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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in 

ikili anlaşmalara ilişkin olarak vereceği bilgi için 
İçtüzüğün 132 nci maddesi gereğince bir gizli 
oturum yapılmasını istiyen önergesi okundu ve 
gizliliğin mucip sebepleri üzerinde yaptığı açık
lamadan sonra önerge kabul olundu. 

Milletvekillerinin de gizli oturumlara girme
lerine dair önergeler okundu ve kabul edildi. 

Açık oturuma 15,40 ta son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Manisa 
Lûtfi Tolioğlu Boğan BarutcuoğJu 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce

lâl Ertuğ'uu, Keban Gölü Barajı sahasına düşen 
arazi istimlâklerine dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/546) 

Tasarılar 

1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni (M. Meclisi 1/158; C. Senatosu 
1/1052) (Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : ) 

2. — 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkında Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/2; C. Senatosu 1/1053) 
(Malî ve iktisadi işleri ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet : 19 ar gün) 

Teklifler 

3. — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, 
Üniversiteler Kanunu gereğince doçent kadro
cunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğre-

İkinci Oturum 

(Gizlidir) 

Üçüncü Oturum 

(Gizlidir) 

27 Ocak 1970 Salı günü saat 10,00 da topla-
mlmak ve gizli görüşmelere devam olunmak üze
re Birleşime saat 21,30 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Mehmet Vvaldı Doğan Barutçuoğlu 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kanın, 1189 sayılı Kanunun ek 2 maddesinin 
tatbikine dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/631) 

tim üyelerine profesörlük kadrosu verilimesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka-
bul olunan metni (M. Meclisi 2/40; C. Senatosu 
2/276) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet : 20 şer gün) 

e 4. — 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuru-
) lıış kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 

kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kıs-
, miada değişiklik yapılması hakkında kanun tek

lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
l ' (M. Meclisi 2 /41; C. Senatosu 2/275) (Millî 

Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
,. (Müddet : 20 şer gün) 

3- 5, _ Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni 

e, (M. Meclisi 2/228; C. Senatosu 2/277) (İçişleri, 
o- Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Fdân komisyon-
e- larına (Müddet : 3 er gün) 

SOEULAE 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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Tezkere 

6. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be
liğ Beler'in yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/845) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
7. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/3; 
C. Senatosu 1/1051) (S. Sayısı : 1288) (Dağıt
ma tarihi ; 23 . 1 . 1970) 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/18; C. Senatosu 
1/1033) (S. Sayısı : 1303) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/15; C. Sena
tosu 1/1040) (S. Sayısı : 1300) 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/11; 
S. Senatosu 1/1037) (S. Sayısı : 1296) 

11. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/12; C. Senatosu 1/1038) (S. 
Sayısı : 1297) 

12. — istanbul Teknik üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/13; C. Senatosu 
1/1035) (S. Sayısı : 1298) 

13. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/9; C. Senatosu 1/1034) (S. 
Sayısı : 1294) 

14. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/1039) (S. 
Sayısı : 1289) 

15. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 

27 . 1 . 1970 O : 1 
raporu (M. Meclisi 1/10; C. Senatosu 1/1036) 
(S. Sayısı : 1295) 

16. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/14; C. Se
natosu 1/1050) (S. Sayısı : 1299) 

17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5; C. Se
natosu 1/1046) (S. Sayısı : 1290) 

18. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/6; C. Senatosu 1/1045) (S. Sayısı : 
1291) 

19. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/8; C. Senatosu 1/1044) (S. Sayısı : 1293) 

20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/7; C. Se
natosu 1/1046) (S. Sayısı : 1292) 

21. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/19; C. Senatosu 
1/1054) (S. Sayısı : 1304) 

22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu rapora (M. Meclisi 1/17; C. Senatosu 
1/1042) (S. Sayısı : 1302) 

23. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/16; C. Senatosu 
1/1043) (S. Sayısı : 1301) 

24. — 931 sayılı İş Kanununun 79 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/274) 
(S. Sayısı : 1343) 

»^——»«-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünal'dı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuz al (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

(Birinci, ikinci, üçüncü oturum gizlidir). 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 01,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Ömer Ucuza! (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — Açık oturuma devam ediyo
ruz. 

Vakit geçmiş bulunduğundan 28 . 1 . 1970 
Çarşamba, yani bugün saat 10.00 da 1970 Büt-

3. — SORULAR 

B - YAZILI SORUL. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Ahmet Karakullukçu'ya 
dair yazıb soru önergesi ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı 
(7/541) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygiyle rica 
ederim. 

Mehmet özgüneş 

11 . 3 . 1966 tarih ve 12248 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 24 . 2 . 1966 tarihli müş
terek kararnamede Hukuk Fakültesi ve Yüksek 
islâm Enstitüsü mezunu olarak gösterilen Ah
met Karakullukcu'nun gerçekte sadece imam 

oe kanunu tasarısını görüşmek üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01,16 

VE CEVAPLAR 
AR VE CEVAPLARI 

Hatip Okulu mezunu olduğu 11 . 3 . 1966 ta
rihli yazılı soru önergeme cevap olarak gönde
rilen 7 . 6 . 1968 gün ve 2637 sayılı yazınızda 
belirtilmekte ve bu yazının 2 nci maddesinde 
«tâyin teklifi sırasında gerekli itinayı göster
memiş olanlar hakkında kanuni koğuşturma ya
pılması Diyanet işleri Başkanlığından talebedil-
miştir.» denilmektedir. 

SORU : 1 

Yukarıda sözü edilen kanuni koğuşturma 
yapılmış mıdır? 

SORU : 2 

Yapılmışsa, neticesi ne olmuştur? 

— 388 — 
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T. C. 22 . 1 . 1970 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Personel Dairesi Başkanlığı 
Özlük işleri Müdürlüğü 

116/6 - 6028 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 4 . 4 . 1969 tarih, Genel Sekreterlik, 
Kanunlar Müdürlüğünün 7/541 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in yazılı soru önergesine verilen ce
vaplar leffen sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in 4 . 4 . 1963 tarihli yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

Cevap 1. — Ahmet Karakullukçu'nun tâyin 
teklifi sırasında ihmali görülenler hakkında ge
rekli kanuni kovuşturma yapılması için Bakan
lığımız tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığına 
talimat verilmiştir. 

Cevap 2. — Diyanet İşleri Başkanı, bu ta
limatın verildiği sırada kendine bağlı dairelerin 
bir kısmı ile muamelât bakımından ilişiğini 
kesmiş ve muhaberelerini Özel Kalem kanalı 
ile yapmaya başlamıştır. 

