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la sunuşları 454:461 
1. — Millî Eğitim Balkanı İbrahim ök-

tem hakkındaki gensoru görüşülmesi sonu
cunda verilen güvensizlik önergesi oylaması. 454, 

461:462,478:490 
5. — Görüşülen İşler 445:462 

1. — özel öğretim kurumları kanu
nu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ma
nisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi 
«eğitim ve öğretim müesseseleri kanunu tek
lifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlik
leri hakkında kanun teklifi ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıiıbrahimoğlu ve 55 
arkadaşının, Âmme menfaatine hkmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikle
ri hakfondaM kanun teklifi ve Millî Eğir 

Sayfa 
tim ve Plân Komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulan Geçici. Komisyon raporu 
(1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 
495 e 1 nci ek) 455:461,462:478 

6. — Sorular ve cevaplar 478 
A) Yazılı sorul&r ve cevapları 478 

1. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes-
kin'in, Çankırı'nın kalkındırılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır'ın yazılı cevabı (7/16) 478 -.481 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Diyarbakır Karayolları 9 ncu 
Bölgesinden 150 işçinin işinden çıkarıldığı-
doğru olup olmadığına dair soru önergesi, 
Başbakan adına Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'ın yazılı cevabı (7/518) 482 

3. — Konya Milletvekili Kadirean Kaf-
lı'nın, Konya'nın Alâaddin tepesinde, as
kerî teşekküller veya daireler tarafından, 
ruhsatsız olarak binalar yapıldığının doğ
ru olup olmadığına dair soru önergesi Mil
lî Savunma Bakanı îlhami Sancar'ın yazı
lı cevabı (7/522) 482:483 



Sayfa 
4. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneş-

tan'm, vakıflara aid'olup gelir getiren gay-
rimenlkullerin ihalesi, kiraya verilmesi ve 
mütaakıp devir işlemlerinin hanıgi esaslara 
göre yürütüldüğüne dair soru önergesi, Dev
let Bakanı Nüvit Yetkm'in yazılı cevabı 
(7/543) . 483.485 

.1. — GEÇEN T 

Gümüşhane Milletvekili Neemeddin Küçük-
er; son aylarda çoğalan trafik kazalarının sebeb-
olduğu can ve mal kaynı bakımından içişleri Ba
kanlığının tedbirler almalsı gerektiğini aeıklıyan 
bir konuşma yaptı. 

Millet Meclisi Başkanı, gruplar temsilcileri 
ve Hükümet temsilcisinin katıldıkları toplantı
da tesbit edilen esaslarla ilgili protokol okuna
rak, Millet Meclisi gündeminde ve koımlsyon-
1 arında bulunan tasarı ve (teklifierden bir an 
öncte sonuçlandırılması /gerekli görülenlerin gö
rüşülmesi için Millet Meclisinin Salı, Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günlari saat 15 de toplan
ması ve gündemlerin düzenlenme şekli ile ilgili 
hususlar kabul olundu. 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun T ne i 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarlısının gündeme ahnnarak diğer işlerden de ön
ce ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demircin 
Önergesi kabul edilerek, tasarının maddeleri 
ve. tümü Millet Meclisince kabul olundu. 

İsparta Milletvekili Ali î'Ksan Balım'm, bir 
köre sıhhi muayene kurulunun tam sağlam ra
poru verdiği haberinin doğru olup olmadığına 
dair sorusuna içişleri Bakanı Orhan öztrafc ve 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyerin, Niğde ili 
çevrelernideki sulama tesisi projelerine dair so
rusuna da Enerji ve Tabiî kaynaklar Bakanı 
Hüdai Oral cevap verdiler. 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, Do
ğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamuru Fabri
kasının kuruluş yeri hakkında yapılan etütlerin 
tamamlanıp tamamlanmadığına dair Tarım ve 

Sayfa 
5. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 

Aral'ın, Ergani'de bir Ceza Evi binası in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çum-
rah'nın yazılı cevabı (7/558) 485:486 

PANAK ÖZETİ 

Sanayi bakanlarından sözlü sorusu, soru sahibi 
ikinci defadır hazır bulunmadığından, düştü. 

Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı Yılan
lı oğlu'nun, Et ve Balık Kurumu umum Müdü
rünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma bi
naen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun sair 
işlerine dair sorusunu Ticaret Bakam Fennî Is-
1 i myel i cevapl andırdı. 

izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince hakkında son tahki
katın açılmasına karar verilerek Anayasa Mah
kemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi Meh
met Baydur'a ve 

Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Ba-
aknmdan olan sözlü sorularım geri aldığına da
ir önergesi okundu, kabul edildi. 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydineer'in, kad
rolarına nazaran noksan olan polis mevcudunun 
arttırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ile 

Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıcjoğlu'-
nun 15 Ekim 1961 genel seçimlerine kaç vali ve 
kaymakamın, hangi partilerden aday olarak ka
tılmış olduklarına dair sorusuna ve yine 

Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıç-
oğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin hu
dutlarında değişiklik yapıldığına dair sorusuna 
içişleri Bakanı Orhan öztrak cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Sadi Peh'lvanlıoğlu'nun, 
Türk Kültür Derneğine ve onun devamı olan 
halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar yardım 
yapıldığına dair Başbakan ve içişleri Bakanın-
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dan sözlü sorusu, soru sahibi ikinci defadır ha
zır bulunmadığından, düştü. 

Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
istanbul'da şirketlerle sair ticaret erbabının 
kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma. iş
lemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna Adalet Bakanı Se
dat Çumralı, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, su 
ürünlerimizin üretimi, toplanması ve tüketimi 
konularındaki çalışmaların ne safhada oldu
ğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi sağ
lanıp sağlanmadığına dair sorusuna Ticaret 
Bakanı Fennî Islimyeli ile Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat. 

Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, An
talya, içel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihti
lâfı olup olmadığına dair sorusuna içişleri Baka
nı Orhan öztraik, 

Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'm, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Arif Hikmet Onat, 

Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında sula
ma, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç lira 
tahsis edildiğine dair sorusuna, Enerji ve Tabiî 

Sözlü soru 
1. — Zonguldak Milletvtdkili Kenan Esen-

gin'in, İsparta Milletvekili Sadettim Bilgiç'in 
'Konya'da, 11 E!kkn 1964 Pazar günü, yaptığı 
konuşmaya dair sözlü soru önlergiesi, Adalet 
Bakanlığıma gönderilmiştir. (6/9815) 

Yazılı sorular 

2. — Istanibul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm motorlu kara taşıtlarından alman 

Tezkereler 
1. — Afyon Karahisar Millet vekili Şevki 

Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teizkeıtesi (3/1007) (Ana-

Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral ve 
Niğde Milletvekili Asım Eren'in, General 

Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden sonra 
kredinin son mehil süresi olan 31 . 3 . 1964 'ta
rihinin, münasip bir müddet daha sonraya bıra
kılmasının mümkün olup olmadığına dair sorusu
na da Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender cevap 
verdiler. 

Eskişehir Milletvekili Seyfi öörtürk'ün, 
Anayasa Mahkemesince iıptal ©dilen iblir kanun 
sebebiyle Ibir kısım Hazine mallarının, karar 
geriye yürütülmek .suretiyle, C. H. Partisine 
nasıl vterildiğine dalir Başbakandan sözlü so
rusu, soru sahibi ikinci defadır hazır bulunma
dığından düştü. 

697, 747, 794, 7.96, 797, 798, 800, 806 ve 808 
sayılı sorular ilgili Bakanların, 

780 ve 801 sayılı sorular da, soru sahiple
rinin birleşimde »hazır bulunmaması sebebiyle 
gieledek soru ıgününe »bırakıldı. 

19 Kasıım 1964 Perşembe günü saat 15 de 
toplanılmak üzere (saat 19.20 de) Birleşime son 
vterildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Yozgat 

tsnvet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

vergilerden ayrılan Ibolediye hissesinden An
kara ve istanbul belediyelerime, 1963 ve 1964 
yılı bütçjelerindıen ne miktar para verildiğtinte 
dair yazılı soru önförgesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/581) 

3. — Istanibul Milllet vekili Muihiddin Gü-
vten'in, istanbul'da yapılmakta olan yeraltı 
geçMIerinıe dair yazılı soru önergesi, içişleri ve 
tımar ve iskân Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/582) 

yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

2, — Urfa Milletviekili Kadri Eroğan'in ya
sama dökunuHmaızliğının kaldırılması hakkında 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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M. Meclisi B : 10 19 
Başbakanlık tezkeresıi (3/100-8) (Anayasa vie 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

3. — Porselen ve Çini Fafbrikaları Limit'ed 
Şirkbtinin lö'6'l yılma ait taap vie işlemlerinin 
sunulduğuna dair Baş^baikanlık tezkeresi (3/1O09) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

11.1984 O : 1 
4. — Türkiye Cumhuriyeti PTT tşletaniesinin 

1963 yılma ait hesap ve işlemlerinin sunuldu-
ig-ıma dair Başbakanlık 'tezkeresi (3/1010) (Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

5. — Azot Sanayii Türk Anonim Şirketinin 
1:963 yılına ait (hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/1011) (Ka
mu İktisadi TeşdbbüslJeri Karma Komisyonuna) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,C0 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
anahtarları çevirip beyaz düğmeye basınız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
lere başlıyoruz. 

4. —. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SÜNÜ$LA&Î 

1. — Millî Eğitim Bakam İbrahim öktem 
hakkındaki gensoru görüşülmesi sonucunda veri
len güvensizlik önergesi oylaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, güven
sizlik önergesini kabul edenler; yani Millî Eği
tim Bakanı hakkında güvensizlik izhar etmek 
istiyen arkadaşlar beyaz, güvensizlik önergesi
nin reddini; yani Millî Eğitim. Bakanı hakkında 
itimat beyan etmek istiyenler kırmızı oy kulla
nacaklardır. 

Zarflar dağıtılmıştır. 
Şimdi hangi intihap dairesinden oylarınızı 

(kullanacağınıza dair kura çekeceğiz: Kayseri. 

Muhterem arkadaşlar, yanında matbu oy 
puslası 'olmıyan arkadaşlar düz (beyaz kâğıt üze
rine ret veya kabul işareti kayarak imzaları 
tahtında hangi intihap dairesinin milletvekili 
olduğunu işaret etmek -suretiyle, oy ikullakabilir

ler. Aynı zamanda bu şekilde oy kullananlar 
Divalı Kâtibine ismini bildireeeklerdir: 

Muhterem arkadaşlar, bdr yanlışlığa malhaİ 
vermemek üzere, güvensizlik Önergesini kalbul 
edenler, yani Mil î Eğitim Bakanı hakkında gü-* 
vensizlik izhar etmek istiyen arkadaşlar beyaz, 
güvensizlik önergesinin reddini istiyenler, yani 
Millî Eğitim Bakanı hakkında güvenoyu kul
lanmak istiyenler kırmızı oy kullanacaklardır, 

Kayseri (bölgesinden başlıyoruz. İsmi ıokunan 
arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

( Kayseri milletvekillerinden başlanarak oy-. 
lar toplandı,) 

BAŞKAN — Oyunu, kullanmıyan arkadaşı-. 
mız var mı efend|f? (Var, var, sesleri) Lütfen 
çabuk olun.., 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?.., 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tasnif neticeleninceye 
kadar, 2 nçi maddeye geçiyoruz : 
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M, Meclisi B : 10 19 .11.1984 O : 1 
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — özel öğretim kurumları kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Manise Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri kanunu teklifi ve Kvrşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle, kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler 
tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
(1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın. Bakan? 
Burada. 

Muhterem arkadaşlar^ bu kanunun müzake
resine evvelce başlanmış olup ve 24 ncü mad
deye kadar gelinmişti. Şimdi 24 ncü maddeden 
itibaren müzakeresine devam ediyoruz. 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması 
MADDE 24. — özel öğretim 'kurumlarında 

yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yü
rütülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim ikurum-
larınm yöneticilik ve öğretmenliklerinde, en az 
dengi resmî öğretim kurumlarının yöneticilik 
veya öğretmenliklerine tâyin edilefbilmek için 
gereikli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendi
rilebilir. 

Bu esasa göre, okulların özellikleri, göz önün
de tutularak yönetici ve öğretmenlerinde aranı
lacak nitelik ve çartlar yönetmelikle belirtilir. 

İhtiyaç Ihalinde, esas görevi resmî yönetim 
kurumlarında 'olan öğretmenlere, aylığı kargı
lığında okutmakla yükümlü olduğu ders saat
lerine halel gelmemek üzere yetkili mercilerin 
muvafakatiyle, özel öğretim kurumlarında üc
retle ek ders veya yöneticilik görevi verilebilir. 

(1) 495 e. 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
14 . 5 . 964 tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı 
sonuna eklidir. 

Resmî okul öğretmeni olup da kendilerine 
özel okullarda müdürlük veya müdür yardım
cılığı gibi yönetim görevleri verilmiş bulunan 
öğretmenler, resmî okullarında okutmakla yü
kümlü oldukları ders saati bakımından, resmî 
okul müdür veya müdür yardımcılarına uygu
lanan esaslara ta'bidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var ımı?... Yok. Bu madde hakkında iki takrir 
vardır. Okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(özel öğretim kurumları kanunu) tasarısının 

24 ncü maddesinin 2 nci bendindeki (tâyin edi
lebilmek) kelimesinin (atanabilmek) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özel öğretim kurumları kanunu tasarısının 

24 ncü ınıaddeskıin 4 ncü fıkrasının 4 ncü ve 
5 nci satırlarındaki (yetkili mercilerin muva

fakati ile) kelimelerinin fıkradan çıkarılmasını 
ve bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini, şifahen arz ettiğim sebeplerle teklif 
©derim. 

îzmir 
Mustafa Uyar 

Ek fıkra : özel yüksek okullarda ek öğretim 
veya yönetim görevi alan üniversite öğretim 
üyelerinin, Üniversiteler Kanunu gereğince al
makta oldukları tazminatları kesilmez. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 
UEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) — Birinciye evet, ikinciye ha
yır. 

BAŞKAN — Birinci takrire evet, diyorsu
nuz; ikinci takrire hayır. İlk takriri tekrar oku
tuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okudu) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmektedir; 
oyunuza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — önergemi 
izah için söz istiyorum. 
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M. Meclisi B : 10 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın arka

daşlarını, özel öğretim Kurumları kanun ta
sarısının 24 ncü maddesi hakkında vermiş ol
duğum takriri izah sadedinde söz almış bulu
nuyorum. Takririm iki noktayı ihtiva etmekte
dir. Birincisi; maddenin 4 ncü fıkrasının dört 
ve beşinci satırlarındaki «yetkili mercilerin mu
vafakatiyle» kelimelerinin çıkartılmasıdır. Ge
rekçem şu; tasarının 24 ncü mdadesinde özel 
öğretim Kurumlarında üniversite ve akademi 
üyelerinin görev alabilmeleri yetkili mercilerin 
muvafakatine bağlanmıştır. Üniversiteler Kanu
nunun 31 nci maddesi, üniversite dışında bir 
öğretim üyesinin, üniversite dışındaki âzami 
mesai müddetini haftada on saat olarak tâyin 
ve tesbit etmiş ve bu maksatla öğretim üyele
rinden her yıl için birer beyanname talebet-
miştir. öğretim üyesi, bu (beyannamede, hariç
teki mesai satini ve nevini, esas görevli bulun
duğu fakülteye bildirmek mecburiyetindedir. 
Bu bildiri arasında özel okulda deruhde ettiği 
ders saati de esasen mevcut olacaktır. Ben filân 
özel okulda veya falan akademide haftada 10 
saati geçmemek üzere 3 saat 5 saat şu dersi 
okutmaktayım diye bildirmektedir. Buna ilâ
veten,' beyanname ile bunu bildirmek mecburi
yeti varken, orada Bakanlığın muvafakatini al
madan öğretim üyeliğini kabul etmek mümkün 
iken ve beyanname ile bunu bildirdikten son
ra tekrar Bakanlıktan veya ilgili mercilerden 
muvafakatname istemek zannımızca işi biraz 
sürüncemede bırakmak veyahut da kırtasiyeci
liğe doğru götürmek, netice itibariyle maksadı 
aşan bir hüküm demektir. Bu sebeplerle bu hük
mün fuzuli olduğundan Ibahis ile bunum fıkra
dan çıkarılmasını arz ve talebediyorum. 

Takririmin ikinci kısmı, özel okullarda öğ
retim üyeliği veya idari görev almış olan üni
versiteler profesörlerinin veyahut da akademi 
mensuplarının üniversitelerden almakta olduk
ları tazminatlarla ilgilidir. Üniversiteler ve 
akademiler mensuplarının özel yüksek okullarda 
vazife almalarını onların dışındaki serbest mes
lek faaliyetleriyle asla karıştırmamak lâzıımgelir. 
Bu nokta üzerinde biraz durmayı faydalı mülâ
haza ediyoruz. 

Üniversiteler Kanununa göre bir üniversi
te profesörü dışarda meslekini serbestçe icra 
ediyorsa, yani, bir hukuk profesörü avukatlık 
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yapıyorsa veya bir doktor, tabip, dinarda ser
best muayenehane açmışsa maaşının dışında 
almakta olduğu tazminatı alamamaktadır. Bu ga
yet tabiî ve normal bir neticedir. Ancak bir 
üniversite profesörünün dışında yine aynı se
viyede ve aynı şekilde öğretim görevi yapmak
ta olan özel öğretim kurumlarında öğretmen
lik yapması, profesörlük yapması kanaatimiz
ce serbest meslekini icra eder1 mahiyette de
ğildir. Bunnun tatbikatta bir do misali var
dır. Yine Üniversiteler Kanununa göre resmî 
akademilerde öğretmenlik alan, öğretim üye
liği alan üniversite profesörlerinin üniversi
telerden almakta oldukları tazminatlarına ha
lel gelmemektedir. Binaenaleyh, Özel Yüksek 
öğretim Kurumları da, özel yüksek okullarda 
aynı benzerleri gibi bir tahsil diploması ver
mek gayesi ile kurulmuş olduklarından, bir öğ
retmen veya bir profesör resmî iktisadi ve ticari 
ilimler yüksek okullarında veyahut da akade
milerinde ders verirken, tazminatını üniver
siteden alacak, (bu yaptığı muamele serbest mes
lek işlemi sayılmıyacak, aynı öğretmen, aynı 
seviyede bulunan özel iktisadi ve ticari yüksek 
okullarında ders verecek, öğretmenliğini icra 
edecek, fakat bu serbest meslek sayılacak ve 
üniversiteden almakta olduğu tazminatı kesi
lecektir. Bendeniz bu, aynı gayeyi istihdaf 
eden işlemin ayrı ayrı anlaşılmasına imkân ol
madığı kanaatindeyim. 

Bu itibarla maddenin sonuna «özel yüksek 
okullarda ek öğretim veya yönetim görevi olan 
üniversite öğretim üyelerinin Üniversiteler Ka
nunu gereğince almakta oldukları tazminatları 
kesilmez.» şeklinde bir fıkranın ilâvesinde fay
da ve zaruret ummaktayız. Çünkü, özel yüksek 
okulları desteklemek mecburiyetindeyiz. Ka
nun o maksatla çıkarılmaktadır ve bunun için 
özel yüksek okullarda, bu hüküm konduğu tak
dirde, özel yüksek okullarda kaliteli öğretim üye
si bulunmasını temin edecektir. 

