ge
tirdiniz 1 Eylüle koydunuz okulların açılması
nı. Ondan sonra şimdi diyorsunuz yeniden 1 
Ekime getiririm. E, arkadaşlar bu memleketi 
yazboz tahtası haline mi getirdik biz. Her uğru
na gelen, her canı istiyen her eğitim heveslisi 
bu memleketin eğitimi üzerinde bir tecrübe mi 
yapacak, bu yanlış bir yol. Bu dişinden, tırna
ğından günlük rızkından artırarak çocuğunu 
okutan velilere karşı asgari saygısızlık olur. 
Ben burada bu konuşmayı bilhassa şunun için 
yapmak istiyorum : Sayın bakan bundan sonra 
böyle şeylere girişmemelidir. Bundan sonra adım 
atarken çok düşünmelidir. Arkadaşlarım sözle
rimi bitirirken bir noktayı daha cevaplandı
rıp ondan sonra kürsüden inmek istiyorum. 

Sayın bakan dediler ki «biz müfredat üze
rinde çalışıyoruz.» Dün bir vali ile görüştüm. 
Bir meseleyi anlatırken vali dedi ki «birgün 
çıktım gittim eve, anne dedim Erzuruma tren 
gelecek, aman sus oğlum.» demiş. «Bu benim 
kızlığımda söylenen lâftı» Sayın bakan bana 
diyor ki, müfredat programları değişecek, ben 
daha ilkokul talebesi iken bu lâflar söyleni
yordu. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz.. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Senatonun çok muhte
rem Başkanı ve çok muhterem üyeler, huzuru
nuzu fasla işgal ettiğim için tekrar özür dile
rim, ama Sayın Özgüneş'i cevaplandırmak za
ruretinde kalıyorum. 

Evvelâ bu yönetmeliği ben getirmedim, bu
nu bilhassa belirtmek istiyorum. Ama, mesuli
yetten de çekindiğim için değil bu. Çünkü Sa
yın Özgüneş Bakanın getirdiği yönetmeliği, de
diler. Bu yönetmelik tamamen teknik usuller
le hazırlanmıştır. Tekrar ediyorum, iki yıllık 
bir müddetle Talim ve Terbiye Heyetinin bir 
çalışması sonunda hazırlanmıştır. Hazırlanması
nı mütaakıp bütün valilere gönderilmiştir. Mil
lî Eğitim müdürlüklerinin başkanlığında orta 
dereceli okulların müdürleri toplanarak bu yö
netmelik gözden geçirilmiştir, mütalâalar yürü
tülmüştür ve gelen mütalâaların hepsi de müs
pettir. Bundan sonra yürürlüğe konmuştur bir. 
İkincisi, bu yönetmelik aleyhinde çok yazılmış
tır. Kabul ediyorum. Ama bunun hepsinin tek 
tek sebepleri gösterdikleri gazetedeki aleyhte 
yazıların hangi sebepten doğduğunu ben bili
yorum. Ama katiyen Sayın özgüneş'le alâkalı 
olarak değildir. Gösterdikleri gazete ile alâkalı 
olarak söylüyorum bunu. Ama bu sebepleri bu
rada tahlil etmenin iç meseleyle ilgili bir tarafı 
yoktur. Ama bu yönetmelik lehinde olan pekçok 
terbiyeciler, eğitimciler bulunduğunu da Sayın 
özgüneş'e ifade etmek isterim. 

Bu yönetmeliğin bu tarzda devamını talebe
den pek çok, tekrar ediyorum, eğitimcilerin ve 
velilerin bulunduğunu belirtirim. Ama, Türki
ye'nin ortamı içerisinde fevkalâde istismara ko
nu olacak bu mevzuun efkârı umumiyede yanhş 
anlaşılması karşısında daha fazla direnilmesinin 
Türkiye'nin şartları itibariyle velilere huzur ge-
tirmiyeceği kanaatindeyim. Diyorlar ki, yönet
melikle ilgili ve kabiliyete göre yönetmenin söy
lenmesi dünyayı güldürür. Hayır arkadaşlarım, 
biraz sonra kendileri de bir çelişmeye düşüyor
lar, fen ve edebiyat şubesini misalini veriyorlar. 
işte bu yönetmelik, fen ve edebiyat şubesi mi
sali demektir. Ne demektir fen ve edebiyat şu
besi? Çocuğun muayyen sahadaki, yâni fen ders
lerinde muayyen programa, muayyen ölçüde 
tatbik edeceksin, muayyen derecede falan ders
lerden sorumlu olacaksınız, filândan daha az so

rumlu olacaksınız. İşte bu, yönetmelik de bunu 
getirmektedir. Eğer bir çocuk kendisinin fen bö
lümü ile ilgisini görüyorsa, o sahada yürüyecek
tir, edebiyat sahasında, sosyal bilgiler sahasın
daki derslerden kendisini yavaş yavaş berî kıla
caktır. Böylelikle kabiliyeti ortaya çıkacak ve 
o kabiliyetin istikametinde gelişmesini mümkün 
kılacaktır. Bu deneme liseleri tabiî bu maksatla 
yapılmamıştır. Bunların gayesi ayrıdır, ben sö
zü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben de yö
netmelikle beraber diğer meseleler de ele alın
mıştır. Verdikleri misal inşallah gerçek çıkmıya-
caktır, bana bu tarzdaki hareketlerden kaçın
mamı tavsiye ediyorlar. Teşekkür ederim, ama 
bir yandan da müfredat programlarının değiş
mesini arzu ediyorlar. Eskisi gibi olmamasını, 
bunun falan valinin, falan hikâyesi gibi sürün
cemede kalmamasını istiyorlar. Ben de kendile
rine diyorum ki, müfredat programlan büyük 
bir hızla ele alınmıştır ve neticelendirilecektir. 
Ama bütün tecrübelerden de faydalanılacaktır. 
Mutlak surette daha geniş olarak efkârı umumi-
yenin müfredat programları üzerinde de müta
lâası alınacaktır. Ve müfredat programları uy
gulamaya konulmadan evvel Millî Eğitim Şûrası 
da toplanacaktır. Millî Eğitim Şûrasından da 
müfredat programları geçirilecektir. Ondan son
ra uygulamaya konulacaktır. Böylelikle kendi
lerinin saydıkları gibi eğitim reformunun ger
çekleşmesi içki yönetmelikle, beraber, öğretmen 
sorunu, ders araçları, müfredat programı ve me 
tot meseleleri bir anda ele alınmak suretiyle heı 
türlü kalkınmamızın, gelişmemizin ve huzuru
muzun mesnedi olan dayanağı olan millî eğitim
de gerekli reform, bunların hepsinin bir arada 
ahankli şekilde uygulanmaya konulması ile ger
çek safhasına girecektir ama bu hazırlanmış yö
netmelik, günümüzün şartlarına, memleketimi
zin şartlarına ve eğitimin icaplarına uygun, en 
uygun bir sistem olarak gerçekleşmiştir. Bu ka
dar kısa zamanda, bu kadar eksiksiz bir uygula
maya koymak birtakım baştan gelen huzursuz
lukları giderici bir netice verecektir. Bu yönet
melik uygulandığı zaman görülecektir ki, tatbik 
ilerlediği zaman görülecektir ki, hakikaten ço
cuklarımızın ilgi ve kabiliyetleri istikametinde, 
daha iyi yetişmelerini sağlayıcı bir sistem ola
caktır. Kafamın arkasında kalan bir şey yoktur. 
Ama nazari olan bâzı iyi şeyleri söylemekte de 
fayda vardır. Ben şunun için söyledim, elbette 
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ki, çocuklarımızı daimî olarak, yıl içinde okulla 
ilgili kılsak her gün derslerini hazırlıyabilmele-
ri imkânını sağlasak, mutlaka bir eğitimde bü
yük bir hamle yapmış oluruz. Ama bunu tek ba
şıma ben yapamam. Hep beraber Millî heyecan
larını çok iyi bildiğim Sayın Özgüneş gibi çok 
heyecanlı arkadaşlarımın da bu dâvayı ancak 
desteklemeleriyle beraber olabilir. Çünkü imti
hanları çoğaldığı nisbette, imtihanlar gferiye 
atıldığı nisbette talebelere bir rehavet çöktüğü, 
bu suretle bugünkü işini yarına bırakma usulü
nün olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan eğitim 
kurallarına uygun olarak çocukları günlük der
si hazırlıyabilmeleri g-ayesiyle ve yeni ders yı
lma da herkesin daha zinde olarak girmesini 
sağlamak için tıpkı ilkokullarda olduğu gibi im
tihanların Hazirana alınması düşünülmüştü. 
Ama tekrar ediyorum, umumi efkâr tarafından, 
kavranmadığı, benimsenmediği için doğruca hu
zursuzluklar veli üzerinde yaratacağı üzüntüler 
karşısında bu sistemin bugün için devamı fay
dalı mülâhaza edilmiştir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Arka
daşlar, bir iki noktanın mutlaka aydınlatılma
sında fayda var. Sayın Bakan dediler ki; «Özgü
neş, bir tezadın, çelişmenin içinde». Bir taraftan 
diyor ki, «imtihan yönetmelikle talebelerin ka
biliyeti istikametinde geliştirilemez», öbür ta
raftan diyor ki, «hem edebiyat kolu vardır, hem 
fen kolu vardır.» 

