I

Yayım Müdürlüğünce çıkarılır. Tek tek satılmaz.İlgili makam ve müesseselere dağıtılır.
52 nüshadan ibaret bir yıllığı 250 kuruş karşılığında abonelerine gönderilir.
Y İ R M İ

B E Ş İ N C İ

C İ L D İ N

F İ H R İ S T İ

(1186 — 1236 ncı sayılar)

<
ÎH
<
m

BAŞBAKANLIK KARARLARI

]>

Gazete ilânları h.
Antalya Valisi Turgut Kılıçer
ile Konya Valisi Rebii Karatekin’in
takdirname ile taltifleri h.
1962 malî yılı içinde, 2490 sayılı
kanun gereğince, eksiltmeye çıkarılacak inşa ve tamir işlerine
ait eksiltme şartnameleri h.
Yatılı ve pansiyonlu okulların
yiyecek maddeleri h.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
yatılı ve pansiyonlu okul ve kurumların 1962 malî yılı ekmek
ihtiyacı h.
Yatılı, pansiyonlu okul ve kurumlarm, yiyecek, yakacak ve temizlik maddeleri h.

20-4-1962

6-392

29-3-1962

6-345

1206 111

1207 115

28-4-1962

6-432

1208 119

9-5-1962

6-456

1210 131

Kültür Özel Ortaokulu h.
Akşam Liseleri Yönetmeliğinin
4. maddesinin değiştirilmesi h.
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Yayın Yönetmeliği h.
İstanbul Özel Basarı Dershanesinin öğretim yönetmeliği h.
- ) Rpnprhahuf özel Ender İlk ve
Ortaokulu öğretim yönetmeliğinin
4. maddesi h.
„
Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği
nin 67. maddesinin değiştirilme
si h.
6 sınıflı ilköğretmen okulları^ nın birinci devre ara sınıflarının
ortaokul ara sınıflarına denk sayılması h.

TARİH VE NO.

İstanbul, Özel Ülkü İlkokulu h.
İstanbul, Etiler Özel Ata Koleji
öğretim yönetmeliği h.
Şişli, Özel Dershanesi öğretim
yönetmeliği h.
Orta derece okulların tatil, öğretime başlama ve imtihan günleri h.
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Yayın Yönetmeliği h.
Denizcilik Bankası Sanat Ortaokulu Yönetmeliği h.

5-3-1962

39

1196

25

5-3-1962

40

1196

25

5-3-1962

42

1197

27

2-4-1962

61

1198

29

26-2-1962

30

1199

33

14-3-1962

43

1200

37

26-2-1962

46

1200

37

4-12-1961

291

1199

34

28-3-1962

48

1201

41

3-3-1962

52

1201

41

31-3-1962

53

1201

41

31-3-1962

57

1201

41

8-5-1962

917-9

1204 103

31-3-1962

58

1205 107

31-3-1962

56

1205 108

2-4-1962

66

1205 108

2-4-1962

67

1205 108

f

Tarhan Kolejinin ilk kısmı h.

29-5-1962

13-6-1962

6-529

6-606

1211

39

1213 155

TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARI
îlköğretmen Okulları Sınıf Geçme ve Bitirme İmtihan Yönetmeliğinin 42. maddesine fıkra eklenmesi h.
Biçki-Dikiş Yurtlarında öğretime başlanma ve son verme tarihleri h.

KONUSU

SAYFA

TARİH VE NO.

SAYI

KONUSU

SAYI

iğini

11-12-191

303

1186

1

13-12-1961

307

1186

1

18-1-1962

19

1190

9

1194

21

26-2-1962
26-2-1962
27-2-1962

26-2-1962

3-1-1962

26-2-1962

29
30
32

35

2

28

1194

21

1195

23

1195

1196

1196

23

25

25

Sağırlar Okulu Yönetmeliği h.
Tatbikî Güzel Sanatlar Yönetmeliğinin 54. maddesinin değistirilmesi h.
İstanbul, Özel Kültür Koleji
ilk kısmı 5. sınıfı h.
İstanbul’da Özel İstanbul Orta
okulu ikinci sınıfı h.
İstanbul, Özbilim Özel Dershanesi öğretim yönetmeliği h.
Devlet Ortaokul Türkçe İmtihan soruları h.
Ankara Devlet Konservatuvan
Disiplin Yönetmeliği h.
Güzel Sanatlar Akademisi Yönetmeliğinin 4. maddesi h.
Kadıköy’de Özel Kalamış Ortaokulu birinci sınıfı h.
Ankara’da Ayşe Abla Özel İlkokulu 4. ve 5. sınıfları h.
İstanbul, Özel Daktilo - Sekreter
Kursu öğretim yönetmeliği h.
İstanbul, Odak Fotoğrafçılık
Dershanesi öğretim yönetmeliği h.

2-4-1962

68

1205 108

2-4-1962

69

i 20a 109

97 sayılı kanunun geçici 2. maddesi gereğince askerlik hizmetle
rini öğretmen olarak yapanlar h.

7-4-1962

71

1206 111

Özel Derya Dershanesinin öğre
tim yönetmeliği h.

6-4-1962

70

1206 111

Özel Tarhan Kolejinin orta kısmı 3. sınıfı h.

12-4-1962

74

1206 112

\

VT

Lise ve ortaokullara alınacak
parasız yatılı öğrenciler h.
Kız nstitüleri Sınıf Geçme ve
İmtihan Yönetmeliğinin 42. maddesi h.
Özel Yeşilyurt Ortaokulunun 1
ve 2. sınıflan h.
Özel Moran Ortaokulu birinci
sınıfı h.
Diyarbakır Ziya Gökaîp Özel
Kültür Dershanesi
öğretim yönetmeliği h.
Türk Eğitim Derneği Zonguldak Özel Koleji orta 3. sınıfı h.
İzmir, Özel Ak-Ay Akşam Lisesi son sınıfı h.
Eskişehir, Özel Ulta İlkokulu 1,
2, 3 ve 4. sınıflan h.
Zatişleri Genel
Müdürlüğüne
bağlı Kadro Dairesi kurulması h.
İrfan ordusu mensuplarına
Millet Meclisinin sevgi ve güven
duygularının ifadesine dair.
Tekniker Okullan Geçici Yönetmeliğinin 13, 15, 46, 49, 50, 59,
61, 70, 72, 76 ve 81. maddeleri h.
İstanbul, Özel Kültür
Koleji
orta 3. sınıfı h.
-Zonguldak, Zağlı Dersanesi öğretim yönetmeliği h.
•Özel Lâleli Koleji 2 ve 3. sınıfları h.
/ İstanbul, Özel On Dersanesi öğretim yönetmeliği h.
il,ise ve Ortaokullar
Disiplin
Yönetmeliğinin 10. maddesi h.
Kadıköy, Özel Kız Koleji lise 3.
sınıfı h.
Millî Eğitim ve İlköğretim Müdürleri Yönemeliği h.
•Özel Hatay Atatürk Koleji ilk
kısmı 1, 2 ve 3. sınıflan h.
'Özel Akdeniz Koleji ilk kısmı
sınıfları h.
/İçe l Özel Akdeniz Koleji orta
kısmı sınıflan h.

16-4-1962 510-1-5810

120i

12

21-4-1962

79

120i 112

- 26-4-1962

80

120i 112

26-4-1962

82

120i 112

26-4-1962

83

1206 112

26-4-1962

84

1206 113

4-5-1962

91

1206 113

4-5-1962

102

1206 113

7-12-1961 209.0(11)22253 1206 1 i 3

23-2-1962

241.0

1206 113

4-5-1962

101

1207 115

9-5-1962

102

1208 119

4-5-1962

103

1208 119

9-5-1962

105

1208 120

18-5-1962

131

1208 120

18-5-1962

132

1208 120

28-5-1962

140

1208 120

25-5-1962

137

1209 123

31-5-1962

143

1210 131

4-6-1962

146

1210 131

4-6-1962

147

1210 131
1210 131

İçel, Özel Koleji 5. sınıfı h.

4-6-1962

147

Özel Alanya Lisesi 3. sınıfı h.

5-6-1962

148

İçel Özel Koleji orta kısmı h.
Özel Elbistan Lisesi birinci sınıfı h.
Selim Karahisar özel Lisesi birinci sınıfı h.
Ankara’da Özel Selen İlkokulu
1, 2 ve 3. sınıflan h.
İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği h.
İlkokul Öğretmenleri Nakil, Tâyin ve Tahvil Yönetmeliği h.
İzmir, Özel Ege Koleji Öğretim
yönetmeliği h.
.
Özel Adana Ortaokulu öğretim
yönetmeliği h.
İskenderun Özel Hatav Atatürk
Koleji orta kısmı 1. sınıfı h
Bartın Özel Lisesi birinci simfı h.

5-6-1962

152

1210 131
1210 131

7-6-1962

157

1211 139

7-6-1962

158

1211 139

7-6-1962

159

1211 139

25-5-1962

138

1211 139

25-5-1962

139

1211 141

31-5-1962

141

5-6-1962

150

1213 lo5

7-6-1962

160

1213 155

11-6-1962

161

Özel Marmara Koleji lise 1. sınıfı h.

1213 155

11-6-1962

162

İstanbul, Özel Ata Koleji lise
1. sınıfı h.

1213 155

11-6-1962

163

1213 156

1211 141

Fenerbahçe Özel Ender Ortaokulu birinci sınıfı h.
Ankara’da Özel Gönen İlkokulu
1, 2 ve 3. sınıfları h.
Özel Adana İlkokulu 1. sınıfı h.
Eğitim Enstitüleri Yönetmej ligi h.
Ana okulları ve sınıfları yönet; meliği h.
Gezici Okul ve Gezici Öğretmenlikler Yönetmeliği h.
Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönetmeliği h.
Parasız yatılı olarak okutulacak
öğrenciler
hakkmdaki yönetmeliğin 13 ve 14. maddelerine dair.
Antakya Özel Uğur Dersanesi
öğretim yönetmeliği h.
Ankara, Özel Işıl İlkokulu birinci sınıfı h.
Özel İzmir Şafak Ana ve İlkokulu 3. sınıfı h.
Özel Adana Ortaokulu 2. sinifı h.
Özel Sakarya İlham Dersanesi
öğretim yönetmeliği h.
Kadıköy, Özel Tezel Dersanesi
öğretim yönetmeliği h.
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar
Yönetmeliği h.
Okul Spor Yurtlan ve Oyun
Yuvalan Yönetmeliği h.
İzmir-Karşıyaka özel Nümune
Koleji öğretim yönetmeliği h.
Kütahya, Özel Öğretim Kültür
Dersanesi Yönetmeliği h.
Îstanbul-Şişli Özel Yeni Dersanesi Yönetmeliği h.
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliğinin 14. maddesi h.
Tokat özel Büyük Dersanesi
öğretim yönetmeliği h.
Erkek Teknik Öğretmen Okulu
Yönetmeliği h.
Ankara Özel Gönen İlkokulu 4.
sınıfı h.
Ankara, özel Selen İlkokulu 4
ve 5. sınıflan h.
İstanbul-Şişli özel Dost İlkokulu yönetmeliği h.
Sekreterlik Okulu Geçici Yönetmeliği h.
İstanbul-Fatih özel Dersanesi
yönetmeliği h.
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar
Yönetmeliği h.
Muvakkat İlkokul öğretm eni
Kursuna ait Geçici Yönetmelik h.
Mektupla Öğretim Merkezi yönetmeliği h.
Halk Dersaneleri ve Müfredat
Programlan h.
Eğitim Enstitüleri Yönetmeliğinin 36. maddesi h.
İskenderun, Özel Kırhanlar İlkokulunun 4. sınırfı h.
Eğitim Enstitüleri Yönetmeliğinin 3. maddesi h.
Erkek Teknik Öğretim Okulu
Yayın Yönetmeliğinin 20. madde
si h.

TARİH VE NO.

SAYFA

KONUSU

SAYI

SAYFA

TARİH VE NO.

SAYI

KONUSU

—
11-6-1962

164

2213 156

11-6-1962

165

12 î 3 156

11-6-1962

166

1213 156

11-6-1962

167

12 i 3 156

16-6-1962

168

12.3

16-6-1962

169

1213 158

23-6-1962

174

1213

25-6-1962

176

1213 161

4-7-1962

177

1213 161

4-7-1962

179

1213 161

4-7-1962

180

(
1213 161

4-7-1962

181

1213 161

4-7-1962

182

214 163

4-7-1962

185

12 ' 4 263

7-7-1962

186

1214 164

4-7-1962

184

1215 171

12-7-1962

188

1216 175

12-7-1962

189

1216 l 5

12-7-1962

190

1216 175

12-7-1962

191

1216 176

17-7-1962

193

c
1216 170^

21-7-1962

194

1216 177

24-7-1962

195

1217 179

24-7-1962

196

12i

24-7-1962

198

1217 ı 79

24-7-1962

199

1217 179

30-7-1962

202

.218 183

6-7-1962

186

12*9 187

6-8-1962

206

1219 191

9-8-1962

208

12.9 191

6-8-1962

207

1220 195

29-8-1962

210

1222 203

27-9-1962

224

122

27-9-1962

226

1227 227

4-10-1962

230

1227 227

56

1 59

179

227

İstanbul Teknik Okulu Yönet
meliği h.
Öğretmen Muavinliği imtihan
larının yapılacağı derslere ait m üf
redat programları h.
Bölge İlkokulları Yönetmeliği h.
Eğitim Enstitüleri yabancı dil
bölümleri haftalık ders dağıtım
cetveli, müfredat programları ve
yönetmeliğinin 3. maddesi h.
Otelcilik Okulu Yönetmeliği h.
Kız Teknik Öğretim Olgunlaş
ma Enstitüsü Yönetmeliği h.
Ticaret Liseleri 3. sınıfında o
kutulan
Stenografi
Müfredat
Programlan h.
Okul Spor Yurtları Yönetme
liğinin 46. maddesi h.
İstanbul, Güzel Sanatlar Aka
demisi Dekoratif Sanatlar Bölü
mü Yönetmeliğinin 37. maddesi h.
Ankara Devlet Konservatuvarı
Yönetmeliği h.

10-10-1962

236

TARİH VE NO.

1227 227

29-8-1962
29-8-1962

211 ; 1229 235
212 1230 251

adının

İstanbul merkezinde üç
takil ortaokul açılması h.

Suluova,

1232 263

lendi,

7-11-1962

262

1233 279

merkezde birer ortaokul açılma
sı h.

5-10-1962 450.1-250

1229 250

1234 287

Erzincan-Ilıç Ortaokulunun adı
nın değiştirilmesi h.

1-11-1962 405.1-569

1231 262

lunun “ Yunus Emre Ortaokulu”
diye adlandırılmasına dair.

1-11-1962 405.1-573

1231 262

Tekirdağ - Saray Ortaokulunun
adının değiştirilmesi h.

22-11-1962 405.1-586

1234 287

4489 sayılı kanunun tatbikma
ait geçici yönetmelik h.

22-11-1962 405.1-604

1234 288

Mersin Merkez Ortaokulu h.

4-12-1962 450.1-620

1236 315

4-12-1962 405.1-624

1236 315

28-11-1962
28-1-1962

28-11-1962
20-12-1962

278
277

280
290

Tunçbilek, Sarıgöl, Saruhanlı, Se

29-12-1961 405.1-506

Niğde - Ortaköy,

Çankırı

Ankara - Yenimahalle Ortaoku
1236 315

1236 315
1236 315

1289

7

Düziçi İlköğretmen Okulu bün
yesinde müstakil bir ortaokul açıl
ması h.

1208 121

G E N E L G E L

9-7-1962 405.1-297

Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğretmen ve memurlar h.

huriyet
1218 '83
1219 192

1

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve
Sosyal Yardım Sandığı Müdürlü
29763

1186

1

26-7-1962 405.1-320

1219 193

Aşağıda adı kayıtlı üç kitabın
duyurulması h.

12-12-1961

660.19264

1186

2

1186

2

21-8-1962 405.1-372

Plânlama Dergisi h.
1222 203

5-7-1962 405.1-191

1223 207

Vedide Baha Pars ve Şirinyer
adlı ortaokulların açılması h.

5-7-1962 405.1-301

1223 207

12-12-1961

“ Garp Menbalanna Göre Eski
Türk Seciye ve
eser h.

Ahlâkı”

adlı

Öğrenime ara vermiş öğrenci
ler h.
■v “ Beden Eğitimi” adlı eser h.
“ Öğrenci” adlı gazete h.

19-7-1962 405.1-326

1223 207

Bursa, Adana, Denizli, Gazian

İslâmiyetin Esasları,
Ne Der? adlı eser h.

14-12-1961

660.19346

1186

2

9-12-1961

3

503.29338

1187

26-12-1961

660.20226

1187

26-12-1961

660.20228

¡187

3

28-12-1961

660.20446

1187

3

10-1-1962

11

1188

5

3-1-1962

28-1

1 88

5

K ur’an

v Okul Spor Yurtlan ve Yuvala

Samsun,

rı Yönetmeliğinin 21. maddesi h.
31-8-1962 405.1-418
26-7-1962 405.1-325

223 208

21-8-1962 405.1-359

Yalnız
lar h.

eğitime yarıyan plâk

Öğretmenlere bildiri.
¡225 220

İlçe

sinde bir Erkek Sanat Enstitüsü
açılması h.

1186

26-12-1961

Bahçelievler Kız Enstitüsü h.

Bayburt

26-12-1961 87-68/3684

ğünün İlce Kurulu Başkanlıkları
na genelgesi

1223 207

Öğretmen ve memurların kap
lıca tedavileri h.

hakkında Başbakanlık genelgesi

1219 192

7-6-1962 405.1-245

Zonguldak, Tarsus, Karabük, Boz
caada’da birer ortaokul açılması h.

sözünün kullanılmaması

9-7-1962 405.1-298

Ankara Kadın Meslek Öğret
men Okulu h.

Hastalık raporları ve izinleri
hakkındaki yönetmelik üzerinde
açıklama yapılmasına dair.

E R

1213 16U
■ Resmî yazışmalarda İkinci Cum

müs

Kastamonu Lisesinin adının de
ğiştirilmesi h.

1226 223

8-1-1962

55-2

1188

5

- “ Hayat Bilgisi III” adlı eser h.

26-12-1961

20247

1187j

3

“ Kokana Yatıyor” adlı eser h.

14-12-1961

660.19348

1187]

3

Varlık Yayınevinin yayınladığı
eserler h.

19-12-1962

660.19656

1187

3

“ Fetih Destanı” adlı eser h.

19-12-1961

660.19658

1187

5

13-1-1962

420.5-178

1188

3

Bergama,

Akşehir’de birer Kız Sanat Orta
okulları açılması h.

Tonya,

değiştiril

Ankara
merkezinde ortaokul
açılması h.

Bandırma

İliç, Sarız,

240

9-7-1963 405.1-296

Bitlis,

1227 229

11-10-1962

Îstanbul-Beyoğlu Karma Orta
okulu h. v

İli

13-9-1962 405.1-460

1231 255

23-5-1962 405.1-217

Gümüşhane

1226 223

Tunceli İli, Ürgüp, Taşköprü,

213

11-5-1962 405.1-208

Mersin,

13-9-1962 405.1-424

29-8-1962

Ankara II. Erkek Sanat Ensti
tüsü h.

tep, Malatya,

yılından
itibaren karma liseler
haline getirlmesi h.
Bernova İlçelerinde birer Akşam
Kız Sanat Okulu açılması h.

İstanbul-Tophane Erkek Sanat
Enstitüsünün
mesi h.

Yenimahalle Kız ve I

Erkek Liselerinin 1962-1963 ders

MÜDÜRLER KOMİSYONU KARARLARI
İstanbul-Şişli’de açılması karar
laştırılan Hürriyet Ortaokulu h. |

Ankara

SAYFA

TARİH VE NO.

SAYI

KONUSU

6-9-1962 405.1-416 j 1226 223

Özel dersaneler h.

alıcılarına

dair esaslar h.
Çift öğretim yapan okullar h.
Sağlık Haftası h.
“ Gençlerle Başbaşa” adlı eser h.
“ Tiyatro Tarihi” ile “Amerika
Federal Hükümeti” adlı eserler h.
“ Eugenie Grandit” ile “Aynalar
Dünyası” adlı eserler h.
Transistor Nedir, Nasıl Çalışır?
adlı eser h.
“ Mimarlık Konuları” adlı eser h.
“ Eğitim Problemlerimiz 1” adlı
eser h.
“ 500 Yemek ve Tatlı Reçeteleri” adlı eser h.
“ Altın Saçlı Prenses” adlı kitap h.

<
fa
>-f
<
uı

kulmaması ve dağıtılmasının menedildiği hC

5-2-1962

650.2119

1191

12

Okuma odalarına satın alınacak
kitaplar h.

3-1-1962

482.3-13

1192

13

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlan h.

5-2-1962

268.1

1193

19

13-2-1962 420.1 (35)-2084 1193

19

KONUSU

TARİH VE NO.

Bazı matbuaların Türkiye’ye so-

Öğretim maksadiyle kurulmuş
olan telsiz verici ve

SAYI

SAYFA

I
sayi

TARİH VE NO.

KONUSU

4-1-1962

615.0-164

1188

11-1-1962

230

1 ¡89

5
ni

1189

7

1189

7:

19-12-1961
3-1-1962

616.19660
660.81

1189

7

Orta dereceli okullarda öğretmenlerin nöbet günleri h.

13-1-1962

660.82

1189

8

“Kanarya

3-1-1962

660.84

1 189

8

“ Pratik Arı
eserler h.

660.174

1189

8

4-1-1962
4-1-1962

660.176

6-1-1962

660.485

11-1-1962

660.682

1189
1190

8
9

Nasıl

Bakılır?”

Yetiştirmek”

ve
adlı
24-2-1962

660.3340

1193

19

9-2-1962

660.3053

1193

U

Yeni Yayınlar adlı dergi h.

27-2-1962 660.2-3442

1193

19

“ Harput Yollarında” adlı eser h.

27-2-1962

616.3444

1193

19

“ Arkadaş” adlı dergi h.

27-2-1962

3447

1193

19

27-2-1962 660.2-3451

“Malzeme İmali” adlı eser h.

Erkek Ortaokul Matematik Dergisi h.

1193

20

5-3-1962

3696

¡193

20

“ İlkokul Şiirleri” adlı eser h.

2-3-19162

600.3584

1194

22

“Ağlayan Kaya Çayla” adlı kitap h.

2-3-1962

660.3586

1194

22

7-3-1962

660.3827

1194

22

“ Hürriyet Çocuk Şiirleri, Demir

“ Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi” adlı eser h.

7-3-1962 83-122/3831

1195

23

Kafesteki Aslan,
Seçme Çocuk
Bilmeceleri” adlı eserler h.

22

“ Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü” adlı eser h.

12-3-1962

600.3851

1195

24

“ Temel
Sayı Bilgisi II” adlı
eser h.
Aşağıda adları yazılı 5 eser h.
Amerika’nın Keşfinde Türkler
adlı eser h.

“Aritmetik Problemlerinin Çözüm Metodları” adlı eser h.

1190

9

11-1-1962 611.1-388-685

1190

9

660.800

1190

9

12-1-1962

Müesseselerin et ihtiyacı h.

“ Elveda” adlı şiir kitabı h.
18-1-1962

22-1-1962

660.1084

660.1278

1190

1190

9

-

23-1-1962

660.1328

1190

9

“ Estergon Kalesi” ve “ Pilevne
Siperlerinde” adlı eserler îı.

12-3-1962

600.3853

1195

“ Üç Melek” adlı eser h.

23-1-1962

660.1330

21

1190

10

“ Çocuk Bu Meçhul” adlı eser h.

12-3-1962

660.3855

1195

“ Stanley Afrika’da” adlı eser h.

23-1-1962

660.1334

24

1190

10

“ Son Sığmak” adlı eser h.

12-3-1962

660.3857

“Fatmacık” adlı eser h.

23-1-1962

660.1335

1 »95

10

100. Yıl Sergisi h.

34

1190

14-3-1962

371.6546

1196

26

2-3-1962

520.3612

1196

26

12-3-1962

660.3847

“ İngilizce-Türkçe,

Banka, Mu-

hasebe, Sigorta ve Ticarî Muhaberat Lügati” adlı eser h.
“ Hesap Cetveli” adlı eser h.

İstihbarat”

25-1-1962
26-1-1962

“ Tarihimizde Kahramanlar” adlı eser h.
“ Bankacılıkta
eser h.

Asil ve ücretli öğretmen sayısı h.

26-1-1962

660.1504

1190

10

“ Noktalama”

1618

1196

26

1190

10

Aşağıda adları yazılı 6 eser h.

3-5-1962

660.4068

1196

26

Ortaokul Matematik Dergisi h.

16-3-1962

660.4070

1196

26

“ Tevfik Fikret, Rubeus, Konfüçyus” adlı eser h.

20-3-1962

660.4163

1196

26

4243

1197

27

14-3-1962 531.72-3972
%

1197

28

1196

28

660.1620

1190

10

adlı
26-1-1962 611.4/53-1632

adlı

eser

h.

1191

11

Bakanlar Kurulunun 19 Şubat

“Yunan Mitolojisi” adlı eser h.

1-2-1962

1191

1191

“ Cebir Lise I ” adlı eser h.

11

1-2-1962 611.3-1962

1191

11

1962 tarihli ve 6-221 sayılı kararnamesi h.

11

203 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı h.

11

Türkiye’ye sokulması yasak edilen kitaplar İh-

11

“ İlköğretim Teşkilâtı ve İdare
Tatbikatı I” adlı eser h.

21-3-1962 611.7-4245

1197

28

11

“ Çözümlü
Fizik
Lise I” adlı eser h.

21-3-1962 611.3-4249

1197

1200

28
o 7i
O

1203

49

“ Hayatımdan
adlı eser h.

Birkaç

Yaprak”
7-2-1962

“ Eski-Yeni Gelir Vergisi Cetvelleri” adlı eser h.
“Analitik Geometri Problemleri”
adlı eser h.
“ Kendi Kendine Testli Dilbilgisi” acili eser h.
“ Manzum Yasin-i Şerif ve Namaz Sureleri” adlı eser h.
“ Halk

Eğitimi”

adlı

660.2324

8-2-1962 611.3-2368
12-2-1962

660.2506

12-2-1962

660.2506

12-2-1962

660.2532

1191
1191
1191
1191
1191

11

derginin

2. sayısı h.
“Atatürk’ü
eser h.

7-2-1962

66.2322

Söylemek”

1191

11

adlı
12-2-1962

660.2534

1191

12

“İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi” adlı eser h.

12-2-1962

660.2538

1191

12

“Namık
eser h.

12-2-1962

616.1389

1191

12

Kemal

Şiirleri” adlı

21-3-1962

21-3-1962

650.4243
##•

Problemleri

Yabancı uyruklu öğretmenler h.

29-3-1962 237.0A-1103

1962-1963 öğretim yılı ders ve
yardımcı ders kitapları h. .

4-5-1962 611.2/7077

Özel okulların giriş imtihanları h.

6-4-1962

Mektupla özel öğretimin düzen
altına alınması h.
Okul kitaplıklarında bulundurulan kitaplar h.

500.1190

'206 113

26-5-1962 420.1-1828

1207 117

503.7411

1207 118

8-5-1962

Eray Okul Dergisi h.

26-3-1962 614.9-4459

120' 117

“Küçük Çoban” adlı eser h.

30-3-1962

660.4692

120' 118

“Anadolu Tanrıları” adlı eser h.

30-3-1962

660.4712

120' 118

“Atatürk ve Türk Çocukları”
adlı eser h.

30-3-1962

660.4714

120' 118

13-4-1962

660.5538

120i 118

3-5-1961

002-7007

1208 118

26-3-1962

230

Türkiye Köylü Gazbetesi h.
Derbent Bucağı h.
Mecburî hizmetli öğretmenlere
ücretli ders verilmemesi h.
Öğretim

1208 118

yılı içinde veya yaz

TARİH VE NO.

“ Sosyal ve Kültürel Düşünceleriyle Atatürk” adlı eser h.

SAYFA

KONUSU

SAYI

SAYFA

TARİH VE NO.

SAYI

KONUSU

14-4-1962

660.5673

“26 Çiçek” adlı eser h.

19-4-1962

660.5917

“ Füzeler” adlı eser h.

19-4-1962

660.5922

1212 152

19-4-1962

660.5921

1212 152

19-4-1962

660.5926

1212 152

Orman Genel Müdürlüğünce yayımlanan broşür h.

24-4-1962

660.6192

1212 155

“ Okul - Ekmek ve Güneş”
“ Keloğlan” adlı eserler h.
“Falaka ve
eser h.

Gecelerim”

1212 153

ile
adlı

tatilinden istifade ile yurt dışına
çıkmak isteyen öğretmenler h.

24-4-1962 235.0A-1420

1208 121

Yorda sokulması yasak edilen
kitap h.

25-4-1962

650.6512

1512 153

Azınlık okullarının müdür yardımcıları h.

28-4-1962 236.0A-1587

1208 121

Türkiye’ye sokulması yasak edilen kitap h.

23-4-1962

650-6513

1212 153

Türkiye’ye sokulması yasak edilen kiatplar h.

25-4-1962

650.6514

1212 153

26-4-1962 660.2-6630
26-4-1962
660.6634

1212 153
1212 153

“Ailede Herkesin Doktoru” adlı eser h.

30-3-1962

600.4716

1208 122

30-3-1962

660.4719

1208 122

30-3-1962

660.4722

1208 122

31-3-1962

650.4849

1208 122

Her Anne, Baba, Öğretmen Ne1er Bilmelidir? adlı eser h.

26-4-1962

616.6684

1212 153

31-3-1962

660.4850

1208 122

İlkokulda yazışmalar ve kuyudat rehberi h.

4-5-1962

660.7064

1212 153

31-5-1962 83.122-2708

1208 122

7-5-1962 660.2-7254

1212 153

Belge- '

“ Anayasalar ve Siyasi
„.S er” adlı eser h.
gın)
“ Esbabı Mucibeli T. C. Anayasası” adlı kitap h.
Türkiye’ye
sokulması
edilen kitaplar h.

“ Gazi Eğitim Enstitüsü Araş-

yasak

“ Küçük Çoban ile Peri” ve “ Minik Sıpa” adlı eserler h.
“ Sermin” adlı eser h.

tırma ve İncelemeleri” Dergisi 2.
sayısı h.
ÜYç kitabın tavsiyesi h.

“Moda” Mecmuası h.

Bakanlığımız yayınlarında özel
okullara yapılacak tenzilât h.

10-5-1962

311-1712

1209 126

“ Asrın Dini Müslümanlık” adlı
derginin I-II. sayıları h.

7-5-1962

660.7256

1212 153

Özel okul öğrrtmenlerinin kurs
ve seminerlere katılabilcekleri h.

29-6-1962 420-5-1857

1209 126

Büyük
ciltleri h.

7-5-1962

660.7258

1212 153

Halk Eğitimi Başkanlarınm görev ve yetkileri h.

30-4-1962 G.280-740

1209 127

“ Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarmda Eğitim” adlı eser h.

10-5-1962

660.7477

1212 154

27 Mayıs İhtilâlinin ikinci yıldönümü h.

30-4-1962

040-741

1209 127

“ Üç
eser h.

10-5-1962

660.7495

1212 154

“ Orman Ağaçlarımızı Tanıyalım” adlı eser h.

10-5-1962

660.7497

1212 154

“ Çözümlü
adlı eser h.

10-5-1962

660.7509

1212 154

10-5-1962

660.7512

1212 154

Giriş imtihanı yapan özel okullarımız h.

16-7-1962

500-2423

1213 162

“ Batıya Yönelirken Şinasi” adlı eser h.

10-5-1962

660.7515

1213 162

“ İlim ve Endüstri İçin Yüksek
İstidatlı İnsan gücü” adlı eser h.

10-5-1962

660.7519

1213 162

“ Leylek Sultan” adlı piyes h.

24-5-1962

8220

1213 162

Günümüze Hazırlanıyoruz adlı
eser h.
“ Sihirli Elma” adlı eser h.

24-5-1962

660.8222

1213 162

24-5-1962

660.8225

1214 162

Sevk tarihlerindeki askerlik kararları h.

23-7-1962

494.1043

1214 166

420.637

1314 166

230

1214 167

2-7-1962

10853

1214 168

24-5-1962

660.8227

1214 169

19-7-1962

616.2127

1214 170

Bayram ve

törenlerde

Halk

Eğitimi esaslarına göre çalışılmas h.

30-4-1962

040-742

1209 127

Bağış gazete toplanıp köylere
gönderilmesi h.

30-4-1962

16.7-743

1209 128

Okuma odalarına
esasları h.