Bakanlığın bu talimatına istinaden Baş
kanlıkta yapılan tahkikat sonucundan resmî 
bir bilgi alınamamıştır. 

Tâyin tarihinde görevli bulunan kişilerin 
mumaileyhin sicilini tetkik etmemelerinden bu 
yanlışlığın doğduğu intibaı hâsıl olmaktadır. 
Sicil dosyası tetkik edildiği zaman da bu ka
naatin açıklıkla görüldüğü anlaşılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, orman teknikerlerine dair ya
zılı soru önergesi ve Orman Bakanı Hüseyin 
Özalp ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
cevabı (7/609) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Orman teknikerleri hakkında aşağıdaki ya
zılı soruların Millî Eğitim ve Orman bakanlık

larınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

19 . 11 . 1969 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 
Soru : 
1. 16 Ekim 1969 tarihli Resmî Gazetede 

tekniker okullarının yüksek tekniker olabilme
leri için görecekleri tamamlayıcı öğrenime ait 
yönetmelik yayınlanmıştır. Böylece sanat ve 
inşaat teknikerler yüksek tekniker olmak im
kânına kavuştukları halde orman teknikerlerin 
yüksek orman tekniker olmaları için bir hazır
lık var mıdır? 

2. Diğer meslek okullarında olduğu gibi 
orman teknikerler için bir yüksek okul imkâ
nı sağlanacak mıdır? 

3. Orman fakültelerine, orman teknikerle
rinden lise diploması istenmesi, meslek öğren
cisi olarak mağduriyetlerini mucip değil midir? 
Bunlara bu yolda bir hak tanınacak mıdır? 

19 . 11 . 1969 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Şubesi : 28/A 

H. No. : 28882/10 
U. No. : 1680 

22 . 12 . 1969 
Sayın Senatör Hamdi özer'in 
önergesi cevabı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

ilgi : 20.11.1969 gün ve 10061^5574-7/609 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, orman teknikerlerine dair Millî Eği
tim ve Orman Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istiyen önergesi cevabı üç 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Orman Bakanı 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi özer'in 19 
Kasım 1969 günlü ve 10061-5574-7/609 sayılı 
önergesi cevabı. 

1. 16 Ekim 1969 gün ve 13328 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan «Tekniker okullarını 
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bitirenlerin, tekniker yüksek okulu mezunu j 
sayılmaları için görecekleri tamamlayıcı eği
time ait Yönetmelik» in orman teknikerleriyie 
ilgisi bulunmamaktadır. 

Teşkilâtımızın ormancılık mesleki ile ilgili 
yüksek vasıflı teknik eleman ihtiyacı, Orman 
Fakültesinden mezun olan orman yüksek mü
hendisleriyle; yardımcı orta teknik eleman ih
tiyacı, evvelce orta orman okullarından mezun 
olmuş orman mühendis muavinleriyle, bugün 
isa aynı formasyonu veren ve orta orman okul
ları yerine ikame edilen orman tekniker okulla
rından mezun olan orman teknikerleriyie kar
şılanmış ve karşılanmaktadır. 

2. Bu sebeple, ormancılığın hususiyetleri 
bakımından orman teknikerlerinin tamamla
yıcı bir öğrenime tabi tutularak yüksek tekni
ker yetiştirilmesine ve böyle bir ara sınıfın ih
dasına da lüzum ve zaruret duyulmamaktadır. 

3.— üniversitelere bağlı fakültelere, bu me-
yanda Orman Fakültesine girişlerde, lise dip
loması aranması Millî Eğitim Bakanlığı ile üni
versiteleri ilgilendiren bir husus olduğundan, 
bu konuda Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli 
açıklamalarda bulunulacağı tabiîdir. 

Ancak, gerek orman mühendis muavinle
rinden ve gerekse orman teknikerlerinden lise 
mezuniyet sınavı vermek suretiyle lise diplo
ması almış olanlar, Orman Fakültesinde mes
lekî yüksek tahsillerine devam edebilmelerini 
kolaylaştırmak üzere Orman Fakültesince mu
ayyen kontenjan dâhilinde, üniversite giriş 
sınavlarına tabi tutulmadan kabul edilmekte
dirler. 

Müracaatın kontenjanı asması halinde, mü
racaatçılar arasında bir seçme sınavı yapıla
rak kontenjan kadarının fakülteye alınarak 
yüksek tahsile devam imkânı sağlanmaktadır. 

Arz olunur. 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
özel 

Sayı : 00022 
22 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . İ l . 1969, 24 . 12 . 1969 tarih ve 

7/809 - 10061 /5574, 7/609 - 10081/5837 sayılı 
yazılarınız. 

Malatya Senatörü Harndi özer'in, orman tek
nikerlerine dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Malatya Senatörü Haindi özerin, orman 
teknikerlerine dair yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız. 

1. Bakanlığımızca açılmış olan gündüz ve 
akşam tekniker okullarının öğretim faaliyetleri 
ikinci B'iş Yıllık Plânda öngörülen esaslara 
uyularak, 1963 - 1.969 öğretim yılmda sona er
miştir. 

7. Millî Eğitim Şûrası tavsiye kararlarına 
uyularak artaokul öğrenimi üzerine üç yıllık 
öğrenim veren sanat enstitüsü mezunları için 
Bakanlığımızca 1985 - 1986 öğretim yılında iki 
yıl süreli tekniker yüksek okulları açılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Ancak., bu okullar da İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı gereğince faaliyete geçirilmemiş, 
yalnız tekniker okulu mezunlarının alındığı ta
mamlayıcı öğretim smıflarmm devamına Ba
kanlığımızca müsaade olunmuştur. 

18 Ekim 1969 tarihli Eesmî Gazetede ya
yımlanan (Tamamlayıcı öğretimle ilgili) Yö
netmelik, bir evvelki yönetmeliğin tadil edil
miş 5 eklidir. 

2. Orman tekniker okulları, halen tamamen 
Orman Bakanlığına bağlı okullardır. Bu okulla
ra ait müfredat programları ve yönetmelik Ba
kanlığımızca 1958 - 1959 öğretim yılında onay
lanmıştır. 