Arkadaşlarım evvelâ ben yönetmelikle deme
dim. imtihan Yönetmeliğiyle talebelerin kabili
yetleri yönünden gelişmesi olmaz. Yani bu iş im
tihan meselesi değildir. Nitekim Sayın Bakanın 
tezat diye verdikleri yer tamamen beni takviye 
etmektedir. Edebiyat ve fen şubesinin müfre
datı ayrıdır. Herkes bilir bunu, lisede çocuğa 
olan herkes bilir. Edebiyat şubesinin müfreda
tı ile, fen şubesinin müfredatı, birbirinden ay
rıdır. Orada çocuğun fene karşı, sosyal bilimle
re karşı kabiliyeti olanları, sosyal bilimler isti
kametinde fen bilimlerinde kabiliyetleri olanla
rı fen bilimleri istikametine sevk edebilmek için 
ne yapmışız? Müfredatı değiştirmişiz. Şimdi Sa
yın Bakan burada diyor ki, ben ille de imtihan 
metotlariyle değiştireceğim olmaz. Arkadaşlar, 
İmtihan Yönetmeliğiyle olmaz bu bir imtihan 
Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak sureti kati-
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yede talebeleri kendi kabiliyetleri istikametinde 
geliştiremezsiniz. Bunun aksini söyliyen bir eği
timci varsa lütfen bana Sayın Bakan ismini ver
sin, özel olarak versin biçolnıassa, gideyim şu 
adamın rahlei tedrisine oturayım, şu yaştan son
ra ben eğitim öğreneyim. Yok. 

ikincisi, Sayın Bakan daima şu kanaattedir; 
bu nazari olarak doğrudur ama, birtakım çev
reler kışkırttı, birtakım, sahalar bunu teşvik et
ti sonunda talebe hareketleri oldu, veliler bunun 
aleyhinde bulundu. Arkadaşlarım bu fikir de 
yanlıştır. Halk arasında güzel bir söz vardır, 
derler ki: «Atın kuyruğunu el yanında kesme, 
İrim isi usun der, kimisi kısa der.» Demokrasi at 
kuyruğunun el yanında kesildiği bir rejimdir. 
Siz hazırlanacaksınız yıllarca iyice ölçeceksiniz, 
biçeceksiniz ondan sonra el yanına çıkıp atın 
kuyruğunu keseceksiniz. Sadece bir talim ter
biye üyesi ki, onu burada hürmetle anarım. 
Çünkü istifa etti, baktı İd, hata etmiş, Talim 
Terbiye Kurulu üyeliğinden istifa etti bırakıp 
gitti. Eir kişinin olup kendi amellerine bir söze 
göre değil, bunun doğru olup olmadığı Fransa'
dan gelen cevapla belli olacak. Bir papaz oku
lunda İ880 da tatbik edilen bir yönetmeliği esas 
alarak bir yönetmelik yap, ondan sonra tut mem
leket sathında tatbik et. İşte o zaman gayet ta
biî ki, kimi uzun der, kimi kısa der. Ne veliyi 
itham etmeye, ne de talebeyi itham etmeye im
kân yoktur. Kanaatim odur ki, evvelâ Bakan
lık kendi, kendini itham etmelidir. Bu Yönetme
lik Bakanın Yönetmeliğidir. Çünkü kendisinin 
altında imzası var. Bütün sorumluluk Bakanın 
şahsına ait. Nasıl bunu bir reform diye buraya 
gelip iftihar payını kendileri alıyorlarsa bugün 
ortaya bütün mahzurları çıktığı zaman sorum
luluğuna da Sayın Bakanın katlanması lâzımge-
li,\ 

Arkadaşlarım bir diğer nokta Sayın Bakan, 
«Biz bunları maarif müdürlüklerine yazdık.» di
yor. Onlar bütün ortaokul ve lise müdürlerinden 
müteşekkil komisyon kurdular vo bize verdikleri 
raporların hepsinde bunlara iyi dediler. Arka
daşlarım ben de gittim vilâyetlere, affedersiniz 
kendimden bahsetmek için söylemiyorum, ben 
buraya gelmeden evvel vilâyetlerin birçoklarını 
dolaştım, öğretmenlerle görüştüm, velilerle gö
rüştüm, maarif müdürleri ile görüştüm, okul mü
dürleri ile görüştüm, arkadaşlarım, okul mü-
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dürleri bihaber. Bir maarif müdürüne sordum, 
ismini burada vermek istemem, çünkü adamın 
ekmeğine mâni olmak istemem, dedim ki, Allah 
aşkına ne yazdınız bu Yönetmelik hakkında; 
«Vallahi bize yazı geldi, şu Yönetmelik hakkın
daki fikrinizi bildirin.» Çünkü bundan evvel 
başka bir yönetmelik gönderilmiş. Kırmızı kap
lı bir Yönetmelikmiş. Bir de su yeşil kaplı Yö
netmeliğin üzerinde diyor ki; «Daha evvelki 
gönderdiğimiz yönetmeliği hrha edin.» Bezrek 
ki, Bakanlık bundan evvel bir yönetmelik gön
dermiş. Biz de, diyor, nasıl yapacağımızı bilmi
yorduk eh, bir fikir yazdık. Yani ne velilerin, 
ne müdürlerin toplantısı var, ne şu var, ne bu 
var birçok vilâyetlerde benim gitmediğim vilâ
yetlerde ise bilmeni ama benim gidip gördüğüm 
vilâyetlerde müdürler bundan bihaber. E, kal
dı ki, o da olsa arkadaşlarım, doğru değildir. 
Müdürlerin üzerine bunu, ben yüzde yüz yıkıyor 
demiyeeeğim Sayın Bakan ama, konuşmaların
dan öyle anlaşılıyor ki «Ben ne yapayım, yani 
müdürlere söyledim, onların da hepsi evet dedi». 
Hayır arkadaşlar, Bakanlık sadece sormuştur. 
Bakanlık sorduktan senra onlar da nasıl yapa
caklarını düşünmemişler ve böylece Millî Eği
tim Müdürlüğü kendi nektai nazarını yasmış. 

Bir diğer nokta arkadaşlarım, bu Yönetmelik 
hatalı yönetmeliktir, görülmüştür bu. Ve ben 
görülmüş olmasını memnuniyetle kabul ediyo
rum ve kendilerini tebrik ediyorum, hatada:: 
dönmek fazilettir. Ancak Bakanın bir ısrarı 
vardı:1, düVorlar ki, hayır efendim sureti katiye-
de bu nazari olarak bir yönetmelik doğrudur. 
Hayır arkadaşlar, nazari olarak da yanlıştır. 
Sonra Sayın Bakan diyorlar ki «birçok eğitim
ciler de buna iyi diyorlar.» Yine özel olarak 
istirham ediyorum, hangi eğitimciymiş bu yö
netmeliğe iyi diyen, şu eğitimciyi görelim, şu
nun ismini ben istirham ediyorum, bana versin
ler, özel olarak versinler hiç değilse, göreyim 
bakayım şu yönetmeliğe iyi diyen acaba gö
zünde, Talim Terbiye Üyeliği, Umum Müdür
lük sevdasında olan eğitimciler mi, yoksa ken
dini eğitime vermiş eğitimciler mi? Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmaç'ın, kaymakamların görev ma
hallerine dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'tn cevabı (6/488) 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve sayın soru sa
hibi buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, içişleri Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmaç 

29 Aralık 1967 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan kararname ile (72) kaymakamın görev 
mahalleri değiştirilmiştir. 

1. Bahis konusu tâyinler, «Kaymakamların 
nakil yönetmeliği» nin 7 nci maddesiyle ne su
retle bağdaştırılmaktadır? 

2. Bu nakilden sonra, kış mevsiminin icabı 
dolayısiyle, kaç kişi memuriyet mahalline gi
dememiş ve binnetice yeni görevine başlıyama-
mıştır? 

3. Halen kaç ilçe kaymakamsızdır? 
4. Halen kaç kaymakam, başka memuriyet

lere nakil için, Bakanlığın muvafakatini iste
miştir? 

5. Kaymakamlığın cazip bir meslek haline 
getirilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, Sayın Artukmaç'ın sorularına cevaplarımı 
arz ediyorum. Kaymakamların nakillerini der
piş eden yönetmelik 1965 tarihlidir ve bugün 
dahi meri olan yönetmeliktir. Yönetmeliğin 
7 nci maddesine göre senede iki defa kayma
kamların nakilleri yapılmaktadır. Bahar ve 
sonbahar nakilleri. Nisan, Mayıs aylarında ba
har, Ağustos ve Eylül aylarında sonbaharda 
nakilleri yapılmaktadır. Fakat bu sene nakiller
de hakikaten üç aylık bir gecikme olmuştur. 
Sebepleri şudur; 1967 yılı Birinci Beş Yılık 
Plânın son senesidir. İcra plânlarının, icra prog
ramlarının tatbiki bakımından 72 kaymakamın 
yönetmeliğe göre yer değiştirilmesi talimatna
me icabı olması hasebiyle Ağustos veya Eylül 
ayında nakiller halinde Birinci Beş Yıllık Plâ
nın, icra programlarının aynı kaymakam tara
fından ikmali fevkalâde sıkıntılı bir durum 
arz edeceği cihetle Eylül ayında yapılması ikti
za eden nakilleri üç ay geriye bıraktık, birinci 
sebep bu. 
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İkinci sebep, 15 Kasım Kıbrıs hâdiseleri do-
layısiyle bilhassa bâzı kazaların kaymakamları
nın, idare âmirlerinin mahallinde ve yerlerinde 
bulunması millî güvenlik bakımından zaruri 
idi. Bu ild sebeptendir ki, Eylül ayında yapıl
ması iktiza eden, 1987 yılı Eylül ayında yapıl
ması iktiza eden nakillerin, kaymakam nakil
leri 3 ay geciktirilmiştir. Esas itibariyle 1965 
yılında hazırlanan ve meri olan nakil yönetme
liği bugünkü şartlarımıza uygun bulunmamak
tadır, bâzı maddeleri itibariyle. Evvelce de bu 
konuda bu kürsüden maruzatta bulunmuştum. 
Yönetmelik üzerinde çalışmalarımız vardır. En 
kısa zaman içinde yönetmeliğin eksik ve noksan 
tarafları değiştirilecektir. 