30-4-1962 428.3-744

1209 128

Konferans, kongre,

kitap seçme
münazara

ve benzeri toplantılarla halk eğitimi h.
Her türlü nakil ve tâyinler h.
Özel okul öğretmenleri h.
“ Özel Öğretim Metodları” adlı
eser h.
“ Çil Horoz” adlı eser h.
“Atomun Sırları” adlı eser h.
“ Doğru Sözlü Çoban” ve “Altın
Kızaklı Kediler” adlı eserler h.
“ Yalancı Tilki” adlı kitap h.

30-4-1962

359-745

1209: 129

2-6-1962 241.0-15837

1209| 129

13-6-1962 235.0A-2027
31-3-1962

660.4854

1209:

129

1209 130

31-3-1962

660.4856

1209İ 130

25-1962

660.5080

1209* 130

6-4-1962

660.5082

1209 130

6-4-1962

660.5084

1209 130

Osmanlı Lügati 3 -4 .

Küçük

Yaramaz”

Fizik

adlı

Problemleri”

Doğan Kardeş Yayınları h.

VII. Millî Eğitim Şûrasıçalışmalarından olarak kütüphaneler h.

21-6-1962

Nakil dilekçeleri h.
“Renkli - Resimli Ortaokul Atlas” ı h.

13-4-1962 611.2-5532
16-6-1962

503-9125

1209 130
1211 146

VII. Millî Eğitim Şûrası kararlan h.

A 9-6-1962

32-188

1212 147

“ Fransızca - Türkçe Konuşma1ar” adlı eser h.

14-4-1962

660.5668

Yazılı imtihan kâğıtları h.

1212 152

1943 doğumluların son yoklamaları h.
“Taklagöz
eser h.

-

Taklakulak” adlı

Satmalınacak dergi ve gazete1er h.

“ Sosyometrik Metod” adlı eser h.
“ Rehberliğin
eser h.

Esasları”

660.8229

24-5-1962

1214 170

24-5-1962

660.8231

1214 170

SAYFA

TARİH VE NO.

“ Halk Eğitimi” adlı derginin 6.
sayısı h.

adlı

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü
nün görev ve çalışmaları h.

KONUSU

SAYI

SAYFA

TARİH VE NO.

KONUSU

SAYI

6

“ Eşitsizlikler”

adlı

kitap

h.

İki kitabın duyurulması h.

21-6-1962 660.2-10264
28-6-1962 660.10523

1218 185
1218 ' 85

28-6-1962

660.10626

12*8 185

2-7-1962

650.10857

1218 186

7-7-1962

660.11216

1218 186

7-7-1962

660.11718

1218 186

7-7-1962 611.7-11220

1218 186

7-7-1962

1218 186

17-7-1962

1217 179

4-8-1962

611-12701

4-8-1962

12703

1217 180
1217 180

Resmî dairelerce satın alınacak
maddeler h. .

26-7-1962

113317-43

1217 180

“ Osmanlı Sultanları Tarihi” ad
lı eser h.

29-5-1962

660.8593

1217 181

“Atatürk” adlı eser h.

“ Küçük Coğrafya” adlı eser h.

29-5-1962

8595

1217 181

Millî Eğitim Bakanı Şevket Ra-

“ Öğrenci ve Çocuk Fıkraları”
adlı eser h.

29-5-1962

1217

1217 181

şit Hatipoğlu’nun merkez ve taşra
teşkilâtına gönderdiği genelge h.

14-8-1962

“ Transistor” adlı eser h.

29-5-1962

660.8656

1217 181

“Jane Eyre” adlı eser h.

29-5-192

660.8660

1217 181

“ K ur’anı Kerim Açıklaması” adlı eser h.

12-7-1962

660.11416

1219 193

Telâffuzlu - İngilizce - Türkçe
Okul Sözlüğü h.

12-7-1962

660.11420

1219 »9 3
1219 193
1219 193

Fahri Dalsar’m Tabiat Bilgisi
kitapları h.
V
Astronomi ders kitabı h.

Yurda sokulması yasak edilen
eser h.
İki kitabın tavsiyesi h.
“ Fatih Sultan Mehmet”
eser h.

adlı
_

“ Pratik Yapıcılık, Temelden Çatıya” adlı eser h.

660.11222

1219 187

“ Köy ve Şehir Okullarının Bü
tün Sınıfları İçin Yıllık Çerçeve
Plânı” adlı eser h.

29-5-1962

660.8662

1217 181

“ Siz ve Çocuğunuz” adlı eser h.

20-5-1962

660.8666

1217 181

İngilizce - Türkçe Tabirler Lûgatı h.

12-7-1962

1219

Resimli Aritmetik I adlı eser h.

31-5-1962

8868

1217 181

“ Japon Şiirleri” adlı eser h.

13-7-1962

660.11434

Okuyalım Görmezin adlı eser h.

1-6-1962

660.8895

1217 181

Renkli İlkokul Ansiklopedisi h.

12-7-1962

611.11596

“ Büyük Kâşifler” adlı eser h.

1-6-1962

660.8916

1217 181

“ Tolstoy” adlı eser h.

7-7-1962

660.11603

7 kitabın tavsiyesi h.

1-6-1962

660.8901

1217 181

“ Gönül Yakınlıkları” adlı eser h.

17-7-1962

660.11605

Halk Eğitimi Dergisi h.

1-6-1962 660.2-8893

1217 182

Türkçe ve Edebiyat Sözlüğü h.

17-7-1962

660.11608

Ömer H ant’ın basılı defterleri h.

1-6-1962

8897

1217 182

Beden Eğitimi dergisi h.

20-7-1962 660.2-11865

“ Hâtıralarım” adlı eser h.

20-7-1962

660.11867

1219 193
1219 193

1-6-1962

660.8899

1217 182

5-6-1962

660.9072

1217 182

20-7-1962

11920

219 194

9-6-1962

660.11259

1217 182

9-8-1962

12806

1218 183

“ Kendim Seç Dağında”
eser h.
“ Türkçe Bilmiyen
Öğretim” adlı eser h.

adlı

Okullarda

3 kitabın tavsiyesi h.
1961 mahsulü kuru üzüm re
koltesi h.
“Beşerî
tap h.

Coğrafya I” adlı ki

“ Şirketler

Muhasebesine

Problemler ve
eser h.

Çözümleri” adlı

24-7-1962

650.12010

1219 194

Yurda sokulması yasak edilen
eserler h.

24-7-1962

650.12011

1219 194
1219 194
\

1218 184

“İlgaz” Dergisi sayı 1-9 h.

“Felsefe Tarihi” adlı eser h.

5-6-1962

660.9076

1218 184

Toplattırılacak eserler h

650.9146

“ Leylekler Kıralı, En Güzel Ar-

5-6-1962

1218 184

27-8-1962

1218

1218 184

7-6-1962

660.9232

1218 184

7-6-1962

660.9234

1218 184

“Altın Kuş” adlı eser h.
“Ana
eser h.

Şiirleri

Antolojisi”

adlı

“Annelere Armağan” adlı eserh.
“ Rehberliğin
eser h.

Esasları”

11-

6-1962660.9513 ! 218 184

12-

“ Rüzgârlı Su” adlı eser h.
“Automat” kontruksiyon kutu
lan h.

6-1962611.9622 1218 184
18-6-1962
660.9936 1218 184
18-6-1962
660.9938 1218 184
18-

6-1962

9940

1218 184

“ Çözümlü Örnekleriyle Aritmetik-Cebir III” adlı kitap h.

19-

6-1962 10084

1218 185

“ Cıvıltı” adlı çocuk gazetesi h.

20-

6-1962

4 kitabın tavsiyesi h.

20-

6-1962

İki kitabın duyurulması h.

21-

6-1962

“Asrın Dini Müslümanlık” adlı
dergi h.
“ Transistörler ve Tatbikatı” ad
lı eser h.
“Her Yönüyle
eser h.

660.10122
12 8 185
660.10124
1218 185
660.10252
1218 185

21-6-1962 660.2-10256

mağanı” ve “ Kibirli Prens”
eserler h.

24-7-1962 660.2-12014

adlı
28-7-1962

28-7-1962 660.2-12316

12 iv 194
1219 194

27-8-1962

428.2391

1221 199

25-8-1962

503.13563

Özel okul taşıtları h.

31-8-1962

500.2786

1223 208
1223 208

Ormanlarımız h.

27-8-1962

1748.10

1223 209

24-8-1962 611.2-13588

“ İlgaz” adlı derginin 10. sayısı h.
rimli olması, çalışmalarda birlik
ve beraberliğin sağlanması h.
Körler

Okulu orta kısmından

mezun olupta tiselere kaydolacak
öğrenciler h.

Ortaokul Yeni Kimya III. adlı
eser h.
Lügat h.

28-7-1962

660.12318

1223 209
1223 209

“ Hayat Bilgisi Türkçe II” adlı
eser h.

30-7-1962

12357

1223 209

“ Hayat Bilgisi Türkçe III” adlı
eser h.

30-7-1962

12359

1223 209

2-8-1962 660.2-12503

1223 210

Îngilizce-Türkçe

1218 185
“ İz” adlı dergi h.

21-6-1962

660.10258

1218 185

Atatürk” adlı
21-6-1962

10260

660.12314

Halk eğitimi çalışmalarının ve-

adlı

“ Radyonun Keşfi” adlı eser h.

194

Yurda sokulması yasak edilen
eserler h.

660.9074

adlı eser h.

1119 193
1219 193

Ait

5-6-1962

“Motor”

1219 193
1219 193

1218 185

“ Küçük Felsefe Tarihi”
eser h.

adlı

“Lâmiyyet’ul-Arab” adlı eser h.

7-8-1962

12812

210

24-8-1962

660.13586

122 3( 210

1

SAYI
. .........

TARİH VE NO.

Yurda sokulması yasak edilen
eserler h.
Parasız yatılı öğrenciler h.

1
25-8-1962

650.13688

122 3 210

11-9-1962 516.1-14590

122-1 211

Özel bir okulda çalışan resmî
okul öğretmenleri h.

13-9-1962

0003.3107

Özel okullarımızın çalışmaları h.

13-9-1962

0003.3108

KONUSU

TARİH VE NO.

“ Bizim Evin Savaşları Güzeldi”
adlı eser h.
“ Mavi Kuş” adlı derginin 1-6.
sayıları h.

28-9-1962

w
İH
<
ın

<
İH
uı
—

15206

1221 233

15-10-1962 660.2-15961

122^ 217

“ Çarpık Rön” adlı eser h.

20-10-1962

660.16207

İ22İ 233
122i 233

122 4 217

“ Parmak Çocuk” adlı eser h.

20-10-1962

660.16209

1221 233

24-10-1962

16398

1228 233

Yurda sokulması yasak edilen
eserler h.

25-8-1962

650.13689

1224 217

“ Yıllık Bilgiler
eserler h.

“ Çözümlü
Fizik Problemleri
Lise II’ adlı kitap h.

27-8-1962 611.2-13768

1224 217

“ Erzurum Okulları İçin Yakın
Yurt Coğrafyası” adlı eser h.

24-10-1962

611.16400

27-8-1962

660.13770

1224 217

“ Eğitim Psikolojisi” adlı eser h.

26-10-1962

16539

1228 233
1228 233

13-9-1962

660.14019

1224 217

leketimizde tahsilde bulunan öğrencilerin askerlik durumları h.

16-11-1962

16859

1230 254

13-9-1962

660.14021

“Rüzgâr Estikçe” adlı eser h.

6-11-1962

660.16870

1230 254

13-9-1962

660.14023

1224 218
1224 218

T. C. Emekli Sandığı Kanunu h.

12-11-1962

17140

1231 262

3-9-1962 611.7-14025

1224 218

Bakanlıkla olan yazışmalar h.

15-12-1962 615.0-21010

1232 275

lan ve Oyun Yuvaları 1962-1963
öğretim yılı çalışma programı h.

12-11-1962

614.9-747

1232 2 77

ilk ve orta dereceli okullarda
öğrencilerin el yazıları h.

16-11-1962

2900.14

1232 278

dönümü dolayısiyle açılan kompozisyon yarışması h.

12-11-1962

2842.13

1233 286

19 Mayıs cimnastik gösterileri h.

19-11-1962

614.9-757

1233 286

5-12-1962

4.30815

123) 290
¡234 290
•

İmalât Ansiklopedisi h.
Teknik Resimde Görünüş, Çıkarma ve İmtihan Sorulan h.
“ Başarı Testleri Nasıl
lanır?” adlı eser h.

“Fizik Cilt II” adlı eser h.
“Mekaniğin Matematiğe
Tatbikleri” adlı eser h.

Bazı
660.14391

1224 218

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr.
Şevket Raşit Hatipoğlu’nun İlk-

Okul kitaplan h.

Halk Dersaneleri ve gönderilecek yardım ödeneği h.
“ Rauf Seymen’in Coğrafya Lise II-III” adlı kitaplan h.
“ Fizik Dersleri Lise I ” adlı kit cip il.
Anatomi ve Botanik Levhaları h.
“Çok
eser h.

Renk

Problemleri”

“Çocuk Yuvası”
5. sayısı h.

15-10-1962

adlı

14-9-1962

490.14542

1225 221

25-9-1962

125.2564

1226 223

27-9-1962

611.15133

1226 224

28-9-1962

15211

1226 224

Deli İbrahim adlı eser h.
Yeni ders dağıtım çizelgeleri h.

12-9-1962

660.14390

1226 224

12-9-1962

660.14392

1226 224

12-9-192

660.14398

16-10-1962

16020

“ Leylâ ile Mecnun” adlı eser h.
“ Güneş Sistemindeki Dünya ve
A y” adlı Aperay h.
Çocuk Yuvası adlı derginin 1-4.N .
sayıları h.
“ Çözümlü Alfabe” adlı eser h.^

“ Tarih Şeridi” h.

1226 225

616.14751

1226 216

19-9-1962

660.14760

1226 226
1227 229 i

12-9-1962 251.30-23032
—

Şevket Raşit Hatipoğlu’nun 1962-

Müsabaka yoluyla ders kitapları yazdırılacağı h.

1226 224
1226 221

19-9-1962

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr.
1963 öğretim yılını açış konuşması

Atatürk’ün ölümünün 25. yıl-

Sosyal Yardım Sandığı üye aidatı h.
“ Turizm” dergisi h.

21-11-1962 660.2-17613

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve

12-9-1962 660.2-14396

“Ticarî Bilgiler ve Muhasebe”
adlı eser h.

adlı

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve

derginin

Kızılay Haftası h.

Halk

'225 219
1225 220

adlı

“Ayşenin Şiirleri” adlı eser h.

Tortum ’da
adlı eser h.

1225

28-9-1962 611.2-15210

1943 doğumluların son yoklamaları h.

II”

Kız ve Erkek Okul Spor Yurt12-9-1962

öğretim Haftası dolayısiyle yaptığı radyo konuşması

II,

Batı Trakya uyruklu olup meni-

Hazır-

Kültür Işıklan adlı dergi h.
ıgm

SAYFA

I
KONUSU

5-11-1962

19-9-1962

24-12-1962

1235

1235 291
1235 313

18-11-1962

660.16964

“ Yazının Hikâyesi” adlı eser h.

8-11-1962

660.16966

1235 313
1235 313

“Modern - İlköğretim ve Eğitim
İlkeleri I” adlı eser h.

İstiklâl Marşı h.
Fransızca - Türkçe Sözlük
eser h.

adlı

9-11-1962

660.17057

Öğretmenin El Kitabı h.

9-11-1962

660.17059

1235 314
1235 314

“ Tarihte Türkiye” adlı harita h.

9-11-1962

660.17061

1235 314

“Bunu Ancak Türk Yapar” adlı eser h.

12-11-1962

660.17131

1235 314

9-11-1962

660.17065

1235 314

12-11-1962

660.17134

1235 314

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 88. maddesi h.

3-12-1962

503.22857

1236 316

Okullarımızın binalarının tamir
ve tadili h.

3-12-1962 615.0-22870

1236 316

Ara sınıfların belge imtihanlarımn yazılı olarak yapılması h.

8-12-1962

503.23380

1236 316

Bazı liselerde resim dersini seçen fen kolu öğrencileri h.

“ Elektrikli
adlı araç h.

Çarpım

Tablosu”

“ Günaydın Çocuklar” adlı eser h.
1228

24-10-1962 481.1-28127
JL9-9-1962

Sosyal Yardım Sandığı ile ilgili
kanunlar ve seçim yönetmeliği h.

660.14764
660.14766

25-9-1962 660.2-14996

1228 231
/
1228 212
1228 232
1228 232
1228 232

11-12-1962

503.23620

1236 316

Ziraat Ansiklopedisi h.

14-11-1962

616.17329

1236 317

Atatürk rozeti h.

21-11-1962

660.17612

1236 317

23-11-1962

660.17752

1236 317

23-11-192

660.17754

1236 317

23-11-1962

660.17756

1236 317

26-9-1962

660.15117

1228 233

26-9-1962

660.15121

1228 233

“Anıttepeden” adlı eser h.

26-9-1962

660.15123

1228 233

“ Sihirli Kozalaklar” adlı eser h.

İnanmaları

“ Plânlı
eser h.

Yazma

Sanatı”

adlı

TARİH VE NO.

KONUSU

<
ın

<
fa
>H
<
ın

KONUSU

“Yalnız Pergel Kullanılarak Ya
pılan
Gometrik
eser h.

Çizimler adlı

A ÇIKLAMALAR
29-11-1962

809.18116

1236 317

“Az Gittim Uz Gittim” ile “ Ço
cuklar İçin Görgü” adlı eserler h.

29-11-1962

660.18111

1236 32

“Muhasebe Hesap Plânları” ad
lı eser h.

29-11-1962

660.18114

1236.317

1

Kan1194

II, III adlı kitaplarının satış fi
yatları h.

1206 114

“ Görülen İtalya”
satış fiyatı h.

1206 114

h.

1206 214

Rauf Seymen’in Lise I.

1206 138

sınıf

“ Genel Coğrafya” kitabının satış
fiyatı h.

Lise

1210 138

1210 138

len öğrenci, öğretmen ve memur
lar h.
Basılı evrak siparişi h.
genel bilgi öğretmenlerinin nakil
leri h.
Samsun İli Vezirköprü İlçesi
öğretmenlerinin alacakları h.
Orta dereceli okul öğretmenle

2. Sınıf

Edebiyat Kolu Geometri Dersleri
kitabının satış fiyatı h.

1960-1961 öğretim yılında teşek

Orta dereceli okullarda çalışan

Şükrüye İrge’nin ilkokul 3. sı
nıf “ Hayat Bilgisi Parçaları Sınıf
III” adlı kitabının satış fiyatı h.

İ L Â N L A R

kür ve takdirname ile taltif edi

Sûheylâ Arel’in “ Ev İdaresi I,
II, III, IV” adlı kitaplarının satış
fiyatları h.

“ Malzeme”

VII. Millî Eğitim Şûrası kitabı

20

kitabın

“ En Yeni Muaşeret Kaideleri”
adlı kitabın satış adresi h.

TuranTanm’m

Ruhi Sürenkök’ün
kitabı h.

İhsan Yallur’m “ Sağlam ve Has
ta Çocuk Bakımı” kitabı h.

tar’m Ortaokul Tarım Dersleri I,

adlı

mel Matematik I, II, III. adlı ki
taplarımı satış adresi h.

D Ü Z E L T M E L E R
Ahmet Kantar - Mehmet

Haşan Fehmi Ergin’in Orta Te

1210 138

rinin 1961-1962
leri h.

ders yılı nakil

Kastamonu İli Bozkurt İlçesi
öğretmenlerinin alacakları h.

Hilmiye Dener- B. V. AlpmanM. Nuri Karahöyüklü’nün (Cebir

Stok numaralı basılı evrak h.

III Edebiyat Kolu) kitabının satış
fiyatı h.

Yayım Müdürlüğünün
ladığı yeni eserler h.

Turgut Pöğün’üıı İlkokul Ma
tematik III kitabı h.

210

Dr. Faucet’in ve Gatenby’in İn
gilizce kitapları h.

210

yayım

Sıtkı Lâlik’in “ Uygulanmış Me
kanik II” adlı kitabının 200 ku
ruş fiyatla satışa çıkarıldığı h.

YILLIK ABONESİ 2 5 © KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANOİKLA.
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI VE
ALINACAK MAKBUZ MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI YAYIM MUDORLÜĞÖNE
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

i İTiM BAKANLIĞI YAYIM
i üĞONCEHER^AFTA PA
GÖNLERİ ÇIKARILIR- ıL
jAKAM VE MOESSESELERE
cı?
OÖNDERİLlR

SAYI: 1186

1 OCAK 1962
C İI 25

Tah

TCnrar t ’ 11-12-1961
Karaı

K a* s: 603

Koni İlköğretmen Okulları Sınıf Geç
me

ve B i t i r m e

imtihan

ionet-

meiiğinin 42. maddesine
ek len me si

Sayı: 87-68/3684

tı.
îlköğretmen Okulları Sınıf Geçme ve
Bitirme îmlühan Yönetmeliğinin 42. Mad
desine aşağıdaM fıkra eklenmiştir.
Devlet Lise Bitirme İmtihanında yalmz bir dersten basan gösterememiş olan
öğrenciler, ilköğretmen okuliarmm her uç
sınıfında okutulan meslek ders!en ile Der
let Lise İmtihanında başaramadıkları
e^
dersten.hu dersin ilköğretmen okulunda
okutulduğu en son sınıfın müfredatına go
re imitihan edilirler. Öğrencinin Derlet Li
se B itim e İmtihanında basan göstereme
d i ğ i tek ders 3 sınıflı ilköğretmen oku,.annda okutulmayan bir ders ise, öğrenci u
dersten ayrıca imtihan edilmez.

i

Uygundur.
11-12-1961
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y

Karar f. 13-12-1961

Konu: Biçki - iDikiş Yurtlarında öğ
retime başlama ve son verme
tarihleri h.
Bakanlıkça faaliyete geçmesine müsa
ade edilen Biçki-Dikiş Yurtlarında öğreti
me her yıl bölgenin ihtiyaçlarına ve husu
siyetlerine göre, Valilikçe tesbit edilen ta
rihte başlanır. Bitirme imtihanlarının sekzi
aylık öğretim süresi sonunda yapılması ve
Kurulumuzun 2 Haziran 1960 tarih ve 163
. sayılı kararının yürürlükten kaldırılması uygnn görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mının tasvibine arzı kararlaştı.
U ygundur.
13-12-1961
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

2-1-1962

Savı: 614.9/2-00010
26-12-1961

MÎLî EĞİTİM BAKANLIĞINA

h.

R _t

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

fıkra

ü retm en Okulları Genel Müdürlüğü
n ü 09 Ağustor 1961 tarih ve 325.10/2,8774
ısa:ulı yazısı üzerine îlköğretmen Okulları
Sınıf Geçme ve Bitirme İmtihan \ önetme
liğinin 42. madideseine aşağıda yazılı fikra
h ı ilâvesi uygun görülerek keyfiyetin akanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş

Harar s: 307

G E N E L G E L E

T. C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi

ve'T&rbvyeKuruluKararla n ^

Memleketimizde
Devrim
hareketi
Cumhuriyeti korumak amaciyle meydana
gelmiş, yeni bir Cumhuriyetin kurulması
bahis konusu olmamıştır.
Bu bakımdan
daha ziyade yeni bir Anayasa’vı ifade et
mek üzere, mecazî anlamda kullanılan îkin
ci Cumhuriyet deyimi gerçek huhukî duru
ma tamamiyle uymamaktadır.
Filhakika 1924 tarihli ve 491 sayılı
Anayasa’nm bazı hükümlerinin ^ kaldırıl
ması ve bazı hükkümlerinin değiştirilmesi
hakkındaki 12/6/1960 tarhli ve 1 sayılı
kanunun 24 üncü maddesinde Devlet şekli
nin, Cumhuriyet olduğuna dair hükmün de
ğişmezliği teyit edildiği gibi aynı kanunun
gerekçesinde de 27 Mayıs Devrim hareke
tinin Türkiye Cumhuriyetini korumak gö
revinin icabı olduğu açıklanmış bulunmak
tadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sını ha
zırlayan K u m u Meclise yeni bir Cumhu
riyet kurma görevi verilmemiş ve ayrıca
bu Anayasanın gerekçesinde “ bu Anayasa
ile kurulacak siyasî sistemle büyük bir
Devrim hareketinin müsbet ve medenî eseri
olan Türkiye Cumhuriyetinin devam etmefcte olduğu gösterilmek istendiği” belir
tilmişi tir.
Cumhuriyetimizin banisi Büyük Ata
türk tarafından “ Türkiye Cumhuriyeti ile
lebet paidar olacaktır” şeklinde ifade edi
len fikrin ışığı altında Kurucu Meclis in
__Anayasa Komisyonu— sözcüsü tarafım
dan yapılan açıklamalarla da ikinci bir
Cumhuriyet kurulmasının bahis mevzuu
olamıyacağı hakikati herhangi bir tered
düde yer vermiyecek surette ortaya konul
muştur.
Atatürk’ün işaretlerine uygun olarak
Türk Milletinin hayatında bir an bile eksik
olmaksızın devam eden Cumhuriyetin za
man içinde bütünlüğü ikinci bir kuruluşa
yer vermiş olamaz.
^
Bu itibarla bundan böyle resmî yazış
ma ve ifadelerde “ İkinci Cumhuriyet” sö
zünün kullanılmamasına dikkat edilmesini
ve keyfiyetin bu şekilde Bakanlığınıza bağ
lı teşkilâta bildirilmesini rica ederim.
İsmet înönü
BAŞBAKAN

5792
Resmî yazışmalarda İkinci Cumhuriyet
sözünün kullanılmaması hakkında Başba
kanlıktan alman 26-12-1961 ^ tarihli ve
87-68/3684 sayılı tamimin örneği yukarıya
\
çıkarılmıştır.
Gereğince işlem

yapılmasını rica ede

rim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

İLKOKUL ÖĞRETMENLER
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 29763

26-12-1961

İLCE KURULU BAŞKANLIĞINA
Müdürlüğümüzle ilce kurulları arasın
da yapılmakta olan fuzulî yazışmaları ön
lemek ve yardımların zamanında gönderil
mesini temin için muamelâtta önemle üze
rinde durulacak hususlar aşağıda açıklan
mıştır.
_ #
Bilindiği üzere Sandığımızın hayatiyeti
ve mali gücü aidatlara bağlıdır. Üyeleri
mizden ay başlarında kesilen aidatlar mut
laka maaşların alındığı ayın ilk haftasında
Bankaya ve Banka olmıyan yerlerde pos
taya verilmeli ve tanzim edilecek aidat
bordroları da sandığımıza gönderilmelidir.
Zira vardım talepleri bordro üzerinde uyeilk tesbiti yapıldıktan sonra İncelenmek
tedir.
#
Bilumum yardım taleplerinde daima
*statü ve yönetmelik hükümleri gözönünde
bulundurulmalı ve ezcümle belgeler sandı
ğımıza
intikal ettirilmeden önce nce
kurulunca gözden geçirilerek pul, im
za
ve
mühür
gibi
noksanların ta
mamlanması ve yönetmeliğe uymuyan ta
leplerin karara bağlanmaması, ^
Kararlara tarih numara ve ilce numa
rasının mutlaka yazılması
•Herhangi bir hususun
aydınlanması
içn Sandığmıızca yazılan yazılara verilen
karşılıklarda hangi yazımız karşııgı oldu
ğunun, servis ve umumi evrak numarası da
belirtilmek suretiyle açıklanması,
Tedavi Yardımlarında
a) Yönetmeliğin 13. maddesine göre
istenilen raporların resmi bir
doktordan
(hastane, hükıimet tabibi, sağlık mu ur
^ıaniiix
m Bakanı y-

i.
Sayfa: 2

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

veya ilkokullar sağlık müfettişliği gibi)
alınması ve teşhisin mutlaka yazılarak dok
tor unvanının da raporda belirtilmesi,

larından 4357 sayılı

1 Ck 1962

kanunun 7117 sayılı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

kanunla muaddel 11. inci maddesi şümulü

ne girmemekte ve dolayısiyle Sandığımıza
b)
Rapor suretlerine - 90 kuruşluk pul
üye olamamaktadırlar.
yapıştırılarak resmi bir makam tarafından
tastık edilmesi,
ilçenizde bu durumda olan muvakkat

Sayı: 660-19266

c)
Hastane almdılarmın ve reçetelerin öğretmenlerden aidat kesilmiş ise aidatla
asıllarmın gönderilmesi,
rının kendilerine iade edilerek bordroda

Konu: “ Plânlama Dergisi h.

d)
Tarihsiz, hasta adı yazılmamış re gerekli izahatın verilmesi hususlarım önem
le rica ederiz.
çeteler ile enjeksiyon yapan şahısın sarih
adresi ile adı soyadı yazılı olmıyan enjek
S.Arman F.Akdur
siyon aiındılarınm muameleye konulmamaSaygılarımızla
«*
ölüm Yardımlarında
ölen üyenin Millî Eğitim Müdürlüğün
deki sicil kaydından çıkarılacak tasdikli
hizmet cetveli örneği ile ölüm beyannamesi
ve diğer lüzumlu belgelerin
behamehal
gönderilmesi,
Borç Yardımlarında

b) Malum olduğu üzere mesleği öğret
men olmayıp askerliklerini öğretmen olarak
yapmakta bulunan yedek subay öğretmen
ler Kasım -962 ayından itibaren
terhis
edilecek ve üyelikle alâkalan kesileceğin
den bu gibilerin Ocak 1962 ayından itibaren
borç isteklerinin muameleyee konulmaması,
M uvakkat Öğretmenlerin Durumu

a) 222 sayılı kanunun geçici 2. maddesine
8^ re tayin edilen muvakkat öğretmenler,
kadro karşılığı ücretle tayin edilmiş olduk

Başbakanlık Devlet Plânlama Işkilâ“
tı nm üç ayda bir yayımladığı “ Plâıama”
adlı derginin ilgililere tavsiye ediim<i uy
gun görülmüştür.
Alilli Eğitim Bakanlığı Yavme'srinden 100 kuruş karşılığında temin edebile
cek olan bu derginin ilgililere duyurunassim rica ederim.
N. Adil Erkmaî
M. Eğitim Bakam j.

12-12-1961

5793

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Aşağıda adları yazılı kitaplar h.

a) Sandığımızdan borç alan üyelerin
borç taksitlerinin zamanında hesaplarına
işlenmesini temin için, borç taksitleri aidat
bordrolarına yazılmakla beraber Bankaya
veya postaya verilirken kimlere ait olduğu
nu gösteren bir listenin mutlaka Bankaya
verilmesi veya posta havale kâğıdının ar
kasına yazılması,

5794

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-19264

Kurtuluş

122-1961

Yayınevinin

Sayı: 660-19346

yayımladığı

5795

aşağıda adlan yazılı eserlerin ilk ve orta
okul öğrencilerine duyurulmasıu uygun gö
rülmüştür.
“ Kurtuluş Yayınevi; P. K. 35 Bahçelievler — Ankara” adresinden her biri 50
kuruş karşılığında temin edilebilecek olan
bu eserlerin ilgililere duyurulmasını rica
ederim.
N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakanı y.
.L
1 — Hazreti Muhammed

14-12-19611

Konu:

Garp Menba’larma göre Eski
Türk Seciyye ve Ahlâkı”
adlı
eser h.

İsmail Hâmi Dânişmend tarafından ya—j
zılan, İstanbul Kitabevi tarafından yayım--j
lanan “ Garp Menba’larma göre Eski TürM
Seciyye ve Ahlâkı ’ adlı eserin öğretmen--!
lere duyurulması uygun görülmüştür.
“ İstanbul Kitabevi, Sahaflar Çarşısın
No: 5 Beyazıt — İstanbul” adresinden 7500
kuruş karşılığında temin edilebilecek olanı,
bu kitabın ilgililere duyurulmasını rica a
ederim.

2 — Fatih Sultan Mehmet
N. Adil Erkman

3 — Gazi Osman Paşa

M. Eğitim Bakanı y.

BU_DERGIDEKI KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR
12

23

34

45

2

13

24

35

46

3

14

25

36

47

15

26

37

48

5

16

27

38

49

6

17

28

39

50

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

S

20

31

(M

1

53

10

21 ' '

32

43

54

1?