Lütfen takririme iltifat buyuruimasını arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz Sayın Mustafa Uyar arka
daşımızın teklifinin kabul edilmemesi hakkında 
konuşacağım. Filhakika üniversite ve yüksek 
okulların bugünkü öğretmen kapasitesinin mah
dut oluşu, bu sene de lise mezunlarının üniver-
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sitelere çok güçlükle, çok yorucu işlemler yapıl
mış olmasına rağmen tamamının alınamaması 
gibi bir sonuç doğurdu. Bundan dolayı üniver
sitelerin kapasitelerini ileride bütün lise mezun
larını kapsıyaeak şekle sokabilmek için düşünü
len tedbirler arasında, üniversiteler arası kuru
lan kurulda ikili tedrisata, yahut da gece tedri
satına, gündüze ilâveten yer verilmesi ihtimali 
vardır, iş böyle olunca asli görevlileri kendi 
asli kurumlarında olan bu öğretim üyelerinin 
üzerlerine şimdiden başka istikametlerde görev 
vermeyi kabul etmenin doğru olmıyacağı kanaa
tindeyim, bu bir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu sene hepimi
zi üzen bir üniversite hastalığı daha belirmiştir. 
O da, üniversite idarecileri ile, öğrenci birlik
leri arasındaki anlaşmazlık konusudur, öğren
ciler kendi iddialarını serdederken, iddia mad
deleri arasında öğretim üyelerinin asli görevle
rine ilâveten aldıkları mütaaddit ek görevlerin 
ücretleri peşinde koştukları için asıl görevlerin
de za'fa ve hattâ acze düştüklerini iddia etmiş
lerdir. îş böyle olunca, biz bu meseleye çare 
bulacak bir heyet mevkiinde bulunduğumuz hal
de bilâkis bu iddiaları daha da kötüye götürebi
lecek şekilde, yanlışlıkları, yolsuzlukları destek
ler mahiyette bir kararı elbette kabul edemeyiz. 
Tasarının gelmiş olan şekli imkân olan hallerde 
zaten bir üniversitenin, bütün resmî yüksek okul
ların öğretim üyelerinin arzu edilen yerlerde 
bu gibi ek görevleri almasına kapıyı açık bırak
mıştır. Yani ilgili mercilerin muvafakati kay
dı vardır. Bu öğretim görevlilerinin asli görev
lerinin bulunduğu üniversite veya yüksek oknl 
idarecilerinin, kendisinin vücuduna gece ted
risatı için veya ikili tedrisat için veyahut lâbo-
ratuvar çalışmaları tek tedrisatda dahi akşama 
ve geceye kadar sürmesi muhtemel öğretim gö
revlisinin vücuduna kati ihtiyacı olmıyan hal
lerde ona muvafakat verilebilir demekdir. Bi
naenaleyh, kapalı şekilde açık olunca bu kaydı 
değiştirip de öğrencilerin büsbütün iddialarını 
adetâ hiçe savarcasına, üniversitenin hastalı
ğını artırıcı şekilde bir ilâveyi bu metne dâhil 
etmekte fayda yoktur, zarar vardır. Biz öğretim 
üyeleri tarafını tutalım derken, üniversitelerin 
bünyesinde bulunan ve bu kuruluşu bahane ede
rek başka istikametlerde inkişafı çok muhtemelen 
olan ve disiplinsizliğe hattâ belki de ilmî anar
şiye, hattâ sosyal anarşiye kadar gidebilecek se-
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hepleri üretmekte ve beslemekte bir fayda gör
müyorum. Bunları besleyemeyiz, üretemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iddialar için
de biliyorsunuz ki, öğrenciler, sayın öğretim 
üyelerinin profesörlerin, doçentlerin, hattâ asis
tanların sefarethanelerde hukukî, ticari, mesle
kî müşavirlikler aldıklarını, bâzı bankaların mü
şavirliklerini aldıklarını, bâzı şirketlerin vekâ
letlerini ifa ettiklerini, kendi yazıhane ve mu
ayenehanelerine mesai saatlerinin. çoğunu tahsis 
ederek esas öğretim kurumundaki görevlerine 
pek az zaman ayırdıklarını, doğru dürüst ki
tap yazmadıklarını, yazdıkları kitapları da çok 
pahalı ve bir iki kelime ilâve ederek, değişiklik
ler yaparak her sene tadil edilmiş yeni nüsha 
namı altında âdeta kitap murabahası şeklinde sat
tıklarını, bir ilim esnafı ve ilim ticareti haline işi 
döktüklerini iddia etmişlerdir. Biz Ankara'da 
da bunun misalini görüyoruz; ama hastalığın 
asıl mihrakının, asıl noktasının İstanbul'daki 
yüksek öğretim müesseselerinde ve üniversitesin
de olduğunu da öğrenciler iddia etmişler, An
kara öğrenci birlikleri de bu iddialara katıl
mışlardır. Şu halde biz bu istikametteki yolsuz, 
memlekete zararlı, profesörlük ve asistanlık va-
kariyle. sıfatiyle, karakteriyle kabili telif ol-
mıyan tutumu teşvik edercesine bir madde ilâve 
eder ve ilgili merciin muvafakati alınmadan 
bunları istedikleri yerde ek görev alır dersek, 
muhterem arkadaşlar, özel sermayeli ve daha zi
yade ticari maksatla olan yüksek veya tâli özel 
öğretim kurumlarının bu hareketlerini, ticari, 
yolsuz hareketlerini ve bunlara hizmet etmek ga
yesine düşecek olan öğretim üyelerimizin de bu 
icapsız meyillerini teşvik etmiş oluruz. Biz bu 
suretle 5 - 10 tane resmî veya gayriresmî kişi
lerin belki faydalarını temin etmiş oluruz; ama 
milletin büyük bir kısmının bizden beklediği va
zifeyi ifa etmemiş oluruz. Pek muhtemeldir ki, 
gelecek sene gece tedrisatını üniversiteler mec
buren yapacaklardır. Bugün belki öğretim üye
leri senatoları vasıtasiyle bunları bize dayatmak
ta ve «bu olmaz» demektedirler ve haksızlıkların 
adedlerini saymaktadırlar. Ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin irşadı ile, memlekette vicdan 
sahibi insanların bir araya toplanarak bizzat 
kendi üyeleri içinden takrir edilecek olan hal 
tarzları ile bunun mutlaka çaresinin bulunması 
zaruri ve lâbüttür. Bundan dolayıdir ki ben
deniz bu kapıların kapanması, herkesin kendi 
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asli görevinde yer almalarını, hele üniversite
lerdeki, yüksek okullardaki, öğretim kurumların
daki vazifelerinde mesailerinin çoğunu teksif et
meleri durumunu belirtmeyi ben vicdani bir va- l 
zife addederim. Zannediyorum ki Yüksek Heye
tinizin temiz vicdanlarında teessüseden kanaat de ı 
bendenizin kanaatinin aynıdır. 

Bu itibarla, Sayın Mustafa Uyar arkadaşı- ı 
mızm tadil teklifinin reddini, kendilerinden özür j 
diliyerek, hepinizden istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. | 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, efendim? 
Buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar- ! 
kadaşlarifm, ıbu ımaddeyi Ibem arkadaş]arım gilbi ; 
arilaımıyorum. Belki yanılıyorum : «ihtiyaç ha- | 
tinde, esas görevi .resmî yönetim kurumlarım- j 
da olan 'öğretmenlere, aylığı karşılığında okut
makla yükümlü olduğu ders saatlerine hıalel j 
gelmeımek üzere yetkili mercilerin mıuvafaika- | 
tiyle, özeli öğretim kuırumllarımda ücretle ek j 
ders veya yöneticilik 'görevi, verilebilir.* Şimdi 
ıbu fıkrada doğrudan doğruya öğretmenilerden. 
ıbalhsedilmektedir; «ihtiyaç halinde» diye .kai
deyi vaiz'etmektedir.. Ve resmî mercilerin mu
vafakatinden bahsetmektedir. Eğer üniversite
yi fcasdetmiş olsaydı, her 'hailde öğretmen iteri
mi kuıllanıılmıyacaktı burada;, öğretim üyesi te
rimli kullanılacaktı1., Binaenaleyh, Ibemim anlayı
şıma göre madde; üniversite öğretim üyelerini 
zaten burada derpiş etımeımiış (bulunmaktadır. 

Esasa gelince; İSayım Asıınn Eren arkadaşım 
.gibi, ISıftl den beri gece üniversitelerini ve' 
üniversite binalarınım 24 ısaiat kullanılması' im* 
kâmlarını savunan ibir larkaıdaşımıziım. Aynı 
teklifi plânın metni arasına Yüce Meolisim ıfcas-
viJbi ile, .her derecede geee okulları kurulacak
tır diye dercettirımilşı bulunduğumuza ve 1'961, 
1&92 ve l;9'6ı3 te ileri sürdüğümüz, aamam. za
man da Millî Eğitim Babamları tarafından ısor-
duığuimu'z sözlü sorulara 'cevaıp 'olarak gece 
üniversiteleri kurulacaktır, ıbumuın üzerinde ça
lışma yapılıyor diye yapılan beyanlara ıgöre ve 
buıgüm bir gazetede yapılanı (röportajda öğre
tim üyelerinin hemen büyük .bir 'çoğunluğunu 
gece üniversiteıler'imİM/ kurulmasının mümkün 
•olduğumu ifade etmelerine giöre; eğer ıbemden!- 1 
zin anladığı (gilbi yalıma öğreitımemfleri istihdaf I 
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etmiyorsa bu fıkra, ıo zâımıaaı (bem de Asım fîırem. 
•arkadaşımı gibi, bus arkadaşım taraıfındam geti-
ırilen teklifin aleyhinde bulunmak 'zorundayım. 
Zaten Sayın Millî Eğitim Bakamı beyan e,tmiş<-
•lerdir kıi, Üniversiteler: Kamuınumda tadilât ça
lışmaları vardır ; üniversite câmiaısıında da, öğ-
ıretim üyelerinde de, Maarif Vekâletinde de 
Üniversite Kamumu üzerimde 'bir ıtadilât hazır
lığı vardır. Çok muhtemeldir ki, bu tadilât 
maızırlandığı zaımıam, getirildiği zaımam üniversi
te 'öğretim, üyeilerimim özel yüksek okullarda va
zife alıması meselesi de orada halledilecektir. 
Biz isimdi eğer buraya bu 'hükümleri yerleş'tire-
cek olursak ilerdeki yapılacak işi, 'reformu güç
leştirmiş oluruz, Bu ıseibeple her bakımdan üni
versite öğretim üyelerinin ders vermeleri me^ 
selesi Ihak'kımda buraya hiçbir ikaydım kıommaıma-
,sı memleketin yüksek imemıfaatleri iktibasıdır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oyuınuraa sunuyorum!. 
Kalbul edenler... Etm/iy emler... Takrir kabul .edil-
ımıeımiştir. 

'Maddeyi; bumdan evvelki kalbul buyurduğu
muz takrirdeki değişiklikle, oyunuza, sumuyo-
ruım. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

'MADDE 25. — Her özeilı öğretim kuırumu 
Millî Eğitim Bakamılıığına karşı sıoruımlu 'bir mü
dür .taraflından yönetilir. Bir kimıse birdem faıaia 
kurumum kurucusu olabilir; fakat müdürü ola
maz. 

'Gerekli vasıfları taşıyanı kurucu kurumum 
müdürü de 'Oilabilir. Üzerimde müdürlük .göre
vi ibulunmıyam kurucu veya kurucular temısil;-
cisi kuruımun eğitim ve öğretiminle ve bunlarla 
ilgili yönetim işlerine fcanşaimıaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 26. — özel öğretim kurumlarının 
müdürleri, kurucuları tarafından; diğer yöne
tici ve öğretmenleri genel olarak müdürleri 
tarafından seçilir ve istihdamları 24 ncü mad
denin şartları bakımından Millî Eğitim Bakaoı-
lığının iznine sunulur. 
* Millî Eğitim Bakanlığının izninden önce, 
müdür, diğer yönetici ve öğretmenler işe başla--
tılamazlar. 
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BAŞKAN — Madde 'halikında söz istiyeıı? 

Buyurun Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar-

kadaşÜarrm, 'burada tatbikat bakımından biz
zat tecrübesini yaptığını ve büyük bir aksak
lığa sebebolan bir hususun çok küçük bir de
ğişiklikle tashihini rica ediyorum. 26 ncı mad
denin birinci fıkrası şöyledir : «Özel öğretim 
kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından; 
diğer yönetici ve öğretmelileri genel olarak 
müdürleri tarafımdan seçilir ve istihdamları 24 
ncü maddenin şartları bakımlından Millî Eği
tim Bakanlığının iznine sunulur» denmektedir. 
24 ncü maddede öğretmenlerin nasıl tâyin 
edileceğinin şartları gösterilmiştir. Her dere
cede özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve 
öğretmeliklerinde ıc'n 'az dengi resmî öğretim 
kurumlarının yöneticilik ve öğretmenliklerine 
tâyin edilebilmek için gerekli nitelik ve 
şartları taşıyanlar görevlendirilebilir. Yani 
şartlar bakımından doğrudan doğruya bir özel 
liseye öğretmen tâyin edilecekse, bu öğretme
nin, resmî liseye tâyin edilen öğretmenin nite
liklerinin tamamen göz önünde tutularak tâyini 
yapılacak, bunun kararnamesi gönderilecek.. 
Fakat 3 ncü fıkrada Millî Eğitim Bakanlığı
nın kninden önce bu müdür ve öğretmenlerin 
vazifeye başlatılamıyacağı yazılmaktadır. Hal
buki bunu, «izninden önce» demeyip şu şekil
de; «Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunul
madan önce, müdür, diğer yönetici ve öğret
menler işe ihaşlati'lamazlar. îzin talebini Millî 
Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği 
günden itibaren de vazife gördürülemezler» 
dersek, orada Millî Eğitim Bakanlığının tas
dikli olununcaya kadar öğretmenin vazifeye 
ibaşlıyamaması ve derslerin boş geçmesi gibi 
bir mahzur da ortadan kalkmış olur. Zaten 
tâyini yapılacak kimseler şartları taşıyan 
kimseler olduğuna göre, bazan Millî Eğitim 
Bakanlığından tasdikin gelmesi 3 - 4 ay sür
mektedir. Böylece ders de 3 - 4 ay fuzuli boş 
kalmak mecburiyetinde olacaktır. Halbuki, 
izne sunulmadan önce başlatamazsm; fakat 
izne sunulduğu tarihten itibaren vazifeye baş
latıldığı takdirde, eğer Maarif Vekâletinden 
bu kararname, iptal edilecek olursa, ki, bu 
ancak binde birdir, 'bu şartları taşıyan kim
senin tâyini yapıldıktan sonra bunun geri 
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çevrilmesi çok nadir bir hâdisedir; bu çok 
nadir bir hâdise için her okulda yapılacak 
bir tâyinden dolayı bir ay, iki ay, üç ay gibi 
bir müddetle derslerin !boş geçmesi gibi bir 
mahzur ortaya çıkmaktadır Bu mahzurun or
tadan kaldırılması için önergemin kabulünü 
istirham etmekteyim. Önergeyi sunuyorum. 

BAŞKAN — önerge hazır-mı? 
HASAN AKSAY (Adana) — Evet efen-

d i m . , ! • ! 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Adanı 

Hasan Aksay 

«Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunul
madan önce, müdür, diğer yönetici ve öğret
menler işe başlatılamazlar. 

İzin talebini, Millî Eğitim Bakanlığının red
dinin tebliğ edildiği günden itilbaren de vazife 
gördürü'İOTiiezler.» 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) — Muhter'em arkadaşlar, dana 
evvel Aksay arkadaşımın söylediği şekilde ki, 
tatbikat «bugün böyledir ve kabul edilebilir. 
Bu şekilde yapılmasının sebebi işlere daha zi
yade sürat vermek içindir. Eğer zamanında ha
reket ederlerse bunu yapabilirler. Ama, dediği
niz •'maih'zurlar varittir. İcabında komisyon ka
bul edelbi'lir. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı?.. Yok. 
Takriri yeniden okutup oylarınıza sunacağım. 

(Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın takriri 
yeniden, okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim. ; 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kaıbul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Bu takrirde kalbul edilen değişiklikle madtdıeyi 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul dt-
aniy-enler... Kalbul .edilmiştir. 
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MADDE 27. — Türkçeden başka dille öğre

tim yapan veya yalbancılar tarafından açılmış 
bulunan özel okullar müdürleri Ibu okulların 
Türkçe çeya Türkçe (kültür dersleri . öğretanen-
1 erinden birini müdür başyardımcısı olarak tâ
yin ve işe başlatılmasına müsaade edilmesi hu
susunu Millî Eğit'iim Bakanlığına bildirir . 

Bu tâyini ikaza rağmen bir ay içinde yapmı-
yan veya bildirmiyeın okulların müdür başyar
dımcılarını Türkçe ve Türkçe külltür derişleri 
öğretmenleri arasından Millî Eğitim Bakanlığı 
seçer ve işıe başlatır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar-bu madde 
hakkında gelmiş iki takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
14 . 5 . 1964 günlü gündemin 3 ncü bölüm 

2 nci maddesinde yazılı olup konuşmakta olduğu
muz özel okullar kanununa ilişikte sunduğumuz 
metnin 27 nci madde olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Çorum 
H. İncesulu 

Adana 
H. Aksay 
Sakarya 

Y. TTlusoy 
Aydın 

Ş. Koç 
Samsun 
t. Kılıç, 

Kastamonu 
î. H. Yılanlıoğlu 

tsparta 
A. t. Balım 

İstanbul 
Ş. Orhon 
Ankara 

î. Seçkin 
Çankırı 

K. Arar 
Trabzon 
A. Şener 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Niğde 
M. Altınsoy 

Sivas 
C. Odyakmaz 

İzmir 
K. özek 
Çorum 

N. Ahıskalıoğlu 
Konya 

1. Kabadayı 
Adana 

K. Sarıibrahimoğlu 
Erzurum 

G. Karaca 
Edirne 

F. Giritlioğlu 
s İçel 

l.'önal. 
Ordu 

R. Aksoy 
Manisa 

Ş. R. Hatipoğlu 
Kayseri 
B. Yazır 
Burdur 

N. Yavuzkuı 
Çorum 

F. Küreli 
Eskişehir 
S. öztürk 
Kırşehir 

M. Erdemir 
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Erzurum Diyarbakır 

Ş. Konuray R. Iskenderoğlu 
Niğde 

O. Tüzün 

BAŞKAN — Diğer takriri de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(özel öğretim Kurumları Kanunu) tasarısı

nın 27 nci maddesinin son bendindeki: 
(Bu tâyini ikaza rağmen bir ay içinde yap-

mıyan) ibaresinin (Bu atanmayı uyarmaya rağ
men bir ay içinde yapmıyan) şeklinde değiştiril* 
meşini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Takrirler hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, Saym Incesulu'nun takriri bir 
boşluğu doldurmaktadır. Filhakika Hükümet ta
rafından tasarı hazırlanırken Türk diliyle tedri
satı mecburi kılan Lozan Muahedesinin 41 nci 
maddesinin nazarı itibara alınmadığı' anlaşılmak
tadır. Lozan Muahedesinin 41 nci maddesinin 
açık hükmüne rağmen Türkiye'deki azınlık okul
larında, ilkokullarda Rumca ve Ermenice tedris 
yapılmaktadır. Türkçe okutul ma maktadır. Tedri
sin Türkçe olarak yaptırılması mecburiyetini ko
yan Lozan Muahedesinin 41 nci maddesini bu ta 
sarıya ithal etmek bakımından ve Lozan Muahe 
desi ile bu 27 nci maddenin telif edilmesi bakı
mından Sayın İncesulu arkadaşımın teklifinin ay 
nen kabul edilmesini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon İncesulu ve arkadaş* 
1 arının teklif ettikleri bu ilâve maddeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — Efendim, komisyon daha zi
yade bunu ilkokullar için düşünmüştür. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen kürüsye buyu
run. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — Efendim, komisyon bunu or
ta dereceli okullar için düşünmemiştir. Bu itibar
la komisyon azaları da burada değil, müsaade 
ederseniz bir konıplikasyon doğuracak olan bu 
maddeyi ele alıp gözden geçirelim ve onun üze
rine bir metin halinde iade edelim. Doğrusu bu-

I dur. 

m-
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BAŞKAN — Yani bu takriri komisyona isti

yorsunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MTJHLÎS 

ETE (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ilâ

ve bir madde teklifidir. Komisyon bu ilâve madde 
teklifi üzerinde tetkikte bulunmak üzere takriri 
istemektedir. Takrir komisyona verilecektir. 

Şimdi okunan 27 nci madde bir kelime tashi
hini tazammun eden ikinci takriri tekrar okutup 
reyinize sunacağım. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu tak
rire, uyarma yapıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLÎS 
ETE (Ankara) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar bu maddeyi oyunuza su
nacağım, fakat madde numarası da, kararınızla 
komisyona verilmiş olan ilâve madde geldiği tak
dirde buna göre düzeltilecektir. 

27 nci maddeyi oyunuza kabul edilen ikinci 
önerge ile birlikte sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim ve eğitim - öğretim 
MADDE 28. — özel okullarda yönetim ve 

eğitim, öğretim aynı derecedeki Devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye göre düzen
lenir. özel öğretim kurumlarının yönetmelik
leri ve müfredat programları Millî Eğitim Ba
kanlığınca onanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isıtiyen? 
Buyurun Sayın özek. 

KADRÎ ÖZEK (izmir) — Muhteremi arka-
daşlarım, bu 'maddede raazarı dikkatimizi celbe
den bir cihet «öze! okullarda yönetim ve eği-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN 

1 — Millî Eğitim Bakam ibrahim öktem 
hakkındaki gensoru görüşülmesi sonucunda ve
rilen güvensizlik önergesi oylaması 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, şimdi, 
iSayını Millî Eğitimi Bakamı (hakkımda 'güvensiz
lik önergesi oylanma neticesini arz 'ediyorum. 

Oylamaya 349 iarkadaş iştirak eıtımiiş, ömer-
>geyi kalbul ©demler 166, reddedenler 180, çe-
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tim, öğretim aynı derecedeki Devlet okulları 
ile erişilmek istenilen seviyeye 'göre düzenlenir.:» 
denilmektedir. 