3. Orman teknikerlerinin tekniker olarak 
yüksek öğrenim görmelerini sağlıyacak tamam
layıcı öğretimleri için ilgili Bakanlıkça Bakan
lığımıza bugüne kadar her hangi bir teklif 
gönderilmemiştir. 

o. — CumJiuriyct Senatosu Tabiî Üyesi Meh-
)tıc!: özgüneş'in, Atih-ara, Zafer Mühendislik ve 
Mimarlık Özel Yüksek Okulunun dört öğrenci
sine daiin nazdı soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bıdıtnn Orhan Oğuz'un cevabı. (7/016) 
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29 . 11 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Soru : 1 
Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimarlık 

Özel Yüksek Okulu öğrencilerinden Ahmet Tü-
mer, Korkmaz özbakır, Aynur Ünlüsoy, Mete 
Narter, 

a) Birinci sınıfa ait bir dersten borçlu ol
dukları halde ikinci döneme devam ettirilmişler 
midir? 

b) Devam ettirümişlerse, bu okula ait yö
netmeliğin 4-8 nci maddesindeki (2) nci 
döneme bir dersten borçlu olarak devam etme 
hakkını, birinci sınıfın bütün derslerini başa
rarak ikinci sınıfın bütün derslerinin imtihan
larına girme hakkını almış olmak) şartına bağ-
lıyan hükmü karşısında ikinci döneme devam 
etmelerine imkân verilmiş olmasının sebep ve 
mesnedi nedir? 

Soru : 2 
Bu öğrencilere yeni bir imtihan hakkı veril

mesi için Bakanlıkça okula her hangi bir emir 
verilmiş midir? Verilmiş ise, bu emrin mahiyeti 
nedir? 

Soru : 3 
Okul müdürlüğü bu emri yönetmeliğe ay

kırı bularak her hangi bir itirazda bulunmuş mu
dur? Böyle bir itiraz var ise, mahiyeti nedir? 

Soru : 4 

Böylece meydana gelen durum Talim ve Ter
biye Kuruluna intikal ettirilmiş midir? İnti
kal ettirilmiş ise, bu kurul nasıl bir mütalâa 
beyan etmiştir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 00019 

22 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1969 tarih ve 7/616 -10097/5667 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 
özgüneş'in, Ankara Zafer Mühendislik ve Mi

marlık özel Yüksek Okulunun dört öğrencisi
ne dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in Ankara Zafer Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek Okulunun dört öğrencisine 
dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Ankara Zafer Mühendislik ve Mknarhjk 
Özel Yüksek Okulu öğrencilerinden Ahmet Tü-
mer, Korkmaz Özbakır, Aynur Ünlüsoy ve Mete 
Nartır'm: 

a) 1 nci sınıfa ait bir dersten bütünlemeli 
oldukları, bu dersin imtihanına girip onu tas
fiye etmeden, okulun hatalı bir tatbikatı yüzün 
den ikinci sınıf imtihanlarına alınmış olmaları, 
2 nci sınıfın bütün derslerinden başarı göster
dikleri hususları ve yönetmeliğin müktesep hak 
prensibine uygun şekilde tefsiri de dikkate alı
narak, Bakanlığımızca bu durumdaki öğrencile
re bir defaya mahsus olmak üzere 1969 Şubat 
döneminde kaldıkları tek dersin imtihanına gir
me hakkı tanınmıştır. 

Adları geçen öğrenciler bu imtihana girerek 
başardıkları takdirde ikinci döneme devam etti
rilmişlerdir. 

b) Yukarda da açıklandığı gibi, sözü edi
len öğrenciler, bir dersten borçlu olarak ikin
ci doneme devam ettirilmemiş, kendilerine bir 
imtihan hakkı tanınmıştır. Bu imtihana girip 
muvaffak olan ve bu suretle 1 nci sınıfın bü
tün derslerini başaranları 2 nci sınıfın da bü
tün derslerini başarı ile verenler 2 nci döneme 
devam etmişlerdir. 

2. Ankara Valiliğine yazılan 18 . 1 . 1969 
tarih ve 1030 sayılı yazımızda: «Zafer Mühen
dislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu öğren
cilerinden olup, Bakanlığımıza bir dilejkçe ile 
müracaat eden Korkmaz Özbakır'm, 2 nci sınıf 
derslerinin hepsinden geçmiş olduğu, fakat 
1 nci sınıftaki bir dersini tasfiye edemediğin
den okul idaresince 3 ncü sınıfa devam etti-
rilmediği, halbuki 1 nci sınıftaki dersini tasfi
ye etmeden 2 nci sınıf imtihanlarına kabul edil
memesi gerekirken böyle yapılmıyarak öğrenci
nin mağdur duruma düşürüldüğü, bundan okul 
idaresinin sorumlu bulunduğu, bu sebeple bu 
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durumda olan öğrencilerin 1 nci sınıftan kalmış 
oldukları tek ders imtihanına Şubat döneminde 
girerek bu dersi tasfiye etmeleri ve yanlışlığa 
sebebolan Okul Müdürünün ikaz edilmesi ve ne
ticeden bilgi verilmesi» bildirilmiştir. 

3. Okul Müdürlüğü bu konuda verdiği ce
vabi yazıda: «Adı geçen öğrencinin 2 nci sı
nıfın güz imtihan dönemine kadar 1 nci sınıf
tan sorumlu olduğu dersler ile 2 nci sınıftan 
vize aldığı derslerin genel imtihanlarına girmek 
suretiyle güz dönemi sonunda durumunun 48 nci 
maddeye göre değerlendirildiği, tatbikatta böy
le yapıldığı, gündüz 2 den 3 e, akşam 3 den 
4 ncü sınıflara geçiş müstesna diğer sınıflarda 
sınıf geçme değil, ders geçme şekli bulundu
ğundan, Bakanlıkça öngörülen tefsire göre ya
pılacak uygulamanın diğer maddelerle çelişme 
halinde olacağı, ancak, Bakanlığın tefsir tarzı
na göre istenen uygulamaya da geçildiği» be
yan edilmektedir. Ayrıca durumun açıklığa 
kavuşturulması istenmiştir. 

4. Durum, Talim ve Terbiye Dairesi Baş
kanlığına 4 Nisan 1969 tarih ve 4823 sayılı ya
zımızla intikal ettirilmiştir. Bu konuda veri
len mütalâa şu şekildedir: 

«Okul yönetmeliğinin 48 nci maddesine gö
re, 1 nci sınıf derslerini başaramıyan öğrenci
ler de 2 nci sınıfa devam ederler, 2 nci sınıf 
imtihanları sırasında 1 nci sınıftan başarısız ol
duklar derslerin imtihanlarına da girerler. 