22

33

4*

55

—
1

4 ,
i-_________ ___________ _____

■ '*1 dergi 15-1-1962 tarihinde basılmıştır)

Ankara —

•

M illî Eğitim Basımfm

¡3
M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K ANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HE R H A F T A PA*
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
G İ L İ M A K A M VE MCTCSSESELERE
P AR A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

âar e

01

3
YILLIK ABONESİ 2 5 0 K U R U Ş T U R.
ABONE
TUTARI
M A L S A N Dİ K L A 
P I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK BU Z M*LLI E Ğ İT İM
BAKANLIĞI YAYIM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

F?

m fi m i T i HİS

8 OCAK 1962

CİLT: 25
G E N E L G E L E R :
ORTA ÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. Şube
Sayı: 503/29338

9-12-1961

SAYI: 1187

“ öğrenci Gazetesi P. K. 82, Beyazıt —
İstanbul” adresinden beher sayısı 25 kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ga
zetenin ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

eserin lise ve öğretmen okulu öğrencilerine
duyurulması uygun göriilimüştür.
İ

“ Dün-Bugün Yayınevi, İstanbul Cad
desi Şinasi Sokak Doğuş Han No: 37 —
Ankara” adresinden 150 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu ’kitabın ilgili
lere duyurulmasını rica ederim.

5796

N. Adil Erkman

1170 Sayılı Tebliğler Dergisinde ya
yımlanmış olan Genel Kurmay Başkanlığı
nın 17/6/1961 tarih ve 4012 sayılı tamim
hükümlerinin belgeli olmayıp öğrenimine
ara vermiş öğrencilere de uygulanmıyacağı hususunda bazı okul idarelerinin tered
düde ¡düştüğü müracaatlarda anlaşılmakta
dır. Belge imtihanlarında basan göstermiş
olan askerlik çağındaki öğrencilere tatbik
edilmekte olan sözü geçen tamim hükümle
rinden öğrenime ara vermiş öğrencilerin
de fa ydalandinIaeağı -tabiidir.
Buna göre işlem yapılmasını rica ede
rim.
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-20226

26-12-1961

5797

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 680-20446

M. Eğitim Bakanı y.
28-12-1961

5799
Konu: “ Islâmiyetin
Esasları, Kur’an
ne der?, İyman Nedir?, Asır
Sûresinin
tercüme ve Tefsiri
İymanın Şubeleri” adlı eser h.
Hüsamettin Erg,ezen tarafından yayım
lanan “ Islâmiyetin
Esasları, lyur’an ne
der?, îyman Nedir, Asır Sûresinin tercü
me ve tefsiri, İymanın Şubeleri” aidlı ese
rin ilgililere tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Hüsamettin Ergezen, Emekli P. T. T.
Murakıbı — Konya” adresinden 1250 ku
ruş karşılığında temin edilebileeeek olan bu
kitabın ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
N. Adil Erkman
MİRÎ Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
:

Sayı: 660-19656

5802
;

i

Konu: Varlık Yaymevi’niıı
dığı eserler h.

H. Nihat Bilgenin yayımladığı “ Beden
Eğicimi” adlı eserin İlkokul Öğretemenleri
ile İKköğretenen Okullarına müracaat kitabı
olarak tavsiye edilmesi uygun görülmüştür.
“ H. Nihat Bilgen; Lise Beden Eğitimi
Öğretmeni — Nevşehir”
adresinden 500
kuruş karşîığmda temin edilebilecek olan bu
kitabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.*
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 20228

Sayı: 20247

“ Varlık Yayınevi, Ankara Caddesi N o:
47/1 —İstanbul” adresinden karşf arında gös
terilen fiyatlar üzerinden terpkı edilebile
cek olan fou kitapların ilgililere duyurulma
sını rica ederim.
Mehmet Arslantürk

Konu: “ öğrenci” adlı gazete h.
Baki İnan tarafından -haftada bir ya
yınlanan “ Öğrenci” adlı gazetenin ilkokul
ların ikinci devresine tavsiye edilmesi ile
okul kooperatiflerinde satılması uygun gö
rülmüştür.

M. Eğitim Bakam y.
26-12-1961
Kitabın Adı
I

Fiatı (krş.)

Türkçülüğün Esasları

200

Konu: “ Hayat Bilgisi III” adlı eser h.

İliada

600

Halil Günken tarafından yazılan, Ulun
Kitabevi vasıtasiyle yayımlanan “ Hayat
Bilgisi III” ad ı eserin ilkokulların üçüncü
sınıflan için yardımcı ders kitabı olarak
kabulü uygun görülmüşhür.
“ Ulun Kitabevi, Cağaîoğlu, Servili
Mescit Sokak No: 14 — İstanbul” adresin
den 200 kuruş karşılığında temin edilebile
cek olan bu kitabın ilgililere duyurulması
nı rica edeıüm.

Balzac

200

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

26-12-1961

5798

Yayımla

Varlık Yayınevi tarafından yayımlanan aşağıda adları ve fiatlan yazılı eser
lerin Liseler ve Öğretmen Okulları Öğren
cilerine duyurulması
uygun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Beden Eğitimi” adlı eser h.

19-12-1961

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-19348

14-12-1961

5801
Konu: “ Eokona Yatıyor” adlı eser h.
Â li Bey’in yazdığı, Dün-Bugün Yayın
evinin yayımladığı “ Kokona Yatıyor” adlı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-577/19658

19-12-1962

803
Konu: “ Fetih Destanı” adlı eser h.
Vehbi Cem Aşkun’un yayımladığı “ Fe
tih Destanı” adlı eserin ortaokul öğrenci
lerine duyurulması uygun görülmüştür.
“ Vehbi Cem Aşkun; Eskişehir Lisesi
Türkçe Öğretmeni — Eskişehir” adresin
den 100 kuruş karşılığına temin edilebile
cek olan bu kitabın ilgililere duyurulmasını
rica ederim.
Mehmet Arslantürk
M. Eğicim Bakanı y.

Sayfa: 6

M il.ı Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

3 — Bu tesisler radyodifüzyon mak
satları için kullanıLmıyacakiarı gibi, buniaria yapılacak muıhabereier tecrübe.ere
münhasır o acak ve açık lisanla yapılacak
tır.
Bu tesislerden üçüncü
şahıslara ait
telefon ve te.graf muhaberelerinin geçiril
mesi yasaktır.
Ruhsatname:
4 — Öğretim maksadiyle telsiz verici
ve alıcı tesisleri kurmak ve kullanmak için
Ulaştırma Bakanlığından ruhsatname alı
nır.
5 — Ruhsatname ancak telsiz neşriyatiyle ve buna ait öğretimle iştigal eden
yüksek okul, üniversite ve lise gibi resmi
devlet müessese.erine verilir.
6 — Bir tesis için alman ruhsatname
tesinin gücü ve frekansı değişmedikçe mu
teberdir. Bunlar değiştirilirse yeniden ruh
satname alınır ve eskisi iade edilir.
7 — Ruhsatnameler, telsizle muhabe
reye ait öğretimle iştigal eden Yüksek Okul
Üniversite veya lise, rektör, dekan veya
Müdürlüğü namına verilir. Telsiz servisi,
ruhsatname sahibi
bulunan bu makamın
idaresi altındadır. Bütün teknik kullanma
ve telefon neşriyaJtı bu makamın mütehas
sısları tarafında*, idare edilir. Ancak tel
graf neşriyatı yapıldığı takdirde bunun
P.T.T. telgraf muhaberesi ehliyetnamesini
haiz bir muhabere memura tarafından ya
pılması lâzımdır. Mamafih bu muhabereci,
tesisatın teknik akşamına
karışmıyacaktu.
Müessesenin
amiri, bu şahısların bu
talimatname hükümlerine riayet etmelerini
temin eder, Ceryan etmekte olan telgraf
ve telefon muhaberelerinin bu telsiz tesis
leriyle zaptedilmesi ve bunları işletenlerin
tesadüfen muttali olacakları bu muhabere
leri ifşa etmeleri pasaktır.
8 — Telsizlerin başka yere nakli halin
de keyfiyet ve tesisatın bulunduğu mües
sesenin yeni adresi, 15 gün zarfında Ulaş
tırma Bakanlığına bildirilir.
9 — Tejsiz verici ve alıcı tesisleri için
yapılacak
talepler yazı ile o'acak ve bu
yazıda tesislerin teknik evsafı, kullanıla
cak dalga nevi, uzunluğu anten takati, an
ten irtifaı ve çalışma zamanları gösterile

ceği gibi tesisatın şaması da verilecektir.
Yanız a ıcı tesisat için yapılacak müraca
a tç ıd a aiıcı cihazı tipi, kaç lâmbalı ol
duğu ve numarasiyle anteninin h vi gös
terilecektir.
10 — Verici tesislerin teknik ve işlet
me cihazları Ulaştırma
Bakanlığınca selâihiyet verilmiş memurlar tarafından tefte
kik ve teftiş edilir. Ancak bu tetkik ve
bu teftişlerin ders harici zamanlarda ya
pılması
tedrisatın
bu
yüzden
gecik
mesine meydan verilmemesi lâzımdır.
11 — Verici tesisat için ruhsatname
ile beraber çağırma işareti de verilir.
Teknik evsaf:
'12 — Öğretim maksadiyle kurulmuş
olan verici tesislerin
kullanılabilecekleri
frekanslar aşağıdaki bantlar arasında se
çilecektir.
Telgraf neşriyatı için
1715
3500
7000
14000
28000
56000
112000
224000
300000

—
2000
—
3950
—
7300
— 14400
— 30000
— 60000
— 118000
— 230000
— den yukarı

Telefon neşriyatı için
1800
3900
14150
28500
56000
112000
224000
300000

—
2000
—
4000
— 14250
— 30000
— 60000
— 118000
— 230000
— den yukarı

yapı.acak neşriyat için güç bir kilovatı aşmıyacaktır.
14 — Medülasyon % yüzden fazla olmıyaeakhır. Kısa tecrübe zamanları hariç,
modü.e edilmemiş taşıyıcı dalga neşredhmıyecektir. Neşredilecek dalgaların frekan
sı tekniğin müsaadesi nisbe tinde sabit ve
armoniklerden ari olacaktır.
İşletme:
l*ı ~— Heı tesis muntazam bir kayıt
defteri tutar. Bu deftere muntazaman şu
hususlar yazılıdır.
Tesisin adı, çağırma harfleri neşriyat
tm tarihi, neşriyatın baş.adığı ve bittiği
zaman, kullanılan frekans, hangi güçle ça
lıştığı, verici tesis portatif ise bulunduğu
yerf neşriyatın mahiyeti başka bir tesis ile
konuşulmuş ise kiminle ve ne konuşuldu
ğu, buluşulan istasyonun frekansı ve ça
ğırma işareti ve kullananın imzası,
16 — Neşriyat kayıt defteri son ka
yıt tarihinden sonra bir sene müddetle mu
hafaza edilir.
Özel Hükümler:
17 — Yukarıdaki esaslar hazır vazi
yette olan verici ve alıcıların tesisi için
muteberdir.
18 — Radyo branşlarında elemanlar ve
mütehassıslar yetiştirmeğe, bu gaye ile de
verici ve alıcı cihazlar
imal etmeğe ve
imal sırasında teknik tecrübeler yapmağa
Millî Eğitim
Bakanlığı
selâhiyettardır.
Ancak imal icabı olarak yapılan tecrübe
emisyonlarının kısa yetkilere inhisar etti
rilmesi ve bu emisyonların diğer tesislerin
ve istasyonların çalışmasına zarar verme
mesi şarttır.

NOT:
i — Tecrübe yayınlarının münhasıran
Ulaştırma Bakanlığı ile mutabık kalınarak
hazırlanmış olan esasların 12 nci kısmın
da gösterilen frekans bantları içinde yapıl
ması,

Televizyon ve frekans medülasyonlu telefon için
112000 — 118000
224000 — 230000
300000 — den yukarı
18 — Birinci maddedeki frekanslarla

BU DERGİDEKİ KANI M . A i ; KAKARI. \R VE TAMIMI.)'.!!;
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il — Müzik plâkları yayından önce,
yayın.anmasında mahzur olup olmadığının
tetkiki maksadiyle, marka ve numaraları
nın Umum Müdürlüğümüze gönderilmesi,
İÜ — Söz yayınları sadece postanın
adını yerini söylemeğe ve yayın kalite ve
şiddeti hakkında teknik hususlara ait kısa
somlara inhisar etmelidir.

iilCKR YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

s

a
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AB ON E
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CİLT: 25

Müdürler Komisyonu Ko. ı cif ı.
Karar s: 405.1-506

Karar t: 29-12-1961

Konu: 21-9-1961 tarih, 345 sayılı ka
rarımızın 1. maddesinde İstan
bul — Şişli’de açılması karar
laştırılan Hürriyet Ortaokulu
nun faaliyete geçirilemiyeeeği
hesabiyle sözii geçen
kararı
mızın bu kısmının iptali.
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün
12 Aralıik 1961 tarihli ve 14422 sayılı tek
lif yazısiyle ilişikleri incelendi; işin gere
ği düşünüldü:
21 Eylül 1961 tarihli ve 405.1-345 sa
yılı kararımızın 1. maddesinde İstanbul —
Şişli’de “ Hürriyet Ortaokulu” adiyle açıl
ması kararlaştırılan okul için temin edilen
kiralık binanın elverişsiz olması ve müna
sip başka bir bina da bulunamaması hase
biyle faaliyete g'eçirilemiyeceği anlaşıldı
ğından, sözü geçen kararımızın 1. madde
sinin bu kısmının iptâline ve işbu kararı
mız kopyalarının Orta Öğretim Genel Mü
dürlüğünce görülerek Zatişleri Genel Mü
dürlüğüne tevdiine karar verildi.
îş, Bakanlık
sunulur.

Makamının

tasdiklerine

'Uygundur.
29-12-1961
N. Adil Erkman
M. Eğitim Baikanı y.

ORTA ÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. Şube
Sayı:230

11-1-1962

5808
Konu: Çift öğretim yapan okulların
cetvellere “ Çift öğretim” iba
resini yazmaları lı.
VALİLİKLERE
Bakanlığımızca günderilen der 3 dağı
tım cetvelleri ile devam ve Kadro cetvel
lerinin baş tarafına çift öğretim yapan lise
ve ortaokullarca “ çift öğretim” ibaresinin
yazılmasının bundan böyle usul ittihaz edil
mesi uygun görülmüştür.
Keyfiyetin ilgili okul
tebliğini rica ederim.

müdürlüklerine

N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakam y.

SAYI: 1189

SIHHAT İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konu: Sağlık haftası h.

5809
VALİLİKLERE
7 - 13 Nisan 1962 günleri arasında, kut
lanacak olan “ Sağlık Haftası” nda Okul
Sağlığı problemlerinin ele alınması karar
laştırılmış bulunmaktadır. Bu haftanın ger
çek anlamı ile değerlendirilebilmesi için,
Valiliğinize bağlı her deraceden okullarda
yapılacak faaliyetin aşağıda belirtilen üç
çevrede tahakkukuna çalışılmasında büyük
faydalar mülâhaza edilmektedir:
1) Okul-Aile Birlikleri
2) Öğretmenler ve Okul İdarecileri
3) öğrenciler
Bu çevre Müde uygulanacak çalışma
program ve müfredatım şu şekilde özetle
mek mümkündür:
Beden ve Ruh Sağlığı bakımından:
1) a — Çocukların ev ve okulda bes
lenme, bakım ve her türlü korunmalarının
(Ev ve Okulda vukuu muhtemel kazalar
ile bunlara karşı alınacak
tedbirler, ilk
yardım)
b — Çocukların ev ve okulda sağlık
eğitimleri için müşterek bir anlayış ve tu
tumun,
c — Ve yine çocukların ev ve okuldaki
sağlık kontrolllerinin,
Hangi şartlar altında nasıl yapılabi
leceği ve uygulanacağı, Okul-Aile Birlikle
rinin bu hafta içerisindeki toplantılarında
tartışılacaktır.
2) Öğretmen ve Okul İdarecileri kendi
okullarına inhisar edecek mahiyet arzeden,
a — İnşa ve sıhhi tesisatı bakımın
dan (aydınlatma, ısıtma, havalandırma, su,
musluk ve lavobalar, abdesthane tesisleri,
okul bahçesi v.s...) özellikleri
gözöııünde
bulundurularak okullarda öğrencilerin bu
yönlerden Sağlık durumlarının incelenmesi
ile alınabilecek türlü tedbirlerin ve yapıla
bilecek ıslahatın şekil ve imkânlarının gö
rüşülmesi,
b — Okulda vukuu muhtemel kazalar
dan korunma ve ilk yardım konularında
pratik yolların araştırılması,

toplantı tertibi lüzumlu ve faydalı görül
mektedir.
3)
Nihayet, gerek toplu olarak ve ge
rek sınıflarda, öğretmenlerinin aydınlatıcı
nezareti altında öğrencilerin
a — Okulda Sağlık Öğretim ve Eğitimi
konusunda serbest düşünce fikirleri ile bu
yolda yapacakları tekliflerin geliştirilmesi,
b — Okulda sağlık
alışkanlıklarının
kazanılması
düzenlenmesi için alınacak
tedbirlerin ve aydınlatıcı tasviyelerin bir
likte incelenmesi,
c — Haslta öğrencileri meydana çıkar
mak ve tedavileri için yine
öğrencilerin
uyanık bulunmalarını tavsiye ve temin ça
relerini araştırmak ile bu hususa ait gerek
li ilgi vs bilginin kazandırılması,
d - imkânlar nisbetinde Sağlık Konula
rı ile ilgili film ve projeksiyonlar gösterile
rek, ayrıca ders konularının
mahiyetine
göre (Kompozisyon, resim v.s...) çalışma
lar yaptırılması,
Gerekmektedir. Bu duruma güre yu
karıda. özeti belirtilen çalışma müfredatı
nın Vilâyetiniz çevresindeki her dereceden
okullarda uygulanması için ilgililere ayrıca
talimat verilmesi ve bu hafta sonunda okul
lardan alınacak raporların birleştirilerek
Bakanlığımıza initikal ettirilmesini saygı
larımla rica ederim.
Mehmet Arsîantürk
M. Eğitim Bakanı y.
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 616.1937-19660

19-12-1961

5810
Konu: “ Gençlerle Başbaşa” adlı eser h.
Ali Fuat Başgil’in yazdığı, Yağmur
Yaymevi’nin yayımladığı “ Gençlerle Başba
şa” adlı eserin orta dereceli okul öğrencile
rine tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Yağmur Yayınevi, Tüıhedar Sokağı,
Aydınlar Han, Cağaloğ’ u — İstanbul” ad
resinden 250 kuruş karşılığında temin edi
lebilecek olan bu kitabın ilgililere duyurul
masını rica ederim.
Mehmet Arsîantürk
M. Eğitim Bakanı y.

c — Mevcut şartlar muvacehesinde
maalesef bir gösteri faaliyeti haline geti
rilen beden eğitiminin, öğrencilerin sağlık
eğitimine faydalı
kılınması bakımından
alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi,

Sayı: 660-00081

d — Okulda Sağlık Kontrolü bakımın
dan öğretmen ve idarecilerin öğrencilere
karşı ilgi ve görevlerinin yine kendilerince
tartışılması,

Konu: “ Tiyatro Tarihi” ile “ Amerika
Federal Hükümeti ve Çalışma
Mekanizması” adlı eserler h.

için, bu hafta zarfında

yeteri kadar

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
3-1-1961

5811

Varlık Yayınevi tarafından yayımlanan

Sayfa: 8

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

aşağıda adlan ve fiyatlan yazılı eserlerin
Liseler ve Öğretmen Okulları öğrencilerilerine duyurulması uygun görülmüştür.
Varlık Yayınevi, Ankara Caddesi No:
49/A — İstanbul” adresinden karşılarında
gösterilen fiyatlar üzernden temin edilebi
lecek olan bu kitapların ilgililere duyurul
masını rica ederim.
N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakam y.
Kitabın adı

Fiyatı (Kr.)

1) Tiyatro Tarihi
2) Amerika Federal Hükümeti
ve Çalışma Mekanizmesi

5812

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Erkek Teknik öğretmen Okulu Yapı ö ğ 

Sayı: 660-00084

rencileri ile Yapı

3-1-1962

5813

lecek olan bu kitabın ilgililere duyurulma
sını rica edeıdm.

yazılan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ta
rafından yayımlanan

tavsiyesi

den 1000 kuruş karşılığında temin edilebi

Prof. Dr. Dlşad T. Eîbrus tarafından
“ Transistor Nedir
Teknik

Mehmet Arslantürk

Elektirk ve Eloktrotek-

M. Eğitim Bakam y.

800
500

nik bölümleri ile Elektrik Şubesi bulunan
Erkek Sanat Enstitüleri öğrencilerine tav
siyesi uygun görülmüştür.

13-4-1962

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

“ Prof. Dr. Dilşad T. Elbrus, Ege Üni
versitesi Denel Fizik Kürsüsü

Direktörü

Sayı: 660-00176

4-1-1962

“ Bornova — İzmir * adresinden 1150 kuruş

.

Konu: “ Eugénie Grandit” ile “ A y
nalar Dünyası” adlı eserler h.

karşılığında temin edilebilecek olan bu ki

“ Varlık Yayınevi, Ankara Caddesi No:
47/1 — İstanbul” adresinden aşağıda
gösterilen fiyatlar üzerinden temin edile
bilecek olan bu kitapların ilgililere duyurul
masını rica ederim.

5815

tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Varlık Yayınevi tarafından yayımla
nan “ Eugénie Grandit” adlı eserin lise ve
öğretmen okulu öğrencilerine tavsiyesi
“ Aynalar Dünyası” adlı kitabmda ilk ve
ortaokul öğrencilerine duyurulması uygun
görülmüşttür.

Konu: “ Eğitim Problemlerimiz I” ad
lı eser h.

N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakanı y.

Hüseyin Yıldınm ’m

M. Eğitim Bakanı y.
Fiyatı (Kr.)

Pı ödemlerimiz I” adlı eserin meslekdaşlara duyurulması ve okul kooperatiflerinde
satılması uygun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-00174

4-1-1962
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ Ankara Neşriyat Ltd. Şti. Hü

5814

kümet Caddesi Ticaret Hanı Kat: 2 No:

Konu: “ Mimarlık Konuları” adlı eser h.
Büksek Mimar Günaydın

28

400
100

Ankara ’ adresinden 300 kuruş karşı

lığında temin edilebilecek olan

Demirkaya

bu kitabın

ilgililere duyurulmasını rica ederim.

tarafından yazılıp Akadem Basım ve Ya
1 Eugénie Grandit
2 Aynalar Dünyası

yazdığı, Ankara

îseşriyat Ltd. Şti’nin yayımladığı “ Eğitim

N. Adil Erkman

Kitabın adı

Atelye ve

Akdem Basın ve Yayın Ticaret Limi
ted Şii keti, P.K. 232 — Ankara” adresin

Konu: “ Transistor Nedir, Nasıl Çalı
şır” adlı eser h.

Öğretmen Okulu

Enstitüleri

Meslek Dersleri Öğretmenlerine
uygun görülmüştür.

Nasıl Çalışır” adlı eserin Erkek

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-00082

22 Ocak 1962

yın Ticaret Limited Şirketi tarafından ya

Mehmet Arslantürk

yımlanan “ Mimarlık Konuları” adlı eserin

M. Eğitim Bakanı y.
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ANKARA —

MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ

M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M O E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

T. C .
MİUİ EĞİTİM BAKANLIĞ

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M
B A K A NL I ĞI Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G O N O E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİ
29 OCAK 1962

CİLT: 25

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı:
Karar s: 19

Karar t: 18-1-1962

Sayı: 611.1/388-00685

Uygundur.
18-1-1962

11-1-1962

adresinden 600 kuruş karşılığında
temin
edilebilecek olan bu kitabın ilgililere du
yurulmasını rica ederim.

5818

Konu: Kültür özel Orta Okulu sınıf
larının denkliğinin
ikabulü h.
İzmir Kültür özel Orta Okulunun her
üç sınıfının resmi orta okullarımızın aynı
sınıflarına denk sayılması, 22 Aralık 1961
tarih ve 1652 sayılı teftiş raporu ile Özel
Okulalr Genel Müdürlüğünün 10 Ocak 1962
tarih ve 44 sayılı teklif yazısı üzerine, uy
gun görülerek işin Bakanlık Makamının
tasvibine arzı kararlaetı.

SAYI: 1190

Mehmet Arslantürk

Konu: “ Temel Sayı Bilgisi II”
eser h.

Sait Gökçe-Bais Gökçe tarafından ya
zılan, yayımlanan “ Temel Sayı Bilgisi II”
adlı eserin İlkokulların ikinci sınıfları için
yardımcı ders kitabı olarak kabulü uygun
görülmüştür.
Gökçe Kitapları Alemdar Caddesi 32/1
İstanbul adresinden 225 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyu ınılması m rica ederim.

Mehmet Arslantiirk

Mehmet Arslantürk

M. Eğitim Bakam y.

M. Eğitim Bakanı y.

adlı

İM. Eğitini Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-01278

22-1-1962

5821
Konu: “ Hürriyet
Çocuk
Şiirleri”,
“ Demir Kafesteki Arslan” ve
“ Seçme Çocuk Bilmeceleri” ad
lı eserler h.
Ali Osman Atak’ın yayımladığı aşağı
da adlan yazılı eserlerin İlkokul öğrenci

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-00485

6-1-1962

Sayı: 660-00800

5816

12-1-1962

İkbal Kitabevi tarafından yayımlanan
*500 Yemek ve Tatlı Reçeteleri’’ adlı eserin
ilgililere tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi erin
den’’ veya “ İkbal Kitabevi, Ankara Caddesi
No: 157/1 — İstanbul”
adresinden 1250
kuruş karşılığında temin edilebilecek olan
bu kitabın ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
Mehmet Arslantürk
M. Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

ılğında temin edilebilecek olan bu kitapla

Konu: Aşağıda adları yazılı kitaplar h.

Çevre Yayınevi; Türbedar Sokak A y
dınlar Han: 19 — İstanbul” adresinden 40
ar kuruş karşılığında temin edilebilecek
olan bu eserlerin ilgililere duyurulmasını
rica ederi.
Mehmet Arslantürk
M. Eğitim Bakam y.
1
2
3
4
5

—
—
—
—
—

Altm Beşik
Kar Pabuçlu
Küçük Bobi
Kanguru’nun Ölümü
Okumak ne iyi

Sayı: 660-01084

2) Demir Kafesteki Arslan
3) Seçme Çocuk Bilmeceleri

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
23-1-1962

Konu: “ Aritmetik Problemlerinin Çö
züm Metodları ve Çözülmüş
örnekler” adlı eser h.
Mehmet Gökya.y tarafından Ortaokul
18-1-1962

ların I, II, III üncü sınıf öğrencileri için
yazılan “ Aritmetik

5820
Konu: “ Amerika’nın Keşfinde Türkler”
adlı eser h.

“ Tahir Erdil; Aksiseda Matbaası, Divanyolu — İstanbul” adresinden 50 kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Sabri Tümer’in yazdığı,
yayımladığı
“ Amerika’nın Keşfinde Türkler” adlı ese
rin öğretmenlere, orta dereceli okulların
öğrencilerine tavsiyesi uygun görülmüştür.

M. Eğitim Bakanı y.

1) Hürriyet Çocuk Şiirleri

5822

Tahir Erdil’in yayımladığı “ Attın Saç
lı Prenses” adlı masal kitabının ilkokullara
ta\ siye edilmesi uygun görülmüştür.

Mehmet Arslantürk

Mehmet Arslantürk
M. Eğitim Bakanı y.

Sayı: 660-01328

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Altın Saçlı Prenses” adlı ki
tap h.
f,

rın ilgililere duyurulmuş mı rica ederim.

Çevre Y ayı nevinin yayımladığı aşağı
da adlan yazılı kitapların İlkokul koopera
tiflerinde saltılması uygun görülmüştür.

11-1-1962

5817

“ Ali Osman Atak, Posta Kutusu: 954
— İstanbul” adresinden 75 er kuruş karşı-

5819

Konu: “ 500 Yemek ve Tatlı Reçeteleri”
adlı eser h.

Sayı: 660-00682

lerine duyurulması uygun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Problemlerinin Çözüm

Metodları ve Çözülmüş örnekler” adlı eser
incelenmiş ve ortaokulların I, II, III üncü
sınıf öğrencileri için yardımcı ders kitabı
olarak kabulü uygun görülmüştür.

“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinden” veya “ Sabri Tümer, Harita Albayı,
Kara Harp Okulu Öğretmeni — Ankara”

“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden 150 kuruş karşılığında temin edilebi
lecek olan bu eserin ilgililere duyurulması
nı rica ederim.
N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakanı y.

Sayfa: 10

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-01330

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
23-1-1962

Sayı: 660-01335

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
23-1-1962

5825

5823

29 OCAK 1962

Sayı: 01618

26-1-1962

5827

Konu: “ Üç Melek” adlı kitap h.

Konu: “ Fatmacık” adlı eser h.

Konu: “ Hesap cetveli” hk.

Mehmet Çan’ın yayınladığı “ Üç Melek”
adlı masal kitabının İlkokullara tavsiye
edilmesi uygun görülmüştür.

Ankara Neşriyat Ltd. Şti. tarafından
yayımlanan “ Fatmacık” adlı eserin İlkokul
öğrencilerine
duyurulması uygun görül
müştür.
“ Ankara Neşriyat Ltd. Şti., Hükümet
Caddesi Ticaret Hanı Kat: 2 No: 28 —
Ankara” adresinden 50 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

Cevat Bektaş ile Osman Birinci’nin
müştereken imâl ettikleri daire biçimli “ He
sap Cetveli” nin liselerin ikinci devre öğren
cileri ile Erkek Teknik Öğretmen Okulu,
Tekniker Okulları ve Erkek Sanat Enstitüsü
öğrencilerine tavsiye edilmesi uygun görül
müştür.
“ Cevat Bektaş ve Osman Birinci, Küçük
Mustafapaşa, Tabuk Yunuk Yokuşu No:
2 — Haliç-Fener— İstanbul” adresinden 10
lira karşılığında temin edilebilecek olan bu
hesap cetvelinin igliliere duyurulmasını rica
ederim.

“Mehmet Can, Yıldırım Kemal
Bey
Okulu — İzmir” adresinden 75 kuruş kar
şılığında temin edilebilecek olan bu kitabın
ilgililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman

N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakam y.

M. Eğitim Bakam y.

Sayı: 660-01334

Mehmet Arslantürk
M. Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
23-1-1962

Sayı: 660-01504

25-1-1962
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

5826

5824
Konu: “ Stanley Afrika’da” adlı eser h.
Ankara Neşriyat Ltd. Şti. tarafından
yayımlanan “ Stanley Afrika’da” adlı eserin
öğrencilere salık verilmesi uygun görül
müştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi erin
den” veya “ Ankara Neşriyat Ltd. Şti., Hü
kümet Caddesi, Ticaret Ham Kat: 2 No:
28 — Ankara” adresinden 150 kuruş kar
şılığında temin edilebilecek olan bu kitabın
ilgililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakam y.

Konu: “ İngilizce - Türkçe, Banka, Mu
hasebe, Sigorta ve Ticarî Muha
berat Lügati” adlı eser h.
Prof. Cevat Yücesoy tarafından yayım
lanan “ İngiiizce-Türkçe, Banka, Muhasebe,
Sigorta ve Ticarî Muhaberat Lügati” adlı
eserin Ticaret Öğretim Okulları Öğretmen
lerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Prof. Cevat Yücesoy, Eskişehir Aka
demisi Prof, ve Reis Vekili — Eskişehir”
adresinden 40 lira karşılığında temin edi
lebilecek olan bu kitabm ilgililere duyurul
masını rca ederm.
Mehmet Arslantürk
M. Eğitim Bakam y.

Sayı: 660-01620

26-1-1962

5828
Konu: “ Tarihimizde Kahramanlar” adlı eser
hk.
Çocuk Kitabvinin yayımladığı ‘"Tarihi
mizde Kahramanlar”
adlı eserin tavsiye
edilmesi uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymesvlerinden” veya “ Çocuk Kitabevi; Ankara Cd.
No: 52-1 İstanbul” adresinden 300 kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu kita
bın ilgililere duyurulmasını rica ederim.
Mehmet Arslantürk
M. Eğitim Bakanı y.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YA ZILAR TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR.
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MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ

B
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L Ü Ğ O N C E HER HAFTA P A 

ÂKANLI

liLLi EĞİTİ

Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M U E 3 S E S E L E R E
P ARA SIZ
G Ö N D E R İ L İ R .