Mulhtereun arkadaşlarım, resmî okullarla 
özel okullarım, talebeleri .eğitilmeleri Ibakımından 
haiz oldukları' şartlar her halde ibirbirindem çok 
farklıdır. Ve öyle zammıediyoruım ki, resmî okul
lardaki şartlar özel okullardaki şartlara kıya-
ıseın 'eğitim takımımdan daha ağırdır. Bu iti
barla Ibir özel okul, daha seviyeli ftalelbe yetiş
tirmek imıkâmıımıa Iher fhal ve kârda Ihaiz olduğu 
şartlar itibariyle sanibolursa, hazır siz bizim 
resmî okulluımuz seviyesini aşaımıazsımuz ıgilbi bir 
durumu ıbahis mıeivzuu olur kanaatindeyim, 
Çünkü diyor k i ; bu seviyede olacaktır. Bu se
viyede olmak, ne omdan aşağıi olmak, ne de 
omdan yukarı ibir seviyeye çıkmıamıak [gibi bir 
ımânayı pekâlâ tazammum edelbilir. Bu muşusun 
tavzihinde fayda vardır. Mâruz atım bumdan 
ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyonum Ibir müıtıalâası var 
mıı? 

ÖEÇÎÖÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHLÎS 
ETE (Amılsarıaı) — ISöz isitiyoruım eıfemdiım. 

J3AŞKAN — (Buyuruınuız ed?emdim. 
OEÇIOI KOMİSYON BAŞKANI MUHLÎS 

ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarımı, Ana
yasamın 21 nci maddesinin üıçüncü fıkrası, «özel 
okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye uyigum olarak Ika-
nunla düzenlenir.» şeklindedir. Bu itibarla ko
misyon adıma ımıaddenıim aynem muhafazasını ri-
cıa ediyo:ruım. 

BAŞKAN — Bir tadilât teklifimiz var ımı? 
KADRıî ÖZEK (izmir) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi oyumuza sumuıyoTUım. 

KJalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

kimser 3. Bu neticeye ıgöre Sayın ibrahim ök
tem hakkımdaki (güvensizlik önergesi reddedil-
ımiştir vo Sayımı Bakama itimat izhar edilmiştir. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHÎM ÖK
TEM (Bursa) — Söz rica ediyoıruıım. 

BAŞKAN — [Buyurun eifemdim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHÎM ÖK

TEM (Bursa) •— Sayım Başkan, değerli' larka-
daşlarîm; dört ıgüm devam eden (gensoru öner-
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yeleri sonucu olarak Millî Eğitim Bakanlığı 
poıliifcikaısına çoğunlukla .tasvip buyurduğunuzu 
imametle öğrendim. Bu itirnadmız şallısım'a oılduı-
ğundam daha fazLa, 'Millî Eğitimi Bakanlığımın, 
hepinizin çok iyi takdir -edeceğinizle emin oldut-
ğuım «jetini 'hizmet şaıritilıannı igece - gündüz de-

5. — GÖRÜŞÜLEN 

5. — özel öğretim kurumları kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim, mües
seseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kamun teklifi ile> Adana Milletvekili 
Kemal Satıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler 
tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — 29 ncu maddeyi okutuyorum 
efendim. 

MADDE 29. — özel öğretim kurumları, eği
tim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu ka
nunla ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak 
tüzük ve yönetmeliklerle tesbit edilen esaslar 
içinde Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görüle
cek tedbirleri, alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin 
yerine getirilmesini belirli bir süreye bağlı tu
tabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok, Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le J... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bir özel okula alınabilecek 
yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda 
okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yir
misini aşmamak kaydiyle, Millî Eğitim Bakan
lığınca tâyin olunur. 

7 nci madde gereğince açılacak okullar bu 
hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuma sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — özel öğretim kurumlarında 
okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yar-
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'medeni yenm'&sini şerefls ibilen yöıneticüıeıine; 
mütevecei'htir. Bu Ibaikıımdam bendeniz de hoıızu-
ruınuzda Millî Eğitim Bakanlığında ıbu ıhiız-
met'leri yürüten 'aırkadaşılaıriınıııaa takdirlerinizi 
sunar, feeındilerine minnetlerimi arz ©derim. \(A1-
kuşlar) 

İŞLER (Devam) 

dımcı kitapların ve kullanılacak iaraçların seçil
medi, resmî okullarda uyulanan usuller daire
sinde, Millî Eğitim Bakanlığının iznipe bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — özel öğretim kurumları ilân 
ve reklâmlarının birer örneğini ilgili valiliğe 
vermeye mecburdurlar. Kurumlar, ilân ve rek
lâmlarında gerçeğe aykırı beyanlarda buluna
mazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öğrenci ücretleri 
MADDE 33. — özel öğretim kurumları üc

retlerinin hangi esaslara göre tesbit ve tâyin olu
nacağı tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden 
alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı so
nundan en az 6 ay önce yeni tarifelerini ilân et
meleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde, Mil
lî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin 
artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetici ve öğretmen hakları 
MADDE 34. — Özel okullarda çalışan mü

dür.. diğer yönetici ve öğretmenleri ile bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcile
ri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli ol
mak kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı söz
leşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık 
ücret veya ders saati Ibaşma verilecek ücret mik
tarı, terfi süreleri zam nisbetleri ve sözleşmenin 
uzatılması ve fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir söz
leşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurum-

— 462 — 
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larında olan yönetici ve öğretmenlerle yapıla
cak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzen
lenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya 
mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yardımların
dan faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlike
ye düşürücüı önleyici şartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona «ren sözleşme
ler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden ye
nilenmiş sayılır. 

özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik 
yapanların, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde gö
rev kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurum
larında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kıdemle 
rine sayılır. 

BAŞKAN — Bu maddeye iki fıkra eklen
mesine dair bir takrir var okutuyorum. 

MilLet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle Geçici Komis

yonun 34 neü maddesine aşağıdaki iki fıkra
nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

«Türk Eğitim Derneği ile Darüşşafaka'ya 
bağlı ilk ve orta dereceli okullarda aylık üç-
V&iU <;âli$aıi öğretmen ve idarecilerin bu okul
larda geçen hiznietleri resmî veya özel okullar
da mesleke başladıkları tarihlerden itibaren 
ftyneîi resmi okullarda geçmiş gibi sayılarak ken
dilerine 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ge-
reğiriCe eriiekliİik hakkı tanınır ve kanunun neş
ri tafihiiicİeıi itibaren altı ay içinde Emekli 
Öandığıiia müracaat edecek bu gibi öğretmen
ler ve idareciler maaş ve dereceleri ve geçmiş 
hizmet yıllarının tamamı nazara alınarak borç
landırılır. 

5417 sayılı Kanun gereğince ihtiyarlık si
gortasına Ödedikleri primler, bu kurum tara
fından Emekli Sandığına devredilir ve bu meb
lâğ Emekli Sandığına borçlanılacak miktarla 
takas ve mahsubedilir» 

KEMAL SARIlBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL SARIlBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu 34 ncü maddeye ilâ-
ve etmek istediğim iki fıkrayla Türk Eğitim 
Derneği Kolleji ve Darüşşafaka öğretmenlerinin 
ve jdarscile.rm.in Emekli Sandığına dâhil edil-
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melerini istemekteyim. Bu iki müessesede millî 
birer müessesedir. Menafiî Umumiyeye hadim 
cemiyetler tarafından idare edilmektedir. Ve 
bunların faydalı, son derece hayırlı hizmetler 
görmekte oldukları hepinizin ve herkesin ma
lûmu dur. 

Türk Eğitim Derneği 1928 de kurulmuş, 
1932 de kolejler açılmış ve aziz Atatürk'ün, 
«Türkler tarafından da yabancı dil okutan lise
ler açılabilir, idare edilebilir» tezini ispat için 
Atatürk'ün emri ile açılmış,, kurulmuş bir te
şekküldür ve bu o günden bu yana pek çok me
zunlar vermiş ve bugüne kadar da hayırlı hiz
metler görmüştür. İşte bu okulun öğretmenle
rinin emeklilik hakkından faydalanması ile, bu 
okula daimî ve son derece değerli Öğretmenle *• 
temini mümkün olacaktır. Bu imkânı temin 
edecektir. Bugün için çok büyük hizmetler gör
mekle beraber bu imkânı mevcudolmaması yü
zünden değerli öğretmenler muvakkat öğret
men olarak gelmekte ve çalışmaktadırlar Ve bil
hassa lise kısmında mühendisler ve birtakımı 
kimyagerler sekiz ile dokuz arasında sabaftte~ 
yin âdeta kaçak vaziyette birtakım müessese
lerden gelip ders verip gitmekte ve Türkiye'de 
sosyal ilimler mevzuunda son derece parlak ne
tice alman bu okulda fen derslerinden iyi bir 
netice alamamak gibi bir vaziyet hâsıl olmuş
tur. 

Bugün idarecilerin birçokları muvakkattir, 
ek vazife alarak burada çalışmaktadırlar. Son 
derecede değerli ve son derece müspet isim 
yapmış maarifçilerin bu okulu gayet kritik an
larda terk ettikleri görülmüştür. Çünkü, üvey 
evlât muamelesi yapılagelmiş ve kritik günlerde 
buradan ayrılmakta mahzur görmemişlerdir. 
Bu okulların devamlı ve değerli hocaları mu
hafaza edebilmesi ve istenilen çok yüksek sevi
yede bir tahsil imkânı verebilmesi için öğret
menlerine bu hakkın tanınması lâzımdır. Esa
sen arkadaşlarım, bu teklifimiz Anayasanın lâf
zına ve ruhuna da uygun dar. Çünkü, çalışan 
herkesin sosyal haklardan faydalanması esas
tır. Bir resmî lisedeki öğretmenin sosyal haklar
dan, emeklilik haklarından faydalandığı bir 
günde, gene bu Darüşşafaka ve Türk eğitim 
dernekleri kolejlermdeki öğretmenlerin ve ida
recilerin bu haktan faydalanmaması cidden bü
yük bir adaletsizliktir ve Anayasanın ruhuna 
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ve lâfzına aykırı bir davranıştır. Bu tezadı ön
lemekte de zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ikisinin de me-
nafii umumiyeye hadim dernekler olması hase
biyle diğer kâr gayesi ile kurulmuş bulunan 
derneklerin, teşekküllerin açmış bulunduğu li
selerle ve sair okullarla karıştırmamak icabeder. 
Gerçi ben prensip itibariyle çalışan herkesin, 
nerede çalışırsa çalışsın, sosyal güvenlikten is
tifa etmelerine taraftarım ve inşallah zaman 
gelecek, özel müesseselerde çalışanlar da sosyal 
haklardan faydalanacaktır. Ama, bugün için bu 
iki menafii umumiyeyi hadim dernekler tara
fından işletilen müessese öğretmen ve idareci
lerinin bu sosyal haklardan faydalanmasında 
âcil zaruret olduğu için tahdiden bu şekilde bir 
önerge sunmuş bulunuyorum. Lütfeder, kerem 
eder kabul buyurursanız memleket millî eğiti
mine son derece hayırlı bir hizmet göreceğinize 
inanmaktayım. Meseleyi daha fazla deşmek iste
miyorum, vaktinmiz dardır ve arkadaşlarımın 
da sabrını suiistimal etmek istemem. Takririmin 
kabulünü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlar, muhterem arkadaşımız Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun değiştirge önergesi üzerinde ve 
aleyhinde konuşmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin getir
diği ve Geçici Komisyonun esasını değiştirme
den kabul ettiği 34 ncü maddenin son bendi, 
esasında özel öğretim kurumlarında görevli ida
reci ve öğretim, üyelerinin resmî öğretim ku
rumlarında ek vazife alıyorlarsa resmî kurum
larda aldıkları ek vazife müddetinin üçte biri
nin emekliliklerine hizmet sürelerine eklenmesi 
şeklindeki hükmün mefhumu muhalifi; yani 
resmî öğretim kurumlarında."bulunan idareci ve 
eğitimcilerin özel okullarda vazife aldıkları za
man Özel okullardaki hizmetinin de resmî okul
da geçmişçesine mesleke zammedilmesi şeklin
deki değiştirge şüphesiz ki. arz edeceğim ba
kımlardan doğru değildir, haksız bir işlem olur. 
Şöyle k i ; evvelâ özel okullarda görev alan ar
kadaşlar bu görevi ifa sırasında resmî kurum
larındaki hizmetinin değerinden bir kışımı m özel 
kuruma vermek suretiyle harcadığı için, resmî 
kurumlardaki haklarından bâzılarını para muka-
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bili özel öğretim kurumuna satıyor demektir. 
Şimdi, bu durumda olan bir ihsanın üstelik bir 
de diş kirası istemesi doğru değildir. Yani resmî 
kurumlarda IMıç değilse kendi ib ilimin i artıralbil-
mek için, boş zamanlarında Ikitap okuyarak daha 
zengin bir kafaya malik olayım, resmî kurum
daki öğrencilerimi daha faydalı bir bilim seviye
sine çıkarayım gayretini sarfeldecek yerde, kendi 
çıkarı 'için para almak üzere özel okula giderek 
zamanını orada para mukabili tahsis etmek su
retiyle yapacağı mesaisinin bir de 'emekliliğe 
zamimiedilmtesi gibi bir talep nâbecadır, tabiî yer
sizdir. Böyle bir şeyi eğer mâkul olsaydı, Hükü
met teklif ederdi. Hükümet anealk özel okulda 
asli görevi olup da resmî okula ek görevle tâyin 
edilen insanlar için resmî okulda Devlete ifa 
ettiği hizmet mukabilinde hak tanıyor, özel okul
lar nasıl olsa bu hakkı maddeten ödüyorlar. 

Bununla, kaani olnııyanlar oraya gitmezler. 
yıpranmamak için resmî okulda güya mesailerini 
biraz daha az yaparlar ve kendilerini yıpran
madan korurlar. Ama üstelik bir de bu şekilde 
fazladan bir talepte bulunmanın, bunu destekle
menin muhterem Heyetiniz için doğru bir hü
küm olmayacağı kanaatindeyim. 

Şimdi burada hiçbir Kurumun mânevi şahsi
yetine dokunmaya yetkili değiliz. Bununla be
raber son endişe üzerinde tartışmayı kabul et
mek ilk söyliyeniıı. arkasından onun doğru olmı-
yan noktalarını belirtmek, sonraki konuşmacı
lar için elbette bir görevdir. Bu bakımdan de
ğineceğim. 

Muhterem Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşı
mız Ankara Koleji'nin değerinden, idarecilerinin, 
öğretmenlerinin değerinden, bahsettiler. Üniver
sitenin bu iseneki giriş sınavlarında en az muvaf
fak olan öğrenciler bu kolejden gelenlerdir. Bu 
hususta arzu edenler Dışkapı'da Profesör Cemal 
Mıheıoğlu'nun başkanlığında bulunan giriş ve 
sınav kayıt bürosuna müracaat edebilirler ve ora
da l)iı miktarın doğru olup olmadığını tahkik 
edebilirler. Demek istiyorum ki, özel öğretim 
kurumu belki ilk tesis edildiği gündeki za'fın-
dan birçok şeyleri telâfi ederek, kendi hüviyeti
ni ıslah ede ede, bugün oldukça mükemmel bir 
hale gelmiş olabilir; ama şuna eminini.ki, Millî 
Eğitim Bakanlığının iki senedir açmış olduğu 
resmî kolejlerin muvaffakiyet derecesi bu kole-
jinkinden üstündür -ve resmî kolejlerden mezun 
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olan talebelerin üniversiteye giriş oranı o kö
le jinkinrîen fazladır denmektedir. Bıı itibarla 
böyle bir iddiaya da itimadederek onlara bir hak 
tanımayı doğru bulmuyorum. Yani gerekçede 
varit değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, son derece
de palhalı bir öğretim kurumu ıolan Ankara Ko
lejinin fırsat gelmişken bu noktasından da şikâ
yet etmek mecburiyetindeyim. Türkiye'de aşa
ğı - yukarı en pahalı öğretim kurumu Ankara Ko
lejidir. Normal olan taksitlerinden ve yemek tu
tarlarından ıgayri Ibi'riçjok vesilelerle öğrenciler
den pek çok para toplanmaktadır. Kaldı ki, 
mektebin disiplin durumunun da pek kuvvetli 
olmadığı, kolejin disiplininin de pek kuvvetli 
olmadığı birtakım basma intikal etmiş olaylarla 
da nazarı dikkatimizi celbetmiştir. Bu itibarla, 
bünyesinde Amerika'dan celbedilmiş yüksek üc
retli öğretim üyeleri de bulunan bu müessesenin 
henüz tekemmül devresinde olduğunu ve. bura
dan desteklenmek yerine kendi bünyesinin, ken
disinin ıslah gayretine muhtaç, bulunduğunu be
lirtmeyi millî bir görev sayarım. Şimdi Darüş
şafaka ile bu kolej arasında bir ayırma yapmaya 
da mecburum. Şöyle ki; Darüşşafaka, tabiî reisi, 
fahrî reisi eski Sadrazamlar ve bugünkü başve
killer olan, bir kanuna dayanan ve bugüne ka
dar hakikaten çok milliyetperver insanlar yetiş
tirerek memlekette büyük bir aydınlar kaynağı 
halinde gelmiş bulunan bir Öğretim kurumudur. 
Bu öğretim kurumu gerçi eskiden adına Cemi
yeti Tedrisiyei îslâmiye denen ve bugün adı 
Türkçeleştirilmiş bulunan bir cemiyetle, bir der-
n'ekle idare edilmektedir. Bununla beraber Baş
vekilin fahrî başkanlığı sebebiyle, daima resmî 
esasları kendi bünyesinde harfiyen tatbik ede
rek, resmî öğretim müesseselerinden ayrı hiçbir 
özelliği bulunmaz bir şeklinde hareket ettiği için, 
bunu özel bir öğretim müessesesi kabul etmek 
doğru değildir. Bu itibarla eğer muhterem Ke
mal Sarıibrahimoğlu arkadaşımız Darüşşaf akaya 
münhasır bir şekilde tekliflerini tadil ederlerse, 
pek muhterem Heyetinizin bu teklifi destekliye-
ceğine kaani olduğum için bendeniz de destekle
meye hazır olduğumu kendilerine arz ederim. 
Böylece bu tadil üzerindeki fikirlerimi arz et
tim. Israr buyururlarsa takririn reddini muh
terem Heyetinizden istirham ederim, kendile
rinden özür dilerim. Yalnız Darüşşafaka'ya malı-
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sus bir tadil daha getirirlerse onu kabul ede
bileceğimi de arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz her şeyden evvel bu takri
ri vermiş olan Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşı
mızı tebrik etmek isterim. Büyük bir boşluğu 
doldurduğu ve büyük bir yaraya parmak bastığı 
kanaatindeyim. Bugün her ne kadar müzakere
sini yapmakta olduğumuz özel okullar kanunu 
ile, özel okulculuğu kâr paylaşmak gayesinin 
dışında bir tesis haline getirmek için çalışmakta 
isek de, yıllardan beri kârın tamamen dışında 
faaliyet vermiş ve tamamen Türk gençlerine özel 
bir surette ilim, irfan aşılamış olan ve takrirde 
bahis konusu olan Darüşşafaka ile Ankara Ko
lejini diğer özel öğretim kurumlarından ayırmak 
mecburiyetindeyiz. Bu iki özel öğretim kurumu 
hakikaten bir şahsın veya birkaç şalısın malı 
değil, âmmenin malı haline gelmiş, âmme men
faatlerine hadim bir dernek tarafından idare 
edilmekte ve kâr gayesinin tamamen ötesinde, 
tamamen memleket ve millete hizmet gayesini de 
gütmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının da 
okulları açmaktaki maksadı hiç şüphe yok ki 
budur. Kâr değil memleket gençlerine ilim ve 
irfan sahasında yardım etmekten ibarettir. Bi
naenaleyh, Darüşşafaka ve Ankara Koleji bu
rada tam mânasiyle Millî Eğitim Bakanlığının 
fonksiyonuna paralel olarak, ona tamamen yar
dımcı iş görmektedir. Realiteye bir göz atacak 
olursak her sene Haziran veya temmuz aylarında 
Ankara Kolejine çocuklarımızı yazdırmak için sı
ra bekleriz ve Ankara Koleji ilk kısmından iti
baren bilhassa imtihanla talebe almaktadır. 

Şu halde bunun bir özelliği var, diğer okul
lara nazaran bir üstünlüğü var ki, bu koleje ço
cuklarımızı vermek için sıra bekliyoruz veya ya
rış ediyoruz. 

Biraz evvel konuşan Sayın Eren arkadaşımı
zın son imtihan neticeleri olarak vermiş olduğu 
bir sonuca da değinmek isterim. 