İkinci döneme geçebilmek için 1 nci döne
min bütün imtihanlarının başarılması şarttır. 
Ancak, gündüz 2 nci gece 3 ncü sınıfın yalnız 
bir dersinden başaramamış olanlar, Şubata ka
dar ikinci döneme devam ederler. Bu dersin 
imtihanını Şubatta başaramadıkları takdirde 
ikinci dönemle ilgileri kesilir.» 

10 Haziran 1969 tarih ve 7807 sayılı yazı
mızla bu mütalâadan ,bir örnek de eklenerek, 
durum Ankara Valiliğine bildirilmiş ve uygula
manın bu açıklamaya göre yapılması istenmiş
tir. 

Bu duruma nazaran; meselenin esası, Zafer 
Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Yönetmeliğinin 48 nci maddesinin, daire ile sö
zü geçen Özel Okul Müdürlüğü tarafından fark
lı şekilde tefsiri ve anlaşılması ile ilgilidir. 

Nitekim, bu konuda görüş birliğine varmak 
bakımında Talim ve Terbiye Dairesinden müta

lâa istenmiş ve alınan mütalâaya göre işlem ya
pılması ilgili okula duyurulmuştur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ha?ndi Özer'in, Türkiye'deki özel Rum okulları 
ve Batı - Trakya'daki Türk okullarına dair ya
zılı sora önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Oğuz'un cevabı (7/621) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişikte sunduğum soruların Millî Eğitim 
ve Dışişleri bakanlıklarınca yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

2 . 12 . 1969 
Malatya Senatörü 

Hamdi özer 

A) 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Ka
nununun 21 nci maddesi, 222 saylıı Kanunun 
15 nei maddesi ile Talim Terbiye Dairesinin 
24 Aralık 1963 gün ve 259 sayılı (1288 sa
yılı Tebliğler Dergisinde neşredilen) Kararı 
ve 2 Eylül 1964 gün ve 214 sayılı Kararın 
1 nci maddesine uyulmadan aşağıda adları ya
zılı özel Rum okullarına müdür ve öğretmen
ler atanmıştır. Cumhuriyet Senatosunda gün
dem dışı konuşmamda belirttiğim gibi bunlar 
hakkında Başkanlığınızca bir inceleme yapıl
mış mıdır? Yapılmışsa ne sonuca bağlanmış
tır? 

Atina'dan mezun olanlar : 

1. Hasköy özel Rum Okuluna Müdür, 
2. Yonca özel Rum Okuluna Müdür, 
3. Kurtuluş özel Rum Okuluna öğretmen 

(Kimon Çokanas) 
4. Kadıköy Özel Rum Okuluna öğretmen 

Yani Kalamaris 
5. Büyükada Özel Rum Okuluna öğretmen 

Marika Haço 
6. Ayakostantin Özel Rum Okuluna öğret

men Varvara FranQiyadis 
Lise mezunu olup da müdür tâyin edilen

ler : 

1. Karaköy Özel Rum Okulu Müdürü Eleni 
Karonan 

2. Ayakostantin özel Rum Okulu Müdürü 
Katina 

3. Ayatriyada özel Rum Okulu Müdürü 

4. Kadıköy Özel Rum Okulu Müdürü 
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B) 1. Zararlı faaliyetleri sabit olduğun
dan 18 sene Yenişehir özel Rum Okulundaki 
vazifesine son verilen Yorgo Okta - Poda 
15 . 1 . 1969 da tekrar vazifeye alınıyor. 
Kendisi Ruhban Okulu mezunu papaz ol
duğu halde Anayasamıza ve 12 . 8 . 1969 
da ruhanilerin azınlık okulunda vazife ala-
mıyacakları emrine rağmen bu okulda müdür
lük yapmakta ve her çeşit hareketleri idare 
etmektedir. 

2. Odigitria Okulunda papaz Patertoma 
öğretmenlik yapmaktadır. 

Din adamlarının bu gibi okullarda müdür 
ve öğretmenlik yapmaları kanunlarımıza uy
gun mudur? Bunlar hakkında bir düzeltme 
yapılacak mıdır? 

C) Resmî ilkokullarımız 5 yıl olduğu hal
de özel Rum ilkokullarının 6 yıl olması Anaya
sanın 12 ve 21 nci maddelerine aykırı değil 
midir? 

Ç) Resmî ilkokullarda, özel Rum okulların 
1937 tarihli yönetmeliklerine göre ilkokullar
da bulundurulması gerekli tutulan Türk Bay
rağı, Türkiye haritası ve Türk büyüklerinin 
resimleri özel Rum okullarında yerlerinden ne
den alınmıştır? Bunların tekrar yerlerine konul
ması için istanbul Millî Eğitim yetkililerine 
emir verilmiş midir? Bu yetkililer hakkında 
ne gibi işlem yapılmıştır?. 

Millî Eiğtim Bakanlığının istanbul Valiliği
ne yazdığı 10 Şubat 1969 gün ve 420/3 sayılı 
gizli emrinde bu müessif uygulamanın yapıl
ması anlamı mevcut değil midir? 

D) 625 sayılı Kanunun geçici maddesi ge
reğince bu kanun 18 . 12 . 1965 tarihinde yü
rürlüğe girdiğine göre 6 ay içinde çıkarıl
ması gereken tüzük ve yönetmelik var mıdır? 
Varsa, özel Rum okullarında Türk Bayrağı, 
Türkiye Haritası ve Türk büyüklerinin re
simleri resmî ilkokullardan hangi sebeple ayrı 
tutulabilir?. Bu ayrı tutuluş Anayasamızın 
3, 8, 12, 21, 54, 4, 19, 65 ve 50 nci maddele
rine aykırı değil midir? 

Aralık 1968 protokolü da bu aykırılık içine 
düşmez mi? Mezkûr protokol da Yunan Heye
tinde 6 kişi ve Türk Heyetinde 4 kişi bulun
durulmasının sebelbi nedir? 

E) 625 sayılı Kanunun 25, 26, 27 ve 29 ncu 
maddelerine göre yapılacak tüzükler ve yönet
meliklerle müfredat programları yukarıda be-

| lirtilen, Anayasamızın maddelerine aykırı ola
bilir mi? Lozan Andlaşmasının 40 ve 41 nci 
madlelerine göre özel Rum okullarının 1937 
tarihli Yönetmeliği dışında bir mütekabiliyet 
andlaşması (D) fıkrasında belirtilen Anayasa
mızın maddelerindeki söz ve ruha aykırı düş
mez mi? 