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
ABONE
TUTARI
MA L S A N Dİ K LA •
R l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK BU Z Mİ LLİ EĞİTİM
B A K A NL I ĞI Y A Y I M M Ö D O R L Ü Ğ O N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

SAYI: 1191

5 ŞUBAT 1962

CİLT: 25
G E N E T C

t

E L F

R

Sayı: 660-02322

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 611.4/53-01623

26-1-1962

İstihbarat”

adlı

Ayben Hatice Eti tarafından yazılan,
Anıl Yayınevince yayımlanmış bulunan Ban
kacılıkta İstihbarat” adlı eser incelenmiş ve
Ticaret Liselerindeki Banka Muhasebesi,
İlk Ticaret Bilgileri ve Ticaret Hukuku
derslerinde yardımcı ders kitabı olarak ka
bulü uygun görülmüştür.
“ Ahmet Haliit Yaşaroğlu Kitapçılık ve
Kâğıtçılık Ltd. Şirketi, İstanbul” adresinden
10 lira karşılığında temin edilebilmek olan
bu kitabın ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
Mehmet Arslantürk
İM. Eğitim Bakanı y.

*

12-2-196:

Yaprak”

Ziya MısırlYmn yayımladığı
“ Haya
tımdan Birkaç Yaprak” adlı eserin ikinci
baskısının İlk ve Ortaokul
Öğrencilerine
tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Ziya Mısırlı, Gören Kalp Satışevi,
İstasyon Caddesi No: 35 Çaycuma Zongul
dak adresinden 125 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulma sini rica ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

Konu: “ Kendi Kendine testli Dilbilgisi
adlı eser h.
Selim Kurnaz’m yayımladığı “ Kend
Kendine Teâtli Dilbilgisi” adlı eserin İiko
kul öğretmenlerine tavsiye edilmesine uy
gun göriilmüştür.
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleriııden veya Selim Kurnaz P. K. 12 — Bafra1'
adresinden 175 kuruş karşılığında temir
edilebilecek olan bu kitabın ilgililere duyu
rulmasını rica ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-02324

YAY’ IM MÜDÜRLÜĞÜ

7-2-1962

Sayı: 660-02528

5833

12-2-1962

5836
Konu: “ Manzum Yâsin-i Şerif ve Na
maz Sûreleri” adlı eser h.

1-2-1962

5830
Konu: “ Yunan Mitolojisi” adlı eser h.
Nurullah Banm anin hazırladığı “ Yu
nan Mitolojisi” adlı eserin lise ve dengi
okul öğrencilerine tavsiyesi uygun görül
müştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ Nurullah Banman, Türk Ha
berler Ajansı, Ankara Caddesi No: 107 —
İstanbul” adresinden 750 kuruş karşılığın
da temin edilebilecek olan bu kitabın ilgi
lilere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakam y.

Şahin Alkan’m İrfan Yakaner ile bir
likte yayımladıkları
“ Eski - Yeni Gelir
Vergisi Cetvelleri, Kullanış müddetleri ve
şekilleri” adlı eserin tavsiyesi uygun gö
rülmüştür.
“ Şahin Alkan - İrfan Yakaner, Maliye
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü me
murlarından — Ankara”
adresinden 500
kuruş karşılığında temin edilebilecek olan
bu kitabın ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
1-2-1962

5831
Konu: “ Cebir Lise I” adlı eser h.
Cevdet Bilsay tarafından yazılan, ya
yımlanan “ Cebir Lise I” adlı eserin Lise I.
sınıf öğrencileri için yardımcı ders kitabı
olarak kabulü uygun görülmüştür.
Yeniyol
Matbaası İzmir Adresinden
600 kuruş karşılığında temin edilebilecek
olan bu kıtasın ilgililere duyurulmasını
rica ederim.
N. Adil Erkman
M. Eğitim Bakam y.

Hamdi Nizami Beşkardeş tarafından
dilimize nazmen tercüme edilen yayımlana:
“ Manzum Yâsin-i Şerif ve Namaz Sûreleri
adlı eserin Yüksek İslâm Enstitüsü v
İmam-Hatip Okulları Öğretmen ve Öğren
cilerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Y’ aymevlerin
den” vaya “ Hamid Nizami Beşkardeş, Ata
Sokak No: 5/4, Yenişehir — Ankara” ad
resinden 500 kuruş karşılığında temin ed
lebilecek olan bu kitabın ilgililere duyuruı
maşım rica ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 611.3-02368

Sayı: 611.3-01962

Sayı: 660-02506

5835

-

Konu: “ Eski - Yeni Gelir Vergisi Cet
velleri — Kullanılış Müddetleri
ve şekilleri” adlı eser h.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 01944

5832

7-2-1962

Konu: “ Hayatımdan Birkaç
adlı eser h.

5829
Konu: “ Bankacılıkta
eser h.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

i

8-2-1962

5834

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
660-02532

Konu: “ Analitik Geometri < Problem
leri” adlı eser h.
M. Kemal Öztunç tarafından yazılan
ve yayımlanan “ Analitik Geometri Prob
lemleri” adlı eserin lise son sınıf fen kolu
öğrencileri için yardımcı ders kitabı olarak
kabulü uygun görülmüştür.
İrem Yayınevi Divan Yolu, Çamyamaç
Pasajı No: 144/10 — İstanbul” adresinden
750 kuruş karşılığında temin edilebilecek
olan bu kitabın ilgililere duyurulmasını ri
ca ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

12-2-196:

5837
Konu: “ Halk Eğitimi” adlı derginin 2.
sayısı h.
Giresun Halk Eğitimi Bürosu tarafın
dan yayımlanan “ Halk Eğitimi” adlı deı
ginin2. sayısının öğretmenlere duyurulma
sı uygun görülmüştür.
“ Halk Eğitim Bürosu — Giresun”’ ad
resinden 75 kuruş karşılığında ıtemin edile«
bilecek olan bu derginin ilgililere duyurul
masını rica ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

Sayfa: 12

Millî Eğittim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-02534

| adlı eserin 1, 2, 3 ve 4. ciltlerinin Orta deı eceli okullara tavsiyesi uygun
tür.

12-2-1962

5838

“ Milli Eğiltim Bakanlığı Yaymevlerin-

Komi* Atatürklü Söylemek” adlı eser h.
Orhan Özbek’in hazırlayıp yayımladığı
“ Atatürklü Söyıemek” adlı eserin duyurul
ması uygun görülmüştür.
“Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden veya “ Orhan Özbek, Mimarsinan îlköğretmen Okulu Edeibiyat grubu öğretmeni,
Pazarören — Kayseri” adresinden 300 ku
ruş karşılığında temin edilebilecek olan bu
kitabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

görülmüş

den” veya “ Türkiye Yayınevi, Ankara Cad

I

karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

Sayı: 616.1389-02552

12-2-1962

Konu: “ Namık Kemal’in Şiirleri” adlı
eser h.
Krono

Türkiye Yayınevi tarafından yayımla
İzahlı Osmanlı Tarihi
Kronolojisi”

Eserin Adı
Cahiers Internationaux
El Vatanül
Arabi
Arap Vatanı
MuKadër àt~E İmevsim Elsakafi
İlim Mevsimi
Münazaraları
Pağkosmios
İst orya

Yayımlandığı yer

Paris

A asfi Mahir Kocatürk’ün
hazırlayıp,
Utkan Kocatürk’ün yayımladığı “ Namık
Kemal’in Şiirleri adlı eserin lise öğrenci
lerine tavsiyesi uygun görülmüştür.

Ay ve yılı
1961
Mart-Nisan
Mayıs-Haziran

Sayısı

117
118

Yayımladığı
müessese

Atina

1961

5-2-1962

5841

Aşağıdaki Listede adları yazılı matbuala
rın Türkiye ye sokulması ve dağıtılması;
Bakanlar Kurulu’nun 28 Aralık 1962 tarihli
■\e 6/93 sayılı karariyle menedilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve bu matbuaların
ele geçecek nüshalarının Bakanlığımız Ya
yım Müdürlüğüne gönderilmesini önemle ri
ca ederim.
Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

Yazan ve Sahibi

Enver Eirifai

1959-1960

m üdürlüğü

Sayı: 650-02İ19

—

Şam

Suriye

YAYIM

Konu: Bazı Matbuaların Türkiye’ye
Sokulması ve Dağıtılmasının
menedilmes'i h.

5840

12-2-1962

5839

nan

Mehmet Arsantürk
M. Eğitim Bakanı y.

ve 2. ciltleri 15 er, 3 ve 4. ciltleri 25 er lira

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ izahlı Osmanlı Tarihi
lojisi” adlı eser h.

“ Dr. Ltkan Kocatürk, Buluş Yayınevi
sahibi, Denizciler Caddesi N o: 58/C __ An
kara” adresinden 400 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

desi No: 34-38 — İstanbul” adresinden 1

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 660-02538

___ _ ___________________ 5 Şubat 1962

Suriye Millî
Eğitim ve İrşat
Vekâleti
Panayiotu
I. Hatzi

Nevi

Lisan

Kitap

Fransızca

Kitap

Arapça

Kitap

Arapça

Kitap

Yunanca

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR

T. C .
MİLLİ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M A K BU Z M İ L Lİ E Ğİ Tİ M
B A K A NL I ĞI Y A Y I M M Ö D O R L O Ğ O N E
G Ö N D E R İ
L M E L İ D İ R.

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

26 ŞUBAT 1962 (*)

SAY I: 1192

<» *• iN E L G E :
3-1-1962
Kül tür-Yayın
Sayı: 482.3/13
T. C.

5842
Konu: Okuma odalarına satın alınacak
kitaplar.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü

VALİLİKLERE
Okuma odalarına kitap satın alınmak üzere Bakanlığımızca İlinize gönderilmiş veya göndıeriBecek paralarla İlinizden bu
amaçla ayrılacak ödeneklerden aşağıdaki listede yazılı kitapların satın alınması Bakanlığımızca uygun göinilmektedir.
Bu hususun ilgililere duyurulmasını rica ederim.
3Iehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA OKUMA O D ALAR IN A SATIN
KİTAPLARIN LİSTESİ
Kitabın Adı
— TürkçecLen İngilizceye ve İngilizedeıı
Türkçe<ye tam lügat
— Hayvanlar Âlemi
— İnsanlar Âlemi
— Yeryüzü Gökyüzü
— Kâşifler Âlemi
— Yüz Meşhur Türk
— Bilgi Dünyası
r — Resimli Büyük Mucitler Hayat ve Bu
luşları

Yazarın Adı

Faik
Faik
Faik
Faik

Sabri
Sabri
Sabri
Sabri

Duran
Duran
Duran
Duran

ALINM ALARI

UYGUN

GÖRÜLEN

Fiatı Yayan veya Satan

12.50
7.50
7.50
7.50
5.00
10.00
7.50

Kanaat Yayınlan
Kanaat Yayınları
Kanaat Yayınları
Kanaat Yayınları
Kanaat Yayınevi
Nebioğlu Yayınevi
Özyürek Yayınevi

3.00 İnkilâp Yayınevi

FELSEFİ e s e r l e r
Garp Menbaîarma Güre Eski Türk Se
ciye ve Ahlâkı
Yolunu kaybeden İnsanlık
Örnek İnsan Dr. Schweitzer
Okul Görgüsü
Her İnsan Hükümdardır
Nikbin Olunuz
Düşünceler ve Öğütler
Oğullarımız
Kuzlarımız
Dost Kazanmak San’atı
Söz söylemek, İş Başarmak
Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
Gençlere Görgü
Resımıi Abad-ı Muaşeret
Düşünme Sanatı
Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi
En Yeni Muaşerdt Kaideleri
Hazret-i Muhammed
Hazret-i Muhammed’in Torunları
İslam Evliyaları
Din ve Ahlâk Bilgisi
Peygamberleri Öğreniyorum

İsmail Hamdi Danişmend
Dr. Semih Sumerman
Ti'tt Fasmerman (Pervin Esenkova)
Tuıthan Aziz Beler
Dr. Pauchet
Dr. Pauchet
H. Oaihit Yalçın
H. Oaihit Yalçın
Dale Carnegie
Dale Carnegie
Dale Carnegie
Turhan Aziz Beler
Abdullah Cevdet
Jean Gui'tton
Charlotte Bühler (Feriha Baymur)

Nezihe Araz
A. Vefik Kalkan
Salih Yeşil
Nakne Hal it Yaşaroğîu

7.50
5.00
5.00
3.00
1.00
50
50
2.00
2.00
7.50
7.50
7.50
7.50
5.00
3.00
5.00
10.00
20.00
15.00
17.50
50
50

(■) 12 Şubait 1962 ve 19 Şubat 1962 tarihlerinde Tebliğler Dergisi yayımlanmamıştır.

A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
A. H. Yaşaroğîu Kitabevi
Türk Neşriyat Yrd.
Remzi Kitabevi
Remzi Kitabevi
Remzi Ki'tabevi
Nebioğlu Yayınevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Türk Neşriyat Yrd.
A. Halit Yaşaroğîu

n

Sayfa: 14
Millî E g te n Bakanlığı Tebliğler Dergisi

---------- — _______ __ _____

Kitabın Adı

Anadolu Halk Şairleri
Anadolu’da Eski
Düğün ve Evlenme
Adetleri
— Herkesin Avukatı
— Muhtar Kılavuzu
— Muhtar Tüzüğü
Kendi Kendine Avukat
Halka ve Köy Muhtarlarına Kılavuz
— Ramazan Geldi Hoş Geldi
— Medeni Kanun
— Veraset ve İntikal Hülâsaları
— Cumhuriyette köy ve köylüye doğru

— İngilizceyi Çabuk Öğretirim
— Bir ayda İngilizce
— Bir ayda Fransızca
— Bir ayda Almanca
— İngilizce Dilbilgisi, Cümle Kurma, Cüm
le Modelleri ve Tabirler
Türkçe İzahlı Fransızca Gramer

—
—
—
—
—

Doktor Gelinceye Kadar
Çocuk Bakımı
Şifalı Otlarla Halk İlâçları
Çocuk Bakımı
Ailede Herkesin Doktoru
Zenirler ve Panzehirler
— Doktor Gelinceye Kadar Yapılacak Ha
reketler
Evlilik Mahremiyetleri
— Vitaminler
— Günlük Jimnastik
— Telefon ve Radyo Rehberi
— Otomobil arızacılığı
— Dizel Motorları Tekniği
■ Benzin Motorları Tekniği
— Pratik Oto Tekniği ve Şoför İmtihanı
— Şoför İmtihanı Sual ve Cevapları
— Pratik Bilgiler (Eleiktrik, Sinema, Buz
dolabı v.s.)
— Şoför Ehliyet İmtihanı, Trafik Sual ve
Cevapları
Herkes İçin Radyo Tekniği
— Faydalı Tamir ve İşçilik Reçeteleri
— Torna, Freze, Tevsiye, Dökümcülük
— Motor
—• Demircilik
—■ Elektrik Pratiği
— Motor ve Oto Mekaniği
— Radyo Arızalan ve Giderilme Çareleri
Radyo Öğreniyorum
Elektrik Öğreniyorum
Tenııik Makine Öğreniyorum
Pratik Tavukçuluk
Amerika Lsulü Son Sistem Arıcılık
Ana Arı Yetiştirmek
Pratik Arıcılık
Hayvan Soğuk Bilgisi
Turfanda Karanfil
Pratik Gül Bahçesi
Salgın Tavuk Hastalıkları ve Beslen
mesi
Büyük Çiftçilik
Ziraat Doktoru, Bitki Hastalıkları
Sütçülük, Te reyağcılık, Peynircilik
Resim]i ve Mufassal Tavukçuluk
Sütçülük, Yoğurtçuluk
Ziraat Dersleri
Salon Çiçekçiliği
Balıkçının Cep Kitabı
Yumurta ve Kuluçka
Tavuk Hastalıkları
Pratisyen Veteriner Hekimin Lâboratuvarı

Yazarın Adı

26 Şubat 19<2

Fiatı kayan veya Satan

SOSYAL BİLİMLER
Sadi Yaver Ataman
1.50 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
Yusuf Ziya
1.00
7.50
1.25
1.00
7.50
5.00
1.00
2.60
2.00
2.50

Cemil Bürge
Zühtü Çubukçuoğlu
Zühtü Çubukçuoğlu

A. Esat Benim
Yusuf Ziya

A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
Cihan Kitaphanesi
Cihan Kitaphanesi
Cihan Kitaphanesi
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.

DİL ÖĞRETİMİ
Mithat

Akçit

Mithat
Mithat

Akçit
Akçit

5.00 Kültür Kitabevi
5.00 Kültür Kitabevi
5.00 Kültür Kitabevi
5.00 Kü Itür K it ab evi
4.00 İnkilâp Kitabevi
5.00 İnkilâp Kitabevi

Peyami Safa

TATBİKİ BİLİMLER
M. A. Sarpyener
Dr. Şükrü Şavlı
Prof. Dr. Nuri Ergene
C. Tahsin Boran
Ercüment Baktır
Dr. C. Zeki Önal
Dr. M. Karamızrak
A. Glucker
İbrahim Orga
İbrahim Orga
İbrahim Orga
İbrahim Orga
B. Rezzan Yüksel
Selâhattin Eser
Orhan Eyüboğlu
İbralli m Başoğlu

F. Tevfik Kardeş
Cevdet Pamir

Dr. Wilhelm Fröhlich.
F r" V/ i lhe İm Fröhl ich
Er. Wilhelm Fröhlich
F. Ali Örsan
F. Ali örsan
F. Ali Örsan
F. Ali Örsan
H. Aii Türken
L. A rif Keınber
L. A rif KenToer
Mehmet Işın
Vehbi Ayaş
Vehbi Ayaş
Vehbi Ayaş
Salih Zeki
S. Terfik
Ihsan Onnik
Lütfi A rif
Selçuk Kaskan
Muzaffer Bekman
Muzaffer Bekman
Muzaffer Bekman

10.00
2.50
3.00
10.00
10.00
2.-50
10.00
20.00
5.00
5.00
3.00
<•50
6.00
6.00
4.00
4.00

İstanbul Klinik Dersleri Yayınevi
İnkilâp Kitabevi
İnkılâp Kitabevi
İnkılâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
A. Halit Yaşaroğlu
A. Halit Yaşaroğlu
A. Haiit Yaşaroğlu
A. Halit Yaşaroğlu
Türk Neşriyat Yrd.
Kü 11ür Ki tabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi

Kitabevi
Kitabevi
Kitabevi
Kitabevi

5.00 Kültür Kitabevi
2.50 Kültür Kitabevi
10.00 Kültür Kitabevi
4.00 İnkilâp Kitabevi
10.00 İnkilâp Kitabevi
1.00 İnkilâp Kitab evi
12.50 İnkilâp Kitabevi
10.00 İnkilâp Kitabevi
5.00 İnkilâp Kitabevi
2.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
2.50 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
2.50 A. Halft Yaşaroğlu Kitabevi
2.50 İnkilâp Kitabevi
2.50 İnkilâp Kitabevi
2.50 İnkilâp Kitabevi
2.50 İnkilâp Kitabevi
4.00 İnkilâp Kitabevi
75 İnkilâp Kitabevi
1.50 İnkilâp Kitabevi
1.50
7.00
-.50
1.00
15.00
5.00
5.00
7.00
2.50
8.00
8.00

İnkilâp Kitabevi
İnkılâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi

10.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
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Kitabın Adı
—
—
—
—
—
—
—
—

Yazarın Adı

Kurakta Hububat Zira ati
Asri Tavukçuluk
Evde Ahçı Kadın
Tatlıcı
Alaturka ve Alfranga Yemek Öğretimi
Yemek ve TaJtlı Kitabı
Yemek Kitabı
Alaturka - Alafranga Yemek, Tatlı ve
Pastalar
— Alaturka Tatlı Komposto

Fahriye Nedim
Ekrem Yeğen

— 500 Yemek ve Tatlı Reçeteleri
— Ev Kadını Bilgileri

Fahriye Özdeniz
Cevat Yücesoy

Yaşar Aytın
Salih Zeki
Tosun
Hadiye Fahriye
E. Muhittin Yeğen
Dr. C. Zeki Önal
Necdet Deııgizer

Sayfa: 15
Fiatı Yayan veya Satan
3.00
2.50
5.00
3.00
22.50
12.50
5.00

A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
İnkilâp Kitabevi

5.00 jnkilâp Kitabevi
7.50 İnkilâp Kitabevi
12.50 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
1.20 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi

GÜZEL SA N ’ATLAR
— Amatör Fotoğrafçılık
— Optik ve Fotoğraf Öğreniyorum
— Pratik Fotoğrafçılık Dersleri
— Yeni Mektup Numuneleri
— Elimle Seçtiklerim
— Çoban Çeşmesi
— Büitün Cepheleriyle Yahya Kemâl
— Edebiyatımızda Mevlâna
— Mustafa Kemâl’in İstiklâl Destanı
— Mustafa Kemâl’in Anafartalar Destanı
— Kırk Halk Şairi, Hayatı, Eserleri
— Bir Ömür Böyle Geçti
— 23 Nisan Şiirleri
— Yerli Malı Şiirleri
— Türk Çocukları
— Güzel Yurdum
— Atatürk Şiirleri
— Sivaslı Karınca
— Halk Türküleri
— Atatürk İçin Şiir Antolojisi
Anadolu Efsaneleri
Yunus Emre
Yurt İçin Ulus İçin
Karacaoğlan
Leylâ ile Mecnun
Tabir ile Ziihre
19 Mayıs Çocuk Şiirleri
Ziya Göka.p Hayatı ve Şii’leri
Türk Halk Edebiyatı Antolojisi
Hüsrev ile Şiirin
Yurt Sevgisiyle Söylenmiş Destan
İstanbul’un Fethi
Atatürk Şendeniz
İğ, Mekik, İğne
Nasreddiıı Hocanın Nükte
Menşurun
dan ışıklar
Dört Yapraklı Yonca
Kocagözün Üzümleri
Kül Kedisi
Çizmeli Kedi
Resimli Nasreddin Hoca Hikâyeleri
Parmak Çocuk
Fatih İstanbul Kapılarında
Atatürk’ün Ölümü
Türk Efsaneleri
Pinofcyo
Robenson Krüzoe’nin Maceraları
Pollyanna
Guliver Cüceler ve Devler Ülkesinde
Meöımet ile Meral Serisi
Türküm
Kızılcık Dalları
Dudaktan Kalbe
Akşam Güneşi
Çalıkuşu
Acımak
Yaprak Dökümü
Büyük Türk Zaferleri
Kanunî Sultan Süleyman
İstanbul’un Fethi
Kahramanlar Geçiyor
Sultan Yıldırım Beyazıt

Dr. Wilhelm Frönlich
Cemâl
■ Raif Necdet
F. Nafiz Çamlıbel
E. Nafiz Çamlıbel
Hilmi Yücebaş
Cenap Ozankan
Cenap Ozankan
Cenap Ozankan
F. Nafiz Çamlıbel

F. Hüsnü Dağdarca
E. Cem Güney

Nevzat Yesirgil
Cevdet Kudret
Fuzilî
E. Cem Güney
A. Nüzhet Göksel
İlhan Başgöz
A. Nihat Tarlan
İsmail Ali Samur
İbrahim Minnetoğlu
Oğuz Kâzım Atok
Gri mm
Refik Gür
R. Halit Karay
Fahrünnisa Elmalı

R.
R.
R.
R.
R.
R.
F.
F.
F.
F.
F.

Nuri Güntekin
Nuri Güntekin
Nuri Güntekin
Nuri Güntekin
Nuri• Güntekin
Nuri Güntekin
F. Tülbenltçi
F. Tülbenltçi
F. Tülbentçi
F. Tülbenitçi
F. Tülbentçi

5.00 inkilâp Kitabevi
3.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
1.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
3.00 Türk Neşriyat Yrd.
5.00 Türk Neşriyat Yrd.
4.00 Türk Neşriyat Yrd.
6.00 Kültür Kitabevi
3.00 Kültür Kitabevi
2.50 İnkilâp Kitabevi
2.50 İnkilâp Kitabevi
' 5.00 İnkilâp Kitabevi
7.50 İnkilâp Kitabevi
50 Özyürek Yayınevi
50 Özyürek Yayınevi
35 Özyürek Yayınevi
35 Özyürek Yayınevi
50 Özyürek Yayınevi
2.50 Yeditepe Yayınları
3.00 Yeditepe Yayınlan
1.00 Yeditepe Yayınları
2.00 Yeditepe Yayınları
1.00 Yeditepe Yayınları
2.00 Yeditepe Yayınları
1.00 Yeditepe Yayınları
3.00 Yeditepe Yayınları
2.00 Yeditepe Yayınları
1.00 Rafet Zaimler Yayınevi
1.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
5.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
50 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
2.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
1.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
2.00 A. Halit Yaşaroğlu Kitabevi
1.00 Doğan Kardeş Yayınları
5.00
6.00
2.50
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.50
2.50
2.50
2.50
4.00
3.00
6.50
6.50
6.00
7.50
7.50
10.00
4.00
6.00
4.00
7.50
6.00
12.00
6.00

Anıl Kitabevi
A rif Bolat Kitabevi
Hilmi Kitabevi
R. Zaimerler Yayınevi
R. Zaimerler Yayınevi
R. Zaimerler Yayınevi
R. Zaimerler Yayınevi
R. Zaimler Yayınevi
R Zaimler Yayınevi
R. Zaimler Yayınevi
R. Zaimler Yayınevi
R. Zaimler Yayınevi
R. Zaimler Yayınevi
R. Zaimler Yayınevi
Amerikan Bord Neşriyat Dairesi
Amerikan Bord Neşriyat Dairesi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitaben

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 16

Kitabın Adı
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Turgut Reis
Cem Sultan
Akından Akma
Kristof Kolomb
Lâfohten Hikâyeleri
Keloğlan
Monte Kristo
Edison
Oğuz Han

Yazarın Adı
F. F. Tülbentçi
F. F. Tülbenjtçi
[Turhan Tan

— Atatürk’ün Romanı
— Güldüren Elitap
— Cehennemden Selâm
— Onuncu Köy
— Nasreddin Hoca
— Efkâr Tepesi
—• Fadime
— İnce Memed
— Orta Direk
— Şehitler
— Osmanoğulları
— Barbaros Hayrettin Geliyor
— Şah İsmail
— Yavuz Sultan Selim Ağlıyor
— Viyana Dönüşü
— Safiye Sultan
— Timurlenk
— Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
— Hayal ve Gerçek
— Çarığımı Yitirdiğim Tarla
— Peri Bacaları
— Yeşilkaya Savcısı
— Muhtar
— Onlar Ermiş Muradına
— Âşık Garip
— Sarı Traktör
— Karapürçek
— Atatürk Şiirleri Antolojisi
— En Güzel Türk Fıkraları
— Memleketin Sahipleri
— Yarbükü
— San Sıcak
— Teneke
— Ali
— Yeşeren Oflar
— Kerem ile Aslı
— Atatürk
— Atatürkle Konuşmalar
— Atatürk Diyor ki
— Hakkâri Dedikleri
— Yurdumdan
— Bizim Köy
— Acı Ama Gerçek
— Korkunç Yıllar
— Otuzbeş Yaş
— Toprak Ana
— Üç Şehitler Destanı
— Delice Böcek
— Çocuk ve Allah
— Eller Ekmeğe Doğru
— Bu Dağın Ardı
— Karacaoğlan
— Yunus Emre
— Halk Türküleri
— Halk Şiirleri
— Yılan Hikâyesi
— Köle Hanı
— Cihan Şoförü
— Çukurova Yaya Yana
— Bir Varmış Bir Yokmuş
— Acı
— Ahmed’in Kuzuları
— Vecizeler, Güzel Sözler
— Ya Hürriyet Ya Ölüm
— Âkile Hanım Sokağı
— Ateşten Gömlek
— Sinekli Bakkal
— Ömer Seyfettin Külliyatı

Ercüment Ekrem
M. Turhan Tan
Fakir Baykurt
A. GöLpmarlı
Fakir Baykurt
Selâmi İzzet
Yaşar Kemâl
Yaşar Kemâl
F. F. Tülbentçi
F. F. Tülbentçi
F. F. Tülbentçi
F. F. Tülbentçi
F. F. Tülbentçi
M. Turhan Tan
M. Turhan Tan
M. Turhan Tan
Peyami Safa
Mahmut Makal
Başaran
Yaşar Kemâl
İlhan Tarus
Fikret A n t
Neciıp Asım
E. Cem Güney
Talip Apaydın
M. Sunullah Arısoy

Mahmut Makal
Talip Apaydın
Yaşar Kemâl
Yaşar Kemâl
Orhan Hançerlioğlu
Cahit Külebi
E. Cem Güney
H. Y. Şehsuvaroğlu

Selâhattin Şimşek
C. Atuf Kansu
Mahmut Makal
Ali Faik Cihan
Cengiz Dağcı
C. Sıtkı Tarancı
F. H. Dağlarca
F. H. Dağlarca
F. H. Dağlarca
F. H. Dağlarca
İlhan Demiraslan
M. H. Hasanoğlu
Cahit Öztelli
A. G-ölpmarlı
iCahüt Öztelli
Cahit Öztelli
Samim Kocagöz
İlhan Tarsus
Samim Kocagöz
Yaşar Kemâl
E. Cem Güney
Muzaffer Buyrukçu
Samim Kocagöz
Haşan Basri Erki
A. Naci Karacan
H. Edip Adıvar
H. Edip Adıvar
H. Edip Adıvar.
Ömer Seyfettin
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Fiatı Yayan veya Satan
6.00
7.50
7.50
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
10.00
10.00
7.50
4.00
2.50
10.00
10.00
4.00
5.00
6.00
5.00
5.00
7.50
7.50
7.50
2.50
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
6.00
6.00
1.00
1.00
1.00
6.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Ak Kitabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Yayınevi
Kültür Yayınevi
Kültür Yayınevi
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Remzi Kitabevi
Remzi Kitabevi
Remzi Kitabevi
Remzi Kitabevi
Remzi Kitabevi
Remzi Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi'
İnkilâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi.
İnkilâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
İnkilâp Kitabevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yay meri
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yaymevi
Varlık Yaymevi

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
8.00
2.50
5.00
5.00
7.50
25.00

Varlık Yaymevi
Yedi tepe Yayınları
Yeditepe Yayınlan
Yedi tepe Yayınları
Yeditepe Yayınları
Yeditepe Yayınlan
Yeditepe Yayınları
Yeditepe Yayınlan
A. H. Yaşaroğlu Kitabevi
A. H. Yaşaroğlu Kitabevi
A. H. Yaşaroğlu Kitabevi
A. H. Yaşaroğlu Kitaibevi
A. H. Yaşaroğlu Kitabevi
A. H. Yaşaroğlu Kitabevi

H
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Kitabın Adı
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Halâs
Mustafa’nın Romanı
Bizim Mahalle
Senede Bir Gün
Üryan Efe
Hüsrev ile Şirin
Nasreddin Hoca Fıkraları
Bektaşi Fıkraları
Çoban Ateşi
Yolların Tükettiği Adam
Yurdumun Dört Bucağı

— Halk Borusu

Yazarın Adı

Sayfa: 17

Fiatı Yayan veya Satan

Mehmet Rauf
Z. Mesut Alsan
Kemâl Aitınkaya
İnsan Koza
M. Hayri Egeli
A. Nihat Tarlan
A. H. Yaşaroğlu
A. H. Yaşaroğlu
Yahya Saim
Turgut Evren
H. N. Zorlutuna

3.00
2.50
5.00
2.50
1.00
50
2.00
2.50
50
2.00
2.50

Necmi Necefi ve Helen Hinckley

3.50 Amerikan Bord Neşriyatı

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi

TARİH VE BİYOGRAFİ
— Osmaıılı Padişahları
— Türkler İçin Söylenen Büyük sözler
— Türk Çanakkale
— Abdülhamüt ve Yıldız Hatıraları
— Topkapı Sarayı
— Resimli Medeniyet Tarihi
— Fatih Sultan Mahmet
— Şair ve Ediplerin Hayatı
— Kemalist
— Kaygusuz Abdal, Hayatî Kul Himmet
— Dede Korkurt
— Nesimi, Usulî, Ruhî
— Meşhur Hükümdarlar
— Seyyahlar
— Kahramanlar
— Mucitler
— Atatürk’ün hayat ve savaşları"
— Nükte ve Fıkralarla Atatürk
— Bütün Osmaıılı Tarihi Hülâsası
— Türkiye Tarihi
— Türk’ün Altın Kitabı. Gazi’nin Hayatı
Mustafa Kemâllerin
— Atatürk'ün Hayatı ve Ölümü
— Anadolu Evliyaları
— Köroğlu
— Karacac-ğlan
— Battal Gazi
— Türk Saz Şairleri Hakkında
Araştır
malar
— Bir Avuç Toprak İçin
— Başak Taneleri
— Görülen İtalya
— Benim A ta türküm
— Amerikanın keşfinde Türkler
— Köyden yetişen Türk Büyükleri
— Köroğlu
— Rıza Tevrik
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Yahya Kemâl
Yunus Emre
Aşık Kerem
İncili Çavuş
Karacaoğlan
Aşık Veysel
Aşık Garip
Bahçet Kemâl
Atatürk
Bilmece — Bulmaca — Düşünce
Karbeyaz
Yörük Kızı
Yuva
Sesleniş