Sayın Kemal 'Sarıibrahimoğlu arkadaşımız 
izahlarında dediler İd, bu öğretim kurumlaıınıda 
görev almış olan öğretmenlere mesaileri (karşılı
ğında emeklilik ha-kları tanınmadığı için hler za
man kalifiye elamanlar daimî olarak bu mües
seselerde durmamaktadır. Binaenaleyh, (bu kadar 
önemli bir vazifesi olan bu ımiiesseselerde kalifi-



M. Meclisi B : 10 
ye öğretmen, bilgili öğretmen bulundurabilmek 
için bu kurumlarda öğretmenlik yapmakta olan 
kişilere emeklilik hakkının verilmesinde bence 
hiçbir sakınca yoktur. Emeklilik hakkı verilme-
diği takdirde ne olacaktır; bu müessese yaşıya-
cağına göre, yaşamak 'mecburiyetinde olduğuna 
ıgöre, Atatürk tarafından (kurulmuş bir müessese 
olduğuna göre yaşamak için kaliteli öğretmen 
IbuÜmayınca sağdan soldan öğretmenlik yapacak 
olan yüksek tahsil mezunlarına veya daire ve 
(müesseselerde çalışan fen ve teknik elemanları
ma başvurmak suretiyle geçici ek bir görev gibi 
öğretmenlik vermek zorunda kalacak, dolayısiy-
1te geçici bir görev ile yapılan eğitimin de itam 
mânası ille randımanlı olmıyacağı hiç şüphesiz ki 
aşikârdır. Bu bakımdan bu ımüesıseselerde mün
hasıran öğretmenlik yapmakta olan kimselerin 
almakta olduğu maaşlardan, resmî liselerde veya 
resmî öğretmenlerde, resmî memurlarda emek
lilik hakkı olarak kesilen miktarları ne ise bun
lardan da aynı şekilde kesilerek Emekli Sandı
ğına verilmesi ve eımeklilik inaklarının tanınması 
gayet tabiî ve yerinde vazife olur, kanaatinde
yim. Ben de aynen Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
fikirlerine iştirak ediyorum. Ve takririn kabu
lünde fayda ve hattâ zaruret mütalâa ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özek. 
KADRÎ ÖZEK (tzmir) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu arkada
şımızın verdiği takrirde cidden 'hakkaniyet ve 
adalet yönünden kıymetlendirilmesi ımümkün 
fikirlerin mevcudolduğunu kabul .etmek, görüş
lerin mevcudiyetini kabul etmek zaruridir. An
cak gönlümüz çok arzu 'ederdi ki bunu tahdidi 
bir ımahiyetlte değil de umuma şâmil bir şekilde 
vermiş olsaydı, çok daha fazla takdir edilecek 
bir takrir halini alırdı. Muhterem arkadaşlarım; 
hepiımiz rütbemiz, durumumuz ne oluma olsun, 
bu vesile ile bir vicdan borcunu ifa etmek mak-
ısadiyle beyan etmek isterim ki, biz hepimiz ha
yatımızı, bizi yıllarca eğitmek çabası 'gösteren 
hocalarımıza medyun olduğumuzu burada itiraf 
ve ikrar etmenin, zannederim itam sırasıdır. Bu 
itibarla, bu memlekette bir öğretmen arkadaşın, j 
resmî okullarda hassaten almakta olduğu bir üc- | 
ret, kendisini o kadar asgari hayat standardın- j 
dan uzak bir yaşama sartlariyle karşı karşıya bı- ! 
rakıyor ki, günün birinde bu öğretmen, belki de 
resmî bir okulda geçen uzun hizmetini feda ede- | 
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rek, gününü gün edebilmek, geçim imkânlarını 
temin 'edebilmek mülâbazasiyle, zahiren kazanç 
gibi görünen, belki de üç, - beş yüz lira fazla 
bir maaş karşılığı bir Özel okula girmek ıstıra
rında kalmaktadır. Şimdi, maddede nazarı dik
katimi celbeden bir husus, özel okullarda hizmet 
gönen her hangi bir öğretmen,. günün birinde 
resmî bir okula müracaat eder ve orada hizmet 
.almaya 'teşebbüs ederse, Özel okulda geçen hiz-

• metlerinin 2/3 nisbetindeki hizmeti kıdemine sa
yılacak. 

KEMAL SABIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Bu adaletsizliktir. 

KADRÎ ÖZEK (Devamla) — Evet, çok doğ
ru 'buluyorum, arkadaşımı. Hakikaten adaletsiz
lik. Neden tamamı sayılmaz? Dilerse ımüessese, 
o öğretmeni hiç almıyabilir. Mecbur tutan yok. 
Ama, fiilen en az resmî okulda Türk gençlerinin 
'eğitilmesinde hassasiyet ve emek vermiş bulunan 
bir öğretmen kadar emek veren bu öğretmenin' 
hizmetini neden .eksiltmek suretiyle kıdemine matı-
ısulbetmek 'isteriz? Bunu anlamak çok zor, muhte
rem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarum, belki şimdi sırası de
ğil ama, bizim için bir iç yarasıdır. Ben ya kî nen 
müşahede çittim arkadaşlarım; öğretmenlerimize 
hakikaten, ne verilirse verilsin, çok azdır. Biz, 
iki tane çocuğumuzun eğitilmesinde şikâyetçi ol
muşuzdur. Ama, bir öğretmenin, öğretmenlik 
vazifesini ifa ettiği sırada eline geçen imaddi im
kân, belki vasat maddi imkânlara sahip bir aile
nin istihdam ettiği, esefle kaydedeyim, bir mü-
rdbbiycnin elde eıtitiği imkânlara dahi sahihola-
mamaktadır. Binaenaleyh, Sayın Sarıibrahimoğ-
lu arkadaşımızın vermiş olduğu takriri, ben ken
dilerinden istirham edeceğim, bunu sadece iki 
tane okulda değil; müsterih olsunlar ve .emin ol
sunlar, diğer ö'zel okullar da bu okullar kadar 
kıymetli eleman yetiştirmektedir; şu halde namı
ma teşmil etmek suretiyle takririne, evelt, dcıme-
ye hazırım. 

Muhterem arkadaşlarım, özel okullara, resmî 
bir okuldan özel bir okula geçmek istiyen bir 
öğretmenin de durumunu burada hesaba katmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bakınız ne diyorum? Diyorum ki, Özel okulda 
hizmet etmiş olan bir öğretmen, günün birinde 
Millî Eğitim Bakanlığından bir öğretmenlik is
terse, bunun hizmetlerini eksiltmek suretiyle kı
demine mahsubetmek haksızlıktır, özel müesse-
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se muhtardır, isterse o gün haiz olduğu şartlar 
itibariyle müracaat eden öğretmeni alır veya al
maz. Kimse icbar edemez. Nitekim bir akit mü
kellefiyeti ortaya konmaktadır. Binaenaleyh, ya
kın tarihte muhterem heyetinizde işçilerle ilgili 
konular müzakere edildi ve kabul edildi. Bir işçi
nin durumu üzerinde hassasiyetle durulu
yor, bir lişçi ıblr işyerinden diğer bir 
iş üzerine intikal ederken; bir işveren, 
ibir işyerini (bir diğer işyerinden devir alırken, 
işçilerin mevcut bütün haklarını ayniyle kabul 
etmiş addedilmektedir. İşçilerin haklarına dahi 
bu. kadar hassasiyet gösterilirken bir öğretmen 
için bunu nazarı itibara almamak, kanaatimce 
vicdan ölçüleri ile kaabili telif bir görüş değil
dir, arkadaşlarım. Binaenaleyh, hizmeti nerede 
geçerse geçsin, tıpkı bir iş veren olarak mütalâa 
ediniz. Eğer işçi tekabbül ediyorsa, diğer iş ve
renlerin iş yerlerinde, evvelce geçen hizmetleri 
ayniyle ve bütün hakları ile birlikte yeni iş ve
rene intikal etmelidir. Aksi takdirde, çok hür-
met ettiğim Sayın Eren arkadaşım da bilirler, bu 
mülâhaza ile şöyle bir hâdiseden bahsetmek isti
yorum. 

Memleketimizde emekli muamelesine tabi - bir 
müessesede çalışmakta iken 30 senesini ikmal et
meden emekliye sevk edilmiş ve ikramiye alma
mışsa kanunun bir boşluğudur. Sayın Eren ar
kadaşımızla bu mevzuda istişare etmişizdir; bu
nun bir haksızlık olduğunu tesbit etmişizdir. Şa
yet ikramiyesini almadan emekliye ayrılmış olan 
bir Devlet memuru, yeniden emeklilik hakkı ta
nıyan bir müesseseye atanmış ise ikramiye alabil
mek için «sil, baştan yaz» der gibi, bilfiil 30 se
ne hizmet edip ondan sonra ikramiyeye hak ka
zanmak gibi bir düşünceyi kabul etmeye imkân 
yoktur, arkadaşlarım. İnsan ömrü de mahdut
tur. Bir yerde 15 sene hizmet et, oradan ayrıl, 
öbür tarafta 30 sene çalış 45 sene Devlete hizmeti
nin veya bu hakları temin eden bir hizmetin bir 
kişi tarafından ifasına belki insan ömrü kâfi gel
mez. Muhterem arkadaşlar, hulasaten tekrar edi
yorum, bendeniz bir takrir vermiyorum, ama da
ha âdil ve hakkaniyete daha uygun olur; Sarıib-
rahimoğlu arkadaşım lütfedip takririnde bir tadi
lât yaparsa ve bunu bütün özel okullara teşmil 
ederse, kendilerine sadece minnet borcumu arz 
etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dursunoğlu, buyurunuz. 
CEVAT DÜBÖUNOĞLU (Erzurum) — 
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Efendim, benim maruzatım kısa olacaktır. Her ba
kımdan, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nurı getir
diği takriri burada ben de desteklemek istiyorum. 
Efendim,, özel sektörün... 

BAŞKAN — Lütfen görültü etmeyiniz arka
daşlar, buyurun Sayın Dursunoğlu. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Mem
leket eğitimine ve öğretimine yardımcılığını hepi
miz isterken, bu sektörün açtığı müesseselerdeki 
insanların geleceklerinin temini ve emniyet altı
na alınmasını da istemek, bizim için bir baş vazi
fe olacaktır. Çünkü, eğer her hangi bir insan, 
belli bir yerde bir gelecek emniyeti içinde çalış
mazsa, o müesseselerin bu işe lâyık adam bulma
ları ve inkişaf etmeleri müşküldür. Bu bakım
dan, ben Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın 
takririnin kabulünü bilhassa rica edeceğim. 

Asım Eren arkadaşımızın teklif ettiği gibi, 
yalnız Darüşşafakaya verilsin; Türk Eğitim Der
neğinin bir müessesesi olan Ankara Kolejine ve
rilmesin demek haksızlık olur. Benim bu
rada ricam şahsi kazanca dayanmıya'i. şah
si kazanç hedefi gütmiyen ve bir tesise 
dayanan bu cins müesseselerde çalışan 
öğretmenlerin istikballerini temin için, bun
lara emeklilik hakkının verilmesi bir zaruret
tir. Bu zaruret şuradan geliyor. Biz istiyoruz 
ki, bu müesseseler inkişaf etsinler ve günden gü
ne iyiliğe doğru gitsinler ve bugünkü kusurları
nı birer birer izale etsinler. Eğer, bu müessese
lerin içinde çalışan öğretmen, müdür, idare memu
ru, yarınki hayatı için bir emniyeti hissetmez ise, 
mutlaka bu müesseseleri bırakıp gider. Seyyar 
ve göçebe öğretmenlerle idare edilen müesseseler
de ne yaparsanız yapınız, kuvvetli birer müessese 
olmalarına imkân yoktur. Eğer, bugün bâzıların
da bâzı aksaklıklar görülüyorsa, bunlar bu seyyar 
öğretmenler elinde bulunmasından ileri gelmekte
dir. 

Arkadaşlar, ben, burada Kadri özek arka
daşımızın dediği gibi, sosyal adaletin iktizası da 
budur; her çalışan insanın çalışamıyacağı günler 
için emniyet hissi içinde olması şarttır. Bunla
rın başında da benim noktai nazarıma göre, öğ
retmenler gelir, öğretmenler bütün hayatlarını 
veriyorlar ve günün birinde de çalışamıyacak ha
le geldiği zaman bir hiç karşısında kalıyorlar. 

. Benim de ricam, bu arkadaşları bu durum 
karşısında birakmıyalım, Kadri özek arkadaşım 
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gibi, hepsine teşmil edelim demiyorum Bir 
tesise dayanan Darüşşafnka, Türk Eğitim Der-, 
neğine bağlı müesseselerde çalışan hocalardan bu 
hakkı esirgemeyin; lütfedin, Sarıibrahimoğlu'-
mm takririni, kabul edin. (Alkışlar). 

BAŞKAN—-Sayın (üritlioğlu. 
FAHİR GlRİTLlOOLir (Udime) - Pek 

muhterem arkadaşlarım, filhakika Büyüyecekleri
mi benden daha evvel konuşmuş bulunan değerli 
arkadaşlarım peşinen söyleyip ortaya koymuşlar-! 
dır. Aynı noktalara tekrar temas zaruretini his-,. 
retmemin sebebini arz ettikten sonra, fikirleri
mi beyan edeceğim. Mesele, bir sosyal•" sigorta; 
karakteriyle peşinen ele alınmamıştır. Filhakika,: 
özel okullarda, çalışan, eğitim üyelerinin, Devlet 
okullarında çalışan personel, gibi, sosyal bakım-, 
dan ve emeklilik yönünden himaye edilmeleri 
sosyal Devlet anlayışımızın gayet tabiî bir neti
cesidir. Ancak, bunu bugünkü kadromuzla, bu-1 

günkü malî imkanlarımızla sağlamak gücünde .bu-1 

ummadığımızdan dolayıdır ki, prensip itibariy
le bu konuyu şnmülü ile ele almış değiliz. Öyle: 

sanıyorum ki, hiçbir arkadaşım da, bunu şümullü • 
ile ele almak istememiştir; yalnız arkadaşımız 
hariç. 

Özel Okullar kanun tasarısı komisyonda.görü
şüldüğü sırada, bu kanuna muvazi olarak iki:: 
tane teklif getirilmişti. Bunlardan birisi, Sayın 
»Sarı ibrahim oğlu ve 55 arkadaşının birlikte .'imza
ladıkları kanun teklifi, diğeri ise; Kırşehir Mil-, 
letvekili Memduh Erdemin arkadaşımızın aynı. 
mahiyetle, aynı mealde getirdiği kanun teklifi
dir. Her iki kanun teklifi de Hükümet tasarı-, 
siyle tevhitleri tetkik eden komisyon; bu teklif-: 
lerin kapsadığı iki okul öğretmenlerinin durum
larını ve bu husustaki, gerekçeleri haklı bulmuş. 
Ancak, Emeklilik Kanununun •hazırlanmasının'; 
mevzuubahsolması itibariyle, emeklilik rejimi 
içinde keyfiyetin mütalâa edilmesinin uygun ola
cağı gerekçesine dayanarak, bu iki kanun tekli
fini reddetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını; komisyonun gerek
çesi, münhasıran Emeklilik Kanununun hazır] an-
makta okluğu şeklimde huilumımıasıma v e aır'aldam 
da; bir 'sene geiçimiş olamasına rağmen, ıheımiız 
elimizde de 'Eımıeklilik Kanunumun hazırlandı
ğına 'dair alâmet de- ibuilunmıaıdiığıına 'göre, Keımial 
iSarıibralhimıoğllıu ve larıkadaişiarıının ikanun rbelklifi 
ile M'eımıdulh Endamdı* >arkadaışi'mnzın katfiıuını (tek
lifinin, komisyonun mütailâ'aısı dışında teknatr, 

yeni ıhaıgitaın ıHeyelti 'Uimuımiye tara/fi'nıdan-fnııüza-
ike'neşiınide zaruıret (hâsıl 'oldıığuj^fcanaiatM'eyiînL 
' (Bu iki ]kanııın teklifi ,ayn <aym ne' diyor? 
-İBii'.teıSİsıe dayamam vAınlkara Miilılî Eğitim Koleji 
ile ydiiiıe ibişi* tesisti dayaman Darüışışafjaıka1 Lisesi 
iöğreitimemlerine 'de eımeıkılilik 'hakkımıın ıtıanıınıma-
M istteuiyor.v lBn 'tekliflerde iki tesisi tasrih. <et-
ımıek ssutretiyle, diğer- özet okuıliardamı aıyiırmia'k 
isuifötiyle onlara iııııtiyaiztı Ibir duruımıum yeıildi-

-ği ımu'haikkaktıi'. - Filhakika, tesis gibi İbir ob-
jejktif fei'slta'sa istkıadettiril mülktedir. Anıcaık, 
jacaıba ibir üçüneıü, dördüncü tesis va r unı? Şah
san huzurunuzda konuştuğaıım şm 'anda, Iben, 
ibuınuı .tahkik ©t nıiş, değilim, iAnkada'şlaırıımjıZ) da 
teısis. ıkeıljiınıeısiyle-.iktifa etıniiemiş'lei'ditv Kolej 
'ye -ayna! gamanda Darüşışaıfaika Lisesi diye ltası# 

• etimişiendir. Şu halde, Itesiısi,. bir y ardım'd uın-
su'i'j ıbir yai'dıımicı ,sııf at, ibir oib j.ektif' sıfat ola
rak, f akait ımüistakilten müeerneıt (bir sııfat dla-
i'aik değil; ibir yardıımıcı ısıifaıt olarak aldıkları 
lanjlaşdryor." Aslımda, esas .-tuttukları; ilki (büyük 
«ğitiiüiı ıınümsseseısi oılımuş oluyor.. Filhakika, hu1 

iki (büyük eğitilin müessesesinden. Daırüşşalaka-
ııın cidden ırnaaril! hayatımda, ışınlı İbir tarihi ve 
uıl/vî bvr gayesi, huluııiımıalktadır. 'Bu özelliği ile 
Dârülşşıaıfaıka )her iz'aımıaıi- içiirr ya^adığr müddetçe, 
•'diğer okuJİIarımız 'araisımda mümtazı ibir ımeıv^i 
alıyor. Mîllî Eğitim Koleji üızeiimde, lelhte ve 
aleyhte, klölejiıı savunuıeuısu veya hasmı .'gibi 
konuşunaık istemiyorum.. Bir realiteyi tebarüz 
ettirmek -için ifade edeyim ki,' 'başkentimizde 
lise ihtiyacının ibüyük icapta yükünü üızenine 
çokmiş olan bir müessese olaraık kolej, hufgün 

• (hayatiyetini m ulharfaiza" <et;mtik;te.dir. B>a,şıkentimiz-
de en k'alalbaliilc talehe meıvcudiı olan (kolejin 
bir an için olmadığımı tasavvur h uyurumun, Uher 
halde maarif cânıiaimız için ibüyük ıbir pı-öblem 
teşkil" ede çekti r. Deımek isterimi iki, Sayın Aisîm 
Eren, 'kendi a:çısımda,m, koleji kültür ibaiknmın-
dan vseviyesiz ıgörııhüşı «lahitir. Ama:, buma mu
kabil hem demek isterim, ki, ' koiej bulgun An-
İşara'da ibir ilifiyaıcım karışilığımimta kendisi ol-
niıalktadrr. Aynı zaııhıanda, '-(bir 'özelliği îde ıvar-
dır. Tİıeari gaye ile açıimamış, millî eğitime 
hizmet aımacı ile aıçılmış l>i:r mü-esısese " olm'âısı 
(bakımından da dört elle tuıtulması lâzıımığelefi, 
hepti iniz ıtaTafindari yaışatılüMtsı, tieş'vik eıdilmcsi 
lâzımlgel en ibir im dili "'•eğittim? ımşüıeıssese'ısi im'âlhiye-
tindedir. !Bu" itübaıte,' hu ilki irfan yülvaımızın 
istisnai ıbir şetkilde 3'4- "ncii maddeye -ithal edil-
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i:mejsindje,l iben .kanunun uımtifmi objektifligini 
- hüyük' çapta : halelldar ©d'eĉ k bir hata göranü-
-.yıCKnıım. Filhakika, kaınumı her1 şeyden evvel oıb-
,„|eikrfcif hükümler ; mecmuasıdır. Bu oibje'ktif hü-
r kümfer* ımçamuasına !biir istisnai hüküm koymuş1 

oluyoruz. Bin, ış;e!kileıru ikanun anlayışlımızla telif 
'.•ediİJmdyebilir. Ancak, bu istisnai hükmü bu-
f raya getirmemiş olsaydık, ıbelki de 'bu istisnai' 
Mıkmü Emeklilik Kanunuıma sokmak meclburiye-

. tinde kalacaktık. Bâzan ıbizi realiteler zorlıya-

. jbilir ve en .masumane gayelerle yapmış olduğu-
•ıruuz Ibu istisnai haller, umumi (kaideleri zedele-

.ımez, ibelki de süslemiş olıir. 
. Bu itibarla, sayın, ıinuihterenı KemıaJl Sarı-
itoralhimtopu arkadaşımızın teklifinini yerinde 
olduğuna mutlak inanç besliyorum. 