F) Yunanistan'da bulunan, Yunan uyruklu 
Türk okullarında, Türkiye'deki Devlet ilkokul
larının eğitim ve öğretimi uygulanmakta mı
dır? Yunan resmî ilkokulları 6 yıl olduğu 
için İstanbul özel Rum okulları da 6 yıl, 
Batı - Trakya'da ki, Türk okulları da 6 yıl
dır. Ancak Rum okullarının 3, 4, 5, 6 nci sı
nıflarında Fransızca dersi olduğu halde Ba
tı - Trakya Türk okullarında yoktur. Bu mü
tekabiliyet anlayışına uygun mudur? Yani 
Yunanistan hem Türkiye'deki Rum okullarına 
hem de Batı - Trakya'daki Türk okullarına 
müessir bulunmaktadır? Bu bağımsız Türkiye 
için doğru mudur? 

G) Türkiye'deki Rum okullarına atanan 
öğretmenler emekli oluncaya kadar görevde 
bulunabiliyor. Türk Hükümeti bunları değişti
remiyor. Fakat Batı - Trakya'daki Türk asıllı 
öğretmenleri Yunan Hükümeti üç yılda bir 
değiştirebiliyor. Bu mütekabiliyet anlayışına 
uygun mudur? 

Eğer Türk asıllı öğretmenler Yunan efkâ
rına tam uyarsa 3 yıl sonra tâyini yenileni
yor. Bunun öğretmen üzerindeki etkisi çok 
ağır değil midir? 

H) Yunan müfettişleri Türk asıllı öğ
retmenlere tekdir ve maaşının yarısını kesme 
cezası verebiliyor. Türk müfettişleri Rum asılı 
öğretmenlere sadece «işinde kusurlu» cezası ve
rebiliyor. Bu mütekabiliyet anlayışına uyar 
mı? 

I) Özel Rum okullarında sınıf geçme bi
zim resmî okullar yönetmeliğine göre değil, 
kendi yönetmeliğine göredir. Halbuki Ba
tı - Trakya'daki Türk okulları Yunan resmî okul
ları yönetmeliğine uymak zorundadır. Müteka
biliyet hep Yunan arzusuna mı müteveccihtir? 

i) özel Rum okullarında din adamları var 
bizim okullarımızda imam - Hatip Okulu ve
ya islâm Enstitüsü mezunu öğretmen yoktur. 

Bu Anayasamıza uygun mudur? 
J) 1 . 12 . 1969 tarihinde İstanbul'daki 

I özel Rum okullarında araştırma yaptırdım. 
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Türk Bayrağı, Türkiye haritası ve Türk bü
yüklerinin resimleri yasak edilmiştir. Yerlerine 
konulmaması Bakanlık emri ise bu bağımsız 
Türkiye anlayışına aykırıdır. İstiklâller müte
kabiliyetle ayakta duramaz. Bu kutsal araç
ların yerine konulması için emir verilmişse 
infaz etmiyenler hakkında bir işlem yapılmış 
mıdır? Halk efkârı, en kısa zamanda bunun, 
istiklâl derecesinde önemli bir heyecanla so
nuçlanmasını beklemektedir. Bu tâvizin içine 
çeşitli dedikoduların yayılmakta olduğuna ve 
Hükümetimizin bu yüzden şüphe gölgeleri 
içine düştüğünü artan bir yoğunlukla ifade 
edenler çoğalmıştır. 

istanbul Valiliğinin 4 . 2 . 1969 gün ve 
410/94904 sayılı yazısı ile ilgili Bakanlık 
emri ile Millî Eğitim Bakanlığının 12 . 2 .1969 
ve 4 - 236/OA - 2852 ve 13 . 2 . 1969 gün ve 
4/236/OA/2805 sayılı emir ve ilgililerinin tetkiki 
ile de bâzı hususların aydınlanacağı kanaatin
deyim. özel Rum okullarında da Türk okul
larında bulunan ders, araç ve gereçleri ile bil
hassa Türk Bayrağı, Türk haritası, Fatih 
Sultan Mehmetle diğer Türk büyüklerinin 
resimleri yerlerine konulacak mıdır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

KIYU Dairesi Gn.Md. 
521-117-2805/12 

24 .12 .1969 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi özer'in 
Yazılı soru önergesi cevabı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 4 Aralık 1969 tarühli ve Kanunlar Mü
dürlüğü 10109/5709-7/621 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Hamdi 
özer'in Türkiye'deki Rum okulları ve Batı 
Trakya'daki Türk okulları ile ilgili olarak ver-
ıdiği önergenin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

i. Sabri Çağlayangil 

A) istanbul'daki Rum okullarına öğretmen 
tâyinlerinde 625 sayılı Özel öğretim Kurumları 
Kanununun 21 nci maddesi ile 222 sayılı ilköğ
retim Kanununun 15 nci maddesi göz önünde 
bulundurulmaktadır, istanbul Rum okullarına 

yapılan öğretmen tâyinlerinde ayrıca, Lozan 
Anidliaşmasının azınlıklarla ilgili mütekabiliyet 
hükümleri g-öz önünde bulundurulmakta ve bu 
tâyinler Batı Trakya Türk okullarına yapılan 
öğretmen tâyinleri ile birlikte mütalâa edil
mektedir. 

1968 yılında görülen lüzuma binaen görev
lerine son verilen istanbul Rum Azınlık Okul
larındaki idareci ve öğretmenlerden bir kısmı, 
Batı Trakya Türk Okullarında çalışmakta iken 
Yunan makamlarınca azledilen öğretmen ve 
idarecilerin tekrar göreve alınmaları üzierine ve 
mütekabiliyet çerçevesinde tekrar görevlerine 
iade edilmişlerdir. 

istanbul Rum Okullarındaki görevlerine 
iade edilen öğretmenler arasında Yunanistan'
da öğrenim görmüş olanlar mevcuttur. Ancak 
Batı Trakya Türk ilkokullarında da halen Tür
kiye'de öğrenim görmüş 150 den fazla soydaş 
öğretmen çalışmaktadır. 

B) 625 sayılı Kanuna istinaden Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanan tüzük tasarısı ha
len Danıştay'da incelenmekte olup Rum azın
lık okullarında halen görevli bulunan din adam
larının durumları bahse konu tüzüğün yürür
lüğe girmesini mütaakıp anılan Bakanlıkça ele 
alınacaktır. 