M. Şevki Yazman
Tahsin Paşa
R. Ekrem Koçu
Ziya Emiroğlu
R. Ekrem Koçu
Murat Uraz
Şeref Aykut
A. Gölpmarlı
Suat Hizarcı
A . Gölpmarlı

E. B. Şapolyo
Habil Adam
Nezihe Araz

Hasaıı Eren
İ. Kuyumcu
Vefa Eiibol
EkrenıAltınkaynak
(Çocuk Kitabı)
Sabrı Tümer
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınları
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınları
Türk Köyü Yayınları
Türk Köyü Yayınları
Türk Köyü Yayınları
Türk Köyü Yayınları
Türk Köyü Yayınlan
Türk Köyü Yayınları
Türk Köyü Yayınları

10.00
1.00
5.00
2.50
15.00
3.00
5.00
2.50
1.50
2.00

Kültür
Remzi
A. H.
A. H.
A. H.
A. H.
A. H.
A. H.
A. H.
Vaıiık
V arlık
Varlık

Kitabevi
Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yaşaroğlu Kitabevi
Yayın evi
Y ay meri
Yayınevi

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
.0.00
10.00
15.00
7.00
1.00
25.00
4.00
3.50
3.00
3.00
4.00
2.50

Özyürek Yayınevi
özyürek Yayınevi
Özyürek Yayınevi
Özyürek Yayınevi
Özyürek Yaymeri
Özyürek Yayınevi
Özyürek Yayınevi
înkiiâp Kitabevi
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Türk Neşriyat Yrd.
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Kültür Kitabevi
Ak Kiltabevi
Aml Kitabevi
2. Er San.Ens. Öğ. (Ankara)
Kooperatif Müdüıü (Güdül)

6.00

1.00
6.00
1.50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
3.00

Doğan Kardeş
Kara Harbokulu Topoğrafya Başöğ.
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayım (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayım (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayım (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayım (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayım (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Türk Köyü Yayın. (İsparta P. K. 32)
Engin Tonguç 67. Sokak No: 1/7
Bahçelievler — Ankara

— Pertelezi Çocuklar Köyü

İ. Hakkı Tonguç

— Türkçülüğün esasları

Ziya Gök aİp

— Hüseyin Rahmi ve halk türküleri
— Mehmet Akif

1.00 Varlık Yaymevi İstanbul

Cahit Öztelli

1.00 Varlık Yayınevi İstanbul

Zahir Güvemi i

1.00 Varlık Yayınevi İstanbul

— Cenap Şahabetitin
— Mehmet Emin
Kaygusuz Abdal Hatai Küıhimmeti

Hikmet Dizdaroğlu

1.00 Varlık Yayınevi İstanbul

Ferlıan Oğuzkan

1.00 Varlık Yayınevi İstanbul

A. Gölpmarlı

1.00 Varlık Yaymevi İstanbul
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Y A Y IN L A R IN D A N OKUMA ODALARINA
SATIN ALIN ACAK KİTAPLARIN LİSTESİ
Kitabın
Sıra No:

Kitabın
Sıra No :

Adı

1
2
3
4

Adı

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nutuk I, II, III
Birinci Yıl Kitabı
ikinci Yıl Kitabı
Üçüncü Yıl Kitabı
Halk Okuma
İlkokulun bütün ders kitapları
Ortaokulun bütün ders kitapları
Lisenin bütün ders kitapları
Türkçe Sözlük
Ormanlarımızda Birgiin
Karacaoğlan
Sıtma
İstiklâl Savaşı
Hububatın Başlıca Düşmanlan ve Bunlardan Korunma Çareleri
Yurdumuzda Bulunan Başlıca Kemirgenler
Hikâyeler
Kanuna Göre Köy Nasıl İdare Edilir
Yurdumuzda Nasıl Yerleşmişiz
Sığırlann Bulaşıcı Hastalıkları
Topraklarımızı Nasıl Korumalıyız
Yavuz Sultan Selim
Yıldırım Beyazıt
Vergilerimiz
Köse ile Muhtar
Tiryaki Haşan Paşa ve Kanije Savaşı
Köyde İçme ve Kullanma Suyu
Mahkeme İşlerimiz
Bağcılık
Meyve ve Sebzelerin Kurutulması
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Köylü ile Başbaşa
Atatürk
Altın Kız
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•İnMiâzın ötkünçleri
Küçük Çocuklarda Yaramazlık
Küçük Trott
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Cengiz Han - H. Â. Ediz
Çocuk Kütüphaneleri
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Fatih
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M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D D R L U Ğ O N C E HE R HAFT A P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

BAKANLIĞI

MiLL

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ l T İ V
B A K A N L I ĞI Y A YI M M U D O R l O 5 C N E
G O N D E R i L M E L i D • r-

CİLT: 25
takdirde dersinin en az olduğu günlere ko
nulmasına itina edilmesi lüzumunun orta
dereceli okullara tebliğini rica ederim.

G E N E T G E L P K :
vüksek

ö ğ r e t im

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

liyografya Dergisinin 6. cildinin 3-11. sa
yılarının her der 2 eli okul öğretmenleriyle
Eğitim Enstitüleri, lise ve İlköğretmen
Okulları ikinci dönem öğrencilerine tavsi
yesi uygun görülmüştür.

Mehmet Arslantürk
Miîî Eğitim Bakanı y.

Sayı- 268.1

İ

5843
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Yüksek Öğrenim öğrenci Yurtları

Sayı: 660-03340

24-2-1962

VALİLİKLERE

5845

Mehmet Arslantürk

j
.

Miîî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Înkilâp K'tabevi tarafından yayımla
nan aşağıda adları yazılı eserlerin ilgilile
re duyurulması uygun görülmüştür.

Bundan sonra Resmî Yurtlarla ve
Kredi talepleriyle ilgili
yazışmaların bu
Kurum ile yapılması gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakam y.

N. Adil Erkman

Konu: “ Kanarya Nasıl Bakılır” ile “ Pra
tik Ana Arı Yetiştirmek” adlı eser
ler h.

1 — 5375 sayılı Kanun hükümlerine
göre Bakanlığımızca idare edilmekte olan
‘‘Yüksek Öğrenim öğrenci Yurtları ve Aş
evleri” , 22 Ağustos 1961 tarihli, 10887 sa
yılı Resmî Gazete ile yayımlanan 351 sayı
lı Kanun gereğince bu kere kurulan “ YÜK
SEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR
KURUMU” Genel Müdürlüğüne devredil
miştir.

2 — 5661 sayılı Kanun gereğince ger
çek ve tüzel kişiler tarafından açılmış veya açılacak olan özel öğrenci yurtları ise,
yuıkarda sözü edilen 351 sayılı kanun hü
kümleri dışında bırakıldığından bu gibi
yurtlar hakkında, evvelce 598 sayılı Teb
liğler Dergisinde yayımlanan 5-7-1950 tarihii ve 2875 sayılı tamim .esasları dahilin
* * işlem yapılmasına devam edilecektir,
'Bilgi edinilmesini rica ederim. _

j

“ Şefika Doğdu Mercanlıgil, P. K. 60
Yenimahalle — Ankara” adresinden 100 er
kuruş karşılığında temin edilebilecek olan
bu dergilerin ilgililere duyurulmasını rica
ederim.

“ İnkılâp Kitabevi, Ankara Caddesi No:
95 — İstanbul” adresinden 500 er kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tapların ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
Mehmet Arslantürk
Miîî Eğitim Bakanı y.
1 — Kanarya Nasıl Bakılır
2 — Pratik Ana A n Yetiştirmek

!
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-03053

9-2-1962

Sayı: 616.1565-03444

27-2-1962

5848
Konu: “ Haıput Yollarında” adlı eserin
3. cildi h.
İshak Suniguroğiu tarafından yayımla
nan “ Harput Yollarında” adlı eserin 3.
cildinin orta dereceli okulların öğretmen
lerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ İshak Sunguroğlu,. Kâğıthane
Caddesi Sungur Ap. No: 74-2, Maçka —
İstanbul” adresinden 20 lira karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Miîî Eğitim Bakanı y.

5846

-

Konu: “ Malzeme İmalı” adlı eser h.

ORTA ÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5. Şube
Sayı: 420.1 (35) - 2084

13-2-1962

5844

Sabahaddin Yeşil’in yayımladığı “ Mal
zeme İmali” adlı eserin İlkokul öğretmen
leri ile İlköğretmen Okulu
öğrencilerine
tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Sabahaddin Yeşil, P. K. No: 1 —
Edirne” adresinden 150 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kiı’tabm ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
Mehmet Arslantürk
Miîî Eğitim Bakanı y.

Konu: Orta dereceli okullarda öğret
menlerin nöbet günleri h.
VALİLİKLERE
Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 59.
maddesinin (b) fıkrası hükümlerine aykırı
olarak nöbet görevlerinin, bir çok okullarda
öğretmenlerin derslerinin çok olduğu gün
lere konulduğu genel durum teftişleri sonu
cunda tesbit edilmiştir.
Nöbet görevinin yukarıda belirtilen hü
kümler dahilinde öğretmenlerin derslerinin
bulunmadığı veya her gün dersi bulunduğu

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2/136-03442

27-2-1962

5847
Ivonıı: “ Yeni Yayınlar” adlı Aylık
Bibliyografya
Dergisinin
6.
Cildinin 3-11. sayıları h.
Şefika Doğdu Mercanlıgil tarafından
yayımlanan “ Yeni Yayınlar” adlı aylık Bib-

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 03447

27-2-1962

5849
Konu: “ Arkadaş” adlı dergi h.
VALİLİKLERE
Türkiye Halk Eğitimi ve Sosyal Geliş
tirme Derneği tarafından ayda bir çıkarıl
makta olan “ Arkadaş” adlı derginin 2, 3,
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sayıları Bakanlığımızca
incelenmiş halk okuma odalarınca satmalmabileceği sonucuna varılmıştır.
“ Türkiye Halk Eğitimi ve Sosyal Ge
liştirme Derneği
Başkanlığı — Ankara”
adresinden 50 şer kuruş karşılığında temini
mümkün olan söz konusu derginin alâka
lılara duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Miîî Eğitim Bakanı y.

Sayfa: 20

Millî Eğittim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2/172-03451

27-2-1962

5850
Konu:

“ Erkek Ortaokul Matematik
Dergisi” cilt II. h.

Sevim Aksoy’un yayımladığı “ Ortao
kul öğrencilerine tavsiye edilmesi uygun
görülmüştür.
“ Sevim Aksoyî Posta Kutusu No: 126
— Eskişehir” adresinden 750 kuruş karşılı
ğında temin edilebilecek olan bu kitabın il
gililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Miîı Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 03696

5-3-1962

5851

Konu: Müesseselerin et ihtiyacı h.
Bt ve Balık Kuruntunun et satışı yap
tığı vilâyetlerdeki resmî müesseselerin ku
rumdan satmalacakları et ihtiyaçları için,
2490 sayılı kanunun uygulanmasına lüzum
olmadığı hakkında yukarıda adı geçen Ku
rum Genel Müdürlüğünden alınan tamimin
bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğince işlem yapılmasını rica ede
rim.
Hehınet Arsîantürk
Millî Eğitim Bakam y.

ET VE BALIK KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel adresi: ETBALIK
Millî Eğitim
Bakanlığına
ŞEHİR

Tarih: 27 Şubat 1962
İşaret: C. 2341/60
Numara:
418
VRcvd7Bş(E û

5852
Özü: Resmî müesseselere et satışları h.
Resmî sektöre dahil bulunan müesse
selerin et ihtiyaçlarının Kurumumuzca kaı-

îi—----1 ----------- -—.—.—_ _____
!
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şılanması hususunda Başbakanlığın 24 5-1961 tariıh ve 27-2237 sayılı
emirleri
gereğince geçen yal girişilen
teşebbüsat,
Bakanlıklarının da müzahareti ile başarılı
olmuş, ancak bir kısım müessese 2490 sa
yalı Arttırma - Eksiltme ve İhale Kanununa
tâbi olduklarmı ileri sürerek ihtiyaçlarını
eksiltme yoluyla
karşılamak hususunda
ısrar etmişlerdir. Halbuki Başkanlığın yu
karıda tarih ve işareti kayıtlı emirlerinde
de yazılı olduğu üzere 2490 sayılı ArttırmaEksiltme ve İhale Kanununun I. maddesi
mucibince işbu kanun hükümlerine tâbi tu
tulan daire ve müesseselerle sermayesinin
tamamı veya en az yarısı Devlet veya Devlert Teşekkül ve Müesseseleri
tarafından
verilmek suretiyle kurulan
müessese ve
teşekküller arasında Millî Korunma Kanu
nu tatbik mevki’inde kaldığı müddetçe ya
pılacak alını ve satım muamelelerinde Arttırnıa-Eksi itme ve İhale Kanunu hüküm
lerinin tatbik edilmemesine dair olan 792
sayılı Koordinasyon Heyeti kararının, 79
Sayılı Kanunun 10 ve geçici 2. maddeleriyle
yürürlüğü devam ettiği cihetle bahis konu
su daire ve müesseselerle Kuıumumuz ara
sında yrapılacak alını ve satımlarda 2490
sayulı ahkâmı tatbik edilmemektedir.
Bu cihet tereddüde düşen müesseselere
izah edilmiş ise de bunlardan bazıları yrine
de ikna edilememiş ve ihtiyaçlarını müte
ahhitler marifetiyle karşılamayla devam et
mişlerdir. Halbuki yukarıda da arzedildiği
veçhile mevzuat bakımından ihtiyaçm Ku
rumdan
karşılanmasında hiç bir sakınca
bulunmamaktadır.
Bir taraftan resmi sektörün et ihtiyaç
larının kalite, sıhhat ve tartı emniyeti ba
kımından hiç bir şüphe ve tereddüde ma
hal kalmayacak tarzda temini, diğer taraf
tan ise Devlet Sermayesi ile çalışan Kuru| mumuzun alım, istihsal vs satış faaliyet
lerini genişletmek suretiyle daha müessir
bir tarzda kuruluş gayelerini tahakkuk et
tirmesi maksatlarıyla
alınmış olan Baş
kanlığın kararının ışığı altında Kurumumuz, müessesi bulunduğu mahallerde resmî
müessesatm et ihtiyaçlarını karşılamak
üzere hazırlıklarını tamamlamış bulunmak
tadır.

23

34

5 Mart 1962
Devam eden kuraklık dolayusiyle, geıe-kli tedbirleri
şimdiden almış bulunan
Kurumumuzla bağlantı yapmayacak resmî
müesseselerin bu sene et ihtiyaçlarım te
minde sıkıntılı durumlarda karşılaşmaları
nın muhtemel bulunduğunu aynca tebarüz
ettirmek isteriz. Gerek bu husus ve gerek
se kalite, Sıhhat ve tartı emniyetinin sağ
lanması bakımından resmî teşekküllerin et
ihtiyaçlarım Kumulumuzdan temin etmele
rinde Büyük menfaatleri bahis konusudur.
Bu itibarla ve Başikanlık emrinde gü
dülen maksatların tahakkukunu teminen
Bakanlığınıza bağlı aşağıdaki mahallerde
bulunan teşekkülere 1962 malî yılı et ihti
yaçlarım Kurumumuzdan temin
etmeleri
yolunda k afi talimat verilmesini ve neti
cenin iş’arma emirlerinizin saygılarımızla
arz ve rica ederiz.
Bütün Bakanlıklara arzolunmuştur.
Et ve Balık Kurumu
Genel Müdürlüğü
Resmî Sektörlere et satışında
bulunabileceğimiz mahaller:
İstanbul
Ankara
Konya
Erzurum
Trabzon
Zonguldak
İzmir
İzmit
İskenderun
Burdur

DÜZELTME:
Ahmet Kantar-Mehmet Kantar tarafından
ymzılan 15 mayıs 1961 tarih ve 1153 sayılı
ders kitaplarına ait tebliğler dergisinde-"'
yreralan “ Tannı Dersleri orta I, II, III
adlı eserin satış fiatmin 305 kuruş olma
yıp 315 kuruş olduğu düzeltilerek ilgililere
duyurulur.
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A N K A R A — M İL L Î E Ğ İT İM B A S IM E V İ

İ

T. C.
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BA K A NL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HER '■NAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ L İ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:
Karar t: 26-2-1962

Konu: Akşam Liseleri Yönetmeliğinin
4. maddesinin değiştirilmesi h.

lunca iki yılda bir seçilecek 5-7 öğretmen
ve asistandan teşekkül eder. Komisyon, iş
lerini
yürütmek için enstitü memur ve
müstahdemlerinden faydalanır, bu kimse
lere hizmetleri karşılığında komisyonca
takdir edilecek ücretler verilebilir.

18-12-1958 tarihli ve 333 sayılı karar
la kabul edilmiş bulunan Akşam Liseleri
Yönetmeliğinin 4. maddesinin
değiştiril
mesine dair Özel Okullar Genel Müdürlü
ğünün 18-1-1962 tarihli ve 97 sayılı teklif
yazısı ve ekleri incelendi:
Özel ve resmi akşam liselerinde görev alan
öğretmenlerin çoğunun, resmi okullarda
çalışmakta bu'undukları dikkate alınarak,
bahis konusu yönetmelik maddesinin aşağı
da yazıldığı şekilde değiştirilmesinin Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş
tırıldı.

Madde 2 — Komisyon, yayınlanacak
eserleri, enŞtitü bütçesinde bu işe ayrılmış
ödeneğin
sağlıyacağı
imkân
ölçüsüne
göre sıralamakla, derginin neşrini bu
imkân içinde tahakkuk ettirmekle ve ya
yın işlerini ona göre düzenlemekle görev
lidir.

Madde 4 — Akşam liselerinin öğrenim
süresi dört yıldır. Her ders yılı, biri 15
eylülden 1 şubata, diğer 16 şubattan 15 ha
zirana kadar olmak üzere iki yarı yıldır.

¡Madde 4 — Yayın komisyonu, enstitü
öğretmenlerinin öğretim yılı içinde yayı
mını tasarladıkları eserlerin ve makalele
rin bir listesini
öğretim yılı başmda bu
öğretmenlerden alır.

Birinci, ikinci sınıf
program!annın,
bu sınıflara devam eden öğrencilerin sevi
yelerine göre üç sömestirde okutulması için
okul idaresince tedbirler alınabilir.
Uygundur.
>22-2-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 30

BAKANLIĞI YAYIM M Ü D O R L O Ğ O N E
G O N D E R İ L M E L ı D l R .

12 MART 1962

OİLT: 25

Karar s: 29

ABONESİ 2 5 0 KURUŞTUR.
TUTARI
M ALSANO IKLAR I N D A N B İ R İ N E Y AT IRILM AL I VE
A L I N A C A K M A K B U Z M İL L İ EĞ İTİM

YILLIK

ABONE

Karar t: 26-2-1962

Konu: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü
Yayın Yönetmeliğinin kabulü h.
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Ya
yın Yönetmeliğinin ekli örneğine göre ka
bulü hususunun Bakanlık Yüksek Maka
mının tasviplerine sunulması kararlaştı.
Uygundur.
22-2-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü
Yayın Yönetmeliği
Madde 1 — Enstitüce
yayınlanacak
Türkçe ve Yabancı dillerde telif ve tercü
me eserlerin ve “ İstanbul Yüksek İslâm
Enstitüsü Dergisi” nin bastırılması ve ya
yımı, yayın komisyonunun kakarına bağlı
dır. Yayın komisyonu, öğretmenler kuru-

Madde 3 t- Enstitü dergisinin her nüs
hasının hacmini tayin etmek, bu nüshalara
konacak yazılan tesbit etmek ve derginin
abone işleri ile parasız dağıtma
işlerini
düzenlemek, komisyonun görevleri arasın
dadır.

Madde 5 — Öğretmenler, öğretim yılı
başında komisyona listesini verdikleri eser
leri ve makaleleri ve bunlar hakkında ko
misyonun istediği bilgiyi, komisyonun iste
diği zamanda vermekle ve gerekli açıkla
maları yapmakla görevlidirler.

SAYI: 1194
sayılır (Takılar kelime olarak hesaba ka
tılmaz). Bu sayfalardaki kelimelerin top
lamı (10) a bölünür. Böylece, dolu bir say
fada ortalama olarak kaç kelime bulunduğu
tesbit olunur.
b) Eser müsveddelerinin tamamında
kaç dolu sayfa bulunduğu tesbit edilir.
Bundan sonra dolu olmıyan sayfalardaki
yazı satıhları ayrı ayrı ölçülüp toplamı bir
tam dolu sahife sathına kıyasla hesaplana
cak sayfa sayısı, tesbit edilmiş bulunan do
lu sayfalar sayısına katılır.
c) a bedine göre tesbit olunmuş dolu
sayfa ortalama kelime sayısı ile, b ye gö
re hesaplanmış dolu sayfa sayısı bir biriy
le çarpılır. Bu suretle telif hakkı ödenecek
metindeki bütün kelimelerin
sayısı elde
edilmiş olur. Buna, 9. maddeye göre klişeli
olacak kısımlara karşılık bulunan kelime
sayısı da katılır ve toplam (200) e bölü
nür. Bolü, itibari sayfa sayısını verir.
Madde 11 — Telif hakkı, yayınlanan
eserin her baskısı için ayrı ayrı ödenir.
Her baskının sayısı, yayın komisyonunca
ihtiyaca göre tesbit edilir.
Madde 12 — Yayınlanacak bir eserin
telif hakkının ödenebilmesi için, enstitü
müdürlüğüne:

Madde 6 — öğretmenler, yayımım ta
sarladıkları kendilerine veya asistanlarına
ait eser ve makalelerin listesini, bunlara
ait bilgi ve açıklamaları, yayın komisyonu
na yazılı olarak verirler.

a) Eserin bir baskısı üzerinde müellif
veya mütercime ait her türlü hakların yö
netmelik hükümlerine göre İstanbul Yük
sek İslâm Enstitüsüne devrolunduğruna ve
prova tashihlerinin müellif veya müterci
min kendisi tarafından yapılacağına veya
yaptırılacağına dair senedin verilmesi.

Madde 7 — Dergiye girmesi istenilen
asistanlara ait yazılar, bu asistanların bağ
lı bulundukları öğretmenler tarafından ya
yın komisyonuna verilir.

b) Eserin, muhteva,
resim, harita ve şekilleri
hal dizgiye başlanabilecek
ile yazılmış olarak teslim

Madde 8 — Enstitüde
yayınlanacak
telif ve tercüme yazılarla metinlerin telif
hakları itibarî sahife esasına göre ödenir.
200 kelimelik bir metin bir itibari sayfa
sayılır. 100 den fazla kelimeyi ihtiva eden
sayfalar tam olarak kabul edilir. 100 den
eksik çıkan sayfalar için 10. maddenin b
bendine göre işlem yapılır.

Madde 13 — Basılacak eserlerin müel
lif veya mütercimleri isterlerse, müsvedde
lerin teslimini müteakip telif hakkının üçte
ikisi kendilerine peşin olarak ödenir. Geri
kalan miktar, eserin baskı işi tamamlandık
tan sonra, kesinleşen basılmış sayfaalr esas
alınarak ve herhalde müsveddelerin Ensti
tüsü idaresine teslimi tarihinden itibaren
azamî üç sene içinde ödenir.

Madde 9 — Resimli ve baritalı eser
lerde, resim, fotoğraf ve şekiller orijinal
ise veya eser sahibi tarafından çizilmiş ve
ya
hazırlanmış ise, basıldıkları
zaman
bunların dergi veya kitapta alacakları yer
de, santimetre kare başına iki kelimelik bir
metin mevcut olduğu kabul edilir.
Madde 10 — Müsveddeler üzerinde ke
lime ve sahife sayım işi şu suretle yapılır-'
a)
Müsveddelerin muhtelif yerlerinden
metinle tam dolu 10 sayfenin kelimeleri

imlâ, dil, terim,
bakımından der
surette makine
edilmesi şarttır.

Madde 14 — İtibarî sayfa başına, te
lif eserlerde veya Türkçeden başka bir dil
le yapılan telif ve tercümelerde 20 lira te
lif ve tercüme hakkı, Türkçeye
yapılan
tercümelerde 15 lira tercüme hakkı verilir.
İkinci ve ondan sonraki baskılar yine ens
titüce yapıldığı
takdirde bu miktarların
üçte ikisi nisbetinde telif veya tercüme hak
kı ödenir. Mevcudu 50 den aşağıya düşen
<ve enstitüce ikinci ve daha sonraki baskı
ları yapılamıyan veya yapıLmaıyan eserle-

Sayfa: 22

Millî Eğitim Bakanlığa Tebliğler Dergisi

trin müellif veya mütercimleri,
enstitüye
•bilgi vermek suretiyle, eserlerini başka
■yerlerde bastırma hakkına sahiptirler.
Madde 15 — Bastırılan her eserden
müellif veya mütercimine parasız olarak
•ayrıca 50 nüsha verilir. Bunun dışında pa
rasız kitap verilmesi veya baskı ve kâğıt
masrafı müellif veya mütercime ait olmak
üzere ilâve olarak bir miktar kitap bastırıl
ması caiz d'eğildir. Dergide yazısı çıkanlara,
o sayıdaki yazısından, ayrıca 50 nüsha ay
ın basım verilir. Ayrı baskısı yapılan yazı
müstakil bir kitap olarak neşredilebilecek
hacim ve durumda ise, yayın komisyonu
nun karariyle ve kâğıdı müellif vermek
şartiyle 250 müstakil ayrı basım müellif
hesabına yaptırılabilir.
Madde 16 — Yabancı dilde yazılıp he
nüz bastırılmamış bir eserin tercümesinin
bastırılması halinde, müellife ödenecek te
lif hakkının üçte biri mütercime verilir.
Madde 17 — Bastırılacak eserlerin ve
enstitü dergisinin her sayısının, enstitü
içi ve dışı satış fiyatlarını ve satıcılara
bırakılacak yüzde nisbetini yayın komisyo
nu tesbit eder.
Madde 18 — Yayın komisyonu tara
fından enstitü dergisinde

yayınlanmış ve

el kitabı veya broşür mahiyetinde olarak
öğrencilerin

faydalanabileceklerinde

fak edilmiş makaleler için, ihtiyaç

itti
nisbe-

tınde ayrı basım yapılarak ve üzerine fi
yat konarak satışa arz karan verilebilir.
Madde 19 Enstitü dergisinde yayınla
nacak yazıların, enstitü

yönetmeliğindeki

üzere enstitü yayın komisyonuna

incelettirilir. Ko

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-03586

misyon üyeleri bu yazıyı incelemiye yetkili
olmadıklarını

bildirirlerse, eser dışardan

bir uzmana incelettirilir.

2-3-1962

5854
Konu: Ağlayan Kaya Çayla” adlı ki
tap h.
\

Geçici madde — Bu yönetmeliğin yü
rürlüğe girmesinden önce baktırılarak ya
yınlanmış telif ve tercüme eser ve maka
leler hakkında: “ Maarif

Vekâletince öde

necek kitap ve makale telif haklarına dair
talimatname” hükümleri uygulanır.

Fe&hi Candaş m yayımladığı “ Ağlayan
Kaya (Ç ayla)” adlı kitabın
İlkokullara
tavsiye edilmesi uygun görülmüştür.
“ Fethi Candaş, 1215. sokak No: 28 __
Dire I — İzmir” adresinden 40 kuruş karşı
lığında temin edilebilecek olan bu kitabın
ilgililere duyurulmasını rica ederim.
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

G E N E L G E L E R :
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-03584

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
2-3-1962

Sayı: 660-03827

5853

7-3-1962

5855
Konu: “Elveda” adlı şiir kitabı h.

Konu: “İlkokul Şiirleri” jftdlı kitap h.

Ramazan özyılm az’m yayımladığı “El

Yüksel Erkekli’nin yayımladığı “ İlkokul
Şiirleri” adlı eserin İlkokul

birinci devre

öğrencilerine tavsiye edilmesi uygun görül

veda ’ adlı şiir kitabının okul kooperatifle
rinde satışa konulması uygun görülmüştür.

müştür.

“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerin-

“ Yüksel Erkekli P. K. No: 60 — Balı
kesir” adresinden 75 kuruş karşılığında te
min edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

amaçlara uygun bulunmaları ve İlmî mahi
yette olmalan lâzımdır. Dergide

verilen

yazılar, genel sekreter tarafından komis
yon üyelerinden birine

12 Mart 1962

basılmak

den” veya “ Ramazan Özyılmaz; Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Okuma Yazma Okulu Öğ
retmeni — Manisa’ ’ adresinden 150 kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere

duyurulmasını rica ederim.

Mehmet Arslantürk

N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

Millî Eğitim Bakam y.
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ANKARA -

M lLLl EĞİTİM BASIMEVİ

T. C.
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAY'IM
M O D O R L U Ğ O N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI K A R I L I R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R t
P A R A S I Z
GON D E R İ L İ R .

»w»

__

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR ı N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK BU Z M İL Lİ EĞİTİM

***

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

B A K A NL I ĞI Y A YI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
19 MART 1962

CİLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararları:

SAYI: 1195

Madde 6 — Dershane ilgili makamlar

yönetmeliği ve Valilikten

ca alınacak sıhhî tatil kararı dışında her
Karar s: 32

Karar t: 27-2-1962

Konu: İstanbul - Özel Başarı Dersaııesinin Öğretim Yönetmeliğinin
kabulü h.
İstanbul'da Sevgi Efe tarafından açı

de, peşin alman ücretlerden ders yapılma
yan saatelere isabet eden miktar müdavim

Karar s: 35

lere geri verilir. Disiplin kararı ile ilgisi

Konu: Fenerbahçe Özel Ender îlk ve
Ortaokulu Öğretim Yönetmeli
ğinin 4. maddesinin değiştiril
mesi h.
,
j

kesilenlere, kendiliğinden terkedenlere pe
şin alınmış olan ücretleri iade edilmez.

meliğinin, Özel Okullar Genel Müdürlüğü

Öğretim:

teklif

yazısı üzerine, ilişik örneğine göre kabulü
hususunun Bakanlık Makamının

tasvibine

arzı kararlaştı.

göre hareket olunur.

ne sebeple olursa olsun kapatıldığı takdir

lan Özel Başarı Dersanesi Öğretim Yönet
nün 27-1-1962 tarihli ve 141 sayılı

re olup devamlıdır. Ancak millî bayram ve
genel tatillere dair olan kanunda

27-2-1962

yazılı

Madde 8 — Derslerin günün hangi sa
atinde yapılacağı, haftada okutulacak ders

Mehmet Arslantürk

lerin çeşitleriyle saat tutarları, Millî Eği

Millî Eğitim Bakanı y.

tim Müdürlüğünce tasdik edilecek günlük
vakit ve haftalık ders dağıtma cetvellerine
göre yapılır. Okul öğrencilerinin dersleri,

Başarı Özel Dersanesinin Öğretim
Yönetmeliği

Ders

süresi 50 dadikadır.
Madde 9 — Öğretimde, resmi okul pro

Kuruluş:
Madde 1 — İstanbul’da Sevgi Efe ta
rafından açılan Özel Başarı Dershanesinin
gayesi öğrenciler ile bilumum

saat 19.30 dan sonraya bırakılmaz.

taliplerin,

lisan, matematik ve fen derslerinden müş

gramları ile ders kitapları takip

olunur.

Bu husus için gerekli malzeme ve araçlar
dershane idaresince sağlanır.

yapılır. Ancak, müdavimlerin

öğrenim ihtiyaçlarına cevap vermektir.

ihtiyaçları ayın guruplar halinde yetişme

tarafından idare edilir.

lerini ve cins farkına göre
gerektiriyorsa dershane

leri ibraz edenler alınır.
Madde 4 — Dershaneye devam etmek
istiyenlerden şu belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı (aslı veya örneği)
b) Öğrenim belgesi
c) Sağlık ve aşı raporu
d) Usulüne göre düzenlenmiş iyi hal
kâğıdı (öğrenci olanlardan istenmez)
Ücret:
Madde 5 — Her yıl derslere başlama
dan önce Valilikçe tasdik edilecek tarifeye
göre ve ders saati üzerinden aylık hesa
biyle (veya on ders esası) üzerinden pe
şin olarak tahsil edilir.

26-t2-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

ayrılmalarını

idaresince buna

göre tedbir alınır.