•Mulhteırem iarkadaşlanmı, huzurunuzu işgal 
(etmişken, konu îbir ırnecraıya döküldüğü için, 
Ibirfcaıç eüımle olsun söyletmek vazifesini nefsim

ide his^ötmiş .bulunm aktayım. Burada, bir eği
tim müessesesinin kültür seviyesi üzerinde, bir 
aaıkadaşıımıs konuşmuştur, istenildiği kadar §ah-

j i anülâlhaızaya imıüsıtenidolsün ve şahsına amını-
..hatsur olsun; çok d'eğer verdiğim Sayın Asım: 
Eren 'arkadaşımızın bu mütalâasından bu mües
sese yıpranmış olacıaktır. Binaenaleyh, aksi ka
naatte olan 'ark ad aşlarımız varsa, ki ben1 bu 
aksi kanaati taışıyanlar&ajn biriyim,, selbep dışı 
dalhi iOİsa bu söylenmiş jsıözü telâfi etınek • yö
nünden, mukabil ,bir fikri şu kürsüden ifade 
etım'ek mecburiyetindeyim. Ben de derim ki, 
hiç değilse (bu kolejde Sayın Asıun Eren'in okû -
yan' gocuğu yok, Ibenim ise taftısisen istiyerek, 
se'çerek gocuğumu ıverdiğim bir okuldur, aksi 
fikir değil, hiç değilse normal millî eğitim mü
esseseleri kadar makbuldür, Ibenim kanaatimce. 

.- Muhalkkaik ki tfizik dersi 'Oikutulnnası, «bu sebeple 
mot almadan mezuniyet diploması verildi1 şek
linde çoculklarıınızı ımıezun eden liseler yanm

ada mutlaka^ misillerce dalhai iyi vasıfta olan ko
lej ıgilbi biı' müessesemizle karşı bu vazifeyi yap
mamız lüzumludur. Biraz sadet dışı konuştu-
,ğumıiçin aıfifınızı rica ederim. 

BAŞKAN" — Komisyon. 
*.; -HİLMİ İNCESULU '(Çorum) — Usul hak-
• kında söz istiyorum. 

(BAŞKAN. — Hangi usul' hakkında T 
-;;-:-H!lliM;fÎNöESULU '(Çorum) — Müzakere
nin uısulü hakkımda, 
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'• BAŞKAN — İzah edin. •'' " "^^ 

HİLMİ İNCESULU (Çorum)— Bu1 hususta 
Emekli (Sandığı Kanununun tozel ımaddesİ viar. 
Buradaki konuşmalar lüzumsuzdur. . " 

KEMAL SABIİBBAHIMOĞİJÜ (Adana) -~ 
O 'esastır; 

BAŞKAN — Bu müzakereler usule ayİkırı 
değildir. 

HİLMİ İNOESULU (Çorum) — Bağlayıcı 
bir hüküm vardır. Usul ıbaikıımundan kıouuşul-
aııaması ioaibeder. 

BAŞKAN — Karar alınır, söylersiniz, şimdi 
sözcü 'çıktı, ifa.de öder. Usul ile ilgili hır şey 
yok. 

OEÇİOİ KOMIİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) •— Muhterem arkadaşlarım, bu 
meseleyi Emekli Sandığı mevzuatı, ve İşçi Si
gortaları mevzuatı bakımından mukayeseli bir 
şekilde tetkik etmek . için maddenin komisyona 
liadesini rica ediyorum. ." , : 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, komisyon 
bu maddeyi ıgeri istemektedir. Madde üzerin»-
de verilmiş iki takrir Yaridir. İki takrirle bir
likte ımaddeyi komisyona \geriveriyorum.: •;< 

MADDE 35. — özel okullarda müdür, di
ğer yönetici ve öğretmentepe'denîgi' resmî okul
larda uygulanan aiSgari başlangıç /maaş' veya 
ders saati ücretimden ,az ücret verilemez .•; 

•Yazılı sözleşme yapılırken ücret tesbitinıde 
öğretmenin meslekteki kıdemi de ıgiöz önünde 
Ibuilun'.durulur. -. ••••;:. 

BAŞKAN— M'adde hakkında söz isıtiyçnl 
Buyurun Sayın Aksay. ... 

HAŞAN AKSAY (Adana).— Hükümet la-
sarısîyle Geçici Komisyon teklifinin arasında .bir 
fark vardır. Ben bu aradaki farkın daldırılma
sın t Ve Hükümet teklifinin kabulünü istirham 
edeceğim. • 

Hükümet teklifinde Özel okullarda çalışacak 
görevliler, öğretmenler, müdürler bunlarin ala
cağı asgari ücret gösterilmektedir. Geçici'Ko
misyon teklifinin de birinci fıkrasında asgari üc
ret yine aynı şekilde Hükümet teklifinde oldu
ğu gibi gösterilmektedir. Ayrıca ikinci fıkra ek
lenmiştir. Bu ikinci fıkradaki sözleşme yazılır
ken, ücret tesbitinde öğretmenin meslekteki'kı
demi de göz önünde 'bulundurulur, denilmektedir. 
Bu ne özel okul müessesesine, ne rde orada vkzife 
görecek öğretmene hiçbir fayda getirmemekte, 
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buna mukabil ikisinin üzerine de bir ağırlık ol
maktadır kanaatindeyim. Meselâ kıdemi itiba
riyle iki bin lira maaş almak durumuna gelmiş 
bir öğretmen, eğer öğretmenlikten ayrılmış ise ve 
Ankara'da bin liraya bir özel okulda çalışmaya 
kendisi talipse, bu özel okulda bu adamı bin li
raya çalıştırmak, çalışmak istemesine rağmen, 
kıdemi itibariyle iki bin lira maaş alacak durum
da olduğundan bin lira ile mukavele yapamıya-
caklardır, öğretmen razı, özel okul razı oldu
ğu halde çahşaraıyaeaktır. Tecrübeli bir öğret
menin de tecrübesinden istifade edilemiyecek bir 
durum hâsıl olacaktır. Hattâ belki 2 bin lira üze
rinde mukavele yapılacak, 2 bin lira alıyormuş 
gibi bir öğretmen durumuna girecek, fakat yine 
biri lira maaş alacak, ama vergisini iki bin lira 
üzerinden ödiyecektir. Bunun Maliye Vekâle
ti bakımından avantaj olması bakımından geri 
kalanını dışarı çıkarırsak, ne öğretmen için, ne 
de müessese için hiçbir fajrda getirmemektedir. 
Bu itibarla bu ikinci fıkranın kaldırılmasını, ya
ni Hükümet teklifinde olduğu gibi, yalnız asgari 
ücretlerin tesbitini ifade eden kısmın bırakılma
sını arz ediyorum. Bu hususta verdiğim deği
şiklik önergesinin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHLÎS 

ETE (Ankara) — İşitmedik, konuşuluyordu. 
BAŞKAN — Ruhi Bey, lütfen meşgul etme

yiniz. Okuyalım takriri. Takrirde izah edilen 
husus şudur. Hükümetin 'teklifinde olduğu gibi 
aynen kabulünü istiyor. Hükümet teklifine ko
misyon bir fıkra ilâve etmiş, bu fıkranın kaldı
rılmasını ve Hükümet teklifinin kabulünü isti
yorlar. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Gerekirse iki 
kelime ile ifade edeyim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun kısa olarak izah edin. 
HASAN AKSAY (Devamla) — Efendim, 

gerekçe yazılırken, ücret tesbitinde özel okul
lardaki öğretmenlerin, meslekteki kıdemi göz 
önünde bulundurulur demiştir. Meslekteki kıde
mi göz önünde bulundurulur demek suretiyle 
özel okuldaki öğretmen de razı ise asgari temin 
edilen, ücretin üstünde bir anlaşma yapamıya-
caklardır. Yine meselâ öğretmenin kıdemi iki 
bin lirayı bulmuş, ondan sonra öğretmenlikten 
ayrılarak özel okula girecekse, öğretmen bin li
raya çalışmaya razı olmasına rağmen ve özel 
çîçuj •çfa bin liraya, çalıştırmaya V^l olmasına 
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rağmen kıdemi iki bin lirayı bulduğu için anlaş
ma iki bin liranın altında yapılamıyacak ve bu 
suretle de öğretmenin tecrübesinden, bilgisin
den faydalanılamıyacaktır. Belki, hattâ iki bin 
lira üzerinden anlaşma yapılacak fakat öğretmen 
bin lira alacaktır. Bundan da bir zarar ortaya 
çıkacak, iki bin lira üzerinden Maliyeye sadece 
vergi verilecektir. Karşılıklı rıza olduktan sonra 
böyle bir tahdide girmenin sadece tecrübeli öğ
retmenlere, birtakım sebeplerle ayrılmış ondan 
sonra özel okullarda iş bulmak istiyen öğretmen
lere bu işi temin etmemekten başka bir netice do-
ğurmıyacaktır. Bu bakımdan mahzurludur di
yorum. Tecrübeli öğretmenlerin de özel okullar
da vazife alabilmelerini temin için böyle bir ağır 
şartın kıdeminden aşağı bir mukavele yapması 
şartının ortadan kaldırılması icabeder kanaatin
deyim. 

BAŞKAN —Komisyon. 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHLÎS 

ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım bu 
hüküm öğretmenleri siyanet için konulmuştur. 
Fakat arkadaşım daha ziyade teshilât göstermek 
bakımından bunu arzu ederse komisyon da ar
kadaşımın bu teklifine razı olur. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
35 nci maddenin Hükümet tasarısındaki şek

li ile kabulünü arz ederim. 
Adana 

Hasan Aksay 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et
mektedir. Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen bu değişiklikle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — özel okul kurucuları veya 
kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve 
öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler 
örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilme
sine esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek 
üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. JCabul 
edenler... Etmiyeiıler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Yazılı sözleşmede kararla^ 
tınlan ücret, kordro ile her ay sonunda veri]ij\ 
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Yönetici ve Öğretmenlere ücretlerini zamanında 
ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen her gün 
için yüzde beş zammı ile öderler. Yönetici ve 
öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere 
göre yükümlü bulundukları görevleri yapma
ları şartiyle, ders yılı içindeki tatil günlerin
de, imtihan ve tatil aylarında da ödenir. 

BAŞKAN —Söz istiyen? 
Buyurun Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım; burada müesseseye yüklenmiş olan 
vebal bir hayli ağırdır ve tatbik kabiliyeti olmı-
yacaktır. Çünkü, her gün için % 5 cezası ile 
ödemek, Fikir işçileri Kanununda da bulunan 
bir maddedir. Bugün basın camiası çok iyi bi
lir ki; bu kanun tatbik edilememektedir. Bunu, 
daha uygun tatbik kabiliyeti olan bir şekle in
dirmek lâzımdır. Hiç olmazsa bu % 5 i, % 2 ola
rak, eğer kabul edersek, o zaman tatbikatta da
ha kolaylık görülür. Aslında bu öğretmenleri 
siyanet etmek için konulmuş bir maddedir. 
«Geçen her gün için % 5 zammı ile öderler» di
ye. Ama bu bâzı, anlaşmalarla müessese sahip
lerinin öğretmenlerle daha önce yapacağı sözleş
melerle tatbik kabiliyeti olmıyacak bir hale gi
recektir. 

Fikir işçisi çalıştıran müesseselere gelince; 
onların Fikir işçileri Kanununda da bu % 5-
hükmü konulmuş fakat bugün hiçbirisi bu % 5 
den istifade edemez hale gelmişlerdir. 

önümüzde böyle bir tatbikatı zor kanunda 
varken, ona foenzer yarın tatbik edemiyeceği-
miz bir şekilde maddeyi tedvin e'tmektense. 
Bunu yüzde 5 i, yüzde 2 olarak değiştirmek su
retiyle daha müsbet bir şekle sokmakta fayda 
mülâhaza ediyorum. Bunun için de bir takrir 
veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FABÎR GİRÎTDÎOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; Sayın Ataöv'ün fikir
lerine muvazi şekilde konuşacağım. Bendeniz 
bu (maddenin içinde 'bulunan iki hükmünün 
zait olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda, yan
lış anlaşmalara yol vereceği, yol açacağı ve 
buna ilâveten de öğretmenlerin hukukunu sıya-
nöt maksadiyle konulımuş bulunan hükümler'in 
işliyemieımesi sebebiyle öğretmenlerin aleyhine 
bâzı neticeler doğuracağı, kanaatindeyim. 

19 .11.1964 O : İ 
Şöyle ki; hükümlerden birisi aynen şöyle 

der : «Geçen her gün için % 5 zammı ile «öder
ler.» j ; ] 

Geçen her gün için tâbiri evvelâ Bihtilâflara 
yol açacaktır. Her gün '% 5 mi zammolacaktır, 
yoksa geçmiş günlerin mecmuu nazarı itibara 
alınarak senevi % 5 hesabiyle mi yapılacaktır? 
Tâbir o şekilde kullanıilımıştır ki; açık Ibir su
rette geçen her gün için % 5 zam yapılacağını 
söylemektedir. 20 tane gün geçtiği takdirde 
% 5 1er de % 100 olmuş olacak yani maaşı iki 
misli olacaktır. Böyle anlamaya madde mü
saittir. Belki maddeyi vaz'edenler böyle bir 
kasıtı düşünmediler. Geçmiş günlerin miktarı 
ne kadar ise % 5 esasiyle yani yılda '% 5 faiz 
hesabiyle geçen günlere oranını hesabet'tiler, fa
kat ifadelerin kullanılış tarzı, demim arz ettiğim 
gibi, yanlış 'bir anlama gelebilecek. «Geçen Iher 
gün için» tabiri, öyle çünkü. «Geçen her (bir 
gün için % 5 faiz ilâvesi yapılır» denmektedir. 

(Muhterem arkadaşlarım^ şimdi Sayın Komis
yon Başkanı kalksa ve hayır, «geçen her gün 
için ayrı ayrı yüzde beş zait, yüzde beş zait 
yüzde beş zait değil; günlerin mecmuu kaste
dilmiştir. Günlerin ımecmuuna göre senevi yüz
de beş faiz hesabiyle tutarı derecesindeki ila
vesidir» dese, tasrih etse, mesele biraz ışığa ka
vuşmuş olur. Ama yarın tatbikatçı bu açık me
tin karşısında «acaba nasıldı ve Mecliste neye 
göre karar verildi», bir türlü foulamıyac aktır. 
Meğer İki, çok müdekkik olsun Meclis zabıtları
nı okumuş bulunsun. Komisyon Başkanı böyle 
tasrih etse dathi dâvayı kurtarmış olamıyacak-
tır. Kurtardığını kabul etsek dahi, Sayın Ata
öv'ün işaret ettiği hususlara geliyorum. Yine 
netice alamıyacaktır, netice alınamıyaca'ktır. 
Kaldı ki, elimizde bir emsal de vardır. Sayın 
Ataöv'ün kıymetli misalini iben de aynen tek
rarlarım. 

Maddede ikinci olarak tenkid ettiğim hüküm 
şudur : «Yönetmeliklere göre yükümlü bulun
dukları görevleri yapmaları şartiyle, ders yılı 
içindeki tatil günlerinde, imtihan ve tatil ayla
rında ödenir.» Kanaatimce bu hüküm tamamiy-
le lüzumsuzdur. Bu hükmü lüzumlu kıldığınız 
andan itibaren özel okullarda çalışan öğretmen
leri bağlayıcı yönetmelikleri özel okullar yapa
bilirler. Bu yönetmelik Millî Eğitim Bakanlı-

I ğmın mekteplerinde uygulanan yönetmelik olr 
I duğu malûm değildir. Bu tasrih edilmemiştir. 
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özel okulların öyle talebeleri vardır ki, yaz 
ayları; müddetince talebeleri okullarda 'kalırlar. 
Resim! okullarda bunun misali''yoktur a m a özel 
okullarda yardır. Kurslar yaparlar ve buna ait 
öyle yönetmelikleri Özel. okullar vâz 'edebilirler 
ki, 'sen 'benim yönetmeliğime tabi olmak şartiyle 
aueak maaşa müstahaksın dediği andan itiba
ren özel okul aıçar bir müessese dilediği zaman 
öğretmeni tatilden mahrum edebilecektir. Ben 
'bunun, özür diliyeceğim, pek affmızı rica ede
ceğim, vaktiyle özel okullarda öğretmenlik 
yapmış bir insan sıfatiyle-şahsımda acı tecrü
besini gördüğüm için tehlikeli yollara, hedeflere 
doğru ulaşabileceği kanaatini, belki hissi se
beplere dayanarak, ımuhaf aza ediyorum. Bina-
enaleyjh, bence tatil tatildir, pazar da pazardır. 
Umumi tatil ve pazarlarda resımî okulda çalı
şan personel nasıl. aylığını alıyorsa, özel okul
larda çalışan personel de aynı şekilde aylığını 
alabileceği emniyeti içerisinde bulunmalıdır. 
Aksi takdirde özel okul müesseselerinde çalışan 
ve hukuku haddizatında, zayıf olan personel 
daha müşkül duruma düşebilir. Çünkü, resmî 
okullarda çalışan personele nazaran, istesek de 
istemesek de Özel okulda çalışan personelin. 
hukukunu daha zayıf görmekteyiz.. 

•Affmızı -rica ederek, tamaıniyle ayrı bir ko
nudan misal vereceğim; ama hukuku kuvvetli 
olan müesseseler de personel hukukunu, böyle 
arryabilir; diye bir misal vereceğim. Cumartesi 
ve Pazar günleri PTT İdaresi istihdam ettiği 
personeline - eski bir tarihte - ücret vermiyor
du; Personel hakkını aradı ve kanuni mesnetle
re' -dayandi ve hakkini aldı. Kanuni mesnetlere 
dayandı, diyorum; 

..Şimdi Pazar günü özel okulda çalışmaya 
mecbur bırakılan, bir öğretmen tasavvur ede
lim, yaz tatilinde özel okulda çalışmaya mecbur 
bırakılan veya kurşun başında oturmaya mec
bur tutulan bir. öğretmen tasavvur edelim o 
okul böyle bir yönetmelik yapmışsa bu yönet
meliğe göre kendisini çalışmaya mecbur gören 
öğretmen munzam bir hak talebinde, bir tazmi
nat talebinde bulunamıyacak. PTT idarecileri
nin . talebettikleri gibi bir hakkı istihsal edemi-
yecektir. Elbetteki idareciler elbetteki kuru
cular, kendi şahsi menfaatleri ve kazançları sı
rasında, personelin menfaatiyle çarpıştığı tak
dirde kendi kazançları ve menfaatlerini ön 
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plânda tutarlar ve yönetmeliklerini ona göre'?' 
tanzim ederler. • • ' • . . : . ' . . ; 

Hulâsa, demek isterim ki, her iki hüküm de-

maddeden çıkartılmalıdır. Hükümlerden birisi,.-, 
demin de arz ettiğim gibi «geçen her gün için 
yüzde 5 zammı ile öderler» hükmüdür. Bunu 
maddeden tamamiyle çıkart trsak daha faydalı 
olur. 

İkinci hüküm, «yönetmeliklere göre yüküm
lü bulundukları görevleri yapmaları şartiyle 
ders yılı içindeki tatil günlerinde, imtihan ve , 
tatil aylarında da ödenir.» 

Bendeniz bu iki hükmün tamamiyle madde- , 
den çıkartılması suretiyle maddenin yeniden 
tanzim edilmesini arz ve teklif ediyorum, öner
gemi de buna muvazi olarak takdim ediyorum, 

BAŞKAN — Saym Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) - Bu ücretleri, 

geçen her gün için yüzde beş zamla öderler. 
Benden evvel konuşan arkadaşlar birnu ifade • 
ettiler, 20 gün sonra yüzde yüz oluyor. 

Bizim hukukumuzun prensipleri vardır, ti
caret hukuku, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanu
nu var. Türkiye'de borçlarını ödemiyenlere tat
bik edilen kaideler buradadır, bu kaidelerden 
ayrılmak için hiçbir sebep yoktur. Yani bugün 
mer'i olan Men'i Murabaha Niamnamesine dahi 
bu aykırıdır. Yani dışaıda binsi böyle bir fazla 
para alsa bir borçlu alacaklı arasında böyle bir 
şart konmuş olsa, bu şartın bâtıl olup olmadığı 
münakaşa edilecek bir husustur. Bu itibarla 
ben de Fahir Giritlioğlu arkadaşım gibi, îm 
hükmün buradan çıkarılmasını teklif ediyo
rum. Çıkarıldığı takdirde de umumi hükümler -
içinde borcunu ödemiyen mütemerrit hale dü
şenlere ne muamele tatbik ediliyorsa o yapılır. 

Şimdi, öğretmenlerin maaşlarının, özel okul
lardaki Öğretmenlerin maaşlarının zamafımdâ 
verilmemesinin murakabesinin para zammiyle 
olacağı aknaatinde değilim. Bunun Maarif Ve
kâletinin diğer murakabe sistemi içinde müta
lâa edilmesi lâzımdır, öğretmenine zamanında 
maaşını ödemiyen bir özel okul hakkında daha 
başka türlü bir muamelenin tatbik edilmesi lâ
zımdır. Birinci gün, yirminci gün ödemiyenj pa
rası olmadığı için ödiyemiyen, müesseseye, bu : 
zammı istediğiniz kadar artırın % 5 değil, % 25 
koyun yine ödiyenıez. Bunun miktarını çoğalt
makla bunun ödeme gücü temin edilmiş olmaz. J 
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Bvu-sebeple bugünkü Türk, hukukunun umumi 
prensiplerine aykırı olan bu ibarenin maddeden 
çıkarılmasında zaruret••• vardır 

. BAŞKAN —• Komisyonun bir mütalâası var 
mı„ efendim? 

. GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS, 

ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, § tıra
şını unutmamalıyız ki, bu kânun bilhassa bir 
murakabe kanunudur., öğretmenlerin menfaat
lerini siyanet etmek de Millî Eğitim Bakanlığı
na düşer. Millî Eğitim Bakanlığı bundan başka 
bir çare bulamadığı için, bu müesseseler ticari 
müesseseler olmayıp, âmme hizmeti gören mü
esseseler .olduğu için bu öğretmenler boş vakit
lerinde makmelere gitmek suretiyle kolay kolay 
müdafaa edemedikleri için, bu şekilde bu tali
matnamelerle işi tesbit etmiş oluyorlar. Eğer, 
bu talimatnameler, Maarifin görüşlerine aykırı 
ise, Maarif zaten bunları kabul etmez, o iti
bârla ""işin hususiyetini belirtmek suretiyle, bu 
hükümlerin aynen muhafazasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
37 nci madde içinde yer alan hükümlerden,: 

, 1. Geçen her gün için yüzde beş zammı ile 
öderler, 

2. (Yönetmeliklere göre yükümlü görevleri 
yapmaları şartiyle) 

Tâbirlerinin kaldırılması suretiyle maddenin 
yeniden tanzimini rica ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
37 nci maddedeki «Geçen her gün için yüz

de beş zammı ile ödenir» ibaresinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. . 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa. 
Görüşülmekte olan- tasarının 37 nci madde

sindeki % .5 kaydının şifahen arz ettiğim ge
rekçe karşısında % 2 olarak değiştirilmesini 
arz ye teklif ederim. 
.;-. „ İhsan Ataöv 

Antalya ! 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu üç 

tadil takririnin en aykırı olanı Fahir Giritli
oğlu arkadaşımızmdır. Bu takriri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu tadile göre metni tanzim edebilecek mi
siniz şimdi ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayılmadı zannediyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Fahir Giritli oğlu arkadaşımızın 
takririni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi şimdi tesbit edemiyeeeksiniz değil 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE .(Ankara) — Tesbit edemiyeceğiz efendim. 

"BAŞKAN — Dikkate alman bu tadil takri
rini komisyona veriyorum. D^ğer tadil teklifle

rini okutmaya lüzum kalmamıştır. 38 nci mad-
' deyi okutuyorum. 

ASIM EREN (Niğde) — Madde okunmadan 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Niçin efendim ? 
ASIM EREN (Niğde) - - İlâve bir madde 

teklifi için. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, komisyona iade edilmiş İmin an mü
zakere mevzuu madde ve bundan bir evvelki 
madde yani 35 nci madde hükümlerinde, öğret
menlerin lehine, başlangıç maaşlarının ne ola
cağını ve tatillerde, sınavlarda, ders yılı için
deki tatil günleri dâhil ders ücretlerinin yine 
verilmesi gerektiği, hattâ geç verilirse % 5 ka
nuni faizin de ona ilâvesi icabettiğine dair olan 
garanti kâfi değildir. 

Bu itibarla, «daha evvel başka hükümler 
üzerinde sözleşmelerde buna aykırı hükümler 
bulunursa, hükümsüzdür;» şeklindeki hüküm
leri Geçici Komisyonumuz dâhil etmiş, fakat bu 
hükümlere karşı öğretmeni himaye edecek te
minat koymamıştır. Bu teminatın şimdi 37 nci 
maddeyi takiben gelecek bir madde olarak ko
nulmasında zaruret ve fayda vardır, kanaatin
deyim. 

Şöyle ki ; gerek başlangıç maaşları mesele
sinde 35 nci madde hükmü, gerekse şimdi ko-
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misyona havale edilmiş olan maddedeki tadil 
zamanlarında aylıklarının verilmesi, hattâ ve
rilmezse yüzde beş bir zamla verilmesi şeklin
deki hükmün garantisi yoktur, -öğretmen, an
cak mahkemeye giderek, «Efendim, kanunda 
hüküm vardır, benim mensubolduğum bilimsel, 
özel öğretim Kurumu, 35 ve 37 ııci maddelerin 
hükmüne aykırı hareket ediyor. Binaenaleyh, 
benim bu maddeye göre hakkımın verilmesini, 
buradan hakkımın teminini iddia ediyorum, ta-
lebediyorum» şeklinde bir dâvaya mecbur kal
madan, eklenecek olan benim şimdi yazılı ola
rak teklif edeceğim maddede, «bu maddeler hü
kümlerine aykırı sözleşme maddeleri hükümsüz
dür» şeklinde bir hükmün do öğretmenleri ka
nunen mahkemeye gitmeden koruyacak şekilde 
bir teminata bağlaması için lüzumlu olduğu ka
naatindeyim. Başkanlık tarafından müsaade 
buyurulursa, şimdi yazmaya başalmıştım; tak
dim edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hemen yazacak mısınız? 
ASIM EREN (Devamla) • - Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Eren bu 38 nci maddeyle 

ve mütaakıp maddeyle alâkası yok. Araya gire
cek müstakil bir madde. Müsaade ederseniz o 
takrir gelinceye kadar 38 nci maddeye geçelim. 

MADDE 38. — Muvazzaf askerlik devresi 
hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için si
lâh altına alman özel okul yönetici ve öğret
menlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları 
aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücretten 
az ise aradaki fark, iki ay süre ile kendilerine 
kurumlarınca ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenî.. 
ASIM EREN (Niğde) — Maddenin numa

rası değişecek. 
BAŞKAN — Değişecek bunu arz ettik. Söz 

istiyenî.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — îki aya kadar olan hastalık
larını resmî tabip veya hastane veya acele hal
lerde özel sağlık kurumu raporu ile belgelendi
ren, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri 
tam olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenî.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Kadın yönetici ve öğretmen
lerin hamilelikleri bilinde doğumdan önce ve 
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sonra Sosyal Sigortalar Kanmu hükümlerine 
göre izin verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul evîen-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — özel okul yönetici ve öğ« 
I retmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocukla-
I rina, bunlar bulunmadığı takdirde geçimi ken

disine bağlı ailesi fertlerine müteveffanın aylık 
ücretinin üç katından az olmamak üzere özel 
okulca ölüm tazminatı verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — özel okulların yönetici ve 
öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî 
okullar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını 
haizdirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
özel öğretim kurumlarına yapılacak yardımlar 

MADDE 43. — özel öğretim kurumlarına 
Devletçe malî yardımda bulunulur. Bu mak
satla, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde «özel 
öğretim kurumlarına yardım» adı altında bir 
fasıl açılır. 

I Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzük-
I te belirtilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir tadil 
I teklifi vardır, okutuyorum. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I (özel öğretim Kurumları Kanunu) tasarısı-
I nm 43 ncü maddesinin aşağıda belirtilen şekilde 
I değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
I Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

I Madde 43. — Mülkiyeti özel Eğitim ve öğ-
I retim Kurumuna aidolan binalardan, özel okul 
I olarak kullandıkları sürece Bina Vergisi alm-
I maz. 
I BAŞKAN — 43 ncü maddeyi okuttuk. 43 ncü 

madde hakkında söz istiyenî Buyurun Sayın 
Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — 43 ncü mad
dede, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde özel 

I öğretim Kurumlarına yardım adı altında bir 
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fasıl açılır, deniyor. Bu yardım deyince, Dev
letten bir paranın karşılıksız olarak verilmesi 
mânasını anlıyoruz. Halbuki, maslahata uygun 
olan şekil bir fon tesisi yapılmalı, bu fondan 
özel öğretim Kurumlarına yardım yapılmalı 
ve gerektiğinde de iade edilmeli. Onun için bu 
maddedeki «yardımda bulunulur» yerine, «gi
der karşılığında fon kurulur-» şeklinde düzeltil
mesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Takririniz var mı? 
REŞİT ÜLKER (Devamla) - - Geliyor efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
malûmu âliniz bir fon, bir de kredi vardır. Bu
rada fondan maksat iade edilmemek suretiyle 
verilendir. Esasen, Maliye Bakanlığının bütçe
sinde de bu gibi müesseseler için fonlar vardır. 
Yani, yardımdır. Başka memleketlerde bu gibi 
yardım vardır. Geriye iadesi mevzuubahis de
ğildir. Bu şekilde kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ülker takririnizi vermiz. 
Asım Bey takririniz geldi mi? 

ASIM EREN (Niğde) — Geliyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker'in takririni oku

tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
43 ncü maddedeki yardımın tesis edilecek 

bir fon marifetiyle ve uzun vadeli kredi şeklin
de yapılması şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önerge hakkında mütalâa var 
mı? 

Buyurunuz, Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — Kanunu Hü

kümet getirirken, gerekçesinde özel okulları 
teşvik etmek için ayrıca bir de yardım hususu
nu koyduğunu ve özel okulları teşvik eden bu 
kanunun ana ruhunu teşkil ettiğini, teşvik edil
mek istenildiğini beyan etmekte idi. Burada 
yardım, doğrudan doğruya özel okulları teşvik 
etmek ve muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşı-
almak için, bu yardım lâalettayin yapılmıyacak 
ve gelişigüzel böyle bir para özel okullara ve-
rilmiyecektir. Millî Eğitim Bakanlığı o okulla-
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rın ihtiyaçlarını tesbit edecek, bunların durum
larını tetkik edecek ondan sonra lâyık olanlara 
ancak bu yardımı yapacaktır. Nitekim, bu sene 
Büyük Meclis bir özel okul için bir dernek ta
rafından idare edilen bir özel okul için 175 bin 
liralık bir yardımı kabul etmiştir. Bu yardım, 
bu derneğe vergilerine karşılık olarak yapıl
mıştır. Bu gibi şartlarda özel okullara yardım 
edilmesi elbette çok yerinde olacaktır. Böyle 
bir fonla bir kredi şeklinde getirdiğimiz tak
dirde bunun mahiyeti başkadır. Kanunun geti
rilişindeki espri olarak özel okulları teşvik es
prisi apayrıdır. Komisyonun getirmiş olduğu 
metinle Hükümetin getirmiş olduğu metin ka
nunun getiriliş sebebine en uygun bir ifadeyi 
taşımaktadır. Bu bakımdan Saym Ülker arka
daşımızın vermiş olduğu önergenin reddini istir
ham ederim. 

BAŞKAN -— Saym İncesulu 
HlLMt İNCESULU (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlar, yardım ayrı, sübvansiyon ayrı, teşvik 
ayrıdır. Yardım hudutsuzdur. Bütçedeki imkân
lar mahdut olduğu müddetçe kurulmuş olan 
özel okullara yardım konusunda, birbirlerine 
tercihleri, bize birtakım sübjektif tercihler ve 
hakkı takdirlerin istimalini ve dolayısiyle de 
pek çok memnuniyetsizlikleri meydana getir
meye daima müsaittir. Nitekim bütçedeki yar
dım bölümlerindeki tasarrufların sonucu böy
le oluyor. Sübvansiyon ise ayrı bir mevzudur. 
Tartışma olabilir. Fakat burada özel okullara 
kolaylık göstermek esası hâkimdir. Kolaylığı 
da, tesis edeceğimiz bir fon marifetiyle kendi
lerine faizsiz, uzun vadeli geri iade etmek 
maksadiyle paralar verip ihtiyaçlarını defettik
ten sonra, elimizde bulunan global bir para
yı her ihtiyaç sahibine aynı şartlarla ve daha 
müsait bir vaziyet içerisinde verip onların 
inkişaflarını sağlamak yani onlara yardımcı 
olmak daha ınüsbet ve ihtiyaca uygun tesir 
icra eder. Yardımın ise mahiyeti başkadır. Süb
vansiyon ise, doğrusu zanmmca, ibudur, sübvan
siyon verilmelidir. Mademki özel okulları teş
vik etmek istiyoruz, sübvansiyon yolu yoktur, 
kapalıdır. Şu halde, bütçe marifetiyle kendile
rine yardım yapmak suretiyle alacağımız meb
lâğları bir fon, global bir miktar halinde birik
tirdiğimiz takdirde özel okullarımızın ihtiyaç
larına çok daha iyi cevap vereceğiz kanaatin-
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deyim. Fon, tesi>sin^ı;ka^ul,^])wy^rul.^ıasını,•. .yani 
takrire müsbet oy yermenizirica. •ederim. 

BAŞKAN—-Maliye temsilcisi, , 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZE-

Kt MEMİŞOĞLU - - S a y ı n Başkanım, sayın mil
letvekilleri; mevzuubahis madcle üzerindeki, ta
dil teklifleri bina Vergisi Kanununda yer al- > 
ması lâzımgelir. Bu maddenin özel okullara aido-
lan bina vergisi muafiyetini burad,a müta
lâa etmek mümkün olmaz> Bina Vergisi Kanu
nunda mütalâası icabeder, 

BAŞKAN —- Sayın mümessil, 44 ııcü mad
deye gelmedik henüz. 43 ncü madde hakkında 
konuşun. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU (DevamJa) V-; Önerge üzerinde 
konuşuyorum. , 

BAŞKAN —• Hangi önerge üzerinde.; , 
MALİYE BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ ZUKİ 

MUMİŞOĞLF ( l5k^r i r j iV^; ; İ^ i t Ülker:Beyin ; 
serdikleri önerge üzerinde iarz ediyorum. Bu 
vesile ile hina -vergisi muafiyeti üzerinde• dur
mak" istiyorum..'"' !.-

BAŞKAN — Sayııı Ülker, sizin verdiğiniz !.-
önerge, 43 ncü maddeyle mi alâkalıdır, yoksa j 
44 ncü madde ile mı alâkalıdır? Mademki, bir j; 
fon tesis edilsin deniyor. Ö bakımdan, 44 ncü ! 
madde ile alâkalı olması icabeder. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ / E K İ 
MUMlŞOÖLIî (levamla) — F o n üzerinde ikiu- j 
ci olarak bahsedeceğim. Evvelâ muafiyet hu
susunu söylemek istiyoiTiın,. 

BAŞKAN — Aynı maddeye mi muafiyeti. 
koymak istiyorsunuz! 43 ncü maddeye ini? 

REŞİT ÜLKER- (İstanbul) — Zaten onu 
söyliyecektim. Benim verdiğim önerge fon te
sisi içindir, yardım değil. 

BAŞKAN — Bina vergisinden muaf olan 
44 ncü maddedir. Siz onu istemiş, değilsiniz. 

Maliye temsilcisi, siz burada yardım ve fon 
tesisi için mütalâa beyan ediniz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMlŞOĞLU - - Yardım ve fon tesisi ise Ma
liye Vekâletinde her yıl hazırlanmakta ve büt
çe kanununda, menafiî umumiyeye, hadim ce
miyetlere ye diğer emsali müesseselere yapıla
cak yardımlar bütçe imkânları; nispetinde ya
pılmakta olduğundan, >teklif < edilen metne göre 
bir hüküm koymanın malî imkânları aşabilıe.-
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eeği mütalâasında bulunduğumuzdan bu met
nin kabul buy ur utma m asını Maliye Bakanlığı; 
adına arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Millî tfğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) —• Efendim, 43 ncü maddenin 
tanzimindeki temel düşünce, Devletin özel okul
lara yardımını temin maksadını gütmektedir. 
Halbuki, Reşit Ülker arkadaşımız Devletin bu 
neviden yardımının bir fona bağlanması, bir 
fonda toplanmasını düşünmektedir. Şimdi, bu 
fon geçen yıl İstanbul'da yaptığımız özel okul
lar konferansında, bu özel okulların kendi ara
larında teşkil edecekleri müessese olarak dü
şünüldü. Devletin buna yardım etmemesi ko
nusu ayrıca üzerinde durulabilir bir meseledir. 
Yalnız, bu madde doğrudan, doğruya meııafiî 
umumiyeye hadim özel okullara, Darüşşafaka 
veya Eğitim Koleji gibi, hiçbir ticari maksat 
gütmiyen ve doğrudan doğruya bir tesis olan 
kuruluşlara yardımı hedef tutmaktadır. Onun 
için arkadaşımızın takriri ile bu -maddenin pek 
irtibatlı olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Buyurun Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Istanibul) — Efendim, (bel

ki 'kamisyoında böyle 'konuşulmuş olabilir. Fa
kat, elimizde müzakereye <esas olan 43 ncü 
maddenin m!c>tnindıe, hu yardımın ıbütün ö/.ıel 
okulllara yapılacağı anlaşılıyor. Maddeyi oku
yayım >efeındiım : 

«Özel öğretim 'kurumlarına Devletçe ımalî 
yardımda ıbınhımılur. Bu maksatla Mıillî Eği
tim Bakanlığı 'bütçesinde (öızlel öğrletim Ku
rumlarına Yardım) adı altında bir fasıil açı
lır, Bu yardımların esas şekil ve şartları tüzükle 
belirtilir» 

Simdi, Komıisyondaki arkadaşHarıımız işaret 
'odiyorihır «bu yardımların icsas şekil ve şartları. 
tüzükte belirtilir» diyorlar. Ama 'eğer ka
nunda Sayın Millî Eğitim Bakanının holii'l-
tiği direktif -almazsa, yanıi «Menafiî Umumıi-
yiey'o Hadim Diernlektere Me derneMerin idare 
lettiği öael kurumlarına vıerjilleıoclktir» diye hir 
kayıt olmazsa, ıbuna d'ayanıarak, diğer ıbütün 
özel okullar Danıştaya müracaat 'adierlcr ve 
halklarını, ıbicnim kanaatime göre, çatır çatır 
alırlar, Onun için bu ımaddıeye ivuzuh vermek 
ihtiyacı vardır. MuhıtJeırtem. Komlisyon hu ih
tiyacı duyarilarsa faydalı olur. Biz Ihu ihti
yacı duyuyoruz. 
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.'BAŞKAN ^--Sayın Bakan, her bütçe yılı 

Ijlaliye;.Bakanlığı.bütçesine konufllan yardım 
taıİışisatı. şekJliiyJe hallediliemez mi? Çünkü, ta-
vazızîi'h." .etmedi. Yalnız, Menıafii Umumiyeyte 
hadiım , özel. okullara munhıasır kalacaksa büt
çeye ber .tsiene onarım durumu nazarı itibara 
alılarak bir yardım tahsisatı konulabilir. 

MıÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖKr 
T $ p -.(Bursa) — Sayın Başkan, ben bunu 
bir 4 misâli olanak arız ettim. Mümkündür ki, 
ddgpr pkuUar da ızaman zaman yardıma muh-
taşolurlar ve De^l'et tarafından Eğitim Ba
kanlığının bütçesinle ikohulacak fasıldan iısti-
fadje -'ejderler.; (Blınun için dle «(bu yardıımla-
n n esas şekiil >ve şartları bir tüzükdıe belirti-
lir» :• -deniyor.• , Henüz öelel okullarımız yeni 
kurulmaktadır. Bu yardımın nasıl bir ma
hiyet v? alacağını, lijstikibâlinm nıe getireceğini 
bilmediğimiz içim, bunu tüzüğe bağlıyacağız. 
Binaenalieylh, bütün gideceği dlüşünierek, tüzük 
şartları içinde Ibu yardunlları yürüteç eğiız. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, 

özel okuMara yapılan bu yardıımlar yeni bir 
konu değildir, ötıedlen beri Hususi Mekâtiıp 
Talimatna,mesii,nıiın mer'ıi bulunduğu zaman
larda da özel okullara yardım yapıümaktadır. 
Bu yardımlar geçmiş tarihlleııde seyyanen de
ğil, fakat Milllî 'Eğitim Bakanının tensip (et
tiği, beğeneceği okullara ımünihasır kalmıştır. 
iBiı"' -ıitif ftarfla.', vferileh takrir fonla ilgilidir. 
Bunun ' Biakanlı'klararası ihtilâfı da oüacaktır. 
Binaenaleyh, Hükümetlin ıgeti<rdiği teklif (bu 
işi liMlıedeeek,' aynı zamanda Sayın Bakanın 
(burada Ibeyanettiği giiıbi, «netiefe nle getirecek
tir?» şazüne dıe lüzum olmııyacalktır. Çünki, 
eskiden beri Maartif Vekâletinin bütçesine 
özel iökuliîara yardım namı altında bütçeye 
para konmaktadır. Maarif Vekâleti de (bunun 

tatbikatını öteden beri yapagelmektedir. Ya-
diirganmıyacaktır. Bu itibarda, feMifin reddini 
ive tasarıda olduğu igibi ımadidenin aynıen 
kabitfünü rica ederim. 