Kış sebebiyle yapılan 7-? kaymakamdar 
Şarka ve mahrumiyet bölgelerine gidemiyer 
hiçbir kaymakamımız yoktur, hepsi vazifeleri 
basma gitmiş bulunmaktadırlar. Halen 11.1 ka
zamızda kaymakamımız yoktur, yani 571 kaza
mızın 111 inde kaymakam yoktur. Şimdi asker
liğini bitiren yeni 25 kaymakamımız- ela vazife
ye gidecektir, böylece zanediyonım ki, 90 a düş
müş olacaktır. 

Kaymakamlığın caxip hale getirilmesi konu
su ve meslekten ayrılmamaları mevsim hakika
ten İçişleri Bakanlığının üzerinde durduğu ve 
çalışmalarında esas ittihaz ettiği bir mevzudur. 
Bu hususta kaymakamların meslekten ayrılma
maları ve mesleki günün şartlarına göre maddi 
ve mânevi yönden takviye hususunda Bakanlı
ğın çalışmaları mevcuttur. Ümidederiz ki kısa 
zaman içinde bilhassa kaymakamlarımıza bâzı 
maddi imkânların temini hususunda Hükümet 
sizleri memnun edecek davranışta bulunacak
tır. 

Halen sözlü soru verildiği zamana kadar is
tifa etmiş tek kaymakamımız var idi. O da 
Şarktan Sındırgı'ya tâyin edilen kaymakam ar-
kadaşımızdı. Tamamen ailevi ve hususi sebep
lerle istifa etmiştir. Ve bu durumunu izale ettik
ten sonra tekrar mesleke avdet edecektir. Bu
nun haricinde nakilleri yapılan 72 kaymakam
dan bugüne kadar sözlü soru verildiği ana ka
dar istifa etmiş başka arkadaşımız yoktur. Baş
ka mesleke de geçmek için dilekçe vermiş başka 
kimse yok idi. Son anda Elmalı Kaymakamı hâ
disesi vardır, eğer soru sahibi arkadaşım bura
da bu konunun izahını arzu buyurursa tama

men objektif şekilde arz ederim, fakat soru ile 
ilgili olmadığı için, meseleyi de bir polemiğe 
dökmemek için müsaade buyurursanız ben 
şimdi soru sahibi arkadaşım arzu etmeden 
yok etmek istemiyorum. Ama arzu buyu
rurlarsa kendilerine bu kürsüden hiç vesi
kaya lüzum görmeden ki, hafızamda tarihleri 
lahi vardır, Yüce Senatoya malûmat arz edebi
lirim. Zanediyorum ki, sorularını hulasaten mad
de madde cevaplandırmış ve arz etmiş bulunu
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK AETÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

laşkan, muhterem arkadaşlarım, izahlarından 
lolayı Sayın Bakana teşekkürlerimi arz ederim. 

Bendeniz sorularımın sınırları içinde kala
rak konuşmamı yapmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım kaymakamlar, hak
kında kısa mâruzâta bulunmak istiyorum.. Bilin-
iiği gibi kaymakam günün 24 saatinde görev
lerinin sorumluluğunu taşıyan ve vazife başın
da bulunan bir kimsedir. Toplum kalkınmasının 
başta gelen bir elemanıdır. Hattâ toplum kalkın
masının yapıcılarmdandır. Bu sıfatlarla kay
makam daima halkın içinde ve halkla beraber
dir. Bundan dolayıdır ki, herkesin gözü. kayma
kamdadır ve herkes kaymakamın fahrî müfet
tişidir. Bıı durum kaymakamın her hareketinde 
ilçiilû ve temkinli olmasını ve görevlerinin ifa
sında hareket serbestisine ve mânevi desteğe 
•sahip bulunmasını icabettirir. Bu iki unsurdan 
birinin aksaması kamu hizmetlerinin aksaması
na sebebolur, ölçülü ve temkinli olmak şahsa 
bağlı bir keyfiyettir ama, vazifenin ifasına el
verişli delili bulmak ve netice olarak hareket 
serbestisini kazanmak ise, Hükümetin tutumu
na bağlıdır. Hükümet ve özellikle İçişleri Ba
kanlığı idarenin tarafsızlığı esprisi içerisinde 
kaymakamım gerek maddi ve gerek mânevi ba
kımdan desteklediği müddetçe hizmetlerin ve
rimli olduğu bir vakıadır. 29 Ara.lık 1967 tari-
li Tâyin Naldl Kararnamesi bize kaymakamla
rın arz ettiğim destekten yoksun olduklarını 
intibaını vermektedir. Her ne kadar Sa-ym Ba
kanımız bunların muayyen zamandan sonraya 
nakillerinin yapılması için sebepleri burada be
yan ettiler. Bu sebeplerden birisi, icraat prog
ramlarının tatbiki bakımından kaymakamların 
Eylül ayından sonraya kalmasının zaruri oldu-
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ğunu ve bu sebepten 2 - 3 ay daha nakillerinin 
geciktirildiğini beyan buyurdular. 

İkinci sebebolarak Kıbrıs hâdiseleri dolayı-
siyle kaymakamların yerlerinde kalmalarının 
faydalı ve lüzumlu olduğunu ifade buyurdular. 
Bendeniz bunu kabul ediyorum. Yalnız şu hu
susu da ifade etmek istiyorum; bu kadar tehir 
edildiğine göre kış ortasında bu kimseleri şimdi 
ilerde arz edeceğim, kış ortasında yerlerinden 
alınması doğru değildir. Bunların biraz daha 
3 ay daha 4 ay daha görevlerinin uzaması ve 
Mayısta veya Haziran ayında vazifelerine şevk
lerinin daha uygun olacağı kanaatindeyim. Şim
di bunun da sebeplerini arz edeceğim, 

Evvelemirde bu kararnameyi kanaatimce hu
kuk devleti mevfumu ile bağdaştırmak sordur. 
Çünkü bu nakil ve tâyinler halen yürürlükte 
olan Kaymakamlar Nakil Yönetmeliğinin 7 nei 
maddesine aykırıdır. 7 nci madde aynen şöyle 
diyor. «İdari zaruretler hâriç nakiller her yıl 
Mayıs, Haziran ve Ağustos, JÖyliil aylarında ya
pılır. Şu halde yönetmelikte zikredilen Mayıs, 
Haziran veya Ağustos, Eylül ayları Ğı&nda ya
pılan nakiller düpedüz yönetmeliğe aykırıdır. 
Bu nakillerin idari zaruret sebebiyle başka bir 
deyimle mücbir bir sebep dolayısiyle yapıldığını 
iddia etmek mümkün değildir.» Çünkü 1, 2, 3, 5 
kjşi hakkında idari zaruret sebebi öne sürülebi
lir ama 72 kişi hakkında böyle bir sebep derme-
yan edilemez. Demin de arz ettim, Sayın Bakan 
burada Kıbrıs hâdiselerini ve icra programları
nın tatbikini ileri sürdüler, belki bunları bir 
zaruret olarak kabul etmek gerekebilir. Ama, 
bunların zaruri olarak kış ortasında yollara dü
şürülmesi caiz değildir. Ve kabulü mümkün de
ğildir. Bunlar Eylül ayında yapılması lâzınıge-
len nakillerdir. Demin de arz ettiğim gibi bunu 
şimdi icra etmiş şekilde bir beyanın makbul 
olmaması gerekiyor. Çünkü bu takdirde Bakan
lık vazifesini zamanında yapmamış duruma dü
şüyor. Her ne hal ise muhterem arkadaşlarım 
bu nakillerin, kış ortasında (asıl sadede geliyo
rum) yapılması isabetli bir hareket olmamıştır. 
Bu zamansız nakillerin kaymakamları gerek 
maddi ve gerek mânevi bakımdan yıprattığına 
şüphe yoktur. Maddi bakımdan yıpratmıştır, 
çünkü odununu, kömürünü ve kış erzakını te
min etmiş olan bir kimsenin -bunları bir kalem
de bırakıp aynı şeyleri yeni memuriyet mahal

linde tedarik külfetini ve fiyat farklarını tak
dirlerinize bırakıyorum. Çocukların mevsimsiz 
olarak okul değiştirmesi ve perişan olması da 
problemin başka bir yönünü teşkil etmektedir. 
Kış ortasında yola çıkan ve mevsim icabı yeni 
memuriyet mahalline ulaşamamış olan bir kay
makamın çeldiği sıkıntıyı ve duyduğu ezayı da 
Yüce Senatonun takdirlerine arz etmek istiyo
rum. 

Bâzı kaymakamlar tanıyorum, muhterem ar
kadaşlarım memuriyet mahallerinden ayrılmış
tır. Ama ayrıldığı günden bir ay sonra kış do
layısiyle yeni vazifelerine ancak varabilmiş-
lerdir. Bunları da bu arada belirtmek isterim. 