G E N E L G E L E R :

îdare ve Disiplin:
nı taşıyanlarla 4. maddede belirtilen belge

Uygundur.

yaşları ve

Kayıt ve Kabul:
Madde 3 — Dershaneye öğrenci vasfı

I

Madde 4 — Okula kayıt ve kabul, yö
netim, eğitim, öğretim, imtihan disiplin iş
leri resmî ortaokul ve lise, ilkokul yönet
meliklerine göre yürtülür. İlk ve orta kıs
mında resmî ilk ve ortaokulllar için kabul
olunan kitaplar okutulur. Öğretim gerek
tirdiği araçlar kurucu
tarafından temin
edilir. Yabancı dil takviyeli olarak İngilizce
ve Fransızcadır. ilkokulun 3. sınıfından iti
baren istekli öğrencilere ders saatleri dışın
da ve sınıf geçmeye tesir etmemek şartiyle yabancı dil dersi verilir. Ortaokulda her
sınıfta tam günler için birer saat İngilizce
ve Fransızca ders dağıtım cetveline eklenir.

Madde 10 — öğretim karma olarak

küllerini halletmek, bilgilerini artırmak ve

Madde 2 — Dershane bir mesul müdür

Karar t: 26-2-1962

İstanbul - Fenerbahçe Özel Ender ilk
ve Ortaokulu Öğretim Yönetmeliğinin 4.
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
si, Özel Okullar Genel Müdürlüğünün
25-1-1962 tarihli ve 130 sayılı teklif yazısı
üzerine, uygun görülerek işin Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.

Madde 7 — Öğretim, takvim yılma gö

olan günlerde öğretim yapılmaz.
Uygundur.

alınacak emre

Madde 11 — İdare, disiplin, defter ve
dosya tutma işleri, resmi okullar mevzu

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 83^122/2609-03831

7-3-1962

atı gözönünde tutularak hazırlanıp Valilik
çe tasdik edilecek iç yönetmelik hükümle
rine göre yürütülür.

Konu: “ Kemal Atatürk ve 3I111Î Mü
cadele Tarihi” adlı eser h.

Öğretmenler:
Madde 12 — Dershanenin mesul mü
dürü ve öğretmenleri, özel okullar talimat
namesi hükümleri dairesinde

5856

öğretmenlik

yetkisi olanlardan inha ve tayin olunurlar.
Madde 13 — Dershanenin öğretmenleri
arasında aynı zamanda resmi ve özel diğer
okullarda vazifeli olanlar, bu dershanede
kendi öğrencilerine ders veremezler.
Madde 14 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış hususlarda, özel okullar

E. Behnan Şapolyo’nun yazdığı ve Rafe!t Zaimler Yayınevinin yayımladığı “ Ke
mal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi” ad
lı eserin; ortaokul ve lise öğrencilerine tav
siye edilmesi uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ Rafet Zaimler Yayınevi; BabI
ali — Ankara Caddesi No: 49, Kat 3 — İs
tanbul” adresinden ciltli olarak 25 lira kar
şılığında temin edilebilecek bu kitabın il
gililere duyurulmasını irca ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Sayfa: 24

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-03851

lebilecek olan bu kitaplann
yurulmasını rica ederim.

12-3-1962

ilgililere du

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

5857

Kitabın A dı:

Konu: “ Türkçe - Yabancı
Sözlüğü” adlı eser h.

Kelimeler
Estergon Kalesi
Plevne Siperlerinde

Mustafa Nihat Özön’ün hazırladığı,
înkilâp ve Aka Kitabevleri KolL Şti. nin
yayımladığı “ Türkçe - Yabancı Kelimeler
Sözlüğü” adlı eserin, öğretmenlerin Kıla
vuzluğu ile, müracaat kitabı olarak kabu
lü uygun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-03855

5859
Konu: “ Çocuk Bu Meçhul” adlı eser h.

“ înkilâp ve Aka Kitabevleri Kol. Şti.
Ankara Caddesi No: 95 — İstanbul” adre
sinden 15 lira karşılığında temin edilebile
cek olan bu kitabın ilgililere duyurulma
sını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

12-3-1962

Anten Yayınevi’nin yayımladığı “ Çoçuk Bu Meçhul’’ adlı eserin bütün öğret
menlere tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Anten Yayınevi, Cağaloğlu
Yokuşu
No: 40 — İstanbul” adresinden 10 lira kar
şılığında temin edilebilecek olan bu kita
bın ilgililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-03853

Sayı: 660-03857

5858

ti tarafından

yayımlanan

aşağıda adlan

yazılı eserlerin ilkokul dördüncü ve beşin
ci sınıf öğrencilerine tavsiyesi uygun gö
rülmüştür.
“ Türkiye Emekli öğretmenler Cemiye
ti, Çemberlitaş No: 43 — İstanbul” adre
sinden 100 er kuruş karşılığında temin edi

VE
İLKÖĞRETİM MÜDÜRLÜKLERİNE
^
^ öğretim Gazetesinin 27 inci
cildinin abone kayıtlarına devam edilmekte
dir. Bu cildin abone bedeli (8) liradır. Bir
nüshasının fiyatı (50) kuruştur. Y an cildi
abone (4) liradır. Öğrenciler için
yıllık
abone (6) lira, yan cildin bedeli (3) lira
dır.
2 — Abone bedellerinin Millî Eğitim
Memurluklan eliyle toplanıp mahallî banka
vasıtasiyle: (*) (T. C. Ziraat Bankası An
kara Merkez Müdürlüğündeki) (3803 No. lu
câri hesaba) yollanması ve açık adresli
abone listelerinin (Millî Eğitim Bakanlığı
Yayım Müdürlüğü Dergi Bürosu
Şefliği.
Şehit Teğmen Ihsan Kalmaz Caddesi —
Ankara) adresine gönderilmesi.
3 — Listelerde abonelerin adlan, okul
adresleri ve bilhassa posta teşkilâtı bulu
nup bulunmadığı bildirilmesi.

lunmıyan yerlerde ise

posta

vasıtasiyle,

dairemize yollanması.

Konu: “ Son Sığmak” adlı eser h.

Türkiye Emekli öğretmenler Cemiye

MÜDÜRLÜKLERİNE

bulunan yerlerde bu Banka vasıtasiyle, bu12-3-1962

5860

Konu: “ Estergon Kalesi” ile “ Pilevne
Siperlerinde” adlı eserler h.

MİLLÎ EĞİTİM

4 — Abone paralannın Ziraat Bankası

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
12-3-1962

19 Mart 1962

5 — Bazı

Reşat NuriGüntekin’in yazdığı, înki
lâp Kitabevi’nin yayımladığı “ Son Sığnak”
adlı eserin lise ve dengi okul öğrencilerine
tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Înkilâp Kitabevi, Ankara Caddesi No:
95 — İstanbul” adresinden ciltsiz 500, ciltli
750 kuruş karşılığında temin edilebilecek
olan bu kitabm ilgililere duyurulmasını ri
ca ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

yerlerden

yalnız

paralar,

bazı yerlerden ise sadece listeler

yollan

makta; bu hal abonelerin dergilerini al
mamalarına ve dolayısiyle lüzumsuz yazış
malara sebebiyet verilmektedir.
Abonekaydına yukanda belirtilen hususlara dik
kat buyurulması bilhassa rica olunur.

(*) T. C. Ziraat Bakansı şubelerinden
yollanacak paralardan
yollama
ücreti
alınmaz.
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

T. C.
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M( JESSESE LE R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SAYI: 1196

26 MART 1962

CİLT: 25
Talim ve Terbiye Kurulu Kararları:*1

Karar s: 2

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR ı N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M
B A K A NL I ĞI Y A YI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

Karar t: 3-1-1962

Konu: Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği
nin 67 nci maddesinin değişti
rilmesi h.
öğretm en Okulları Genel Müdürlüğü
nün 7-10-1961 tarih ve 4583 sayılı teklif
yazısı üzerine, Eğitim Enstitüsü Yönetme
liğinin devam kaydından muaf olarak dı
şardan enstitüsü imtihanlarına girenlerle
ilgili 67. maddesinin ilişik örneğe göre de
ğiştirilmesi uygun görülerek keyfiyetin
Bakanlık Makamının tasviplerine arzı ka
rarlaştı.
Uygundur.
2-1-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Madde 67 — Beşinci madde gereğince
dışardan enstitü imtihanına girecek öğret
menler hakkında aşağıdaki esaslara göre
iş yapılır:
1 — İstekli öğretmen, imtihana gir
meğe başlayacağı öğretim yılının
Aralık
ayı içinde, bağlı olduğu Millî Eğitim Mü
dürlüğüne dilekçe ile başvurur. Bu dilek
çeye ilköğretmen okulu diplomasının aslı
ile nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sure
ti ve altı tane vesikalık fotoğraf ve (evli,
dul veya boşanmış bayan ilkokul
öğret
menleri için) medeni hallerini gösterir Mil
lî Eğitim Müdürlüğünce tasdikli belge ek
lenir.
2 — Millî Eğitim Müdürlüğünce ilgili
öğretmenin sicil dosyası incelenerek kendi
sinin beşinci, yedinci ve 76. madde hüküm
lerine göre imtihana girme şartlarım haiz
olup olmadığı tesbit edilir. Şartı haiz ola
nın dilekçesine, dışardan eğitim enstitüsü
imtihanına girme şartlarını haiz bulundu
ğuna dair, şerh yazılarak mühür ve imza
ile tasdik olunur. Fotoğrafların arkalarına
da sahibinin adı ve soyadı yazılıp daire
mühürü basıldıktan sonra dilekçe ve ekleri
adayın imtihana girmek istediği
eğitim
enstitüsüs müdürlüğüne gönderilir. Şartı
haiz olmayana, dileğinin kabul olunmadığı
bildirilir ve dilekçesinin ekleri iade olunurBu işler Ocak ayı sonuna kadar bitirilir.
3 — Enstitü idaresi dışardan imtihana
girecekleri ayrı bir künye defterine kay
deder ve her biri için fotoğraflı bir “ imti
hana girme belgesi” düzenler. Her adayın
imtihana girme belgesi Mart ayı sonuna
kadar ilgili Valilik yoluyla kendisine gön
derilir. Aday imtihana girerken bu belge
yi yanında bulundurmaya mecburdur.

4 — İmtihana girme belgesi alan aday
lar imtihan zamanında usulüne göre izin
alırlar.
5 — Aday, müracaat ettiği öğretim
yılının Haziran döneminde ilgili bölümün
1. sınıf öğrencileriyle birlikte imtihana gir
meye başlar ve hakkında yönetmeliğin im
tihanlara ait bütün hükümleri (devama ve
kanaat notlarına ait olanlar hariç) uygu
lanır.

açılması ile “ özel Ata Koleji’’ olarak ad
landırılan ve ilk, orta, lise sınıflarım ih
tiva eden öğrenim kurumu öğretim yönet
meliğinin, Özel Okullar Genel Müdürlüğü
nün 29 Ocak 1962 tarihli ve 146 sayılı tek
lif yazısı üzerine ilişik örneğine göre ka
bulü uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
2-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 28

Karar t: 26-2-1962

Konu: 6 sınıflı ilköğretmen okulları
nın birinci devre ara sınıfları
nın ortaokul ara sınıflarına
denk sayılması h.
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü
nün 28-2-1961 tarih ve 4299 sayılı teklif
yazısı üzerine, altı sınıflı ilköğretmen okul
larının birinci devre ara sınıflarının, orta
okul ara sınıflarına öğretim
bakımından
denk sayılması uygun görülerek keyfiye
tin Bakanlık Makamının
tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur.
23-2-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 39

Karar t: 5-3-1962

Konu: İstanbul - Özel Ülkü İlkokulu
5. sınıfının dekliğinin kabulü h.
Daha önce ilk kısım 1, 2, 3 ve 4. sı
nıflarının resmî ilkokullarımıza
denkliği
kabul edilmiş bulunan İstanbul - Özel Ülkü
Ana ve İlkokulu beşinci sınıfının da resmi
ilkokullarımıza denk sayılmasına dair Özel
Okullar Genel Müdürlüğünün 31-1-1962 ta
rihli ve 172 sayılı teklif yazısı uygun gö
rülerek keyfiyetin Bakanlık Makamının
‘tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
2-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 40

Karar t: 5-3-1962

Konu: İstanbul - Etiler Özel Ata Kole
ji Öğretim Yönetmeliğinin ka
bulü h.
İstanbul Etiler’de “ Özel Ata Orta Oku
lu” adı ile faaliyette iken lise sınıflarının

İstanbul - Etiler Özel Ata Koleji
Öğretim Yönetmeliği
1 — İstanbul Etiler (Ata Koleji), ilk,
orta ve lise sınıflarını ihtiva eden özel bir
öğrenim kurumudur, Okul gündüzlü, yatılı
ve karmadır.
2 — Okul mes’ul müdürü
idare edilir.

tarafından

3 — Okulda kayıt ve kabul, eğitim,
öğretim, yönetim, imtihan ve disiplin işleri,
resmî okullar yönetmeliklerine ve müfre
dat programlarına göre yürütülür. Resmî
okullar için kabul olunan kitaplar takip
olunur.)
4 — Yabancı dil dersleri, orta ve lise
sınıflarında resmî haftalık ders
dağıtım
cedvelinde gösterilen ders sayısına beşer
saat ilâvesiyle takviyeli olarak okutulur.
İlkokul üçüncü sınıfından itibaren sınıf
geçmeye müessir olmamak kaydiyle istek
lilere dere saatleri dışında İngilizce okutu
lur.
5 — Okul, yaz aylarında kendi öğren
cileri için kurslar ve kamplar açabilir.
6 — Öğrenim ücretleri, her yıl tatil
ayları içinde valilikçe tasdik edilecek tari
fe üzerinden alınır.
7 — Okul, ilgili makamlarca alınacak
sıhhi tatil kararı dışında her ne sebeple
olursa olsun, kapatılırsa, ders yapılmayan
günlere ait ücretler velilere geri verilir.
Okulu kendiliğinden terk eden veya disiplin
-kurulu kararı ile ilişiği kesilen öğrencilere,
ücret idae edilmez.
8 — Okulun mesul müdür ve öğret
menliklerine, öğretmenlik yetkisi olan inha
ve tayin olunurlar.
9 — Bu yönetmelikte bir hükme bağ
lanmamış olan hususlarda resmi ve özel
okullar mevzuatına ve valilikten alınacak
emirlere göre hareket edilir.

Sayfa: 26

Millı Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

GENELGELER:
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM
TEKNİK BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ
Şubesi: İşletme
Sayı: 371-06546

14-3-1962

___________________25 Mart 1962

li öğretmenlerle birlikte öğretmen kadro
su üçten fazla olan okullarda ücretli öğ
retmenlerin de okul disiplin kuruluna dahil
edilmesi lâzımdır.
Buna göre işlem yapılmasını rica ede
rim.

Uğurlu At
Yaşlıca Gelin
Çalışkan Toskin
9 Oğlan Kardeş
Karacık
Marsima

Mehmet Arslantürk
Millî Eğiti Bakam y.

5861
Konu: 100. Yıl sergisi

Sanat Okullarının
Kuruluşunun 100.
Yıldönümü münasebetiyle yurdumuzun her
köşesinde ve 30 Ekim 1961 tarihinde açıl
mış bulunan “ Meslekî ve Teknik Öğretim
Okulları Sergileri” nin, büyük bir titizlik
ve verimli bir işbirliği anlayışı içinde ger
çekleştirilmiş olduğu memnuniyetle öğre
nilmiştir.
Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları
mızın İktisadî ve endüstri
hayatımızdaki
önemini halkımıza gerçek mânasiyle tanı
tan bu sergilerin organize edilmesinde va
zifeli
bulunan
mahalli sergi komiteleri
Başkan ve Üyelerine, sergilerin tertip ve
tanziminde emeği geçen eğitim ve öğretim
mensuplariyle
sergilerde teşhir edilen iş
örneklerini meydana getiren öğrencilerimi
ze teşekkür eder, başarılı çalışmalarının de
vamlı olmasını dilerim.
Hilmi İncesulu
Millî Eğitim Bakam

Sayı: 660.588-03847

12-3-1962

5863

2-3-1962

5862
Öğretmen kadrosu noksan olan okul
larda disiplin kurulunun teşkiline dair olup
885 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan
4136 sayılı genelgenin ikinci maddesi asil
ve ücretli bütün öğretmen sayısı üçü geçmiyen okullarda tatbik edilecektir. Ücret-

16-3-1969

Konu: “Ortaokul Matematik Dergisi h.

İsmet Gönülal’m hazırladığı, Dün bugün Yayınevi’nin yayımladığı ‘Noktalama’
adlı eserin, öğretmenlerin kılavuzluğu ile,
orta dereceli okullarımızda faydalamlabilmesi uygun görülmüştür.
“ Dün-Bugün Yayınevi,
İstanbul cad
desi, Şinası Sokak Doğuş Han No: 37 —
Ankara” adresinden 500 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğiti Bakanı y.

Sevim Aksoy’un yayımladığı “ Erkek
Ortaokul Matematik
Dergisinin bu defa
oıtaokul Matematik Dergisi adı altında ya
yımlanan 3. cildinin 17, 18, 19, 20 ve 21
inci
sayılarının
ortaokul
öğrencilerine
tavsiye edilmesi ile okul kooperatiflerinde
satılması uygun görülmüştür.
“ Sevim Aksoy P. K. 126 — Eskişehir”
adresinden beher sayısı 125 kuruş karşılı
ğında temin edilebilecek olan bu derginin
ilgililere duyurulmasını rica ederim.
M illî Eğitim Bakanı y.
N. Adil Erkman

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-04068

5-3-1962

Konu: Aşağıda adları yazılı kitaplar h.

3. Şubesi

Sayı: 660-04070

5865

Konu: “Noktalama” adlı eser h.

5864

ORTA ÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 520-3612

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

VALİLİKLERE

Dağarcık Çocuk Yayınlarından aşağıda
adları yazılı kitapların İlkokul birinci dev
re öğrencilerine tavsiye edilmesi
uygun
görülmüştür.
“ Dağarcık Çocuk Yayınları Koli. Şti.
P. K. 459 — İstanbul” adresinden 50 şer
kuruş karşılığında temin edilebilecek olan
bu kitapların ilgililere duyurulmasını rica
ederim.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-04163
20-3-1962

5866
Konu: “Tevfik Fikret, Rubens, Konfiiçyüz” adlı kitap h.
Dağarcık Çocuk Yayınlarından “ Tev
fik Fikret, Rubens, Konfüçyüz” adlı kita
bın ilk ve ortaokullara duyurulması uygun
görülmüştür.
“ Dağarcık Çocuk Yayınları Koli. Şti.
P. K. 459 — İstanbul” adresinden 100 ku
ruş karşılığında temin edilebilecek olan bu
kitabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Millî Eğitim Bakanı y.
N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakanı y.
N. Adil Erkman
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ANKARA -

MILLI EĞITÎM BASIMEVİ

M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K ANL I ĞI YAYI M
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ü N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

T. C .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
ABONE
TUTARI
MALSAN G IK L A
R I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA KB UZ M İL Lİ EĞİTİM
B A K A NL I ĞI Y A Y I M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
3 Q N D E R İ L M E L i D İ R.

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

2 NİSAN 1962

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlam:

SAYI: 1197

cek tarifeye göre ders saati üzerinden ay
lık hesabiyle peşin alınır.

Karar s: 42

Karar t: 5-3-1962

Konu: Şişli Özel Dershanesi

öğretim

Yönetmeliğinin kabulü h.

T. C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve
Kararlar Tetkik
Dairesi
Karar Sayısı
6

Madde 5 — Dersane, ilgili makamlar
ca alınacak sıhhî tatil kararı dışında ne
sebeple olursa olsun kapatıldığı

takdirde,

peşin alınan ücretlerden ders yapılmıyan

İstanbul - Şişli’de Sunay Hay] a tara
fından açılan Şişli Özel Dersanesinin öğ
retim yönetmeliğinin, Özel Okullar Genel
Müdürlüğünün 9-2-1962 tarihli ve 221 sa
yılı teklif yazısı üzerine, ilişik örneğine
göre kabulü uygun görülerek

G F N E TGELER:

keyfiyetin

Bakanlık Makamının tasvibine arzı karar
laştı.
Uygundur.
5-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

saatlere isabet eden miktar
geri verilir.
Disiplin karariyle

müdavimlere

kesilenlere peşin alman ücret geri verilmez.

Madde 6 — Dersanede millî bayram ve
günlerde öğretim yapılmaz.

Sokak, Derya Palas No: 13-15 Daire 1 de
Sunay Hayla’nın kuruculuğu altında açılan
Şişli Özel Dersanesinin gayesi, ilk, orta,
lise ve sanat enstitüleri öğrencilerini, za
yıf oldukları derslerden imtihanlara hazır
lamak ve yabancı dil öğretmektir.

resmî

sektöre ait ortaklıkların işçi

ihtiyaçlarını; teknisyen, usta başı, usta gi

Bunun hari

bi vasıflı işçiler dahil, meslek, yaş, cinsi

cinde öğretime bütün sene devam edilir.

yet, ücret ve işe dair hususiyetler belirtil
mek suretiyle iş ve işçi Bulma

Madde 7 — Dersanede öğretim sabah

Madde 8 — Öğretimde

resmi

okul

mahallî teşkilâtına bildirmeleri ve bu ihti
yaçlarını teşkilâtı bulunan yerlerde mez
rumun teşkilâtı bulunmayan yerlerde ve iş
Munhallerinin, Kuramca, verilen süre için

ken ders vasıtaları dersane idaresince za
manında temin olunur.

de karşılanamaması halinde, şimdiye kadar
uygulanan usullerle işçi almaya devam et
meleri; Çalışma Bakanlığının 6-2-1962 ta
rihli ve 914-1-10/1114 sayılı yazısiyle ya

Madde 9 — öğretim karma olarak ya
pılır. Müdavimlerin

Kurumu

kûr Kuram aracılığı ile karşılamaları, Ku

Derslerde hazır bulundurulması gere

Madde 1 — İstanbul Şişli Eksercioğlu

çoğu

yarsmdan

yazılı

genel tatillere dair olan kanunda

programı ve kitapları takip olunur.

Kuruluş:

Teşekkülleri,

rulan kuramlarla sermayesinin

Her ders (50) dadika sürer)
Yönetmeliği

Devlet, İktisadî Devlet

Özel İdareler, Belediyeler ve Kanunla ku

Öğretim:

saat 9 da başlar, akşam 19.30 da sona erer.
Şişli Özel Dersanesi Öğretim

(221

müessese ile ilgisi

yaşlan ve ihtiyaçları

pılan teklifi üzerine, Bakanlar

Kurulunca

19-2-1962 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ayrı gruplar halinde yetiştirilmelerini veya

Cumhurbaşkanı

kız ve erkeklerin ayrılmalarını gerektiren

Cemal Gürsel

hallerde dersane idaresince tedbir alınır.

Madde 2 — Dershane, mesul Müdürü
Madde 10 — Dersanenin idare, disip

tarafından idare edilir.

lin, defter ve dosya tutma işleri resmi okul
lar mevzuatı gözönünde tutularak hazırla

Kayıt ve kabul:
Madde 3 — Öğrenciler, dersaneye nü
fus üizdam örneği ile iki fotoğraf ve veli
lerinin muvafakati

üzerine

kaydedilirler,

hükümlerine göre yürütülür.
Öğretmenler:

dürü ve öğretmenleri, öğretmenlik yetkisi

poru, usulüne göre düzenlenmiş iyi hal kâ

olanlar arasından inha ve tayin olunurlar.

ğıdı istenir. Dersane

nizamlarına aykırı

Madde 11 — Dersanenin mesul mü

Maade 12 — Dersanenin öğretmenleri
arasında aynı zamanda resmi ve özel diğer
okullarda vazifeli olanlar, dersanede kendi

Mecburi ilk öğrenim yaşında
olupta
ilk#kula devam etmiyenler dersaneye alın
mazlar.
ücret:
Madde 4 — Ders ücretleri her yıl ders
lere başlamadan önce valilikçe tasdik edile

Sayı: 04243

nıp valilikçe tasdik edilecek iç yönetmelik

öğrenci olmıyanlardan bu vesikalara ilâve
olarak öğrenim belgesi, sağlık ve aşı ra

hareket edenlerin dersane ile ilişiği kesile
rek durum veliye bildirilir.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

öğrencilerine ders veremezler.
Diğer işler:

5867
Konu: Bakanlar Kurulunun 19 Şubat
1962 tarihli ve 6/221 sayılı Ka
rarnamesi h.
Devlet, İktisadî Devlet
Teşekkülleri,
Özel İdareler, Belediyeler ve Kanunla ku
rulan Kuramlarla sermayesinin yarısın
dan çoğu resmî sektöre ait ortaklıkların
işçi ihtiyaçlarını İş ve İşçi Bulma Kurumu
aracılığı ile kanlamaları hakkmdaki Ba
kanlar Kurulunun 19 Şubat 1962 tarihli ve
6/221 sayılı Kararnamesinin bir örneği
yukarıya çıkarılmıştır.

Madde 13 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış olan

hususlarda,

özel

okullar mevzuatına ve valilikten alınacak
emıe göre hareket olunur.

21-3-1962

Gereğince işlem yapılmasını rica ede
rim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
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YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTA ÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: OM.7/130-04245

2 Nisan 1962

MÎLLÎ EĞİTİM

MÜDÜRLÜKLERİNE
VE

21-3-1962

İLKÖĞRETİM MÜDÜRLÜKLERİNE

3 üncü Şubesi
Savı: 531.72-3972

5870

14-3-1962

Konu: “ İlköğretim Teşkilâtı ve İdare
Tatbikatı I” adlı eser h.

5868
1166 Sayılı Tebliğler
Dergisinde ya
yımlanan 203 sayılı Talim ve Terbiye Ku
rulu kararının 1 inci maddesinin b fıkra
sının son kelimesi Sehven “ edilmeleri” şek
linde çıkmıştır.
Kelimenin doğrusu “ edilmemeleri” dir.
Buna göre işlem yapılmasını rica ede
rim.
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

Hüseyin Hüsnü Tekışık tarafından ya
yımlanan “ İlköğretim
Teşkilâtı ve İdare
Tatbikatı I” adlı eserin ikinci baskısının İlk
okul Öğretmenlerine tavsiyesi ve İlköğretmen Okullarının “ Teşkilât ve İdare’’ dersi
için yardımcı kitap olarak kabulü uygun
görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleri”
n den 500 kuruş karşılığında temin edilebi
lecek olan bu kitabın ilgililere duyurulma
sını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650-04242

cildinin abone kayıtlarına devam edilmek
tedir. Bu cildin abone bedeli (8) liradır. Bir
nüshasının fiyatı (50) .kuruştur. Y an cildi
abone (4) liradır. Öğrenciler için
yıllık
abone (6) lira, yarı cildin bedeli (3) lira
dır.
2 — Abone bedellerinin Millî Eğitim
Memurlukları eliyle toplanıp mahallî banka
vasıtasiyle: (*) (T. C. Ziraat Bankası An
kara Merkez Müdürlüğündeki) (3803 No. hı
câri hesaba) yollanması ve açık adresli
abone listelerinin (Millî Eğitim Bakanlığı
Yayım Müdürlüğü Dergi Bürosu
Şefliği
Şehit Teğmen İhsan Kalmaz Caddesi —
Ankere) adresine gönderilmesi.
3 — Listelerde abonelerin adlan, okul
adresleri ve bilhassa posta teşkilâtı

21-3-1962

5869

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 611.3-04249
21-3-1962

bulu

nup bulunmadığı bildirilmesi.
4 — Abone paralarının Ziraat Bankası
bulunan yerlerde bu Banka vasıtasiyle, bu-

Konu: Türkiye’ ye sokulması ve dağı
tılması yasak edilen kitap h.
1961 yılında
Münih, Bon, Viyana’da
basılan “ Die Waldwirtschaft und Holzin
dustrie der Sowjetunion” adlı Almanca ki
tabın Türkiye’ye sokulması ve dağıtılma
sı, Bakanlar Kumlunun 27 Şubat 1962 gün
lü ve 6/254 sayalı karariyle yasak edilmiş
tir.
Bilgi
edinilmesini ve bu kitabın ele
geçecek nüshalarının Bakanlığımız Yaymı
Müdürlüğüne gönderilmesini rica ederim.

5871
Konu:

lunmıyan yerlerde ise

“ Çözümlü \ Fizik Problemleri
Lise I” adlı eser h.

Davut Güneyr tarafından yazılıp bastı
rılan “ Çözümlü Fizik Problemleri Lise I”
adlı eserin yardımcı ders kitabı olarak ka
bulü uygun görülmüştür.
“ Çeltüt Matbaacılık Koli. Şti. Cağaloğlu, Cemalnadir Sokak No: 12 — İstan
bul” adresinden 500 kuruş karşılığında te
min edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

N. Adil Erkman

N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakanı y.

Millî Eğitim Bakanı y.

posta

vasıtasiyle,

dairemize yollanması.
5 — Bazı

yerlerden

yalnız

paralar,

bazı yerlerden ise sadece listeler

yollan

makta; bu hal abonelerin

dergilerini

al

mamalarına ve dolayısiyle lüzumsuz yazış
malara sebebiyet

verilmektedir.

Abone-

kaydma yukarıda belirtilen hususlara dik
kat buyurulması bilhassa rica olunur.

y

(*) T. C. Ziraat Bakansı şubelerinden
yollanacak paralardan
yollama
üçreti
alınmaz.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR.
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MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L Ü Ğ O N C E H E R HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ L İ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

T. C .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
AB ON E
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA KB UZ M İL Lİ EĞİTİM
B A K A NL I ĞI Y A YI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
3 0

N D E R i L M E L i D i R.

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

9 NİSAN 1962

Talim ve Terbiye Kurulu Karan:

SAYI: 1198

2

Lise, ortaokul, kolej ve imam-hatip okullarının yaz dönemi

bitilme imtihanları 5 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında, güz
Karar s: 61

Karar t: 2-4-1962

dönemi imtihanları 22 Ağustos ile 18 Eylül tarihleri arasında ya
pılacaktır.
\

Konu: Orta dereceli okulların tatil, öğretime başlama ve
imtihan günleri h.

3

Liseler, ortaokullar, kolejler, imam-hatip ve ilköğretmen okulları
ile, orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarının 1961-1962
ders yılı tatil ve imtihan tarihleri ile 1962-1963 ders yılı öğretime

Devlet lise imtihanlarının yazılı bölümüne ait somlar “ Orta

okul ve Liselerin sınıf geçme, Devlet ortaokul ve Devlet lise imti
hanları yönetmeliğinin” 80. maddesi gereğince bu yıl da okullarca
düzenlenecektir.

başlama tarihinin aşağıdaki genelgede gösterildiği şekilde kabulü
uygun görülüp keyfiyetin Bakanlık Makamına arzı kararlaştı.
Uygundur.

^

Lise ve ortaokullarla kolejlerin bitirme imtihanlarına dı

şardan girenlerin yazılı derslerden birinci ve ikinci

3 inıf

imtihan

ları, yaz döneminde 1-4 Haziran 1962 tarihleri arasında; güz dö

2-4-1962

neminde ise 20-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Lise son sınıflarında okutulmıyan derslerden sommluluk imtihan
ları eylül dönemi bitirme imtihanlarından evvel, 20-21 Ağustos ta
rihleri arasında yapılacaktır.

GENELGEs

^

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
Sayı: 672-4

)

Lise, ortaokul ve kolejlerle imam-hatip

okullarının ara

sınıflarında bütünleme imtihanları 20 Ağustos ile 18 Eylül tarihleri
arasmda yapılacaktır.
2-4-1962

6

İlköğretmen okullarının yaz ve güz dönemi imtihanları ile

tatil ve öğretime başlama tarihleri kendi yönetmelik hükümlerine
göre tesbit edilecektir.

5872

Konu: Orta dereceli okulların tatil ve imtihan günleri h.
7 — Teknik öğretim okullarının imtihan günleri ile ders kesi
mi tatil ve imtihana başlama tarihleri aşağıdaki cetvellerde gös
terilmiştir.

VALİLİKLERE
Liseler, ortaokullar, kolejler, imam-hatip ve ilköğretmen okulları
ile orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarının taitil, imtihan
günleri ve öğretime başlama tarihleri aşağıda gösterilmiştir.

^
Liseıerin yazılı bölümü imtihan günlerini gösterir cetvel
aşağıdadır:

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

Devlet Lise Yazılı Bölümü imtihan Günleri

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

TARİH
Liseler, Ortaokullar, Kolejler,

İmam-Hatip

Okulları ile ¡Meslekî

ve Teknik Öğretim Okullarının 1961-1962 Öğretim Yılı Yaz ve Güz
Dönemi imtihan Günleri ve Ders Kesimi
1 — Lise, ortaokul, kolej ve imam-hatip okullarında 1961-1962
ders yılı çalışmalarına 31-5-1962 Perşembe günü akşamı

3 on

verile

cektir. 1962-1963 öğretim yılma 24 Eylül Pazartesi günü başlana
caktır. Bu okullarda ders yılı sonu öğretmenler kumlu toplantıları
1-4 Haziran 1962 tarihleri arasında yapılacaktır.