>:BAŞKAN -^-Buyurunuz Giritlioğlu. 
. F A H İ R GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, tasarıda yer alan yardım 
şeklinin ne şekilde olacağı hususunda çeşitli gö
rüşmeler serd edilmiş bulunuyor. Sayın Millî 
Eğitim Bakanımız bu çeşitli görüşler ve itirazlar 
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; karşısında, telif edici bir formül bulmak maksa-

diyle yönetmelik esasını ileri sürdüler. «Buğun--
den biz;.;bu "yardımın yapılış'şekli ve yardımın 
muhatapları hakkında kesin bir hükme sahibola-
mayız, elastikiyet verelim, bu işi istikbale bıraka
lım, yönetmeliklerle tâyin edelim» dediler. Ev
velemirde, yardım - eğer büyük olacağını farze-
diyorsak, temenni edelim ki, büyük mahiyette 
olsun - yönetmelik gibi geçici kaidelere bağla
manın hatalı olduğu kanaatindeyim, Güzel bir 
kanun yapıyoruz. Kanunu çeşitli yönlerden ince-

; ledik. Esasında güzel bir tasan, daha güzel bir 
: hale getirilmek istenirken, çok mühim bir mad

deyi muallâkta bırakıyoruz; yönetmeliğin takdir
lerine bırakıyoruz; yönetmeliği ilerde yapacak 
Bakanlık memurlarının da çeşitli görüşlerine bı
rakıyoruz. Denebilir ki, «Bakanlık memurları 
çeşitli görüşlerin sahibi olmazlar...» Misal vere
yim ki, olabilirler. Mecliste dahi bizler bu mad
de hakkında çeşitli görüşlere sahibiz. Binaenaleyh, 
ilerdeki tatbikatçılar çeşitli görüşlere göre çeşitli 
j^önetımelikler vaz 'edecekler binnetice yardım, çe
şitli şekilde istikametini değiştirmiş olacaktır Bu 
itibarla, yönetmeliğe atıf yapılması ile Sayın Ba
kan tarafından teklif edilen bu maddenin değiş
tirilmesi lüzumuna kaani oldum. Sayın Maliye 
Bakanlığı temsicilerinin sözlerine ayniyle iştirak 
ediyorum. Bu arada önerge veren Reşit ülker 
arkadaşımızın önergesi lehinde konuşmak istiyo
rum. önergenin esprisi şudur : Yardım, nakdî 
yardım zamanla tükenir. Yardıma müstahak ve 
mııhatabolanlar, belki de bu yardımları yerinde 
sarf etmiyebilirler veya yardım az gelir, bir işe 
yaramamış olabilir. Bir yardım yapılyor zanne
dilir, ama kâfi gelmiyebilir, az olabilir, bir işe 
yaramıyalbilir. Hulasaten, yardım, her zaman 
için istenilen gayeyi, istenilen mertebede sağla
mamış olabilir. Buna mukabil bugün fon usulü 
vaz'edildiği takdirde, yardımdan çok esaslı şe
kilde ayrılmış olacağız. Buı bakımdan her ikisi 
de yardım sayılır. Fakat, arada hakikaten derin 
farklar vardır. Yardım karşılıksız verme pren
sibi esasına dayanır. Fon ise böylo değildir fon 
usulü olduğu takdirde, ödünç verme şeklinde, 
kredi verme şeklinde bir müessese kendiliğinden 
doğmuş olur. Bu kredi verme şeklindeki mües
sese tükenmiyen bir müessesedir. Yardıma mulu 
taç ve müstahak olan her özel okul müessesesi 
bu fondan istediği parayı alır, gereken vâdesi 
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nisbetinde bunu kullanır, fakat neticede fona iade 
eder. 

îade etmek suretiyle yeni yardımların yapıl
masını da sağlamış olur. Fonun bir özelliği bu. 
Diğer bir özelliği de, Bütçe Kanununun tatbikatı 
bakımından da önemlidir. Bütçe Kanunu tatbi
katında, yardım faslında Devlet ve Devlet bütçe
sini yönetenler fazla cömert değildir. Onlar bir 
yıllık tatbikatı düşünürler, bütçenin dar imkân
ları içinde sırasında daha geniş yapılması lâzım-
gelen yardımı kısarlar. Ama, fon olması halinde, 
Devletin mamelekinden bir şey eksilmemiş oluyor. 
Ne verirsek verelim zarar yok, bu da o fona bi
rikmiş olacaktır denilir. Bu mülâhaza ile daha 
cömertçe davranmalar olur ve bütçe tatbikatı da
ha semereli olur. Bir de muhterem arkadaşlar, 
yardımla fon arasında, tatbikatçılar bakımından 
da daha pratik ölçülerde faydalar sağlanmakta
dır. Yardım yani karşılıksız yardım, her zaman 
dedikoduyu intaçeder. Her zaman hissi taraf
ları olan bir konudur. Sübjektif unsurlar rol 
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oynar. Muhterem Heyetinize Muhterem Sağlık 
Bakanının yine eğitim müesseselerine, eğitimle 
ilgili yurtlara yaptığı yardımlardan dolayı ileri 
sürülen iddiaları, isnatları hatırlatmak isterim. 

Yardım olduğu takdirde istesek de, istemesek 
de, yardımı yürüten makam töhmetlerin altında
dır. haklı itirazlar karşısmdadır. Hissî sebeple
rin esiri olduğu kanaati karşısmdadır. Ama, va
ziyet daha objektif usûllerle yürütülmelidir. 
Onun için Muhterem Reşit Ülker arkadaşımızın 
verdiği takriri, maksadı daha iyi sağlıyacağı dü
şüncesi ile oylarınızla bu maddenin içerisine it
hal etmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ko
nuda daha söz istiyen iki arkadaşımız vardır. 
Hükümetin, komisyonun ve hatiplerin görüşleri 
ayrı ayrıdır. Esasen Mecliste de arkadaşların 
adedi de çok az olduğundan onun için, Birleşimi 
yarın saat 15,00 de toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,50 

• I I 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
Çankırı'nın kalkındırılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm yazılı ce
vabı (7/16) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygı ile rica ederim. 15 .12 .1961 

Çankırı Milletvekili 
Şaban Keskin 

1. Hiçbir devirde Çankırı'ya, Çankırı'nın 
kalkınmasına tesir edebilecek bir tesisin, bir 
yatırımın yapılmadığı bir gerçektir. Bunun 
içindir ki, Çankırı'nın 20 sene evvelki durumu 
ne ise bugünkü durumu da gerek nüfus bakı
mından ve gerekse imar bakımından odur. Bu
na mukabil bu müddet içinde 3 - 5 misli ve da
ha fazla inkişaf eden ve gelişen şehirler, bölge

ler vardır ve çoktur. Ancak 22 sene önce Çan
kırı'ya gelen piyade okulu şehre hiç olmazsa 
bir şekil vermiş ve ekonomik alanda az da olsa 
inkâr edilmez faydalar sağlamıştı. Ve şehrin, 
köylünün, esnafın, işçinin tek dayandığı ve 
ümidi olan bu okulun da aniden 6 ay önce bü
tün bina ve tesisleri bırakarak Tuzla'ya nakle-
dilişi ibu talihsiz şakullerini îbüyök ıstırap
lar içinde bıraktı. Bugün maalesef acı bir ger
çektir ki, esnafı işsizlikten sızlanmakta, banka
ya ve İstanbul tüccarına olan borcundan dolayı 
uykusuz geceler geçirmekteler. Köylünün mah
sulü şehirde değer bulmamakta. Okulun var
lığında güvenilerek borçla yapılan evler boş 
kalmış sahipleri müşkül durumda kalmışlardır. 
Buna benzer dertlerle sönük olan Çankırı da
ha da sönmektedir. Hal böyle iken : 

a) Çankırı'nın İbu feci durumundan fcir an 
önce kurtulması için Hükümet olarak ne gibi 
tedbir düşünülmektedir? 
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b) Hükümet programında geri kalmış böl

gelerin kalkındırılacağma işaret edildiğine gö
re ve Çankırı da bu geri kalmış bölgelerin ba
şında bulunduğuna göre bu cümleden olarak 
Çankırı için ne düşünülmektedir? Yapılacak 
5 milyarlık yatırımdan Çankırı'nın bâzı tabiî 
kaynaklarının işletilmesi veya Çankırı'ya tat
minkâr bir tesisin yapılması bahis konusu mu
dur? 

2. Tuzla'ya giden piyade okulunun geri 
gelmesi mevzubahis midir? Atış Okulunun boş 
kalan muazzam bina ve tesislerinin kıymetlen
dirilmesi için ABC okulu haricinde bir müesse
senin Çankırı'ya nakli mümkün değil midir? 

3. Çankırı'da bulunan D. D. Y. atelyeleri-
nin genişletilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı ve 11.11.1964 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 894 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9275/52441 sayılı yazılan. 
Çankırı Milletvekili Sayın Şaban Keskin ta

rafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 
önergesine karşılık olarak hazırlanan cevap ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Kemal Satır 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Çankırı Milletvekili Saym Şaban Keskin'in 
Yazılı soru önergesi ile ilgili not 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında memleketi
mizde sosyal adalet ilkeleri içinde dengeli bir 
kalkınmayı sağlamak üzere gerekli tedbirler 
düşünülmüş, sektör programlan hazırlanmış, 
program uygulamalarında izlenecek metotlar 
belirtilmiştir, 

Geri kalmış bölgelerin tamamlanması ko
nuşunda yapılan çalışmalar sonucunda Çankın 
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ilinin geri kalmış bölgelerden olduğu tesibit 
edilmiştir. Çankırı'nın kalkınması konusu da 
Plân ilkelerine göre ve geri kalmış bölge olarak 
ele alınmaktadır. 

Bilindiği üzere Kalkınma Plânına göre geri 
kalmış bölgeler kamu hizmeti yatırımlan yö
nünden önceliği haiz bulunmaktadır. Yurdun 
herhangi bir köşesinde yapılacak bir ekonomik 
yatırımda ise kârlılık ve verimlilik prensibi 
göz önünde tutulmakta, eğer geri kalmış böl
geler bu bakımdan diğer bölgeler ile eşdeğerli 
durumda iseler geri kalmış bölgeler tercih edil
mektedir. iktisadi yatının yapabilme imkânı
na sahibolmıyan geri kalmış bölgelerin kalkm-
dmlması için ise, toplum kalkınması yolu öngö
rülmüş bulunmaktadır. 

1963 yılında toplum kalkınması pilot proje 
uygulamaları sonunda memleketimiz özellikle
rine uygun olarak geliştirilmiş olan toplum kal
kınması programının çeşitli illerde uygulana
rak başarılı sonuçlar alınabilmesi için 1964 yı
lı içinde altı pilot proje bölgesi seçilmiştir Çan
kırı ili bu bölgelerden biridir. 

Ancak toplum kalkınması çalışmalarının yü-
rütücülüğü Bakanlar Kurulunun 16 . 7 . 1964 
gün ve 6/3349 sayılı Kararı gereğince Köy İş
leri Bakanlığına verilmiş olduğundan, Çankırı 
ilinde yapılacak toplum kalkınması çalışmaları 
konusunda Köy işleri Bakanlığından bilgi alın
ması gereklidir. 

Genel ve Katma bütçeli dairelerin Çankırı 
ilinde yatırımları 1962 yılında 785 000 TL. iken 
1963 yılında bu rakam 3 486 000 TL., 1964 yı
lında ise 7 915 000 TL. na yükselmiştir. Genel 
ve katma bütçeli dairelerin, iktisadi Devlet Te
şekkülleri ile birlikte 1963 yılında yapmış ol
dukları toplum yatırım miktarı 4 530 000 TL. 
iken 1964 yılında 12 405 000 TL. artarak 
16 935 000 TL. sına ulaşmıştır. Bu rakamlar 
az gelişmiş bölgelere yapılan yatırım miktarla
rının her yıl artmakta olduğunu göstermesi ba
kımından önem taşımaktadır. 
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1964 programına göre Çankırı ilinde yapılacak yatırımlar 

Sektör Proje sahibi Proje adı 

Tarım 

Madencilik 

Enerji 

Ulaştırma 

Turizm 
Eğitim 

Sağlık 

Diğer kamu hizmetleri 

Topraksu Gn. Md. 
Orman Gn. Md. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Orman Gn. Md. 
Maden Tetkik ve Arama 

Etübank Gn. Md. 
Etifbanik ıGn. Md. 
Belediye (iller Bankası) 
Karayolları Gn. Md. 
PTT İşletmesi Gn. Md. 
tiler Bankası Gn. Md. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Beden Terbiyesi Gn. Md. 
Sağlık ve Sosyal YareL 
Sağlık ve Sosyal Yard. 

i Vakıflar Gn. Md. 
tiler Bankası Gn. Md. 
tiler Bankası Gn. Md. 
Devlet <Su işleri Gn. Md 

Ens. 

Md. 
Md. 

Küçük su: işleri •-__." :-
Kerestte Fabrikası yenilenmesi '..•.-; 
Demiryolu iltisak hattı 
Başmüdürlük işletme Müdürlüğü idare bina 
Kömür zuhurları genel pnospeksiyon ve jeolojik 
etüt projesi 
Çankırı - Tosya E. N. H. 
Çankırı trafo merkezi 
Yapraklı şehir şebekesi 
iskilip - Germece 
Çerkeş - Çankırı Hv. H. 
Kurşunlu kaplıcası 
ilkokul yapım ve donatım (80 densane) 
Kız sanalt enstitüsü 
Stad inşaatı 
Kalorifer (tesisleri 
Doğumevi onarım 
Merkez darüşşifa 
içme suyu sağlanması 
teme suyu sağlanması (Dümelli) 
Köy içme suyu (12 köy) . *• 

Xot: 1. İller tasnifine girmiyen, «.1,8 milyar», tutarındaki yatırımlar «mvktelif» listesinde göstermişti 
2. Parantezli 'rakanbl-ar iki veya daha-fazla ile ait-toplam rakamlardır. • ;;••> 



Piyade okulu; Türk; SilâMı Kuvvetlerinin hazar konuşu i lei lei l i olarak Çaükıri'dan, İstanbul f Tuzla) 
kilde askerî yönden çeşitli faktörler göz önünde ıbulundürulmuştur. Bu yüzden Piyade Okulunun faîferar Ç 
nusu değilse de; halen ÇankınVla hMunan eski Piyade Okulu (binasında NBC Okulu faaliyette fbuluî ttaflöfca 

Bu müessese ilerde daha da inkişaf edecek ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lÜOTinlu personeli bu okulda 
• Sayın Milletvekilinin sorusunda yer alan, «Okulun boş kalan muazzam bina ve tesislerinin kıymetlend 

asseşenin hizmetiyle değerlendirilmiş olacak ve okul 'binaları bu hizmete ancalk yetebilecektir. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından Çaaılan iliııde yapılacak yatırı 
Tutarı 

Yatırım yapan kuruluş Yapılan ve yapılacak iş Yılı Lira 

TCDD Genel Müdürlüğü Çankırı deposu trafo merkezi .tesisi 1963-1964 

TCDD Genel Müdürlüğü 

PTT Genel Müdürlüğü 

P%T &enel Müdürlüğü 

77 ..kilometre 
mesi 

101 000 Trofo merkezi inş 
şekilde çalışması 
dizel, lokomotifleri 
tiflerden bir kısm 

• ya intikal edeceği 
demiryolu yenilen- 1966-1967 40 000 000 3 Yıllık Plâna gö 

• yıllarında 77 kilo 
-••- —• • - - içhTrprojeler ^hazı 

İlgaz - Kastamonu arasında iki ) 
demir tel Ikuruvaze edilerek (te- ) 
lef on devresi haline .getirilmiş- ). 
tir. ' :: .'•:• , ) 

Şabanözü'nde 30 hık "teİ^fon > 
santrali tesisi ,; • .,, ; ) 
Yapraklı'da 15 lik telefon san/t- ')• 
rali tesisi •; ]/r • ... > 
Çerkeş - Kurşunlu - İlgaz?ara- ) 
smda âdi; donanımlı bir bakir ) 
telefon, devreli havai hat inşası. ) 
ilga? - Çankırı arasında âdi (65o- ) 
nanımlî <feir (bakır, ve bir demir j 
devreli hattın, takazlı 2 bakir,,) 
1 denıjr devreli haltlta taihrili •*) 
İlgaz - Tosya arasında Ibir de- ) 
mir devrenin bakır .devreye) 
tahvili ) 

1963 13;832 

1964 764 2TM 
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2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 

Diyarbakır Karayolları 9 ucu Bölgesinden 150 
işçinin işinden çıkarıldığının doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve Başbaton adına 
Bayındırlık Bakam Arif Hikmet Onat'ın 
yazılı cevabı (7/518) 

26 . 6 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasınla delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
ı Adnan Aral 

1. Diyarbakır Karayolları 9 ncu Bölgede 
çalışmakta olan işçilerden 150 e yakıtı işçinin 
işinden çıkarıldığı gerçek midir? 

2. Gerçek ise bunun (bugüne kadar yapıl
mayıp bugünlerde yapılmış olmasının sebebi ine
dir? 

3. Çıkarılmış bulunan her işçinin geçimini 
sağlamakla mükellef olduğu aile kadrosu beş 
kişi olduğu nazarı itibara alınırsa bitne yatkın 
inısan ıstoapöıa karşı karşıya bırakılmış demektir. 
Kalkınma bizinim tahmin edilten başarının üs
tünle çıktığı bMirildiiğime göre işten çıkarmanın 
basıl ettiği bu sefaletin yani işsizliğin önüne 
hangi tedbirlerle geçilmiş olacaktır? 

4. Çıkarılan işçilerin »başka sahada iş bul
mamaları gerçeği karşısnda bu işçilerin eski 
işlerine iadesi düşünülmekte midir? Buna mâni 
her hangi sebep var mıdır? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/1095/15960 

11 . 11 . 1964 

Konu : Diyarbakır Millet
vekili Adnan Aral'ın ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın Ka

rayolları 9 ncu Bölge Müdürlüğünde çalış
makta olan işçilerin bir kısmı hakkında ve 
Başbakan tarafından cevaplandırılmak kaydı 
ile verdiği yazılı soru Önergesini kendi ad
larına cevaplandırmam Sayın Başbakan tara

fından tensibcdilmiş olduğundan cevabımın aşa
ğı va dercedildiğini arz ederim. 

Arif Hikmet Onat 
Başbakan adına 

Bayındırlık Bakanı 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Diyar
bakır'daki 9 ncu Bölge Müdürlüğünde çalıştı
rılan işçilerde fazlalık olması sebebiyle ve tş 
Kanununun 13 oıcü maddesine uyularak 25 iş
çinin işine son verilmiş ise de bunlardan iki
sini Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğüne tâ
yin etmıek (mümkün olmuştur. İş hacım ve şart
larında bilâhara vukubulan değişiklik netice
sinde geri kalan 23 işçiyi bölge müdürlüğünde 
tekrar çalıştırmak imkânı hâsıl olmuştur. 

3. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, 
Konya'nın Alâaddin Tepesinde, askerî teşekkül
ler veya daireler tarafından, ruhsatsız olarak bi
nalar yapıldığının doğru olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı îlhamt 
Sancar'ın yazılı cevabı (7/522) 

30.6.1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik olarak sunulan sorumuzun Millî Savun

ma Bakanlığına ulaştırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Kadircan Kaflı 
Konya Milletvekili 

Millî Savunma Bakanlığına 
Ankara 

Konya, Türk medeniyetinin yüksek ve büyük 
merkezlerinden biridir, günden güne gelişmekte
dir. Şimdiye kadar alınan ve tatbik edilen karar
lar Konya'ya lâyık olduğu şahsiyeti vermeye baş
lamıştır. Bilhassa Alâaddin Tepesi Konya'nın tim
sali, tarih kaynağı, dinlenme ve «ezme yeridir. 
Bu itibarla buraya yeni bina yapılması lâzımge-
lir. Nitekim buna dair plân ve kararlar da var
dır. Hal böyle iken burada askerî teşekküller ve
ya daireler tarafından ruhsatsız olarak büyük bi
nalar yapıldığı, yemlerinin de yapılmakta olduğu 
öğrenilmiştir: 

1. Konya Alâaddin Tepesinde yapılan bina
ların belediyeden inşaat ruhsatı alınmadan ya
pıldığı doğru mudur? 

2. Alâaddin Tepesinde belediyeye ait. asfalt 
yola dahi kısmen tecavüz edildiği doğru mudur? 
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3. Danıştaym Alâaddin Tepesinde inşaat ya

pıl amıyacağına dair kararı ortada iken bu kara 
ra rağmen böyle bir inşaatın yapılması neden ile
ri gelmektedir? 

4. Bu, kanuna, sanata, gerçeğe ve Konya'nın 
hüviyetine aykırı hareketin durdurulması düşü
nülmüyor mu? 

Lütfen acele yazılı olarak cevap verilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun: 1589-64 

17.11.1964 

Konu: Soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2 . 7 . 1964 tarih ve 7/522-9140/51835 
sayılı yazınıza. 

Konya'nın Alâaddin Tepesinde, askerî teşek
küller veya dairelerce yaptırılan binalarla ilgili 
olarak Konya Milletvekili Kadircan Kafi) tara
fından verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Millî Savunma Bakam 

llhami Sancar 

Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm yazılı so
ru önergesi cevapları 

1. Konya Alâattin Tepssinde yapılan bina 
Sayın Orgeneral Fahrettin Altay zamanınla, or
duya tahsis edilmiş Hazinenin tapulu arazisi üze
rine yapılmış olan ve bu gün maili inhidam du 
ruraa geldiğinden raporla yıktırılan eski orduevi 
binasının yerine yenisi yapılmak suretiyle inga 
edilmektedir. 