Bakanlığın bu ve buna benzer tutumu, özel 
olarak ve itina ile yetiştirilmiş olan kaymakam
ların kendilerine yeni meslek aramalarını ve 
içişleri Bakanlığı camiasından uzaklaşmalarını 
mucibolmaktadır. Bendeniz bu kanaatteyim. 
111 e yakın şimdi Sayın Bakanımız ifade ettiler. 
ben 150 kadar biliyordum 111 e yakın kayma
kamlığın münhal olması sebebini de buraya 
bağlamak lâzımdır. Buna meydan verilmemeli 
ve hizmetlerinden hakikaten istifade edilecek 
bir şekilde yetiştirilmiş ve yetişmiş bulunan bu 
kimselerin mesleke bağlı kalmalarını sağlıya-
cak tedbirler alınmalıdır. Kısaca meslek cazip 
bir hale getirilmelidir. Kaymakamlara verile
cek tazminat meselesi bu unsurlardan birisidir. 
Her işi kendisinden istediğimiz ve beklediği
miz kaymakamın aynı ilçe içindeki emsal me
murlardan ve meselâ hâkimlerden daha az öde
nek olan memur durumunda kalmaması lâzım
dır. İçişleri Bakanlığının şu ana kadar bu ko
nuyu ele almamış ve Parlâmentoya bir tasarı 
ile gelmemiş olmasını üzüntü ile karşılamakta
yım. içişleri Bakanlığının halen Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonuna kadar gelmiş olan bu ko
nudaki kanun teklifinin kanunlaşması istika
metinde gayret sarf etmemekte olduğunu da be
lirtmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, bütün 
bu haller Sayın Bakanımızın meslekin cazip ha
le getirileceği yolundaki çeşitli beyanlariyle çe
lişmektedir. Şimdi kendilerine soruyorum. Mes
leki nasıl ve ne zaman cazip hale getireceksiniz 
Sayın Bakanım? Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Tekrar konuşmak zaruretin
de kaldığım için özür diliyorum. Yalnız bir hu-
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susu sarahaten arz etmek istiyorum, iki senelik [ 
İçişleri Bakanlığı mesuliyeti devremde bir tek I 
kaymakam veyahut da Bakanlığıma mensup ta- I 
limatnamelerle bağlı nakilleri yapılacak memur- I 
lardan bilhassa kaymakamlık konusunda; key- I 
fî, indî talimatname dışı nakil hâdisesi varsa I 
lütfen bu kürsüye getirsinler. Bir tek misal gös- I 
teremezler. 72 kaymakam nakli hâdisesi de ta- I 
mamen talimatname ahkâmına göre ve talimat- I 
nameye göre verilmiş salâhiyetler çerçevesinde 
yapılmıştır. Hiçbir hissî, politik ve sübjektif öl
çü bu nakillerde hâkim olmamıştır. Arz ediyo- I 
rum; bildikleri var ise vaka zikretmek suretiyle I 
Yüce Parlâmentoya getirebilirler. Bunu huzuru 
kalb ile birkaç defa bu kürsüden arz ettim, yine I 
tekrar ediyorum, 72 kaymakam meselesi tama- I 
men böyledir. Yine talimatnameye göre her I 
kaymakam arkadaşımız ne kadar, ne nisbette 
hangi kazada kalacğmı bilir. Eylül ayında yani 
sonbahar kararnamesine kimler gireceğini biza- I 
tihi kendi arkadaşlarımız bilir. Ona göre ha- I 
zırlığını yapar kazalarda. Bu itibarla 72 arka
daşımızın üç aylık gecikmesi, onları tedirgin 
etmiş durumda değildir. Daha fazla bırakamaz- I 
dik, çünkü terfi edip gideceği sınıf üstü kaza
larda veya başka sınıflara nakledildikleri za
man bu daha uzun müddet kalmaları bunların I 
zaman kayıpları ve terfileri bakımından mah- I 
zurlar tevlidedebilir, talimatname gereğince. Bu 
üç aylık gerçi bir zaruret olmuştur., tekrar edi
yorum; Birinci Beş Yıllık Plânın son senesi ol- I 
ması hasebiyle kazalardaki icraatın ve program
ların bizatihi başlıyan ve bu işi takibeden ar- I 
kadaslarımız tarafından bildirilmesi lâzımdır. I 
Çünkü Eylülde, Ağustosta ayrılan kaymakam- I 
lardan sonra oraya yeni bir kaymakam verile- I 
memesi durumun doğabilmesi halinde arkadaş- I 
lar idare âmirinin takibetmediği işler maalesef I 
yarım kalıyor. Bu, birinci hâkim görüş olmuş- I 
tur. 

ikinci hâkim görüş, gayet samimiyetle arz I 
ediyorum, Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle zincirle- I 
me olduğu için 10 unu, beşini nakledip, 10 unu I 
beşini nakletmeme gibi bir durum olamazdı. O I 
itibarla 72, yani 3 tane aktif sebep var. Birin- I 
cisi icra programlarının tatbikatı, ikincisi Kıb- I 
rıs hâdiseleri üçüncüsü de arkadaşlarımızın I 
daha fazla mutazarrır olmamaları ve sınıfların» I 
da az veya çok kalma gibi ileride ihtilâtlara ve I 
ihtilâflara sebebiyet vermemeleri gibi düşünce- | 
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ler üç aylık bir gecikme ile kaynmkam arkadaş
larımızın gecikmek suretiyle nakilleri olmuştur. 
Bir hususu daha müsaade ederseniz arz etmek 
isterim, buyuruyorlar diyorlar ki, «Kaymakam
lığı cazip hale getirmek ve maddi mânevi yön
den mesleke bağlı kılmak için Bakanlık bugüne 
kadar hiçbir şey yapmamıştır» Bakanlık uh
desine düşeni yapmıştır, hazırlıklarımız vardır, 
yalnız şunu arz edeyim; Hükümet ağırlığı ve 
ciddiyeti içerisinde henüz yapılmamış bir işi 
ben buradan söylemem arkadaşlar prensip, ya
pabileceğimizi, yüzde yüz şunu yapacağım de
rim ve yaparım. Zaten Devlet adamı, Hükümet 
adamı, mesuliyeti ile mûtenasibolmaz, başka 
türlü beyanlar. Kaymakamlığın cazip hale ge
tirilmesi hususunda çalışmalarımız vardır. Te
ferruatı hakkında müsaade ederseniz bilgi ver-
miyeceğim. Ortaya koyduğumuz zaman getirdi
ğimiz zaman tenkidini yapar ve inceleriz. Ben 
bunu bu kadarla söylemekle yetineceğim. Şim
di hatır için henüz olgunlaşmamış muayyen 
meseleleri beyan ettikten sonra, tatbikatını ve
ya tahakkuk ettirememe gibi bir durumda ka
lırsak mahcubiyetine girmeyi katiyen arzu et
miyorum ve Hükümet ciddiyetle de kabili telif 
görmüyorum. Ama hazırlığımız vardır, Saba
hattin Savacı arkadaşımızın kanun teklifinin 
zannediyorum içişleri Bakanlığı olarak içişleri 
Bakanı olarak üzerinde ciddiyetle durduğumu
zu, hem komisyondaki arkadaşlarımız hem de 
bu işle meşgul olan arkadaşlarımız bilirler. 

Bütçe görüşmeleri münasebetiyle C.H.P. nin 
Söacüsü Sayın Mukadder öztekin arkadaşım ve 
Adalet Partisi Grupundan Sayın Turgut Cebe 
arkadaşım da aynı kanunlar üzerinde ciddiyetle 
durmuşlardır. Kıymetli senatörlerin ve millet
vekillerinin idare âmirlerinin daha günün şart
ları içerisinde daha iyi hizmet görebilmeleri hu
susundaki imkânlar sağlanması hususundaki te
mennileri bizim için ancak şükranla karşılanabi
lir bir hâdisedir, içişleri Bakanı olarak mesele 
üzerinde ciddiyetle durduğumu saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurun, 

SADÎK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz konuşmamda hissî ve 
politik bir şey, bir durum vardır diye bir ifa
dede bulunmadım. Böyle bir şeyi de asla düşün
müş değilim. Yolsuzluk da vardır demedim. 
Sorumun sıklet merkezi, kış ortasında yapılan 
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nakillerin usulsüz olduğunu bunun daha iyi bir 
zamana talik edilmesi lâzımgeldiğini ifade ve 
beyandan ibaret idi. Sayın Bakan burada bâzı 
sebepler dermeyan ettiler. Bendeniz ona bir 
nebze iştirak ediyorum. Kalkınma Plânının ! 
bilhassa tamamlanması bakımından lüzumludur. } 
İştirak etmediğim nokta, terfileri gecikir deni- j 
yor. Terfilerde zarar edeceği kanaatinde deği- j 
lim. Kış zamanı değil, Mayıs veya Haziran ay
larında nakillerinin yapılmasının lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. 

Bir de Enerjik Bakanımızdan şunu rica ede
ceğim. Meslekin cazip hale getirilmesi için 

çalışmalarımız vardır ve bu çalışmaları biz şim
di ortaya koymuyorum, hemen bu faaliyetlerimiz 
meydana çıkacaktır, demektedirler. Bendeniz 
de şunu istirham ediyorum, enerjik Bakandan, 
bu faaliyetleri daha süratlendirmeliler ve idare 
meslekinde bulunan arkadaşlarımızı birçok mah
rumiyet içersinde çırpınan ve hakikaten vazife
şinas, memleket sever olan bu kimseleri biran 
evvel, huzura, sükûna kavuşturulması ve mes
leki hakikaten cezip bir hale getirmeleri lâzım
dır, Bunu da kendilerinin başaracağı inancı için
deyim. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevapladrıılmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin 5 nci bölümünün bi
rinci görüşülmesi yapılacak işler kısmında iki 
konu daha vardır. 

3. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/380; Cumhuriyet Senatosu 
1/871), (S. Sayısı : 1103) 

BAŞKAN — Üzerinde görüşeceğiz. Komis
yon başkanı veya sözcü buradalar mı?.. Yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi Kuruluş kadroları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/398; Cumhuriy&t Senatosu 1/873) (S. Sa
yısı : 1104) 

BAŞKAN — Komisyon başkanı veya sözcü
sü... Yoklar. Bu da gelecek birleşime kalmış
tır. 

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve 
makinaları hakkındaki kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin açık oylamasına 134 sayın üye işti
rak etmiş, 134 kabul, oyu ile madde değişik ola
rak Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

Aynı kanunun 2 nci maddesinin açık oylama
sına da 134 sayın üye iştirak etmiş, 134 kabul 
ile madde değişik olarak kabul edilmiştir. 

Aynı kanunun 5 nci maddesinin açık oyla
masına 139 sayın üye iştirak etmiş, 139 kabul 
ile, madde yer değiştirerek kabul edilmiştir. 

Aynı kanunun 6 nci maddesinin açık oyla
masına 138 sayın üye iştirak etmiş 138 kabul 
ile madde yer değiştirmek suretiyle kabul edil
miştir. 

7. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

BAŞKAN — Şimdi Genel Kurula sunulmak 
üzere gelmiş bâzı yazılar vardır, sırayla okutu
yorum : 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bor Madenleri 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun 
çalışma müddetinin bir ay daha uzatılmasına 
dair tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
25 . 1 . 1968 tarihli ve 8872 sayılı yazılarımız 

ile vazifeye başlıyan komisyonumuz araya büt
çe çalışmaları girmiş olması itibariyle 20 gün 
içinde vazifesini tamamlıyamamıştır. 

işin mahiyet ve şümulüne binaen ayrıca 1 ay
lık müddet verilmesi hususunun Yüksek Senato
ca karara bağlanmasına müsaadelerinizi saygıy
la arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Turhan Kapanh 
BAŞKAN — Genel Kurulun oyları ile halli 

gerektir. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma Komisyonuna bir ayhk müddet 
verilmiştir 
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8. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUR-ULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un, Ada
let Partisine iltihakı dolay isiyle, Millî Savun
ma Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce bağımsız üyeler kontenjanından, 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğine seçilmiştim. 

Adalet Partisine intisabettiğimden dolayı 
üyesi bulunduğum Komisyondan istifa ediyo
rum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mansur Ulusoy 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Anl:ara Üyesi Mahmut Vural'ın, Ada
let Partisine intisabı sebebiyle Dışişleri, Turizm 

ve Tanıtına Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce bağımsız üyeler, kontenjanından, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyeliği
ne seçilmiştim. 

Adalet Partisine intisabettiğimden dolayı 
üyesi bulunduğum Komisyondan istifa ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Vural 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunumuştur. 
Gündemimizde görüşülecek başka iş olmadığı 

için 29 . 2 . 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
topanmak üzere Bireşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Ilayri Mumcuoğlu'nıuı Telıirdağ ili köy işlerine 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turgut To-
ker'in yazılı cevabı (7/417) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımızın, Sayın Köy İşleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaade ve delâletlerinizi saygılarımla 
dilerim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Tekirdağ Milletvekili 

1. Tekirdağ ilinin 1966, İ967 köy yolları 
programına dâhil köylerden hangilerinin yeni
den ve hangilerinin de bakımlarının yapılmış ol
duğunun, 

2. Mezkûr yıllarda pragram dışında hangi 
köy yollarının yeniden ve hangilerinin bakımla
rının yapıldığının, 

3. Civar köylerin yolları tamamen biten ve 
5 Km. tulden ibaret iltisak hattı mesabesinde bu
lunan Hayrabolu ilçesine bağlı ismailli ve 
Kurttedre köylerinin yol dâvalarının 1968 yı
lında halli mümkün olup olmıyacağının, 

4. ilin yapması lâzımgelen köprüler meya-
mnda bulunan Tekirdağ - Mahramlı köprüsünün 
arz ettiği tehlike atandığından bu yana Tekirdağ 
Valisine bildirildiği halde yapılmamış olması 
sebebiyle Sayın Bakan tarafından Valinin uya
rılmasının uygun olup olmadığının, 

5. iki yıldan fazla zamandır yapımına çalı
şılan ve 1967 pragrammda da yeni inşa olarak 
görünen Tekirdağ İnecik bucağına bağlı ve 
cümleden olarak su deposu inşası 4 aded 
çeşmesi, isale borularının tefrişi «bu bit
tiği halde suyun hâlâ akmadığı bir vakıa 
olduğundan bu işin geciktirilmesi sebeplerinin, 
bildirilmesi.» 
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T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 23 . 2 . 1963 

Müsteşarlık 
Sayı : 573/02529 

Konu: Cumhuriyet Senatosu 
Tekirdağ Üyesi Hayri Mum-
cuoğlu'nun yazılı önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 9 Ocak 1968 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 8813/6229 - 7/417 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hayri 
Mumcuoğlu'nun Tekirdağ ili köylerinin yol, köp
rü ve içme sularına dair Bakanlığıma yöneltti
ği yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak ek
te sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi Hayri 
Mumcuoğlu'nun Tekirdağ ili köy yolu, köprü 
ve içme sularına dair Köy işleri Bakanlığına 
yönelttiği yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Tekirdağ ilinde 1966 ve 1967 bütçe yıl
larında program gereğince yapılan hizmetler 
aşağıda açıklanmıştır. 

a) 1966 bütçe yılı faaliyetleri: (Detaylı bil
gi eki: 1 dedir.) 

Program içinde yapılanlar : 
Tesviye : 52 Km. 
Kaplama : 59,5 Km. 
Bakım : 235 Km. 
Ek program içinde yapılanlar : 
Tesviye : 35 Km. 
Kaplama : 24 Km. 
b) 1967 bütçe yılı faaliyetleri: (Detaylı 

bilgi ek: 2 dedir) 
Program içinde yapılanlar : 
Tesviye : 59,5 Km. 
Kaplama : 36 Km. 
Bakım : 205 Km. 
Ek program içinde yapılanlar : 
Tesviye : 81 Km. 
Kaplama : 85,5 Km. 
2. Program dışı çalışma yoktur. Ancak vi

lâyet, ilk programının uygulanması sırasında, 
güzergâh ihtilâfı veya mahallî yardım temin 
edilememesi gibi sebeplerle bâzı yolların prog
ramdan çıkarılarak öncelik sırasına göre yeni
lerinin alınmasını, veya programın tahakkukun
dan artan kapasite ile özel idare ve mahallî im

kânlarını kullanarak yapmak üzere ilâve yol
ların da programa alınmasını Bakanlığıma teklif 
etmekte ve bunlar da ek program olarak tasdik 
edilip tatbikata konulmaktadır. Birinci madde
nin (a) ve (b) kısmında ek program çalışma
ları olarak gösterilenler bu şekilde yapılmışlar
dır. 

3. Tekirdağ - Hayrebolu ilçesine bağlı is-
mailli ve Kurtdere köylerinin yollarının 1988 
programına alınıp almmıyacağı hususu, henüz 
1968 yılı vilâyet teklif programı gelmediği için 
belli değildir. 

Malûmları olduğu üzere; illerin tatbikat 
programları Köy Yolları Yapım - Bakım Yö
netmeliğine göre, il genel meclisi ve il daimî 
encümenlerince hazırlanarak, öncelik dereceleri 
de belirtilmek suretiyle vilâyetçe tanzim ve tek
lif edilmektedir. 

Bu itibarla, 1968 yılı teklif programlarının 
tanziminde nazarı dikkate alınıp, Bakanlığımı
za teklifte bulunulması hususunda 25 .1.1968 
gün ve 634 sayılı yazı ile Tekirdağ Valiliğine 
gerekli talimat verilmiştir. 

Adı geçen köy yolları yeteri öncelik alarak, 
1968 yılı icraat programlarımıza vilâyetçe tek
lif edildiği takdirde, programda kalması sağ
lanacak ve gerekli tahsisat ayrılacaktır. 

4. Tekirdağ Malkara İlt. - Mahramlı - Soy
lu yolunda ve Mahramlı deresi üzerindeki köprü 
esasen geçide kifayet etmemektedir. Bu köy yo
lunun yeni yapılan devlet asfaltına 500 M. lik 
bir varyantla bağlanması halinde, adı geçen 
30 M. lik köprünün yeniden yapılmasına lüzum 
kalmıyacaktır. 500 M. lik yolun; 30 M. lik köp
rünün inşaatına nazaran daha iktisadi olacağı 
mütalâa olunmaktadır. 

Konunun bir kere de mahallen tetkiki ile, 
en kısa zamanda ve iktisadi bir şekilde halle
dilmesi hususu, 25 . 1 . 1968 gün 0634 sayılı 
yazımızla Tekirdağ Valiliğine bildirilmiştir. 

5. Tekirdağ - Merkez - Semetli köyünün iç
me suyu tesislerinin inşaatı 1967 yılı icraat 
programımızda bulunmaktadır. Ancak, Memba 
ihtilâfı seböbiyle kaptaj ve isale hattı çalışma
ları gecikmiştir. Yeni bir kaynak etüdü yapıl
makla beraber bir yandan da ihtilâfın halledil
mesine çalışılmaktadır. Menba ihtilâfı halledil
diği takdirde çalışmalar hızlandırılarak 1968 
yılı içinde vatandaşlarımız sıhhi içme suyuna 
kavuşturulacaklardır. 