5 Haziran Sah
22 Ağustos Çarşamba

EDEBİYAT

KOLU

FEN

Türkçe Kompozisyon Türkçe Kompozisyon
»
»
»
»

6 Haziran Çarşamba Türk dili ve Edebiyatı
1 23 Ağustos Perşembe
» »
»
7 Haziran Perşembe
24 Ağustos Cuma

KOLU

Matematik

(Varsa)
O lg 'u n lu k
lar

için

»

im t.

M at.

( Varsa)

b a ^ a ra m ıya n - O lg ’u n lu k
veya

»

T a b iıt

»

1arib veya Felsefe
8 Haziran Cuma
»
»
25 Ağustos Cumartesi

B

lar

için

im t.

ta rih

b aşaram ıyan *
veya

fe lfe se

»
»
»
Fizik veya Tabiat Bil.
«
»

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
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KIZ

T E K N İK

Ö Ğ R E T İM

9 Nisan 1962

OKULLARI
¡LSB

Kız Enstitülerinin
Tarih

Dönem

Kız

Kız

Enstitüleri

Sanat Orta Okullarının I - I I .,

I - IV.

V, ,

Deneme

Akşam

V. , Kız Sanat

Kız Sanat Okularınm
I. sınıflarında

Esas ve özel
Kız Enstitüleri
Orta

Akşam Kız

Okulları

Sanat Okullarının |

son sınıflarında

III. sınıflarında
--------- ---------------------------------

31 Mayıs 1962

D e r s l e r i n

Perşembe
1 . 2 Haziran 1962

öğretmenler toplantısı

Z
Y A

Cuma, Cumartesi
4 Haziran 1962
Pazartesi

K e s i l m e s i

Sınıf geçme sonuçlarının ilânı

Bitirme

imtihanlarının

başla

ması

23 Haziran 1962

30 Haziran 1962

20 Ağustos 1962
Pazartesi
1962

Salı

O

27 Ağustos

o

Bütünleme imtihanlarının baş
laması

Bitirme

Bütünleme imtihanlarının sonu

Bitirme imtihanlarının sonu

1962

Yeni

Pazartesi

imtihanlarının

başla

ması

öğrenci

yazımına

başlanması

________________________ ______________________________________

24 Eylül 1962

Derslere

Pazartesi

Kot

başla

Bitirme imtihanlarının sonu

Cumartesi

18 Eylül

imtihanlarının

Bitirme imtihanlarının sonu

Cumartesi

N

Bitirme
ması

1 — Atelye çalışmaları 30 Haziran 1962 Cumarteıi

günü

başlanması ve öğrenci yazımının sona

sen bulacaktır.

2 — Bütün Öğretmenler «20 Ağustos 1962» Pazartesi günü Okulda bnlnnaeaklardır.
3 — Sene başı İlk Öğretmenler toplantısı «22 Eylül 1962» Cumartesi güaü yapılacaktır.

Erkek Sanat Orta Okullariyle Erkek Sanat, Kimya, Elektrik - Radyo,
Mensucat Sanat Enstitüleri ve Matbaacılık Okulu

S

I

N

I

F

L

A

R

Bitirme

imtihan arma tabi

sınıflar

T a r i h

Dönem

L

U.

IV.

Özet IV.

III.

V.

M ,^ a*

özel V .

1
D e r s l e r i n

31 Mayıs 1962 Perşembe
1 -2

Haziran 1962

ö ğ r e t m e n l e r

Z

Cuma, Cumartesi

Sınıf geçme sonuç
lar n n ilânı

Y

A

4 Haziran 1962 Pazartesi

K e s i l m e s i

T o p l a n t ı s ı

Genel bilgi dersleri sonuçlarının ilânı
ve Atelye Pratik

*

öğretiminin günde

Bitirme

Atelye pratik öğretimimin sona

30 Hazirar 1962 Cumartesi

imtihanlarının başlaması

8 iş saati olarak devamı
Bitirme imtihanlarının sona

\teiye öğretmenler toplantısı ve so
2 Temmuz 1962 Pazartesi

Bitirme imtihanları sonuçlarının ilânı

nuçların ilânı
r~

20 Ağustos 1962 Pazartesi

Bütünleme imtihanlarının başlaması

NJ
15 Eylül 1962 Cumartesi

Botünlerre imtihanların:n sona

Bitirme imtihanlarının başlaması

1 Eylül 1962 Cumartesi
o

Bitirme imtihanlarının sonu

18 Eylül 1962 Salı

NOT ■ 1 — Yeni öğrenci kaydına 1 Eylül 1962 Cumartesi günü başlanır.
2 — 1962-’ 963 öğretim yılı başı atelye çalışmalarına 3 Eylül

1962 Pazartesi günü başlanacak ve genel V. , ö zel V. ve Matbaa V ., VI.

S'nıf ei?e*fjb r5 katılacaktır.
3 — 1962- 963 öğretim yılı öğretimine 24 Eylül 1962 Pazartesi günü başlanacaktır.
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Yapı Orta Okulları ile Yapı Enstitüleri
S
! Donem

I

N

I

F

L

A

R

Bitirme inat ha* lärm« tabi sısiflar

T arih
I.

IV.

il.

özel IV.
■

31 Mayıs 1962 Perşembe

D e r s l e r i n

1- 2 Haziran 1962 Cuma,

ö ğ r e t m e n l e r

Cumartesi

t o pl

Genel
4 Haziran 1°62 Pazartesi

Sınıf

soPBçlarmın
ilini

Orta Yapı

111.

m

V.

■ -----------—---------------- —:----- ——

Özel V.

■

—------- -------------- ----- --

K e s i l m e s i

a n t i s i

bilgi dersleri so

nuçlarının ilânı ve pratik
öğretimin

günde

8

Bitirme imtihanlarının başlaması

iş

saati olarak devamı

İ

20 Haziran 1962 Çarşamba

<

j

— ------ ------------- -— — — -------------------------------Genel bilgi dersleri imtihanlarının
sona
1

N

>•

Pratik öğretimin
olarak devamı

21 Haziran 1962 Perşembe

günde 8 iş

Pratik öğretimin sonn ve atelye

28 Haziran 1962 Perşembe

saati

bi-

tirsi» intihalarının başlaması
30 Haziran 1962 Cumar

I

o

i

ü

la rıa ın

im tih an -

Bitirme

lantısı ve sonuçlarıma ilâm

20 Ağustos 1962 Pazartesi

Bütünleme imtihanlarının başlaması

15 Eylül 1962 Curartesi

Bütünleme imtihanlarının sonn

1 Eylül 1962 Cumartesi

NOT ■

İmtihanları Soı açlarının
ilânı
*

j

Bitirme imtihanlarının başlaması

18 Eylül 1962 Sah

1

Atelye bitirme imtihanlarının sona

sonu

Atelye öğretmenler top

2 Temmuz 1962 Pazartesi

N

B itirm e

Pratik öğretimin sonu

tesi

Bitirme imtihanlarmış sona

1

Yen

öğrenci kaydığa 1 Eylül lş 6 2 Cumartesi günü başlanır.

^ —

- 1963 Ücretim yılı başı atölye çalışmalarına 3 Eylül 1962 Pazatesi günü başlanacak ve
öğrencileri katılacaktır,

3

¿962 - 1963 Suretini yılı öğretimine

V, ve özel V.

Sınıf

24 Eylül 1962 Pazartesi günü başlanacaktır,

4 — Mayıs ayındaki atelye çalışmaları tatbikat aylarındaki çalışmalar gibi

yapılacaktır.

Erkek Orta ve Akşam Erkek Terzilik Okulları
Etken Orta Terzil k Okulunut
Dönem

T

A

R

İ

H

Erkek

1. II. ve Akşam Erkek Terzilik

Z

1 -2

Y A

31 Mayıs 1962 Perşembe

4 Haziran 1962 Pazartesi
Haziran 1962 Çarşamba

e

r

s

l

e

SJ

Okulu

Akşam Terzilik Okulu
sınıfında

r

i

n

k

e

s

i

l

m

e

B i t i r m e

Atelye çalışmalarının sonu
bütünleme imtihanlarının
başlaması

15 Eylül 1962 Cumartesi

Bütünleme

24 Eylül 1962 Pazartesi

i

Bitirme

i m t i h a n l a r ı n ı n

imtihan'arinın sonu

Bitirme imtihanlarının
b şUmasi

imtihanlar nın
sonu
Yeni

Bitirme imtihanlarının sonu
öğrenci

Derslerin

kaydına

b a ş l a m a s ı

Bitirme imt hanlarının sonn

O
1 Eylül 1962 Cumartesi

ı

|i
Atelye çalışmalarının başlaması

27 Ağustos 1962 Pazartesi

O

s

aoo

öğretmenler toplantısı ve
Sınıf geçme sonuçlarının i ânı

.ı

27

Haziran 1962 Cama, Cu
martesi

D

Terzilik

III. ve Biçki [V. sınıflarında

Okulunun I. sınıflarında

1

Orta

başlanması

başlaması ve öğrenci kaydının sonu

Sayfa: 32

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

T i c a r e t

Ö ğ r e t i m

Tarih

ret Orta

son sınıflar , Akşam

sınıfları

31 May»s 1962

<

1 - 2 Haziran 1962

-

T opDntısı

4 Haziran 1962

Bitirme imtihanlarının başlaması

'

:

'

>v

30 Haziran 1962

Bitirme imtihanlarının sonu

Cumartesi
20 Ağustos 1962
Pazartesi
18 Eylül 1962
Salı

Ü

24 Eylül 1962

Bütünleme imtihanlarının ve öğrenci yazımının başlaması

i

N

o

K e s i l m e s i

ö ğ r e t m e n l e r

Cuma, Cumartesi

Pazartesi

1

Okulları

Ticaret Liseleri
1

D e ır s l e r i n

Perşembe

N

Ticaret Liseleri ve Ticaret Orta

1.

Okullarının

ve 2.

O k u l l a r ı

»

Ticaret Liseleri ve Tica
Dönem

9 Nisan 1962

Bütünleme imtihanlarının sonu

Derslere

Pazartesi

başlanması ve

öğrenci

yazımının

sona

Not: Sekreterlik Okulları ve Otelcilik Okulu kendi yönetmeliklerindeki hükümlere göre hareket edeceklerdir.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YA ZILA R TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR.
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GİLİ MAKAM VE MUESSESELERE
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GÖNDE Ri L İ R.

B A K A NL I ĞI Y AYI M M U D C R L U Ğ O N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .
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Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:

Karar s: 30

Karar t: 26-2-1962

Konu: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Yayın Yönetmeliğinin
kabulü h.
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Yayını Yönetmeliğinin ekli
örneğe güre kabulü hususunun Bakanlık Yüksek Makamının tasvip
lerine sunulması kararlaştı.
Uygundur.
22-2-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.
İSTANBUL YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ YAYIN
YÖNETMELİĞİ
Madde 1 — Enstitüce yayınlanacak Türkçe ve yabancı diller
de telif ve tercüme eserlerin ve “ İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü
Dergisi” nin bastırılması ve yayımı, yayın komisyonunun kararına
bağlıdır. Yayın komisyonu, öğretmenler kurulunca iki yılda bir se
çilecek 5-7 öğretmen ve asistandan teşekkül eder. Komisyon, işlerini
yürütmek için enstitü memur ve müstahdemlerinden faydalanır bu
kimselere hizmetleri karşılığında komisyonca takdir edilecek ücret
ler verilebilir.
Madde 2 — Komisyon, yayınlanacak eserleri, enstitü bütçesinde
bu işe ayrılmış ödeneğin sağlıyacağı imkân ölçüsüne göre sırala
makla, derginin neşrini bu imkân içinde tahakkuk ettirilmekle ve
yayın işlerini ona göre düzenlemekle görevlidir.
Madde 3 — Enstitü dergisinin her nüshasının hacmini tayin
etmek, bu nüshalara konacak yazıları tesbit etmek ve derginin abone
işleri ile parasız dağıtma işlerini düzenlemek, komisyonun görev
leri arasındadır.
Madde 4 — Yayın komisyonu, enstitü öğretmenlerinin öğretim
yılı içinde yayımını tasarladık.arı eserlerin ve makalelerin bir lis
tesini öğretim yılı başında bu öğretmenlerden alır.
Madde 5 — Öğretmenler, öğretim yılı başında komisyona liste
sini verdikleri eserleri ve makaleleri ve bunlar hakkında komisyo
nun istediği bilgiyi komisyonun istediği zamanda vermekle ve ge
rekli açıklamaları yapmakla görevlidir.
Madde 6 — Öğretmenler, yayımını tasarladıkları kendilerine
veya asistanlarına ait eser ve makalelerin listesini, bunlara ait bil
gi ve açıklamaları, yayın komisyonuna yazılı olarak verirler.
Madde 7 — Dergiye girmesi istenilen asistanlara ait yazılar,
bu asistanların bağlı bulundukları öğretmenler tarafından yayın ko
misyonuna verilir.
Madde 8 — Enstitüde yayınlanacak telif ve tercüme yazılarla
metinlerin telif hakları itibarî sahife esasına göre ödenir. 200 keli
melik bir metin bir itibarî sayfa sayılır. 100 den fazla kelimeyi ih
tiva eden sayfalar tam olarak kabul edilir. 100 den eksik çıkan say
falar için 10. maddenin (b) bendine göre işlem yapılır.
Madde 9 — Resimli ve haritalı eserlerde, resim, fotoğraf ve
şekiller orijinal ise veya eser sahibi tarafından çizilmiş veya hazır
lanmış ise, basıldıkları zaman bunların dergi veya kitapta alacak
ları yerde, santimetre kare başına iki kelimelik bir metin mevcut
olduğu kabul edilir.
Madde 10 — Müsveddeler üzerinde kelime ve sahife sayım işi
şu suretle yapılır:

SAYI: 1199

a) Müsveddelerin muhtelif yerlerinden metinle tam dolu 10 say
fanın kelimeleri sayılır. (Takılar kelime olarak hesaba katılmaz)
Bu sayfalardaki kelimelerin toplamı (10) a bölünür. Böylece, dolu
bir sayfada ortalama olarak kaç kelime bulunduğu tesbit olunur.
b) Eser müsveddelerinin tamamında kaç dolu sayfa bulunduğu
tesbit edilir. Bundan sonra dolu olmıyan sayfalardaki yazı satıh
ları ayrı ayrı ölçülüp toplamı bir tam dolu sahife sathına kıyasla
hesaplanacak sahife sayısı, tesbit edilmiş bulunan dolu sayfalar sa
yısına katılır.
c) (a) bendine göre tesbit olunmuş dolu sayfa ortalama kelime
sayısı ile, (b) ye göre hesaplanmış dolu sayfa sayısı bir biriyle
çarpılır. Bu suretle telif hakkı ödenecek metindeki bütün kelimele
rin sayısı elde edilmiş olur. Buna 9. maddeye göre klişeli olarak
kısımlara karşılık bulunan kelime sayısı da katılır ve toplam (200)
e bö.ünür. Böiü, itibarî sayfa sayısını verir.
Madde 11 — Telif hakkı, yayınlanan eserin her baskısı için ayrı
ayrı ödenir. Her baskısının sayısı, yayın komisyonunca ihtiyaca gö
re tesbit edilir.
Madde 12 — Yayınlanacak bir eserin telif hakkının ödenebil
mesi için, Enstitü müdürlüğünce:
a) Eserin bir baskısı üzerinde müellif veya mütercime ait her
türlü hakların yönetmelik hüküm.erine göre İstanbul Yüksek İslâm
Enstitüsüne devroiunduğuna ve prova tashihlerinin müellif veya
mütercimin kendisi tarafından
yapılacağına veya yaptırılacağına
dair senedin verilmesi.
b) Eserin, muhteva, imlâ, dil, terim, resim, harita ve şekilleri
bakımından, derhal dizgiye başlanabilecek surette makine ile ya
zılmış olarak teslim edilmesi şarttır.
Madde 13 — Basılacak eserlerin müellif veya mütercimleri is
terlerse, müsveddelerin teslimini müteakip telif hakkının üçte ikisi
kendilerine peşin olarak ödenir. Geri kalan miktar, eserin baskı işi
tamamlandıktan sonra, kesinleşen basılmış sayfa.ar esas alınarak ve
herhalde müsveddelerin enstitü idaresine teslimi tarihinden itibaren
azamî üç sene içinde ödenir.
Madde 14 — İtibarî sayfa başına, telif eserlerde veya Türkçeden başka bir dille yapılan telif ve tercümelerde 20 lira telif ve
tercüme hakkı, Türkçeye yapılan tercümelerde 15 lira tercüme hakkı
verilir. İkinci ve ondan sonraki baskılar yine enstitüce yapıldığı
takdirde bu miktarın üçte ikisi nisbetinde telif veya tercüme hakkı
ödenir. Mevcudu 50 den aşağıya düşen ve enstitüce ikinci ve daha
sonraki baskıları yapılamıyan veya yapıimıyan eserlerin müellif
veya mütercimleri, enstitüye bilgi vermek suretiyle, eserlerini baş
ka yerlerde bastırma hakkına sahiptirler.
Madde 15 — Bastırılan her eserin müellif veya mütercimine
parasız olarak ayrıca 50 nüsha verilir. Bunun dışında parasız kitap
verilmesi veya baskı ve kâğıt masrafı müellif veya mütercime ait
olmak üzere ilâve olarak bir miktar kitap bastrılması caiz değildir.
Dergide yazısı çıkanlara, o sayıdaki yazısından ayrıca, 50 nüsha
ayn basım verilir. Ayrı baskısı yapılan yazı müstakil bir kitap ola
rak neşrediiebiîecek hacim ve durumda ise, ya>m komisyonunun
karariyle ve kâğıdı müellif vermek şartiyle 250 müstakil ayrı basım
müellif hesabına yaptırılabilir.
Madde 16 — Yabancı dilde yazılıp henüz bastırılmamış bir ese
rin tercümesinin bastırılması halinde, müellife ödenscek telif hak
kının üçte biri mütercime verilir.
Madde 17 — Bastırılacak eserlerin ve enstitü dergisinin her sa
yısının enstitü içi ve dışı satış fiyatlarını ve satıcılara bırakılacak
yüzde nisbetini yayın komisyonu tesbit eder.
Madde 18 — Yayın komisyonu tarafından enstitü dergisinde
yayınlanmış ve el kitabı veya broşür mahiyetinde olarak öğrenci-
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lerin faydalanabileceklerinde ittifak edilmiş makaleler için, ihtiyaç
nisbetinde ayrı basım yapılarak ve üzerlerine fiyat konarak satışa
arz kararı verilebilir.

c) Çeşitli ders araç ve gereçlerinin ve öğrencilerin derslerde
j aptiKian muhtelif işlerin muhafaza edileceği ayrı bir oda bulunma
lıdır.

Madde 19 — Enstitü dergisinde yayınlanacak yaızların, enstitü
yönetmeliğindeki amaçlara uygun bulunmaları ve İlmî mahiyette
olmaları lâzımdır. Dergide basılmak üzere enstitü yayın komisyo
nuna verilen yazılar, genel sekreter tarafından komisyon üyelerin
den birine incelettirilir. Komisyon üyeleri bu yazıyı incelemeye yet
kili olmarıklarını bildirirlerse, eser, dışardan bir uzmana incelettiri
lir.
Geçici madde — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
bastırılacak yayınlanmış telif ve tercüme eser ve makaleler hakkın
da: “ Maarif Vekâletince ödenecek kitap ve makale telif haklarına
dair talimatname” hükümleri uygulanır.

ç) Müessesenin kiz \e erkek öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşı
laş acak birer reviri bınunmalı ve revirde a y ıc a sarî hastalıklar için
bir tecrit yeri ayrılmalıdır.

Karar s: 291

Karar t: 4-12-1961

Konu: Sağırlar Okulu Yönetmeliği h.
İlköğretim Genel Müdürlüğünün 7 Mayıs 1960 gün ve 16059 sa
yılı teklif yazısı üzerine “ Sağırlar Okulu Yönetmeliği” incelenerek
aşağıdaki örneğine göre kabulü hususu uygun görülmüş ve keyfi
yetin Bakanlık Makamının tasviplerine arzı kararlaştırılmıştır.
.

Uygundur.

4-12-1961
Mehmet Arslantürk
Milli Eğitim Bkanı y.

SAĞIRLAR OKULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Mahiyet ve Amaç
Madde 1 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu 4-18 yaşları
arasında bulunan sağır çocukları özel metod ve müfredat programı
vasıtasiyle konuşacak ve konuşulanları anlıyacak, onlara gereken bil
giyi ve kültürü verecek, ileride girecekleri iş ve sanatlar için elleri
ni işe yatkın hale getirecek ve iyi yurttaşlar olmalarım sağlıyacak
eğitim ve öğretim müesseseleridir.
Madde 2 — Sağırlar okulu ve normal okullara bağlı sağırlara
mahsus özel sınıflar Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesiyle yur
dun ihtiyaç görülen bölgelerinde açılır.
Madde 3 — Sağırlar okulları ve yetiştirme yurtlan yatılı olarak
tercihan sağlık, şehircilik, eğitim ve öğretim noktasından olduğu
kadar, iş bulma ve görgü edinme imkânlarım sağlıyacak sanayi,
teknik, ziraat ve iş yerleri ile münasebetleri ve münakale durumu
bakımından en uygun yerlerde tesis edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bina ve Eşya
Madde 4 — Yatılı sağırlar okulları ve yetiştirme yurtlarının
yerleştirileceği binalarda imkânların müsaadesi nispetinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınır.
a) Binalar; oyun, meyve, sebze bahçeleri; kümes, spor alam
gibi açık hava tesislerinin meydana getirilmesine müsait, genişçe
saha içinde kurulur. Okulda günlük çalışma ve dinlenme zamanla
rım bildirmek üzere zil ve kırmızı renkli sinyal tertibatı ve lâmba
ları bulunur. İdare odası binanın giriş kısmına yakın bir yerde bu
lunur. Ayrıca okulun ambarı, deposu çamaşırlığı, yemekhane bula
şıkhane, mutfak, banyo dairesi, nöbetçi öğretmen odası, terzi odası
kitaplık oyun ve toplantı salonları, kışlık teneffüeshanesi, resim-iş
ve sanat atelyeleri, müstahdemlere ait yatakhaneler binanın uygun
yerinde tesis edilir.
b) Dershaneler, asgarî 15 öğrenciyi alabilecek büyüklükte olup
dershanelerdeki malzemeler müteharrik tek kişilik masa ve sandal
yeler ile küçük mimik aynaları, ders araçlarım ve çocukların mal
zemelerini saklamağa mahsus pratik, kullanışlı dolapları ihtiva
eder. Ayrıca bunlarda eğitim ve öğretimle ilgili malzeme, eşya ve
levhalarda bulunur. Dershane duvarlarına müşahede ve ifadeyi ko
laylaştırıcı şema ve resimler asılır. Dershaneler bü'tün mimiklerin
görünüp tekrarına yarıyacak şekilde aydınlık ve ferah olmalıdır.
Dershanelerin, okul binasının köşelerinde bulunması tercihe şayan
dır.

d) Yatakhanelerin; imkân nisbetinde 3-5-7 azamî 9 ar kişilik
gruplar için tanzimi esas tutulmalıdır. Kız ve erkek öğrencilerin ya
takhaneleri ya ayrı binalarda olmalı; veya aynı binada olursa kat
ve bölme ile ayrılmalı; birbirlerine yakın yaşlarda olan çocuklar ay
nı yatakhanede yatırılmalıdır. Mürebbiyelerin yatak odaları, çocuk
ların psikolojik hayatları üzerinde oynayacağı rol bakımından ço
cukların yatakhanelerine en yakın bir yerde bulunmalıdır. Yatak
hane duvarlarının açık yeşil ve mavi renkle badana edilmesine veya
yağlı boya ile biyanmasına, gece lâmbaları ve dinlendirici renkli
ampüllerle tenvir edilmesine, ranzalı karyola kullanılmamasına itina
edilmelidir. Yataklar üç parçadan ibaret sert pamuktan yapılır ve
mevsim şartlarına uygun sayıda battaniye ve en az iki pike, yatak,
yastık ve nevresim takımları, iki çocuk için birer komodin veya el
bise dolabı bulundurulmalıdır.
e) Banyolar mümkün olduğu kadar yatakhanelere yakın olur ve
bun,ar da ihtiyaca yetecek kadar soyunma ve giyinme yerleri bu
lundurulur..
f ) El, yüz yıkama için öğrenci sayısına yetecek kadar lavobolar bulunur, küçük çocukların kullanacakları lavaboların onların
boylarına göre olmasına dikkat edilir.
g ) Müessese müdürü; yalnız zevce ve çocuklarına münhasır
kalmak şartiyle, okulda lojman olarak ayrılan kısımda parasız ola
rak ikamet eder.
h) Sağırlar okullarına ve yetiştirme yurtlarına özel olarak loj
manlar yaptırıldığı takdirde bekâr, evli erkek ve kadın öğretmen
ve memurların özellikleri gözönünde tutularak idarece lojman ola
rak gösterilen yerde ikametleri; Konuklar Talimatnamesi hükümle
rine göre sağlanır.
j)

Hizmetliler okulda kalırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Okulun Teşkilâtı

Madde 5 — Sağırlar okulunun iç teşkilâtı şu bölümleri içine alır:
A ) Ana kısmı,
B ) Okul kısmı,
C) Yurt kısmı,
D) İş ve meslek eğitimi kısmı (Atelyeler),
E) Mesleğe hazırlık kursları,
F) Yetişkin sağırların eğitim ve öğretimi;
A) Ana kısmı:
a) Ana kısmına 4-6 yaşlan arasında olan çocuklar gündüzlü
veya yatılı olarak alınırlar. Öğretim süresi çocuğun yaş durumuna
göre bir yıldan üç yıla kadar devam eder.
b) Ana okulunun amacı:
Sağır çocukları yalnızktan, içine çekilmiş halden kurtarmak
okul kısmına hazırlamak, lisan bakımından yetiştirmek, gerekli bil
gi, görgü ve maharetler kazandırmak, temizlik, giyinme ve diğer
şahsî işlerini kendi başlarına yapmayı öğretmek, diğer çocuklarla
bir arada yaşamasını, geçinmesini oynmasım ve işbirliği yapmasını
temin etmektir.
B) Okul kısmı:
a) Hazırlık sınıflan.
b) Birinci devre (1. 2. 3. sınıflar).
c) İkinci devre (4. 5. 6. sınıflar). Okulun öğrenim süresi hazır
lık sınıfları hariç, altı yıldır.
ç) Okul kısmında, sağırlar okullanna ait müfredat programı
çerçevesi dahilinde mecburî ilkokul öğrenimi verilir.
d) Mecburî öğrenim çağında bulunan sağır çocuklar okula çağ
rıldıklarında bu okulun müfredat programının belirttiği esaslar da
hilinde bir hazırlığa tâbi tutulurlar. Hazırlık sınıfına alman çocuk
lardan azamî üç aylık bir müşahededen sonra başarabileceklerine
kanaat getirilenler hazırlık sınıfı öğretmeninin teklifi, öğretmenler
kurulunun karariyle hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimine de-
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vam ettirilirler. Başarı göste remi yedeklerine kanaat getirilenlerin;
haklarında özel tedbirler almak, veya özel durumlariyle ilgili müesseselere yerleştirmek şirretiyle okula igilerinin kesilmesi hususu
Bakanlığa arzedilir.

danlıklar, malzeme ve vasıtalar döner sertmayedan ve bu sermayenin
işletme hasılatından tedarik olunur.
g) Öğrencilere gösterilecek sanatlar; hariçte geçimlerini sağ
layacak iş ve sanatlardan seçilir. Bunun için her çocuğun fikri ve
psikolojik kabiliyet ve mukavemeti; testler ve bilimsel esaslarla tes
pit ve tayin edilir. Bu netice .er bilimsel metotlarla kıymetlendirilir.
Çocukların seçiminde bunlardan başka öğretmenlerin müşahedelerin
den ve çocuklarla yapacakları samimî hasbihallerle elde edilecek
bilgilerden faydalanılır. Bu suretle herkesin hususiyetine göre en
uygun sanat ve mesleği seçmesine çalışılır. Bu seçim işine daha İlmî
bir karekter verebilmek için bu işlerde, çeşitli ö.çülerin uygulanma
sında ve değerlendirilmesinde beceri sahibi olan ve anlıyanlardan
müteşekkil bir (Meslekî Rehberlik Servisi) teşkil olunur. Seçimler
yukarıdaki hususlara da riayet edilmek şartiyle bu servis tarafın
dan yapılır.

Bir öğrenci hazırlık sınıfında iki yıl eğitim ve öğretime tâbi
tutulur. Bu müddet zarfında başarısızlığı saptanan öğrenciler ha
zırlık sınıfı öğretmeninin teklifi ve öğretmenler kurulunun tasvibi
ile ilamlı ise yaş durumuna göre işe hazırlamak veya işe yerleşti
rilmek üzere okulca tedbir alınır. İlamsız çocuklar hakkında özel
tedbirler alınmak üzere velilerine iade edilir. Durumu müsait olan
çocuklar da hazırlık sınıf öğretmeninin teklifi, öğretmenler kuru
lunun kararı ile bu müddeti beklemeden okul kısmına geçirilir.
C) Yurt kısmı:
ta) Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili kanun gereğince alman
çocuklar yaş haddini dolduruncaya kadara yurtta korunur ve ye
tiştirilirler.
b) Bu çocuklardan 12 yaşma kadar öğrenim çağında bulunanlar
okul kısmma alınırlar. 12 yaşından yukarı olanlar ise yönetmeliğin
iş ve meslek eğitimi bölümündeki esaslara göre yetiştirilirler.
c) Bu çocuklardan korunma yaşı dışına çıkanların banndırılmasma ve öğretimine müessesece lüzum görülenler hakkında 6972
sayılı kanunun 3. maddesi gereğince işlem yapılarak yurt kısmında
bir müddet daha kalmaları sağlanır.

h) Döner sermayenin ve işe giden öğrencilerin çalışma ve yö
netim işlerine ait program ve yönetmelik ayrıca hazırlanır.
E) Mesleğe hazırlık kursları:
Sağır çocukların meslekî bilgilerini takviye ve iş verimlerini art
tırmak maksadiyle sağırlar okulunda tahsil süresi üç yıl o,an bir
Mes.eğe Hazırlık Kursu tesis olunur. Mesleğe hazırlık kursuna sağ
ırlar okulunu bitirerek iş hayatına atılacak çocuklar alınır. Bu kurs
ta çeşitli mesleklerle ilgili teorik bilgiler veriiir. Pratik tekniğe bu
kurta yer verilmez. Zira, çocuklar işlerinin gerektirdiği pratiği ça
lıştıkları yerlerden alırlar. Bu kursa kayıtlı öğrenciler, haftada bir
gün sürekli olarak azamî altı saat teorik ders görülür. Bu dersler
sağırlar okullarında çalışan öğretmenler tarafından verilir. Öğret
menler bu hizmetleri karşılığında ücret alırlar.

D) îş ve meslek eğitimi kısmı f A telyeler):
îş ve meslek öğrenimi: Sağırlar okulları ve yetiştirme yurtları
bünye ve fonksiyonları bakımından normal okullara nazaran ayrı
bir karekterdedir. Bu bakımdan müesseselerde çocukları istikbalde
bir iş sahibi yapabilecek ve onları müstahsil duruma getirebilecek
meslek eğitimine, sanat ve atelye faaliyetlerine imkân nisbetinde
yer verilir.

F) Yetişkin sağırların öğretim ve eğitimiî
a) Yetişkin sağırların eğitim ve öğretimi bir kamu hizmeti ola
rak ele alınır ve bunların yetiştirilmeleri programdaki esaslara gö
re yürütülür.
b) Normal öğrenim görüp ileri yaşta sağır olanlarla, öğreni
mini tamamlanmadan büyük yaşta sağır olanlar bu guruba dahil
dirler. Bu guruba dahil olan sağırlara yalnız dudaktan okuma derei
verilir.
ı
=,
c) Sağırlar okulunu herhangi bir sebeple terk etmiş olanlar
programdaki esaslara göre yetiştirilirler. Yetişkin sağırların eğitim
ve öğretim kurs mahiyetinde olup her kurs üçer devre ve her devre
üçer ay hesabına göre tertiplenir. Kurslar haftada en az üç gün
olup her gün iki saat çalışılır. Burada görev alan öğretmenlere ay
rıca ücret verilir.
ç) Okul eğitimi ve öğretimi hakkında velileri tenvire etmek ve
bu alanda onların yardımını sağlamak maksadiyle haftada bir sa
at olmak üzere yetiştirici kurslar açlılır. Bu kurslarda çalışan öğ
retmenlere de ücret verilir.
d) Mesleğe hazırlık yetişkin sağırların eğitim ve öğretimi
ve velilerin yetiştirilmesi çalışmalarına katılacak öğretmenlere ve
rilecek ücretler Yardım Derneklerinden, kurslara katılanlardan veya
cemiyetlerden alınacak para ve teberrülerden karşılanır.