İnşaata, belediye encümeninin 13 Haziran 1964 
tarihli kararı ile ruhsatiyesi alınarak ve l;anuni 
formaliteleri tamamlanarak başlanmıştır. 

2. Alâaddin Tepesinde belediyeye ait asfalt 
yola tecavüz edilmemiştir. Bilâkis orduya ait 
bulunan, 58 pafta 457 ada 11 parsel 8 mahalle 
krokisinde bulunan 2 300 metre karelik tapulu 
sahadan 101 metrekarelik bir kısmı yol olarak 
kullanılmak üzere Konya Belediyesine terk edil
miştir. Halen ordunun mülkiyetinde bulunan bu 
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yola da yapılan inşaatın tecavüzü bahis konusu 
değildir. 

3. Danıştaym 6 ncı Dairesinin 54-3561.55-21 
karar No. 57-1316 sayılı Kararında da orduevi-
nin müştemilâtı olan kısımlarının yıkılması ge
rektiği belirtilmektedir. 

Bu arada ordu evinden 150 metre mesafede ve 
Alâaddin Tepesinin güzel yerinde, tarihî Alâ
addin Camiinin yanında 1958 yılında hizmete açı
lan Torans isimli bir gazino belediye tarafından 
inşa ettirilmiştir. Bu binanın sahası da önceden 
yeşil saha olup, belediye encümeninin bir kara
rı ile yeşil sahalıktan çıkarılmıştır. Yine halen 
inşa edilmekte olan Belediye Sarayı imar plânına 
tecavüz etmiş, fakat bunun da encümen kararı ile 
imar plânında değişiklik yapılarak inşasına geçil
miştir. 

Konya Belediye Encümeni aynı kolaylığı or
duya da göstermiş ve ordunun kendi tapulu ara
zisinde, eski orduevinin aynı yerinde mail! inhi
dam bina yıkılarak yerine yenisi yapılma ya baş
lanmıştır. 

4. Alâaddin Tepesindeki inşaat belediye 
ruhsatı ve diğer kanuni formaliteleri tamam ola
rak yapılmış olduğundan kanuna aykırı bir du
rum yoktur. 

Maili inhidam olan eski orduevi binasının yı
kılarak aynı yerde modern bir orduevi yapılması 
Konya'yı bir kat daha güzelleştirecek ye turistik 
değerini artıracaktır. Kanuna, sanata ve gerçeğe 
aykırı görülmediğinden inşaatın durdurulması 
bahis konusu değildir. 

Saygılarımla. 

4. — Mardin Milletvekili Seyfi Giineştan'ın, 
vakıflara aidolup gelir getiren gayrim.enkulle-
rin ihalesi, kiraya verilmesi ve mütaakıp de
vir işlemlerinin hangi esaslara göre yürütüldü
ğüne dair önergesi ve Devlet Bakanı Nüvit Yet-
kin'in yazılı cevabı (7/543) 

13.7.1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Seyfi Güneştan 

1. Vakıflara aidolup gelir getiren gayri-
menkullerin ihalesi, kiraya verilmesi ve muta-
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akıp devir muameleleri hangi esaslara göre ya
pılmaktadır? 

2. Mevzuubahis gayrimenkullerden bâzıla
rının ihale edildiği veya kiraya verildiği şahıs
lardan, ihalesiz ve çok düşük kiralarla üçüncü 
şahıslara devredildiği doğru mudur? 

Bu meyanda Ankara - inebolu Sokak No. 7 
de bulunan otoparkın Turan Şener nam ve he
sabına kiraya verilmiş iken Hüsnü Apaydın'a 
devredildiği doğru mudur? Doğru ise bu devir 
muamelesi normal kanunî usullere uygun ola
rak yapılmış mıdır? 

3. Halen mezkûr yerin senelik kirası ne 
kadardır? Bu miktar aynı semtteki emsallerine 
uygun mudur? Oto parkın gerek ilk kiracısına 
gerekse ikinci kiracısına devir muameleleri ne
ticesi Hazine bir zarara uğramış mıdır, uğra
mışsa sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 16 . 11 . 1964 
Sayı : 6/6 - 863 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'm Va

kıflara aidolup gelir getiren gayrimcnkullcrin, 
ihalesi, kiraya verilmesi ve mütaakıp devir iş
lemlerinin hangi esaslara göre yürütüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi cevabı üç nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Nüvit Yetkin 

Devlet Bakanı 

1. Vakfın akaar nevinden musakkaf olan 
gayrimenkulleri 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptalin
den önce kira bedelleri kanunen tâyin ve don
durulmuş bulunduğundan müracaat edenler 
arasında kur'a suretiyle, gayrimusakkaf olanla
rı da 19 . 5 . 1934 tarih ve 2/680 sayılı Vakıf 
yerleri nasıl kiraya verileceği ve mahsullerinin 
ne suretle satılacağı hakkındaki Kira Nizamna
mesi hükümlerine göre yetkili ihale komisyon
ları tarafından emsal gayrimenkul kira bedel
leri göz önünde tutularak takdir edilen kira 
üzerinden artırma suretiyle kiraya verilmekte 
iken, 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinin Anayasa Mahkemesince iptal ve kiralar 
26 . 9 . 1963 tarihinde serbest kalması üzerine 
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musakkaf olanları da boşaldığı takdirde gayri-
musakkaflar gibi bu nizamname hükümleri da
iresinde artırma suretiyle kiraya verilmekte
dir. 

2. Bu gayrimenkullerden ihale veya kur'a 
suretiyle kiraya verilenlerin kiracılarından 
gayrı üçüncü şahıslara devri yapılmakta ise de, 
bu devir esnasında kira bedelinde bir düşüklük 
mevcudolmayıp kanunen tesbit veya komisyon
larca tâyin olunan kira mukavelelerinde yazılı 
bedeller üzerinden yapılmakta ve dolayısiyle 
Vakıflar idaresi herhangi bir zarara uğramış 
bulunmamaktadır. 

Devir keyfiyeti ise, Vakıflar kiracılarından 
bâzılarının ticaretlerinin bozulması sebebiyle 
gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve 
mallarını üçüncü şahıslara satmaları ve bu su
retle gayrimenkulu ortaklık tesis etmek sure
tiyle bunlara devretmeleri ve kendilerinin ara
dan çekilmeleri üzerine kira tahsili için takibe-
dildiğinde adreslerinin bulunamaması ve ihtilâ
fın mahkemeye intikali ve mahkeme neticesine 
kadar da bir hayli kira biriktiğinden, bu kira
yı ödiyecek hiçbir şeyde bulunmadığından Va
kıf alacağının tahsili mümkün olamamakta ve 
dolayısiyle Vakıf maddî zarara uğramamakta
dır. 

Her türlü hayrî ve sosyal hizmetlerini akaar-
larından elde ettiği gelirle temin etmek duru
munda bulunan idare bu hale çare bulmak üze
re, zaman zaman teşkilâtına gönderdiği tamim
lerle ortaklık tesis etmek suretiyle Vakıf emlâ
ki devralan üçüncü şahıslar esas kiracının bi
rikmiş kira borçlarını ödemeyi kabul ettiğin
de bunlarla kira mukavelesi yapılması bildiril
miş ve devir işlemine bu suretle müsaade edil
miştir. 

3. inebolu Sokağındaki 7 No. lu oto park 
olarak kullanılan arsa 1956 senesinde artırma
ya çıkarılarak artırma sonunda seneliği 3 000 
liradan Turan Şenel'e kiralanmıştır. 

Vakıflar Kira Nizamnamesinin II nci mad
desi, içinde kiracısı bulunan yerlerin mukave
le hitamında artırmaya konmâksızm bedeli 
icardan borcu olmıyan eski kiracısına pazarlık
la verileceğine amir ve ancak bu suretle pazar
lıkla icarda tâyin edilecek bedelin eski bedel
den aşağı olmamasını bildirdiğinden adı geçen 
arsaya icar müddetleri hitamında komisyonca 
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günün kira rayici göz önünde tutularak kira , 
takdir ve kiracısına tebliğ olunarak Turan Şe-
nel'in kiracılığı 1964 yılına kadar devam ede-
gelmiştir. 

Turan Şenel Ankara 7 nci Noterliğinden 
tasdikli 14 . 3 . 1960 gün 2697 sayılı mukavele 
ile Hüsnü Apaydm ile ortaklık tesis ederek ki
raladığı arsayı Hüsnü Apaydm'm istifadesine 
terk ve yine aynı noterlikçe tanzim edilen 
16 . 1 . 1964 gün 1112 sayılı anlaşma ile de arsa 
üzerindeki baraka, yazıhane ile telefonu her 
türlü hak ve mükellefiyetleri ile Hüsnü Apay-
dın'a devretmiş ve aynı anlaşmanın ikinci mad- ! 
desinde de tecdiden akdolunacak 1 Mart 1964 
ilâ 28 Şubat 1965 kira mukavelesinin (Vakıflar 
İdaresi bir mâni görmez ve muvafakat ederse) 
tek başına Hüsnü Apaydın adına yapılmasını j 
kabul etmiş ve bu suretle arsayı üçüncü şahsa 
devretmiştir. 

Noterden tasdikli işbu devir işlemini müta-
akıp da gayrimenkulu bütün hak ve vecibeleriy
le devralan Hüsnü Apaydın vermiş bulundu
ğu 28 . 1 . 1964 tarihli dilekçe ile kira muka- j 
yelesinin adına yapılmasını talebetmiş ve Hüs
nü Apaydın'ın bu talebi kabul olunarak sene
lik 10 000 lira kira bedeli üzerinden mumaileyh 
ile 1 . 3 . 1964 tarihinden muteber olmak üze
re bir yıl müddetle kira mukavelesi akdedil
miştir. 

Kira mukavelesinin Hüsnü Apaydın namı
na tanzimi mütaakıp Turan Şenel noterlik
ten keşide ettiği bir protesto ile yapılan mua
melenin gayrikanuni olduğunu iddia ederek | 
mukavelenin kendi adına tecdit edilmesini iste
miş ise de, Turan Şenel'in mezkûr arsayı kira
ladığı tarihten beri muhtelif şahıslara ortaklık 
namı altında devrettiği ve bu suretle kendisi
nin bu yeri çalıştırmadığı idarece de malûm 
bulunduğundan haksız olan bu talebi kabul 
edilmemiştir. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Ergani'de bir Ceza evi binası inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi, ve Ada
let Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı 
(7/558) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından • 

19 .11.1984 O : 1 
I yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 

saygılarımla rica ederim. 2 . 10 . 1964 
Diyarbakır Milletvekili 

Adnan Aral 

1. Ergani ilçesinde ceza evi kira ile tutul
muş, halka ait bir evden ibarettir. Yıllardır ge
rek resmî, gerek özel kişiler tarafından bir ceza 
evi inşası talebedilmesine rağmen bugüne kadar 
bir cevap verilmemiştir. Kazanın nüfusu ve iş 
hacmi hâlâ kullanılan binanın ihtiyaca yeter bir 
vasıfta olmadığını buraya mutlaka bir ceza evi 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Çüngüş ilçe-

! sinde mahkûm ve mevkuf adedi yok denecek bir 
miktarda iken burada ceza evi binası inşa 'edilir
ken, Ergani'nin ihmal edilmesi izahı güç 'bir soru 
olmaktadır. Bu sebeplerle Ergani'de bir öezaevi 

j binası yapılması düşünülmekte midir? Ne zaman 
bu işe başlanacaktır? 

2. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinin tek 
olması, iş hacminin de fazla bulunmasından do
layı, ikinci bir ağır ceza mahkemesinin Dicle -

I Çermik, Çüngüş ve Elâzığ ile ilçelerinden Made
nin yol bakımından birleşik orta noktasında bu
lunan Ergani ilçesinde açılması için kezalik yıl
lardır incelemeler yapılmakta idi. 

Dâvalarını takip için Diyarbakır'a giden ve 
bu yüzden büyük zahmet ve masraflara katlanan 
vatandaşların Ergani'de ikinci bir Ağır Ceza 
Mahkemesinin kurulmasiyle kârları olacağı gibi, 
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinin iş hacminde 
bir azalma olacaktır. Bu suretle halen mevkuflu 
dâvalarda yapılmakta olan asgari iki aylık duruş
ma talikleri bir aya inecek ve böylece dâvaların 
kısa zamanda intacı mümkün kılınacaktır. Çemiş
kezek ilçesi Tunceli'ne bağlı iken adlî teşkilât yö
nünden Elâzığ'a bağlıdır. Maden ilçesinin Er
gani'ye mesafesi yeni karayoluyla 20 kilometre, 
Elâzığ'a ise 70 kilometre civarında olduğu göz 
önünde tutulursa Maden kazasının adlî işlerinin 
yani ağır cezaya taallûk eden dâvalarının Erga
ni'de kurulacak olan Ağır Ceza Mahkemesi mari
fetiyle görülmesinde hiçbir mahzur olmadığı gibi 
vatandaş bakımından büyük kolaylıklar buluna
caktır. Bakanlığınız son günlerde artan ihtiyaç 
sebebiyle bâzı ilçelerde ağır ceza mahkemeleri ae-

I tığına göre, yukarıda kısaca arz ettiğim sebepler 
I karşısında Ergani ilçesinde bir Ağır Ceza Mah

kemesi açılmasını düşünmekte midir? Düşün-
I mekte ise bu işi ne zaman gerçekleştirecektir? Dü-
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şünülmüyorsa Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi
nin ağır iş hacminin tahkiki için il merkezinde 
ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesi açılmasını müm
kün görmekte midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9 . 11 . 1964 

Zatişleri Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 44994 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 1 . 11 . 1964 tarihli ve 7/558. - 9491 -
55097 sayılı yazıları : 

Diyarbakır'da, Ergani'de Ağır Ceza Mahke
mesi kurulması ve Ergani'de Ceza evi inşaası 
hakkında Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral 
tarafından verilen yazılı soru Önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın 
2 . 10 . 1964 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı. 

1. Ergani ilçesinde A-2 tipi ceza evi inşaası 
için arsa temin edilmiş, Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlıklarınca da uygun görülmüştür. 
Tahsis işlemi ikmâl edilmek üzeredir. 2548 sayılı 
Kanunla toplanan paralar irada alındığında tan
zim edilecek olan 1965 yılı programında mezkûr 
yer ceza evi inşaatı nazara alınacaktır. 

2. Ergani'de bir Ağır Ceza Mahkemesi kuru
larak iktisadi ve coğrafi şartları müsait bulunan 
birkaç ilçenin ağır cezalı işlerinin bu yere bağ
lanması konusu etraflı olarak incelenmiş bulun
maktadır. 

19.11.1964 O : 1 
Diyarbakır, Ergani Cumhuriyet Savcılarının, 

Diyarbakır Adalet Komisyonunun, Diyarbakır 
Valiliğinin ve mahallinde inceleme yapan Adalet 
müfettişinin raporları sonucuna göre bugün 
için Ergani'de bir Ağır Ceza Mahkemesi kurul
masına zaruret bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Kurulduğu takdirde faydalı olabileceği de ile
ri sürülmüş isede, bugünkü şartlarla imkân bu
lunamadığı belirtilmiştir. 

Bilhassa mahkeme binası ile ceza evinin gay-
rimüsaidolduğu, mahkeme binasının bugünkü 
teşkilâta dahi kâfi gelmediğinde vali, savcı ve 
adalet müfettişi ittifak etmişlerdir. 

Diyarbakır'da 2 nci bir Ağır Ceza Mahkemesi 
kurulması konusuna gelince : 

Bu mahkeme son iş cetvellerine nazaran yeni 
gelen 277 işi ile emsal mahkemeler arasında 5 nci 
sırada olup, daha önceki ilk 4 sırayı işgal eden 
mahkemeler takviye edildiği veya 1964 yılı işleri 
itibariyle daha ön sıraya geçtiği takdirde duru
mu yeniden incelenecektir. Kaldıki bugün elde 
kâtip, mübaşir ve odacı kadrosu bulunmadığın
dan yeni açılacak mahkemelere kalem kadrosu 
verilmesi de mümkün olamamaktadır. 

Diğer taraftan 1 den fazla müstakil ağır ceza 
mahkemesi bulunan yerlerdeki iş ortalaması da 
250 ile 280 arasında olduğu gibi son yıllarda elde 
edilen imkânlarla ilâve ağır ceza mahkemesi teş
kil edilebilen yerlerin işleri de 350 den, 400 den 
aşağı düşmemiştir. 

Kadro ve eleman bakımından imkân hâsıl ol
duğu takdirde Diyarbakır'da 2 nci bir Ağır Ceza 
Mahkemesi kurulması hususu not edilmiş bulun
maktadır. 
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Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem hakkındaki gensoru görüşülmesi sonucunda verilen güven

sizlik önergesinin oylaması sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf A kinimr 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savruıı 
ibrahim Tekin 
Ahmet Tgpaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özean 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Mustafa Kemal Erko 
van 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
349 
166 
180 
3 
88 
13 

[Kabul 
AYDIN 

Hilmi Aydınçcr 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
(tökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
11 al it Rıza Ünal 

BOLU 
Kâmil tnnl 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yıimaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzını Arar 
Itahmi inceler 
Şaban Keskin 

edenler] 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
Abdıırralınıaıı Uüler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kneatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Oüray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkraen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Ziya Altınoğlu 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekin el 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan G ursan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osraa 

KARS 
Noomettin Akan 
Lıâtif Aküzüm 
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Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 

KIRŞEHÎR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükau 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
\Tusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okgu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDÎN 
üsat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Saat Mutlu 
Sami Oztürk 

NEVŞEHİR 
üamazan Demirsoy 

19.11.1934 O 
NlGDE 

Mehmet Alt.ınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güncr 
ı.'eval Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Musühittiıı Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Ham it Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kara han 

SÎVAS 
Güner Sarısözen 

Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Sabahattin Bay bura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi f)kten 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Niza/moğln 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Kainiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Geçi oğlu 
Ahmet Karanıüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yiizbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 

Muhlis Ete 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğkı 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuz kan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çatıca 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

Hilmi Güldoğan 
Roeai îskenderogln 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Kahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hİirrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
(iıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
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GAZİANTEP 
Muzaffer Canb.dat 
Ali ihsan Göğüs 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cücooğlu 
Mustafa Kemal ailesi'/ 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı TTocaoğln 
Sekip tnal 
Saki Z-orln 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kut lav 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad I »aban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper ' 
Reşit Ülker 
Sabri Var fi arlı 
Malik Yolaıç 

İZMİR 
Osman Sabrı Ada i 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
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Ziya Tlanhnn 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa TTyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal (îüven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Valem 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Çöker 
Mehmet Sapla m 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
\hdüssamet Kuzucu 
Rüştü öznl 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
rtaııf Ki ray 

MALATYA 
\T ure t tin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

19.11.1984 0 : 1 
ismet inönü . 
Hal it 7i va ft-rVau 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şovkct Raşit Hatipoglr 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
V7ahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ITilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
rialit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Gül ey 
Orhan Nairnı TTazinedaı 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
NTuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Oeritoğln 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğîu 
Fevzi Ceveci 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Oöker 
Rahmi Oi'uıay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
FTayri Mumeııoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağuııoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Fzuner 

TUNCELİ 
\ 'ahap Kıs«.y-lu 

URFA 
Osman Ağan 
A ta I ay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öneel 

UŞAK 
Ali Rıza AkbıyıkoğİB 
t b rahim Bula naip 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli livar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

fÇekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Necmeddin Küçüker 
UŞAK 

Ahmet Tahtakılıç 
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l Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte 
pepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 

ANTALYA 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Mü ren 

BITLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Naz m i özoğul 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin hıeioğlu 

GİRESUN 
Ali Köy m en 
Naim Tirali 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Ferruh Boz'beyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Göka 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Abdurrahman Yazgarı 
Zeki Zeren 

[Açık ih 
Aydın 1 
Erzurum 1 
TTntay 1 
İsparta 1 
istanbul 2 
izmir 1 
Kocaeli 1 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Dsman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KIRKLARELİ 
[Tasan Talisin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Haldan Kısayol 
Süreyya Sofuoglu 

KONYA 
İrfan Baran 
Kadirean Kaflı 
Mckki Keskin (Bşk. V.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Sadrettin Toshi 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 

MANİSA 
Ya kup K a d r i Ka ra os 
manoîrln 
Vakup Yakut 

MARAŞ 
Ali TTüdayiojrlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneş tan 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎGDE 
Haydar Özalp 

/elikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 
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ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Itıırhnn Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin Oz«ren 

SİNOP 
Haşim Tan (I.) 

SİVAS 
Sohati Hastaoğltı 
Ahmet Kan «rai (I.) 
Oevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 

TOKAT 
FT. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Rekir Şeyhojrlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
felahattin Güven 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 

VAN 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 