C) Azınlık ilkokullarının 6 sınıflı olması 
hususu 340 sayılı Kanunla kabul edilen Lozan 
Andlaşmasmın 40 ve 41 nci maddelerine göre 
düzenlenmiştir. Bilindiği üzerce Lozan Andlaş-
masınm 37-45 nci maddeleri azınlıklarla ilgili 
hükümleri ihtiva etmektedir. Her iki memleket
teki azınlıkların statüleri halen yürürlükte bu
lunan Anayasamızdan önce kabul edilmiş olan 
Losan Andlasması ile tesbit edildiği cihetle Rum 
okullarının durumlarının evvelemirde Milletle
rarası ahdi vecibelerimiz zaviyesinden ele alın
ması zarunıdir. 340 sayılı Kanunla kabul edi
len mezkûr Andlaşma gereğince azınlık okulla
rı mevcut statülerini devam ettirmişlerdir. 

Ç) Türk - Yunan Karma Kültür Komisyo
nunun 20 Aralık 1968 tarihinde kabul ettiği 
Protokolde, azınlık okullarının iç süslemelerin
de sadeliğe riayet olunması hususu yer almak
tadır. 

Yunan Hükümeti ile Varılan mutabakat ge
reğince istanbul Rum Okullarında devamlı ola
rak Atatürk'ün portresi, Yunanistan'daki Türk 
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Azınlık Okullarında ise Yunan Devlet Başkanı
nın resmi bulundurulacaktır. Ayrıca derslerde 
gerektiğinde her türlü ders ataçları ile harita
lardan istifade edilecektir. 

D) Millî Eğitim Bakanlığınca hasırlanan 
625 sayılı Kanuna ilişkin tüzük yukarda da be
lirtildiği veçhile halen Danıştayca incelenmek
tedir. Tetkikat safhası bittikten sonra tüzüğün 
yürürlüğe girmesi tabiîdir. 

1068 Aralık ayında imzalanan Karma Kül
tür Komisyonu Protokolü toplantılarının An
kara'da yapılan ilk safhasına Türk Heyeti, 8 
Yunan Heyeti 4 kişi ile bilâhara Atina'da ya
pılan toplantılara ise Türk Heyeti 4, Yunan He
yeti 6 kişi ile katılmıştır. Komisyon karşılıklı 
olarak ikişer asil ve ikişer yedek üyeden müte
şekkil olup, bunların dışında toplantılara katı
lanlar eksper veya müşahit durumundadır. 

E) 340 sayılı Kanunla kabul edilen Lozan 
Antlaşması uyarınca azınlıkların durumlarının 
karşılıklı olarak mütekabiliyet esasına göre ele 
alınması Anayasamıza ayları olmayıp bu ko
nuda çıkarılan tüzük ve yönetmelikler de ge
rek iç msvzuat gerek ahdi vecibelerimiz göz 
önünde tutularak hazırlanmaktadır. 

F) Yunanistan'daki Türk azınlık okulların
da Devlet okullarımızın eğitin ve öğretiminin 
tam olarak uygulanamıyacağı izahtan varestedir 
Aynı şekilde istanbul'daki Rum okullarında da 
Yunan mevzuatı ve müfredat programı uygulan
mamakta ve karşılıklı olarak azınlıkların, ant
laşmalarla da tanınmış olan kendi kültür ve dil
lerini öğretim hakkı göz önünde tutularak her 
memleketin kendi mevzuatının gerektirdiği ders 
programına ilâveten azınlığın kendi dili de bu 
okullarda okutulmaktadır. 

Bu esaslar dâhilinde Yunanistan'daki Türk 
okullarında, mütekabiliyet hükümleri çerçeve
sinde derslerin bir kısmı Rumca ve bir kısmı da 
Türkçe olarak okutulmaktadır. Aynı şekilde is
tanbul'daki Rum azınlık okullarında da kültür 
dersleri Türkçe, fen dersleri ise Rumca okutul
maktadır. istanbul'daki azınlık ilkokullarında 
öteden heri yaJbancı dil okutulmaktadır. Ancak 
Batı - Trakya^daki Türk ilkokullarında yabancı 
dil dersi okutulmasının öğrencilerin Türkçe ve 
esasen zayıf bulunan Rumca öğrenimlerine ilâ
veten üçüncü biv yabancı dil meselesi ile karşı
laşmalarına yol açacağı cihetle bugünkü şart

lar dâhilinde uygun olmıyacağı düşünülmekte
dir. 

G) Gerek Türkiye ve gerek Yunanistan'da 
azınlık okullarına öğretmen tâyini işlemleri, her 
iki memleket mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. Bu kibarla istanbul'daki Rum 
okullarına tâyin olunan öğretmenler, görevle
rinde kusurları görülmediği takdirde emekli 
olana kadar öğretmenlik yapabilirler. Batı -
Trakya Türk okullarına öğretmen tâyinine dair 
hükümler vaz'eden 3065 sayılı Yunan Kanunu 
ise bu öğretmenlerin, okulların 'idaresinden so
rumlu bulunan encümenler tarafından mukave
le ile istihdam edileceklerini öngörmektedir. Bu 
öğretmenlerle genel olarak 3 yıl için yapılan 
mukaveleler bilâhara yenilenmektedir. 

H) Her ika memleketteki azınlık okulları 
öğretmenlerine verilen cezalar memleketin mer'i 
mevzuatı çerçevesinde uygulanmaktadır. 

I) istanbul'daki Rum azınlık okullarında, 
Yunanistan'da olduğu gibi resmî okullarımızın 
sınıf geçme ve imtihan yönetmeliği uygulanmak
tadır. 

i) Azınlık okullarında din adamlarının gö
rev alması 625 sayılı Kanunun çıkartılmasını 
öngördüğü tüzükle önlenmiştir. Ancak, bahse 
konu tüzük Danıştayca onaylandıktan sonra bu 
hususun yerine getirilmesi mümkün olabilecek
tir. 

J) Her iki memleketteki azınlık okullarının 
iç süslemeleri 20 Aralık 1968 tarihli Karma Kül
tür Komisyonu Protokolü hükümlerine uygun 
olarak düzenlenmiştir. 

Mezkûr protokol hükümleri gereğince istan
bul'daki Rum okullarında Rumca okutulan ders
lerde Rumca ders araçları, Batı - Trakya'daki 
Türk okullarında ise Türkçe okutulan dersler
de Türkçe araçlar kullanılmaktadır. 

Bahse konu ders araçlarının derslerin biti
minde muhafaza edildikleri yerlere kaldırılma
ları hususunda karşılıklı olarak mutabakata va
rılmıştır. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22 . 1 . 1970 

Özel 
00020 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: 4 . 12 . 1969 tarih ve 7/621 -10109/5709 
sayılı yazılarınız. 
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Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 2 . 12 . 1969 tarihli yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişjkte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Sayın 
Hamdı Özer'in, Türkiye'deki özel Rum okulları 
ve Batı - Trakya'daki Türk okullarına dair ya
zılı soru önergesine cevabımız. 