Tekirdağ ilinde 1966 yılında program ve ek programa göre yapılan y 

Tesviye Kaplama 

Yolun adı 

Program : 
Husumlu - Çevremkaya 
tlt - Nusrath 
İnecik - Karaçalı - Araphacı -
Tatarlı - ormanlı 
Anıttepe - Osmanlı 
tlt - Bahçeağıl - Uzunhacı 
tlt - Yeşilsırt - Y. Sırt - Socaaydın 
Damfoaşlar - B. Karakarlı - Hav-
luobası - K. Karakanlı 
tlt - Karayalışi 
Gözsüz - Karacahilil - Elmalı 
tlt - Kültürlü - Memit - Demircili 

Bağlı olduğu ilçe 

Merkez 
» 

» 
Saray 
Çerkezköy 
Muratlı 

Hayra/bolu 
» 

Malkara 
» 

Program 

6 
2 

7 
4 

15 
3 

18 
8 

Yapılan 

6 
2 

15 
5 

16 
8 

Program 

6 
2 

13 
5 

15 
3 

18 

Yapılan 

6 

12 
5 

15 
5 

10 
6,5 

Yekûn 52 62 59,5 
P. Çıkarılan 11 



Yolun âdı Bağlı olduğu ilçe 

Ek program : Kalan 
ilt - Otkarmı - Selçuk Taşomurca Merkez 
Arzulu - Hanoğlu Muratlı 
Eriklice - Tepeköy - Çınarlı -

| 

§ w 

Kirazlı 
Ulaş - Karamehmet - Bakırcı 
ilt - Ömerler 
tlt - Yulaflı 
tlt - Alaybey 
Saray - Çayla 
İlt - Dolu 
ilt - Doğanlar 

Şarköy 
Çorlu 

» 
» 
» 

Saray 
Malkara 

1 

» 

Yekûn 

Genel yekûn 

Tesviye Kaplama 

Program Yapılan Program Yapilan 

52 
11 H 1 
6 6 6 6 

2 2 2 2 
12 12 12 12 
2 2 
2 2 
2 2 
6 6 
2 2 2 2 
1 1 1 1 

46 35 34 
52 52 62 

98 87 96 

24 
59,5 

83,5 K 
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Ek : 1 

Kabası 

Tekirdağ vilâyetinin 1966 yılı bakımı yapılan yollara ait liste 

YOLUN ADI 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çorlu 
» 
» 
» 

Hayrabolu 
» 
» 
» 
» 
» 

Malkara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çerkezköy 
Şarköy 

» 
Saray 

» 
Muratlı 

İlt. - Karaevli 
Ferhedanlı - Kavşağı - Eminyakup 
Barbaros - Naip 
İlt. - Osmanlı - Selçuk - Taşomurcu 
İlt. - Karaçalı - Sağlamtaş 
İlt. - Gazioğlu - Htisunlu 
İlt. - Köseilyas 
İlt. - Ahmedikli 
İlt. - Mahranlı - Sazlı 
İlt. - Şahbay 
İlt. - Çeşmeli 
İlt. - Deregündüzlü - Mahsutlu 
İlt, - Yakuplu 
İlt. - Canhıdır - Hacıllı 
İlt. - Bayramşah 
İlt. - Buzaağal 
Hayrabolu - Çıkrıkçı 
İlt. - Çerkez - Müsellim 
İlt. - Çene 
İlt. - Hereke 
İlt. - Kermeyan 
Dereköy - Müstecap 
İlt. - Karamurat - İbribey 
İlt. - Alaybey 
Sarıpolat 
İlt. - Sarnıç 
İlt. - Hasköy 
İlt. - İshakça 
İlt. - İsrice - Yörücek 
İlt. - Sarıyer 
İlt. - Yay iadene 
Çerkezköy - Pmarcı 
Hasköy - Güzelköy 
Mürefte - Kirazlıçmarlı 
Saray - Kadıköy - İltisak 
Pınarbaşı - Paşaköy 
İlt. - Müsellim - Balabanlı 

Bakım 
program 

Kim. 

4 
14 
13 
4 

10 
7 
4 
1 

14 
4 

19 
10 
4 

16 
3 
4 
3 
8 
2 
2 
2 

11 
7 
2 
4 
2 
4 
2 
7 
2 
5 
5 
5 
5 

39 
1 

12 

Yapılan 
Kim. 

4 
14 
5 
8 

10 
7 
4 
1 

14 
4 

19 
10 
4 

16 
3 
4 
3 
8 
2 
2 
2 

11 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
7 
2 
5 
5 
5 
5 

26 
1 
6 
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Kazası YOLUN ADI 

Bakım 
program 

Kim. 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Saray 
> 
» 
» 

Çerkezköy 
Çorlu 
Muratlı 

» 
» 
» 

Hayrabolu 
» 

Malkara 
Şarköy 

» 

îlt. - Kayı 
îlt. - Yağcı 
îlt. - Bıyıkali 
tlt. - Osmanlı 
îlt. - Banarlı - K. Klavuz 
îlt. - Ortaca 
îlt. - Feredanlı 
îlt. - Karabezirgan 
îlt. - Kavacık 
îlt. - Edirköy 
Saray - Küçük Yoncalı 
îlt. - Anıttepe 
B. Yoncalı - Karlı 
îlt. - Kırkgöz - Esenler 
îlt. - Yukarı Sevindik 
Muratlı - Kırkepenekli 
Müsellim - Kırkepenekli 
Muratlı - İnanlı - Arzu - Hanoğlu 
îlt. Karaburçak 
îlt. - Faraşa - Aydınlar 
îlt. - Balabancık 
îlt. - îğdebağlar 
îlt. - Oluman 

0— 1 
0— 1 
0— 1 
Q— 3 
0— 7 
0— 1 
0— 1 
0— 1 
0— 1 
0— 1 
0— 5 
0— 1 
0— 5 
0— 6 
0— 7 
0—10 
0— 2 
0—13 
0— 2 
0— 8 
0— 5 
0— 3 
0— 1 

Toplam 349 
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Tekirdağ ilinde 1967 yılında program ve ek programa göre yapılan yollar (Aralık 196 

Tesviye Kaplama 

O l 

Yolun adı 

Program : 
İlt - Nusratfakı - Y. Kılıçlı 
D. Y. ilt - Nusrath 
Naip - Işıklar 
ilt - Yazır 
D. Y. ilt - Kınıklar 
Karlı - Uzunlhacı 
ilt - Sarılar 
Çerkez Müsellim - Hedeyli - Kad-
riye - İlt. Karakavak 
Çıkrıklı - Temrizli 
ilt - Ahmetpaşa - Yayla 
Karaidemdr - Evranbey - Hacı 
Sungur 
İlt. - Kültürlü - Hamit - Demireli 
ilt. - Yk. Sırt - Hocaaydm 
Balabanlı - Çevrimkaya 
ilt. - Ayvacık 
Kirazlı - Mursallı - Yayaköy -
Yorgüç 
ilt. - Çengelli 
Damlbaslar - Kılıçlar 

Bağlı olduğu ilçe 

Merkez 
» 
» 
» 
» 

Çerkezköy 
Çorum 

Hayrabolu 
» 

Malkara 

» 
» 

Muratlı 
» 

Saray 

Şarköy 
» 

Hayrabolu 

1 

Yekûn 
Çıkarılan 

Program 

4 
1 

11 
4 
1 
5 
5 

6 
8 
8 

9 
4 
4 
3 
6 

11,5 
5,5 
4 

100,0 
40,5 

Yapılan 

4 

11 
4 

5 
5 

8 

4 
4 
3 
6 

5,5 

59,5 

Program 

4 

5 
5 

6 

8 

4 

6 

11,5 

49,5 
17,5 

Yapılan 

4 

5 
5 

8 

4 
4 

6 

36 

4 

Kalan 59,5 32,0 



Tesviye Kaplama 

Yolun adı 

Ek program : 
tnacık - Karaçalı - Araphacı -
Totarlı - Ormanlı 
tlt. - Karahalil 
ilt. - Hacıköy 
Kayıt - Klavuzlu 
tlt. - Ormanlı 
tlt. - Semetli 
Araphacı - Yenice 
tlt. - AkçaJhalil Yuvaoğuzlu 
tlt. - önerler 
tlt. - Sarılar 
tlt. - Yulafh 
Saray - Çayla 
Saray - Kadıköy tlt. 
tlt. - Beyoğlu 
tlt. - örey 
tlt. - Karababa 
tlt. - Yörükler - Fanrioğlu 
Damlbaslar - K. Karakarlı - Al-
pullu - D. Y. tlt. 
Çerkez - Müsellim - Hediyeli -
Kadriye 
tlt. - Parmaksız 

Bağlı olduğu ilçe 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çorlu 
» 
y> 

Saray 
» 

Şarköy 
HayraJbolu 

» 
» 

» 

» 
» 

Program Yapılan Program Yapılan 

2 
2 
4 
4 
4 
4 

15 

2 
2 
4 
4 
4 
4 

15 

1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

15 
2 
7 
2 
6 
2 
1 
3 
1 
3 

5 

1 
2 
2 
4 
4 
4 

4 
2 
7 
2 
6 
2 
1 
3 
1 
3 

5 

7 



Tesviye Kaplama 

Yolun adı 

İncecik - Enlirli 
ilt. - Esendir 
ilt. - Batkın 
ilt. - Kadıköy 
ilt. - Alaybey 
İlt. - Karaidemir - Evrenbey 
ilt. - Hacısungur 