A) istanbul'daki özel Rum okullarına ge
nellikle müdür ve öğretmen tâyini yapılırken 
625 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ve 222 sayılı 
15 nci maddesi göz önünde tutulmaktadır. For-
masyonlu öğretmen bulunmaması halende de 222 
sayılı Kanunun 16 nci maddesine göre vekil öğ
retmenler tâyin edilebilmektedir. 

Bu arada görülen lüzuma binaen görevlerine 
son verilen Rum azınlık okulları idareci ve öğ
retmenlerinden bir kısmı, Batı - Trakya'daki 
Türk azınlık okullarında çalışan ve Yunanlıla
rın azletmiş olduğu öğretmen ve idarecilerin tek
rar işe alındıkları ve bu okullara yeniden tâyin 
yapıldığı hususunun Dışişleri Bakanlığınca Ba
kanlığımıza bildirilmesi üzerine 1968 tarihli 
Türk - Yunan protokolü hükümlerine göre mü
tekabiliyeti çerçevesi dâhilinde Rum öğretmen
ler tekrar görevlerine iade edilmişlerdir. 

Önergede bahsedilen okullara tâyin edilen 
müdür ve öğretmenlerin durumları incelenmiş 
ve Dışişleri Bakanlığının yazıları üzerine müte
kabiliyet esasına göre yeniden görevlerine baş
latıldıkları anlaşılmıştır. 

B) 1. Yorga Oktopoda'nm eski görevine 
iadesi, Batı - Trakya Türk azınlık okullarında 
çalışırken işlerine son verilen öğretmenlerin 
Yunan makamlarınca tekrar işe başlatılmaları 
ile ilgili mütekabiliyet esasları gereğedir. 

2. 625 sayılı Kanuna dayalı olarak hazırla
nan tüzük tasarısının 127 nci maddesinde, «Azın
lık okulları, din adamlarının telkin ve nüfuzları
na hiçbir şekilde mâruz bırakılamazlar. Okul, 
dinî mahiyet ve fonksiyonu bulunanlar tarafın
dan kurulmuş olsa dahi din adamları okulun 
temsilcisi olamazlar. Eğitim öğretim faaliyetle
rine ve yönetim işlerine karışamazlar.» denil
mektedir. 

Sözü geçen tüzük Danıştay'da incelenmekte
dir. 

5 . 3 . 1958 tarih ve 723 sayılı Kararname 
ile Odigitriya ilk ve ortaokulu din dersi öğret
menliğine tâyin edilen Tomas Versamfe Roma 
ilahiyat Fakültesi mezunu olup vazifesine sözü 
geçen okulda devam etmektedir. 

C) Azınlık ilkokullarının 6 sınıflı olması 
hususu, eskiden beri uygulanagelen ve 340 sa
yılı Kanunla kabul edilen anlaşmanın 40 nci ve 
41 nci maddeleri gereğidir. 

Anayasanın 12 ve 21 nci maddelerine de ay
kırı olmaması lâzımgelir. 

Ç) 20 Aralık 1968 tarihli Türk - Yunan pro
tokolünde Türkiye ve Yunanistan'daki azınlık 
okullarının iç süslemesinde sadeliğe riayet olun
ması hususu yer almaktadır. 

Bu itibarla, Türkiye ̂ deki azınlık okullarında 
sınıfların devamlı dekorunu Büyük Atatürk'ün 
portresi, Yunanistan'daki Türk azınlık okulla
rında ise Yunan Devlet Başkanının portresi teş
kil etmektedir. Derslerde gerektikçe her türlü 
araçlarından özellikle haritalardan yararlanıl
maktadır. 

istanbul valiliğinden alınan 5 . 12 . 1969 
gün ve 410/112409 sayılı yazı da Türk bayrak
larının halen yerlerinde olduğu belirtilmekte
dir. 

10 Şubat 1969 gün ve 420 - 3/2520 sayılı ya
zımızda sözü edilen Türk - Yunan Karma Kül
tür Komisyonunca imzalanan protokolün 3 ncü 
maddesi gereğince Rum azınlık okullarında 
mevcudolan ve göze hitabeden öğretim araçları
nın incelenip kontrolden geçirilmesi istenmekte-
•d.v. Ayrıca uygun görülmiyen ders araçları lis
telerinin Bakanlığımıza gönderilmesi de emre
dilmiştir. 

D) 625 sayılı Kanuna bağlı tüzük Danış
taydı incelenmektedir, incelenme safhası bit
meden yönetmeliklerin uygulanmaya konması 
mümkün görülememektedir. 

Azınlık okullarının resmî okullarımızdan 
farklı tutulmaması esastır. 340 sayılı Kanunla 
kabul edilen anlaşmanın 40 ve 41 nca madde
lerine göre azınlık okulları sahiboldukları sta
tülerini korumuşlardır. 

Türkiye - Yunanistan arasında imzalanan 
kültür anlaşmaları uyarınca, gerektikçe azınlık
ların eğitim - öğretim meselelerini görüşmek 
üzere Türk - Yunan Karma Kültür Komisyon
ları toplanmaktadır. 
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Son olarak Eğitim 1968 sonunda Ankara'da, 
Aralık 1968 ayı içinde Atina^da karşılıklı top
lantılar yapılmıştır. 

Ankara toplantılarında Türk heyeti 8 kişi, 
Yunan heyeti 4 kişi, Atina toplantılarında ise 
Türk heyeti 4, Yunan heyete 6 kişi ile temsil 
edilmiştir. Komisyon iki taraflı kişiler asil, iki
şer yedek üyeden kuruludur. Bunlar dışında top
lantıya katılanlar eksper veya müşahit duru
mundadır. 

E) Kanunların Anayasaya, tüzük ve yönet
meliklerdi de kanunlara uygun olacakları gayet 
açık bir husustur. 

340 sayılı Kanuna bağlı anlaşmanın 40 ve 41 
nci maddelerine göre yapılan mütekabiliyet esa
sına uygun değişikliklerin Anayasamıza aykırı 
olamıyacağı da izahtan varestedir. 

P) Yunanistan'daki Türk okullarında müte
kabiliyet esaslarına uygun olarak eskiden beri 
yürütülen programlar uygulanmaktadır. 

Türkiye'deki azınlık ilkokullarında ilerden 
beri yabancı dil okutulagelmektedir. Batı - Trak-
ya'daki Türk ilkokullarında yabancı dil okutul
ması bugünkü şartlar karşısında düşünülmemek
tedir. 

G) Türkiye'de bulunan Rum okullarına öğ
retmen tâyini işlemleri mevzuatımız esasları dâ
hilinde ve Yunanistan'da bulunan Türk okulla
rına öğretmen tâyini işlemleri de Yunanistan 
mevzuatı esaslarına göre yapılmaktadır. 

H) Her iki ülkede yaşıyan azınlık öğret
menlerine uygulanan disiplin cezaları halen 
mer'i olan mevzuat hükümler* dâhilinde yürü
tülmektedir. 

I) Talim ve Terbiye Kurulunun 22 Aralık 
1953 gün ve 295 sayılı Kararına göre Türkiye'
deki azınlık okullarında da Yunanistan'da oldu
ğu gibi resmî okullarımızın sınıf geçme ve imti
han yönetmeliği uygulanmaktadır. 

i) Yukarda da belirtildiği gibi azınlık okul
larında din adamlarının görev alabilmesi husu
su 625 sayılı Kanunun öngördüğü tüzük tasarı
sında önlenmiştir. 

Ancak tüzük Danıştaytta onaylandıktan 
sonra bu hükmün uygulamasına başlanacaktır. 

J) Her iki ülkedeki okulların iç süslemesi 
20 Aralık 1968 tarihli Türk - Yunan protokolü 
gereğince ve mütekabiliyet esasına göre uygu
lanmaktadır. 

istanbul'daki azınlık okullarında Türk Bay
rağının halen asılı bulunduğu yukarda da be
lirtilmiştir. Ve ders yılı başında 2 Rum okul mü
dürü tarafından kaldırılmış Türk Bayrakları he
men astırılmış ve bu Rum müdürlerine emir al
madan kendiliklerinden hareket ettikleri için 
valilikçe birer yazılı ihtar verilmiştir. 

Türkiye 'deki Rum okullarında Rumca okutu
lan dersler de Rumca basılmış ders araçları, Yu
nanistan'daki Türk okullarında da Türkçe oku
tulan derslerde Bakanlığımızca gönderilen Türk
çe araçlar, Yunan dilinde okutulan derslerde 
Yunanca tertiplenmiş araçlar kullanılmakta
dır. 

Bu didaktik nitelikteki araçların derslerin 
bi-iminde, muhafaza edildikleri yerlere kaldırıl
ması hususu karşılıklı olarak kabul edilmiştir. 

Bu alanda karşılıklı bir değerlendirme yapar
ken, istanbuldaki Rum azınlığının. (30 bin ka
dar) maddî durumunun öteden beri mevcut üs
tünlüğü, küçük bir bölgede, büyük bir şehirde 
bulunuşunun avantajları, eğitim meselesini çok
tan halletmiş olduğu; bunun aksime Batı - Trak
ya 'daki Türk cemaatinin çok geniş bir alana ya
yılmış bulunduğu, fakir ve eğitimden büyük öl
çüde yoksun olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Ayrıca Türkiye'de 59 Rum okulunda bulu
nan 4 446 öğrenciye karşılık; Batı Trakya'da 
297 Türk okulunda bulunan 15 850 Türk öğren
cisinin durumunun ve denge tesisi hususundaki 
çalışmaların dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu dengenin tesisinde kanun, nizam ve an
laşmaların göz önünde bulundurulacağı tabiî
dir. 

Bakanlığımızca bu konuda gerekli titizlik 
bundan böyle de gösterilecektir. 

24 . 12 . 1969 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin özgür'ün, Deniz Kuvvetlerinde mühen
dislik tazminatı alan makina subaylarına dair, 
yazılı soru önergesi ve Milti Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun cevabı (7/627) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda ifade edilen hususların Millî Savun
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

Selâhattin Özgür 
Tabsî Üye 
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1. Deniz Kuvvetlerinde mühendislik tazmi
natı alan ne kadar makina subayı vardır 

2. Tazminatları bugüne kadar fiilen öden
miş midir? 

3. Denizde halen gemilerde Başçarkçılık ve
ya makina subaylığı yapanlardan kaç kişi mü
hendislik tazminatı almaktadır? 

4. Halen gemi kumandanlarından fazla ma
aş ve sair ücretleri alan gemi subayları var mı
dır? Varsa hangi sınıftandır? ve ne kadardır? 

T. 0/ 
Millî Savunma Bakanlığı 23 . 1 . 1970 

Ankara 
Kanun : 993/1 - 69 

Konu: Yazılı soru cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 25 . 12 . 1969 tarih ve 10165 - 7/627/ 

5856 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 

Özgür'ün Deniz Kuvvetlerinde mühendislik taz
minat] alan makina subaylarına dair vermiş ol
duğu yazılı önergeye cevap teşkil eden husus
lar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

1. a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 
Mühendislik tazminatı alan makina subayları 
rütbelerine göre : 

Tuğamiral 3 
Mk. AK). 57 
Mk. Yb. 31 
Mk. Bnb. 25 

Toplam 116 Subaydır 

b) Makina işletme mühendisi diploma
sı olup sıhhi sebeplerle sınıfı değişen ve 
mühendislik tazminatı alan subaylar sınıf ve 
rütbelerine göre : 

Ord. Alb." 1 
Ord. Yb. 1 
Ord. Bnb. 2 
ik. Alb. 1 
ik. Bnb. 1 

Toplam 6 Subaydır 
2. Mühendislik tazminatları bugüne kadar 

fiilen ödenmiştir. 
3. a) Denizde halen filo ve komadorluk 

karargâhları ile gemilerde çarkçılık ve makina 
subayları yapan mühendislik tezminatı alan ma
kin?., subayları rütbelerine göre : 

Alb. 7 
Yb. 14 
Bnb. 19 

Toplam 40 Subaydır 

b) Gemilerde diğer makina subay kadrola
rında 272 muhtelif rütbeden makina sınıfından 
olmıyan subay görev yapmaktadır. Bu 272 su
bay mühendislik tazminatı almamaktadır. 

4. Halen gemilerde emrinde görev yaptık
ları komodor ve komutanlardan fazla maaş ve 
sair ücretleri alan subaylar sınıf ve rütbelerine 
göre : 

Mk. Alb. 7 
Mk. Yb. 14 
Mk. Bnb. 19 
Tbp. Ütğm. 8 

Toplam 48 
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GÜNDEMİ 
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27 . 1 . 1970 Sah 

Saat: 10,00 

1. — iki l anlaşmalara dair gizli görüşmenin 
devamı. 
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