Bağlı olduğu ilçe 

Malkara 
» 
» 

» 
» 
» 

Program 

6 
2 
4 
1 

Yapılan 

6 
2 
4 
1 

Program 

6 
2 
4 
1 
2 
3 
7,5 

Yapılan 

6 
2 
4 
1 
2 
3 
7,5 

Yekûn 81 
Genel yekûn 59,5 

140,5 

81 
59,5 

140,5 

100,5 
32,0 

85,5 
36,0 

132,5 121,5 
ÜT 

00 
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Tekirdağ vilâyetinin 1967 yılında bakımı yapılan yollara ait liste 
Ek : 2 

Kazası 

Merkez 

Çerkesköy 
» 

» 
Çorlu 

» 
» 
» 
» 

Hayrabolu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

YOLUN ADI 

Mayıs ayı sonuna kadar Prog." yollarda yapılan bakım 
İlt. - Karaevli 
İlt. - Gazioğlu - Çevirkaya 
İlt. - Köseilyas 
İlt. - Kayı 
İlt. - Yağcı 
İlt. - Bıyıkali 
İlt. - Osmanlı 
Banarlı - Karakılavuz 
İlt. - Karabezirgan 
İlt. - Ortaca 
İlt. - Kaşıkçı - Emiryakup 
İlt. - Nusratlı 
İlt. - Otmanlı - Selçuk - Taşomurcalı 
İncecik - Emirali 
İlt. - Ferhedanlı 
İlt. - Ahmedikli 
İlt. - Mahranlı - Soylu 
İlt. - Naip 
İlt. - Kazandere 
Çerkesköy - Pınarca 
Çerkesköy - Karaağaç 
Bü. Yoncalı - Karlı 
İlt. - Babçeağıl 
İlt. - Şahbaz 
İlt. - Yakuplu 
İlt. - Türkgücü - Çeşmeli - Yeniçiftlik 
İlt. - Yeniceköy - Deregündüzlü - Maksutlu 
İlt. - Kırkgöz - Erenler 
İlt. - Türkmenli 
Ulaş - Karamehmet - Bakırca 
İlt. - Karayahşı 
Dambazlar - K. Karakarlı 
İlt. - Çene 
İlt. - Bayramşah 
İlt. - Canhıdır - Hacıllı 
İlt. - Buzağacı 
İlt. - Çıkrıkçı 
İlt. - Çerkezmusellim 
İlt. - Karapürçek 
İlt. - Faraş - Aydınlar 

Bakım 
program 

Kim. 

0— 5 
0—13 
0— 4 
0— 2 
0— 1 
0 - 1 
O— 3 
0— 7 
0— 2 
0— 1 
0—22 
0— 2 
0—11 
0—33 
0— 2 
0— 1 
0—14 
0 - 5 
0— 1 
0— 5 
0— 5 
0— 7 
0— 5 
0— 6 
0— 5 
0—20 
0-11 
0 - 6 
0— 3 
0-12 
0— 5 
0-18 
0— 1 
0— 3 
0-15 
0— 4 
0 - 4 
o-ıo 
0 - 2 
0 - 8 

Bakımı 
yapılan 

Kim. 

69 

0— 2 

0-53 

0— 5 

0— 5 
0— 6 
0— 4 

0—11 

0—18 

0— 3 
0-15 

0—4 
0—10 
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Kazası YOLUN ADI 

Bakım Bakımı 
program yapılan 

Kim. Kim. 

Malkara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muratlı 
» 
» 
» 
» 

Saray 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

îlt. - Deveci 
îlt. - Hereke 
îlt. - Karamurat - îbribey 
îlt. - Kermeyan 
îlt. - Balabahcık 
îlt. - Deliler - Mustecap 
îlt. - îsakça 
îlt. - Sarnıç 
îlt. - Gözsüz - Karacahalil - Elmalı 
îlt. - Hasköy 
îlt. - îbrice - Yörücek 
îlt. - Sarıyer 
îlt. - Kürtullu - Nemit - Demircili 
îlt. - Haliç - Sarıpolat 
îlt. - Yaylagöze 
Muratlı - îmamlı - Arzulu - Namoğ'Iu 
îlt. - Y. Sevindikli 
Muratlı - Kırkkepenekle 
îlt. - Müseüim - Balabanlı 
îlt. - Kepenekli 
îlt. - Kavacık 
îlt. - Edirköy 
Saray - Kadıköy - îlt. 
Saray - Kü. Yoncalı 
îlt. - Pınarbaşı - Paşaköy 
îlt. - Anıttepe - Osmanlı 
Şarköy - Güzelköy 
Mürefte - Çınarlı - Kirazlı 
Eriklice - Tepeköy 
îlt. - îğdebağları 
îlt. - Uluman 

0— 2 
0—2 
0— 7 
0— 1 
0— 6 
0—12 
0— 2 
0— 1 
0—17 
0— 4 
0— 7 
0— 2 
0— 8 
0— 4 
0— 5 
0—18 
0— 8 
0— 8 
0—12 
0— 2 
0 - 1 
0— 2 
0-47 
0— 5 
0— 1 
O - 7 
0— 5 
0— 6 
0— 6 
0— 3 
0— 3 

0— 4 

0— 2 

0— 4 

0— 8 
10—12 

Toplam 500 205 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, il, ilçe, bucak ve köylerde kurulmuş 
bulunun belediyelerin hizmetlerine dair sorusu 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/428) 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların tmar ve iskân Bakan
lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygıyla arz ederim. 

Sim Atalay 

1.1.1968 tarihi esas olmak üzere; 
a) il, ilçe, bucak ve köylerde kurulmuş bu

lunan bütün belediyelerde : 
1. Hangisinde aydınlatma işi «elektrik» 

olmaktadır? 
2. Hangilerinde aydınlatma için henüz eleki-

rikten istifade edilmemektedir? 

3. Hangi belediyelerde elektrikle aydınlat
ma tüm ihtiyaçları ve sanayiin tüm ihtiyaçları
nı karşılamaktadır? 

4. Hangi belediyelerde aydınlatma ve sana
yi ihtiyacı için elektrik ihtiyacı yetmemektedir? 

5. Hangi belediyeler için yeni imkânlar 
aranmaktadır ve ne zaman ele alınacaktır? 

b) il, ilçe, bucak ve köylerde kurulmuş bu
lunan belediyelerin : 

1. Hangisinin içmesuyu ve kullanma suyu 
ihtiyacı tam olarak karşılanmıştır? 

2. Hangi belediyelerin içme ve kullanma 
su tesisleri var, fakat, yetersizdir? 

3. Hangi belediyelerin içme ve kullanma 
su ihtiyaçları iller Bankasınca henüz «hiç ele 
alınmamış, yahut daha ikmâl edilmemiştir»? 

c) il, ilçe, bucak ve köylerde kurulmuş 
hangi belediyelerin kanalizasyon tesisleri var
dır, hangilerinin yoktur? 

d) il, ilçe, bucak ve köylerde kurulmuş bu
lunan belediyelerden hangilerinin «harita» iş
leri tam olarak henüz bitmemiştir? 

e) İl, ilçe, bucak ve köylerde kurulan be-

27 . 2 . 1968 O : 1 

lediyelerden hangilerinde tam olarak «imar 
plânları» bitirilmemiştir? 

f) İl, üçe, bucak ve köylerde kurulmuş bu
lunan belediyelerin hangisine, iller Bankasınca, 
mezbaha, çarşı, hamam ve diğer sosyal ve sağ
lıkla ilgili tesis veya inşaat gibi işlerin hangileri 
yapılmıştır? 

Not : 

Belediyelerin ayrı ayrı isimleri belirtilerek 
bilgi verilmesi arzu edilmektedir. 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 23.. 2 . 1968 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 15/326 

Konu: Sayın Sim Atalay'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 13 . 2 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 7/428 - 8938 - 6527 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sayın Sır

rı Atalay'ın il, ilçe, bucak ve köylerde kurul
muş bulunan belediyelerin hizmetlerine dair ya
zılı soru önergesi cevabı 3 nüsiha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
imar ve iskân Bakanı 

1 . 1 . 1968 tarihi esas olmak üzere, Türki-
yemizde il, ilçe, bucak ve köylerde kurulmuş 
bulunan bütün belediyelerin elektrik, su, kana
lizasyon, harita ve imar plânlarının durumu ile 
iller Bankasınca bugüne kadar yapılmış olan 
mezbaha, çarşı, hamam ve diğer sağlık hizmet
leri ve sosyal hizmetlerle ilgili tesis ve inşa iş
leri Bankadaki dosyalarında ayrı ayrı ve açık
ça yer almış bulunmakta ve tarafınızdan tetkiki 
her zaman için mümkün olmaktadır. 

Bu bakımdan esasen çok adedde dosyanın 
tarafınıza gönderilmesi demek olan talebinizin 
is'afinin mümkün olamıyacağı malûmunuzdur. 

<«... 
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benzeri oyun, alet ve makinaîan hakkındaki kanun tasarısının 2 nci madde
sine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
134 
134 

0 
0 

46 
o o 

[Kabul edenler] 

Rulet, tüt, langırt ve 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunşkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçjh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Maıasıar Ulusöy 
Mahmut Yıaral 

ANTALYA 
Meiuaaöt Pırıltı 
Akif Tekin 

ABTYİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Tlzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettin Özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Osman Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Hikmet İşmcn 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alp iskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdnlkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğkı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevctoelu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Selâhattin Özgür (1. A.) 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

[Oya kahlmıyanlar] 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A.. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 

BURSA 
t. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
x\zmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

VAN 
Fcrid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 
îztair 

Yekûn 

< • * 

— 1533 — 



O. Senatosu B - : 37 27 . 2 . 1968 O : 1 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun, alet ve maki nal arı hakkında kanun tasarısının 1 nci madde
sine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçjlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 134 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 46 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akea 
İ. Et em Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrıüu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
11. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Selâhattin öızıgür (î. A.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
ismail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
( B # . V.) 

Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyiemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Havri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

[Oya katümıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arık an 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İZMİR 
Cahit Okur er 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler^ 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

1 
1 
1 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzıün 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi- Akadlı 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (I.) 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalan hakkındaki kanun teklifinin 5 nci madde
sine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanınııştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi G-ürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 139 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyan] ar : 41 

Acık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

Salim Hazerdağlı 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Güııdoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

M4RDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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MUĞLA 

İlyas Karaöz 
MUŞ 

îsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruhı 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyİJemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Oya katılmıyanlar] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 

Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

[Açık i 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İZMİR 
Cahit Okur er 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

/yetikler] 

1 
1 
1 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Enver Kök 

Nadir Nadi 
Zerin Tözsün 
Ragıp Üner 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
C Başkan) 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Forid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koeaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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benzeri oyun alet ve makinalan hakkındaki kanun teklifinin 6 ncı madde
sine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 138 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 42 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Rulet, tilt, lângırt ve 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARA HİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoçk 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağiı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

Edip Somunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrnre Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin A.rıbunm 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıdırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 
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NlĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

OEDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kimimin 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan ' 
Sezai O'Kan 
Selâlıattin Özgür (İ. Â) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
tsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

(Bşk. V.) 

Refet Eendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİYAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcııoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELÎ 
Arslan Bora 

UEFA 
İ. Et em Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞx\K 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

[Oya kahlınıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

1 
1 
1 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzi'm 
Ragıp Üner 

MUĞLA 
Haldun Mentoşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

TOKAT 
Zihni Betili 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkahn 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

37 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 2 . 1968 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Ay diner'in, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda tatbik edilen oylama usullerine dair 
Başkanlık Divanından sözlü sorusu (6/484) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair. 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, açılacak ilköğretmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/453) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/454) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Sincan (Ankara) Lisesi 
ile coğrafya öğretmenlerine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/486) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özg-üneş'in Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı orta dereceli okullarda uygulanmak üze
re yayımlanan Sınıf Geçme ve imtihan Yönet
meliğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/487) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, kaymakamların g-örev ma
hallerine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/488) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet 
ve makinaları hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, Anayasa ve Adalet ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/301; 
Cumhuriyet Senatosu 2/234) (S. Sayısı: 1093) 
[Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1968] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İŞLER 



1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kaimi olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/380; Cumhuriyet Se
natosu 1/871) (S. Sayısı: 1103) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 2 . 1968] 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zira
at Fakültesi Kuruluş kadroları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/398; Cumhuriyet Senatosu 1/873) (S. Sayısı: 
1104) [Dağıtma tarihi: 23 . 2 . 1968] 
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Toplantı : 7 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ve bu kanu
na ek 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/461; 

Cumhuriyet Senatosu 1/880) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 560) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 2 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5719 - 1/461 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1968 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Kanununa ve bu kanuna ek 
3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 1 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 9 . 2 . 1968 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 560) 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 20 . 2 . 1968 
Esas No. : 1/880 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1968 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelikle ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ve bu kanıma ek 
3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 20 . 2 . 1968 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcile
rinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı ve tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

2 



— 2 — 
Havalesi gereğince, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kars 

Y. Z. Ayrım 

Eskişehir 
G. Uçagök 

Sözcü 
Gümüşane 
A. Cilâra 

Rize 
0. M. Agun 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Adıyaman 
H. Ağar 

Urfa 
H. Oral 

Edirne 
Muhalifim 

T. Banguoğlu 

Çorum 
A. Çetin 

Afyon K. 
K. K. Karaağaçlıoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas ,No. : 1/880 
Karar No. : 60 

22 .2 .1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1968 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşküât Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 
3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 12 . 2. . 1968 tarihli ve 5719 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 22 Şubat 1968 tarihli 12 nci Birleşi
minde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Orman Genel Müdürlüğüne, merkez ve iller teşkilâtlarında kullanılmak üzere 691 aded 
kadro verilmesini, buna karşılık halen mevcut 400 aded kadronun kaldırılmasını öngörmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, evvelki senelere nazaran daha şümullü bir safhaya 
girmiş, ormanların muhafazası amenajman tahdit ve kadastrosu, üretim ve ağaçlandırma konula
rı devamlı gelişmeler göstererek, yüksek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Buna karşılık, 3204 sayılı Teşkilât Kanununa ek olarak zaman zaman çıkarılan kanunlarla 
sağlanan kadrolar, hizmetin gereken şekilde ifası yönünden yetersıiz kalmış ve maddi yönden de 
teşkilâtta görevli elemanları tatmin edememiştir. 

Bunun neticesi olarak, özellikle teknik personel, Devlet ve özel sektördeki vâki gelişmeler sebe
biyle, daha müsait imkânlara sahip bulunan resmî kuruluşlara veya özel sektöre geçmişlerdir. 

1950 yılından bu yana, 358 orman mühendisi ve 362 orman mühendis muavini olmak üzere ce
man 720 teknik eleman bu sebeplerle, esas mesleklerini terk ederek Orman Genel Müdürlüğü teşkilâ
tından ayrılmış bulunmaktadır. 

Bugün, 5 000 teknik elemana ihtiyacı bulunan teşkilâtta halen mevcut teknik eleman miktarı 
2 346 dan ibarettir. Bu duruma göre, ormancılık hizmetleri, hakiki ihtiyaç .miktarının çok altın
da bulunan teknik elemana gördürülmeye çalışılmaktadır. Halen Orman Fakültesinde 1 230 öğ
renci bulunmakta ve bu yıl da 200 öğrenci alınması tasavvur olunmaktadır. Askerliğini yap-
ımakta bulunan ve muayyen bir zaman sonra terhis edilecek olan eleman adedi de 248 dir. Mev
cut münhal kadro adedi ise, ancak askerliğini yapmakta bulunan ve terhis edilecek olan eleman
ları dahi karşılıyacak miktarda değildir. 
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Ormancılık (hizmetlerinin önemi ve çalışmaların dalha şümullü 'bir safhaya girîmiş 'bulunması 
muvacehesinde, Orman Genel Müdürlüğünün yeni kadrolarla takviyesi, 'bir zaruret (haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve (benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler, bağlı cetvellerle birlikte aynen ka

bul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive dilikle görüşülmesi hususunda isteimlde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Tabiî Üye 
•S. Karaman 

îçel 
C. T. Okyayuz 

Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. t). 
R. Üner 

İstanbul 
H. Berkol 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir 

Y. Köker 

Niğde 
K. Baykan 

Yozgat 
I. Yeşilyurt 

Millet Meclisin kabul ettiği 
metin 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa ve 
bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkında
ki 3204 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bağlı olup 3818 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1 sa
yılı cetvelle bu cetvele ek ya
pılması hakkındaki 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı, ka
nunlara bağlı cetvellerdeki kad
rolardan ilişik 1 sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar kaldırılmış 
ve yerine ilişik 2 sayıh cetvel
de derece, unvan, aded ve ay
lık tutarları gösterilen' kadro
lar konmuştur. 

Tarım Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa ve 
bu kanuna ek 3318, 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa ve 
bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye ve Tarım bakanları yü
rütür. 

Tarım Komisyonun kabul 
ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul (edi
len 1 ve 2 sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

10 Orman Müfettiş Muavini 10 

İLLER TEŞKİLÂTI 

10 S. 2. Orman Mühendis Mua
vini 60 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

11 S. 3 Orman Mühendis Mua
vini 134 450 

500 12 S. 4 Orman Mühendis Mua
vini 33 400 

12 Memur 50 400 
13 » 83 350 

500 14 Onman Kâtibi 30 300 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

3 Oenel Müdür Muavini 
3 Koruma ve Mülkiyet İşleri 

Dairesi Başkan 
3 Ağaçlandırma ve Erozyonu 

Kontrol Dairesi Başkanı 
3 Orman İşletmeleri Dairesi 

Başkam 
3 Amenajman Dairesi Başkanı 
3 Millî Parklar ve Eğitim 

Dairesi Başkanı 
3 Plânlama Dairesi Başkanı 
3 Orman Ürünleri Sanayi Dai

resi Başkanı 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 
1 500 

1 500 
1 500 

1 500 

10 
11 
4 

İLLER TEŞKİLÂTI 

Başmühen-Kıdemli Orman 
dişi 10 
S. 1. Orman Başmühendisi 25 
S. 2. Orman Başmühendisi 30 
S. 3 Orman Başmühendisi 30 
S. 1 Orman Başmühendis Mu
avini 10 
S. 2 Orman Başmühendis Mu
avini 
S. 2 Orman Mühendisi 
S. 3 Orman Mühendisi 
Kıdemli Orman Mühendis Mu
avini 5 1 250 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

800 

10 
75 
100 

700 
500 
450 
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Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

S. 1. Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 9 1 100 

S. 2 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 16 950 

S. 3 Kıdemli Onman Mühen
dis Muavini 100 800 

D. 

8 

8 
9 

10 
11 
11 

Memuriyetin nev'i 

S. 4 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 
Büro Şefi 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 

Aded 

100 
17 
5 

38 
75 
28 

Aylık 

700 
700 
600 
500 
450 
450 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 
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