Buna ait çalışmalar üç gurupta toplanır.
1) Okul içinde sanat ve atelye faaliyetleri:
Okul öğrencileri için birinci devrede bu faaliyetlere resim ve
iş dersleri kadrosu içinde yer verilir, ikinci devrede ise saat 15 ten
sonra bünye, istek, kabiliyet ve mevcut tesislerin sağladığı imkân
lara göre sanat eğitimine iş ve atölyelerde pratik tekniğe önem ve
rilir. Bu çalışmalar programdaki esaslara göre yürütülür.
2) Öğrenmeleri ağır ve beden arızalan doiayısiyle (çift arıza
lı) şehre gidiş gelişleri trafik bakımından bir problem oian çocuk
lar yaş, istidat ve kabiliyetlerine göre okuldaki atölyelerde çalıştırı
lırlar.
.
. .
E
3 — Yaşları ilerlemiş,fikrî ve bedenî durumlan normal olanlar
ise istek ve kabiliyetlerine göre okul ateiyelerinde çaktırılır veya
dışardaki iş lerlerine gönderilirler. Bunların çalışmaları ve işe yer
leştirilmeleri yönetmelik ve programdaki esaslara göre yapılır.
İş ve meslek eğitimi kısmı çalışmalarında aşağıdaki hususlar
gözönünde tutulur:
a) Gerek okul içinde daimî olarak atelyelerde çalışan ve ge
rekse okul dışında iş lerlerine giden çouklarm her bakımdan daha
iyi hazırlanmaları ve daha iyi yetiştirilmeleri için bunların çalışma
ları bu işe ayrılmış rehber öğretmenler tarafından ko-ntrol ve takip
edilir.
b) Atelyeler müessesede bina durumu, gelir kaynakları, iş ve
sanat sayısı müsaadesi nispetinde; matbaacılık, çiçekçilik, ciltçilik,
fotoğrafçılık, sinemacılık, trikotaj, marangozluk, demircilik, kundu
racılık, daktilografi, tavukçuluk vesaire gibi iş ve sanat faaliyet
lerine yer verir. Bu maksatlar için gerekli Atelyeler tesis edilir.
(Mahallî şartlara göre bu sanat şube ve dalları çeşitlendirilebilir.)
c) Müessesede hangi sanat şubesinin ve hangi sanat şubesinin
ve hangi atölyelerin açılacağı (varsa) iş ve sanat öğretmenlerinin
de katılması ile öğretmenler kurulunca kararlaştırılır, Bakanlık ma
kamınca onaylandıktan sonra faaliyete geçilir.
ç) Bu gibi faaliyetler için müesseseye ilgili Bakanlıklar büt
çesinden yetecek miktarda döner sermaye tahsis olunur.
d) Sanat şubeleri ve atölyeleri Döner Sermaye Kanunu ve Ta
limatnamesi ile Ayniyat ialimatnamesinin
atelyelere ve isletme
hesaplarına mütedair hükümlerine göre çalışır.
e) Ateıyelerin idaresinde genel sağlık ve bakım kaidelerinin uy
gulanmasına, çocukların özel tedavisine, kişisel ve toplumsa] kabiliyetlerinin gelişmelerine, ulusal gelirin tasarruflu kullanılmasına,
işlerin ve eserlerin değerlendirilmesine, iş ahlâkının kökleşmesine,
makine ve avadanlıkların temizliğine ve muhafazasına, yaygın ve
zelzele yönetmeliklerinin uygulanmasına bilhassa ihtimam olunur.
f ) Sanat şubeleri ile atelyelere gerekli makineler, âletler, ava

Sayfa: 25

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
öğrenci kayıt ve kabul işleri
Madde 6 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu’nun:
a)
Ana kısmına; yaşlan 4-6 olan çocuklar alınır. Personel ve
yer durumu müsait olduğu takdirde bu öğrenciler ücreti karşılığın
da yatılı olarak kabul edilebilir.
B) Okul kısmına:

i

a) Aileleri fakir, dar gelirli oîduklan îlçe veya İl idare kuru
lunca tesbit edilenler parasız yatılı olarak alınırlar.
b) İlçe ve il idare kurulunca haklarında yapılan incelemede
durumları itibariyle yıllık bakım masraflanna katılmalan gereken
ve haklarında idare kurulunca bu yolda karar verilen ailelerin ço
cukları iştirak hissesini ödemek şartiyle yatılı olarak alınırlar.
c) Durumları müsait olan aile çocukları da ücretli olarak kabul
edilirler.
ç) Okula gündüzlü öğrenci de alınır.
d) Okul kısmına 7-9 yaş arasındaki çocuklar kaydedilir. Bunun
haricindekiler alınmazlar.
C) Yurt kısmına:
Yurt kısmına 6972 sayılı kanun gereğince haklarında mahke
meden ilâm alınmış. Korunmağa muhtaç çocuklar alınır.
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a) Analı babalı olup hali vakti yerinde olduğu müessesece ya
pılan, tahkikat ve inceleme sonucunda anlaşılan öğrencilerin mah
keme imamları veya İdare Kurulu kararlarının ref'i cihetine gidilir.
b) İlâm ve kararları kaldırılan çocuklardan öğrenim çağında
olanlardan istekliler ücretli veya gündüzlü olarak okulda a.akonulurlar.
Madde 7 — Okul ve yurt kısmına alınacak çocuklardan istene
cek belgeler şunlardır.
a) Nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği
b) Sağlık kurulu raporu sağırlığından başka bir arıza veya
sakatlığı olmadığını gösterir.
c) Aşı kâğıdı ve durum fişi.
ç) Altı adet vesikalık fotoğraf.
d) Pullu ve üzerinde velilerinin adresi yazılı altı adet zarf.
e) Velisinin, yıllık bakım masraflarını veya iştirak payını (var
sa) ödeyeceğine ve tatillerde çocuğunu alıp tatil sonunda tekrar
okula getireceğine ve gidiş dönüş masraflarını ödeyeceğine dair
resmî bir belge (Yurttular için böyle bir belge istenmez.)
Madde 8 — Bakanlıkça Sağırlar Okullarına yurtlu, İdare Ku
rulu kararlı, ücretli yatılı ve gündüzlü olarak tertip edilen çocuk
lar tertip tarihlerine göre biri diğerine tercih edilmeksizin sıraya
alınırlar. Sırası gelen çocuklar yukarıda belirtilen yaş haddini dol
durmamışlarsa okula aimmak üzere çağırılırlar. Normal olarak sı
rası geiipte çağrılmış olan çocukların en geç bir aya kadar okula
gelmemeleri veya gönderilmemeleri halinde ve bu müddet zarfın
da mazeretlerini belgelemedikleri takdire sıra haklarını kaybederler.
Bunların yerine sıradaki çocuklardan birisi çağırılır.
Madde 9 — Bu müessesede yetiştirilecek çocukların özelliği çok
emek, para ve zaman sarfını mucip olduğundan konuya girmiyen ve
bilhassa geri zekâlı ve çift arızalı bulunan (Sağır-kör, Sağır-felçii,
Sağır-saralı) gibi çocuklar okula kabul edilmezler.
Madde 10 — Ücretli okuyan öğrencilerin bu ücretleri velilere
kolaylık olmak üzere en çok üç taksitte ve okul idaresince belirtilen
zamanlarda alınır. Taksitlerini zamanında vermiyen velinin çocuğu
gündüzlü çıkarılır ve geçmiş alacakların icra yoluyla tahsili cihe
tine gidilir. Gündüzlü devanı edecek öğrenciler her hangi bir ücrete
tabi değildirler.
Madde 11 — Sağırlar okuluna tertip edilen çocuklar bazan uzun
bir zaman sıra bekledikleri için 5 yaşını idrak etmiş çocukların ve
lileri gereken işlemi yapar ve çocuklarım aday kaydettirme yoluna
gidebilirler.
Madde 12 — Çocukların yaşlarının tayininde nüfus cüzdanların
da ay ve gün belli değilse 13 Temmuzda doğmuş gibi işleme tâbi
tutulurlar.
Madde 13 — Okulda sıraya alınıp da kadro imkânları nispetin
de kabulleri yapılacak çocukların Haziran ayı içinde çağırılmaları
ve öğretim yılı başında okula getirilmeleri sağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve öğretim
Madde 14 — Sağırlar okullarının eğitim öğretim amaç ve ilke
leri Sağırlar Okulları programında saptandığı gibidir.
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Madde 15 — Okul idarecileri ve öğretmenler derslerde ve oku
lun genel hayatı içerisinde öğrencilerin şahsî gelişimine imkânlar
hazırlamak, toplumsal hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve beraber
liğine alıştırmak, öğrencilerin nefsine güven, kendine yeterlik, tutummıuk, geçimlilik \e diğer sosyal alışkanlıkların geliştirilmesi
ho^ zaman.arını iyi kullanmalarını ve kıymetlendirmelerini temin
için gerekli tedbirleri alırlar.
Bunun içinde de:
a) Mümkün olduğu kadar öğrenciler okul hayatına karıştırılır
ve çocuklar kendi kendilerini idare edebilecek hale getirilirler.
b) Öğrencilere sınıfların, yatakhanelerin, bahçenin
nenin tertip ve temizliği öğretilir.

yemekha

c) Öğrencilere okula geldikleri günden itibaren öğretmenleri ile
beraber sofraya oturmak, gerekli temizlik ve muaşeret şekillerine
uyarak yemek yemek, günlük şahsî temizliklerini, banyolarını yap
mak, soyunup giyinmek, ayakkabılarını boyamak, kravat takmak
vesaire gibi alışkanlıklar öğretilir.
ç) Okul içinde ve dışında çocukların normal münasebetler te
sisine imkân verilmelidir. Bilhassa diğer okullarca toplum
hayatı ile temas sağlaması da verimli olur. Kimsesiz, evleri uzakta
olan öğrencilerin hafta sonlarında veya büyük tatillerde okulun ta
nıdığı ve güvenilir aileler yanında bir kaç gün geçilmeleri faydalı
olur.
• »
, ı
V
d) Öğrencilere tatillerde ve uygun zamanlarda ferden veya
gurup halinde izin verecek yaşadıkları çevrenin her şayi ile daha
yakından temas etmelerine, görmelerine, ilgilenmelerine imkân ve
rilir.
e) Yardımlaşma, mes’uliyet paylaşma, diğergâmlık gibi faydalı
ve lüzumlu kişilik vasıflarının gelişmesi için okuldaki ders içi ve
ders dışı taravetlerinde onlara mes’uliyet taşımak, görev almak
başkalarına >ardım etmek, birlikte çalışmak gibi fırsat ve imkân
lar hazırlanır.
Madde 16 — Öğrencilerin kişiliğini geliştirmek ve boş zaman
larını an amlı bir şekilde doldurmak amacı ile yapılacak faaliyetler
ve çalışma şekilleri (Boş zaman eğitimi) adı altında özel bir pro
grama bağlanır ve bu programın kadrosunda aşağıdaki kol faaliyet
lerine de yer verilir.
1 — Spor Kolu.
2
3
4
5
6
7
8

—
—
—
—
—
—
—

Fotoğrafçılık Kolu.
Kitaplık Kolu.
Temizlik Kolu.
Bahçe işleri Kolu.
Gezi, gösteri ve eğlence Kolu.
Okul Gazetesi Kolu.
öğrenci Lokali ve Kantin Kolu.

Madde 17 — Okul idaresince alilelerinin yanlarına gitmelerinde
sakınca görülen çocuklar her türlü tatillerde okulda alakonulurlar.
(Devamı 1200. sayıda)
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CİLT: 25

SAYI: 1200
Karar s: 46

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:
Karar t: 14-3-1962

Karar s: 43
Konu: Denizcilik Bankası Sanat Orta Oku
lu Yönetmeliğinin 5, 16, 18, 24, 33
ve 86. maddelerinin değiştirilmesi h.
Denizcilik

Bankası

9634, sayılı teklif yazısı

Genel Müdürlüğünün 23 Aralık 1961 tarih ve 11.A.1112üzerine, Denizcilik Bankası Sanat Orta Okulu Yönetmeli

ğinin 5, 16, 18, 24, 33 ve 86. maddelerinin bağlı örneğe g’öre değiştirilmesi hususu

Karar t: 26-2-1962

Konu: Tahran Kolejinin ilk kısmının
5. smıfm denkliği h.
İstanbul Özel Tahran Kolejinin halen
faaliyette bulunan ilk kısım 5. smıfda, İs
tanbul İlköğretim Müfettişi Şevki Tan ta
rafından yapılan teftiş neticesinde, mevcut
ilik kısım 5. sınıfın, Özel Okullar Genel Mü
dürlüğünün 20 Şubat 1962 tarih ve 286 sa
yılı teklif yazısı üzerine, resmi ilkokulları
mızın aynı sınıfına denk sayılması hususu
nun Bakanlık tasvibine arzı kararlaştı.

nun Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.

Uygundur.
26-2-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Uygundur.
14-3-1962
N. Adil Erkman

GENELGE:

Millî Eğitim Bakan y.

ÖZEL OKULLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizcilik Bankası Orta Sanat Okulu’na ait Öğretim Yönetmeliğinde Tâdil ve

Sayı: 237.OA-1103

İlâvesi İstenilen Maddeler

29-3-1962

5873

Konu: Yabancı uyruklu öğretmenler h.

Eski Şekli

Yeni Şekli

VALİLİKLERE
Madde: 5 — Okulun Birinci sınıfına İlko

Madde: 5 — Okulun Birinci sınıfına İlko

kulu bitirenler arasından, her yıl Ağus

kulu bitirenler arasından, her yıl Ağus

tos ayının ikinci Pazartesi

tos ayının ilk Pazartesi

gününden

Eylül ayının ikinci haftası sonuna ka

gününden so

nuna kadar.........

dar.........
Madde: 16 — Günde,

düzenlenecek

pro

Madde: 16 — Günde,

düzenknecek

pro

grama göre en çok (5) saat teorik ders

grama göre pratik ve teorik olarak >8)

verilir.

saat ders yapılır. Cumartesi günleri (4)
saatir........

?
Madde: 18 — Bir yıl içinde yapılması ge

Madde: 18 — Bir yıl içinde yapılması ge

rekli uygulamaların sayısını Öğretmen

rekli uygulamaların sayısını Öğretmen

ler Kurulu her yıl derslere başlamadan

ler Kurulu her yıl derslere başlamadan

önce kararlaştırır.

önce kararlaştırır ve bu maksatla da yıl
ortasında tekrar toplantıya çağrılır.

Madde: 24 — Her sınıfta ilk yan yılın 13.

Madde: 24 — Her sınıfta ilk yan yılın 13.

haftasına rastlayan ilk iş günü başla

haftasına rastlayan ilk iş günü başla

mak ve iki hafta içerisinde

mak ve iki hafta içerisinde

bitirilmek

üzere bir özel imtihan yapılır. Bu im
tihanlardan

bitirilmek

üzere bir özel imtihan yapılır. Atelye....

sonra öğretime bir hafta

ara verilir. Atelye........ ..
Madde: 33 — İmtihan dönemi için öğren

Madde: 33 — imtihan dönemi için öğren

cilere, kazandıkları notlarla beraber de

cilere, kazandıkları notlarla beraber de

vam ve disiplini bildiren bir karne ve

vam ve disiplini bildiren bir karne ve

rilir ve bunlar velileri tarafından imza

rildikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı

landıktan sonra dosyalarında saklanır.

na bağlı aynı dereceli Okullarla bera
ber öğretime ara verilir.

Madde: 86 — .... ekli ölmeğine uygun De

Madde: 86 — .... ekli örneğine uygun De

nizcilik Bankası Orta Sanat Okulu Dip

nizcilik Bankası Sanat Orta Okulu Dip

loması verilir.

loması verilir.

Özel Okullarımızca
Yurt dışından ge
tirtilen yabancı uyruklu bazı öğretmenlerin,
inha edildikleri branş dersleri ile ilgilerinin
ya hiç bulunmadığı veya pek az olduğu! bir
dersi ancak ortaokul seviyesinde okutabi
lecek durumda olanların lise sınıfları için
inha edildik! ri sık sık görülmektedir.
Teklif olunan sınıf ve derslere tayinleri
yapılamayan bu gibi öğretmenleri okullar
ihtiyaçları olmayan branşlarda ve sınıflar
da çalıştırmak
zorunda
kalmaktadırlar.
Ayrıca, Valiliklerce vekil olarak işe başla
tılmalarından tayinlerinin mümkün olma
dığı okullara bildirilinceye kadar, yazışma
lar ve incelemeler ile geçen zaman içinde,
bu öğretmenlerin,
yetersiz bulundukları
alanlarda ders vermeleri de çocuklarımızı
büyük ölçüde zarara sokmaktadır
Bu sebeplerle okulların:
1 — Yurt dışından getirtecekleri öğ
retmen ihtiyaçlarını zamanında tesbitleri
ve teşebbüse geçmeleri; '
2 — Bu öğretmenler hakkında yazılı
sözleşme yapmadan önce menşe’leri, mes
lekî formasyonları, yaş ve sağlık durum
ları bakımlarından, belgelere dayanan, et
raflı bilgi edinmeleri;
3 — inhalarda, diplomaları ve diplomalarâ mesnet teşkil eden derslerin adlan
ile okunuş sürelerini de gösterir resmî de
ğeri olan gelgeleri “ Transcript of Records”
ve lüzumlu sair evrakı Bakanlığımıza ek
siksiz olarak göndermeleri zarurîdir.
Gereğine göre işlem yapılmasının sağ
lanmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Sayfa: 38
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SAĞIRLAR OKULU YÖNETMELİĞİ

23 Nisan 1962

SAĞIRLAR OKULU VE YETİŞTİRME YURDU DERS
DAĞITIM ÇİZELGESİ

(1199. sayıdan devam)

Birinci Devre
ALTINCI BÖLÜM
İş ve Tatil Günleri
Madde 18 —^''Müessesede her yıl öğretime bir Ekimde başla
nır. Bir Haziranda son verilerek tatil devresine geçilir.
Madde 19 — Bitirme sınavları Haziran’m ilk haftasında yapılır.
Madde 20 — Diğer resmî tatil günleri bütün okullar için kabul
edilen tatil günlerinin aynıdır.
Madde 21 — Millî bayramlara ait tatillerin birinci günleri bu
günleri kutlama için okulda yapılacak törenlere ayrılır. Diğer gün
ler öğrencilerin istirahatine nıahsuztur.
Madde 22 — Öğretmenler cumartesi günleri hariç, diğer günler
de öğleden evel 4, öğleden sonra 2 ders olmak üzere günde 6 ders
okuturlar. Cumartesi günleri öğleden evvel 4 saat ders yapılır.
Madde 23 — Çarşamba günleri öğleden sonraki iki ders zama
nı; okulca yapılacak gezintilere, fabrika vesair yerlerin ziyaretine,
okulda verilecek konferans, temsil, sportif faaliyetlere, oyun ve bah
çe işleri ve okulun genel temizliğine, lüzum görülen derslerin tak
viyesine tahsis edilir. Öğretmenler bu saatlerde de sınıflarında gö
revlidirler.
Madde 24 — Sabah derslerine en erken 8,30, engeç 9 da başlanır.
Madde 25 — Cumartesi ve Pazar günleri hariç diğer günlerde
ikinci devre öğrenci.eri saat 15,30 dan 17 ye kadara öğretmenlerinin
nezaretinde atelyelerde ve diğer iş alanlarında çalıştırılırlar. İlk
devre öğrencileri de bu saatlerde öğretmenlerinin nezaretinde reh
berlik çalışmalarına katılırlar.
Madde 26 — Sağırlar Okulları ve Yetiştirme Yurtlarının bir
günlük işlerinin zaman taksimi ve dars dağıtımı cetveli genel ola
rak aşağıda gösterildiği şekilde tespit olunmuştur. Vakit cetveli ma
hallin özelliklerine, şartlarına müessesenin hususiyetine göre ayar
lanır.
Ana Okulu Günlük Vakit Çizelgesi
Saat
8.45

Saat
9.00

Derse hazırlık ve yoklama

9.00 9.40 Duyu eğitimi - işitme - ritim eğitimi.
9.40

10.00

Teneffüs ve serbest oyunlar.

10.00

10.40

Dudaktan anlama - Ses eğitimi ve artikülâsyon

10.40

11.40

Lisan çalışmaları, amaçlı oyunlar.

11.40

12.00

Yemek hazırlığı

12.00

13.30

Yemek,uyku.

13.30

14.10

Resim - İş, beden eğitimi.
Günlük Vakit Çizelgesi

Saat

Saat

7.00
7.30
8.00
8.45
9.40

7.30
8.00
8.45
9.00
10.20

Kalkma ve temizlik
Kahvaltı
Sabah mütalaası
Derse hazırlık
İkinci ders

10.20
11.20
12.00
-13.40
14.20
15.00
15.30

10.40
12.00
13.40
14.20
15.00
15.30
17.00

Teneffüs.
Dördüncü ders
Yemek ve istirahat
Beşinci ders
Altıncı ders
Dinlenme
2. devre atelye ve iş faaliyetleri, birinci devre
herlik çalışmaları

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00

18.00
18.30
19.00
20.00
20.30

İstirahat
Akşam yemeğine hazırlık
Akşam yemeği
Mütalâa (İkinci devre)
Temizlik ve yatma.

Yapılacak işler

Ders
Türkçe
Hayat Bilgisi
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bil.
Tabiat Bilgisi
Matematik
Aile Bilgisi
Din Bilgisi
Yazı
Resim - îş
Beden Eğitimi
Serbest Çalışma
Toplam:

Hazırlık 1.
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Madde 27 — Hazırlık sınıflarında Türkçe dersi: (Duyu eğitimi işitme eğitimi - ritim eğitimi - konuşma, ses eğitimi ve artikülâsyon,
Dudaktan okumayı; Lisan çalışmaları: (Dil Bilgisi, yenilik ve deği
şiklikler, takvim çalışmaları) m;
Birinci devrede Türkçe dersi: Hazırlık sınıfında yapılan çalış
malarla beraber, yazılı - sözlük ifade, sessiz, sesli okuma, ezber ve
dilbilgisini; İkinci devre Türkçe çalışmaları: (Artikülâsyon - konuş
ma, dudaktan okuma, yazılı-sözlü ifade ezber - dil bilgisi, temsil
ve hikâyeleri) ihtiva eder.
Madde 28 — Sağırlar okullarında ferdî öğretim esas olduğuna
göre öğrencilerin arzu edildiği şekilde yetiştirilmesi için ders saat
leri kalıpları içine girilmeyip bilhassa resim - iş, beden eğitimi,
biçki - dikiş, müzik gibi ihtisas i^tiyen derslerde bu işle görevlen
dirilen öğretmenler sınıfta meşgul iken ayni sınıfın öğretmeni üze
rinde ferden meşgul olunması lâzım gelen öğrencilerle o saatte
müstakilen ve ferdem çalışır. Aynı şekilde mevzuat icabı ders okut
makla mükellef olan idarecilerin derslerinde de öğretmenler yuka
rıda gösterildiği şekilde sınıflarında çocuklarla çalışırlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Rehberlik Servisi
Madde 29 — İdareci ve öğretmenlerin müessesede bulunan ço
cukları daha etraflı ve daha yakından tanımalarını ve bu çocukların
ve özelliklerine cevap verebilecek bir şekilde hareket etmelerini
temin etmek, müessesede bu.unan çocukların da kendi kendilerini
zayıf ve kuvvetli tarafları ile tanımalarına yardım ederek okulda
ve yarınki hayatlarındaki intibakarınm müspet omasına, müstaki
len hareket edebilen ve iyi karar verebilen kişiler haline ge.ebilmelerini sağlamak amacı ile her sağırlar okulu ve yetiştirme y u r d u n d a
bir REHBERLİK SERVİSİ kurulur.
Madde 30 — Hem okul hem de aile yuvası vasıflarını taşımakta
olan bu müesseselerde, çocukların eğitim ve disiplin problemleri ile
uğraşmak çok daha başka anlam ve nitelik taşır. Şekli ve tezahürü
ne olursa olsun her türlü davranış probleminin veya ruhî intibak
sızlığın behemehal bir sebebi bulunduğunu ve bu sebei veya sebep
leri ortadan kaldırmadıkça kullanılan metod ne olursa olsun, belki
arazın veya sonucun değiştirilebileceği fakat, esas problemin asla
tedavi edilmiyeceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu servis sayesinde
aşağıda açıklanmış olan usul ve yollara baş vurmak suretiyle ço
cuk hakkında çok etraflı bir gügiye sahip olarak çocuğun okul sıra
larında ortaya koyacağı davranış veya disiplin problemlerinin hangi
sebeplerin tesiri altında tezahür etmekte olduğunu araştırıp bul
mak ve bu sebeplerden harekete geçerek çocuğun yeniden intibakını
temin etmeğe çalışmak lâzımdır.
Madde 31 — Rehberlik konusunda bilgi, tecrübe ve yakın ilgi
si bulunan bir öğretim üyesi, müdür tarafından rehberlik müşaviri
olarak seçilir. Eğitim problemlerinin bazan çok komplike oluşu ve
çocuk hakkında verilecek kararların önemi gözönünde tutulursa
rehberlik konularının yalnızca bir kişi tarafından halledilebilecek
bir mesele olmadığı kendiliğinden meydana çıkar. Buna göre rehber
lik müşaviri seçilen öğretmen rehberlik servisinin işlerinden doğ-
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rudan doğruya sorumlu bir kimse olmakla beraber gerekli ve önemli
hallerde başta okudun idarecisi ve öğretmenleri ve diğer personeli
olduğu ha ide okulun civarında bmunan psikolojik, sosyal ve psiki
yatrik servislerden ve bu aıaniarda mevcut mütehassıs elemanların
fikiı\erinden de faydalanmalıdır.
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B) Eğitimleri kendilerine tevdi edilen çocukların her türlü faa
liyetleri ile bir ana baba ihtimam ve itinası ile ilgilenirler.
C) Çocukların; serbest saatLerinden de kendi başlarına kaldık
ları taktirde fena alışkanlıklar kazanabileceklerini veya mevcut ise
eski alışkanlıklarına devam edebileceklerini gözönüne alarak, onları
boş zaman eğitimi programı dâhilinde eğitsel faaliyetlere sevkeder1 — Rehberlik müşavirinin başlıca görevleri şunlardır:
ler.
A ) Çocuk tanıma fişini doldurmak, bu fişceki bilgiyi ve çocuğu
ç) Çocukların velileri yakın akrabaları ile irtibat tesis eder ve
bize tanıtacak diğer bııgneri:
onların aile akrabalık, mem.e'ket bağlarını kuvvetlendirmeğe çalı
a) UKma devanı etmeKte olan çocukların öğretmenleri ve iş yer
şırlar. Çocukları ziyarete gelen akraba ve yakınları ile temaslarım
lerine devam eden çocuKiarın usta veya amirlerinin, kendi kanaatle
düzenlerler.
rini serdeemeçten çocukların davranışları ile iıgid önemli ve entere
d)
Rehber öğretmenler gruplarındaki çocukların en yakını
san objektif muşanedeıerini ihtiva eden vaka kayıtlarından,
olup onların her türlü istek ve ihtiyaçları hakkında ilk baş vura
b) Varsa hatıra defterinden,
cakları kimselerdir.
cl Çocuğun, üendısme yakın hissederek zaman zaman en mah
Madde 32 — Rehberlik müşaviri, iş bulma - işe yerleştirme - işte
rem itiraflarda ouıundugu kimselerin vereceği Di.giıeıcien, (Durada
kovuşturma görevini yapan öğretmenlere ve yönetmeliğin 25. mad
diKKat tünecek en öneııni husus: çocuğun mahramıyetme azamî
desinde yazılı görevi yapan öğretmenlere Bakanlıkça uygun görülen
hürmet etmek ve katiyen mahremiyetim bildiğimizi değil başkala
ek görevi ücreti verilir.
rına, kendisine biıe asla ihsas ettirmemektir.
Madde 33 — Bu müesseselerde çalışan tecrübeli, bilgili bir öğ
ç) Muih'teLif vesiıeıer^e yapnan nıüıâktiardan,
retmenin öğretmenlerin yetiştirilmesinde ve bu konuda onlara yar
d)
ç o c u ğ u n g e d d i ğ i y e r i n i i k o k u i ö ğ r e t m e n ve başöğretmenleri dımcı olmada okul müdürlüğünce seçilerek görevlendirilmesi uygun
ile yapılacak ö z e l veya r e s m î yazışmaıarıa elde etmek ve daha zen
olur. Bu öğretmen aynen diğer öğretmenler gibi fazla ders saati
g in le ş tir m e k m ü m k ü n d ü r.
ücreti alır.
B) Müessesede mevcut her çocuğun bir sağlık kurulu muaye
SEKİZİNCİ BÖLÜM
nesinden geçmesini ve mümkün olmadığı takdirde her çocuğun hiç
Disiplin İşleri
olmazsa göz, ku.ak, boğaz, sinir ve ruh hastalıkları ve dahiliye mü
Madde 34 — Sağırlar Oku.u ve Yetiştirme Yurduna müşfik bir
tehassısları tarafından muayeneleri sağıamak ve buna ait kayıtıar
aile yuvasındaki hava hakim o.ur. Kusunarı görülen çocukiarın bu
tutmak.
kusurlarının giderilmesi için eğitsel her türlü çare.ere baş vurulur.
C) Çocukların: Kabiliyet başarı, zihnî seviyeleri, sosyal ve şah
Madde 35 — Oku.da, öğrencilerin ortaya koyacağı her türlü
sî durumlarını objektif bir şekilde tespit etmek için, standartlaştı
disiplin vahaları nöbetçi öğretmen, sınıf öğretmeni , rehber öğret
rılmış ferdî ve gurup testlerine (bu abanda yetişmiş bir kimse ise)
menler veya mürabbiyeıer tarafından okul idaresine bi.dirilir. Okul
bizzat, aksi taktirde okul çevresinde bu hizmeti ifa edecek yetkili ve
idaresi ilgililerden gereken bilgiyi aldıktan sonra çocuk hakkında
mütehassıs kimselerin yardımı i.e okulda mevcut bütün çocuklara
gerekli hükme varabilmesi için çocuğu rehberlik servisine havam
tatbik etmek veya ettirmek.
eder. Servisten aunacak mütalâaya göre vaha disiplin kuru.una in
Ç) Kendisine inceıenmek üzere havale edilmiş bir davranış ve
tikal
ettirilir.
ya disiplin probleminin etraflıca tetkik ettikten sonra bu vahanın
Madde 36 — Okul disiplin kurulu her öğretim yılı başında yapı
o kuI
d.sipıin kuruluna havalesine iüzum oıup olmadığı hakkmdaki
lacak iık öğretmen toplantısında öğrebmemer arasından seçiidcek
gerekçeli mütalâasını okul disiplin kurulu başkamığma sunmak.
iki üyeden ibarettir. Disiplin kuruiu müdürün göstereceği müdür
D) Bir taraftan müessesede mevcut çocukiarın kabiliyet ve isti
muavininin başkanlığında toplanır.
datlarını, ilgilerini kuvvetli ve zayıf taraflarını gözönünde bulun
a) Okul disiplin kuru.u, sevkedilen disiplin vahalarının sebep
durarak bu çocukların ne gibi iş ve mesıekler için hazırlanacakları
lerini
inceler, alınması gerekli eğitici ve cezaî tedbirleri kararlaştı
hususunda gereken tedbirler alınırken diğer taraftan rehberlik ser
rır. Disiplin kurulu bununla ilgili o.arak öğrenci.eri, öğretmenleri,
visine başlı oalak (iş bu.ma, işe yerleştirme ve işte takip) işlerini
mürebbiyeleri ve okumn diğer personelini vak’ayı aydınlatmak için
öğrencilerin sayısına göre bir veya birkaç öğretmen temine, çalışır.
fikir ve ifadelerine müracaat etmek üzere davet edebilir.
Bu öğretmenler müdür tarafından seçilir.
b) Disiplin kurulu cezaî tedbirler almayı gerektiren vahalar
2 — İş bulma, işe yerleştirme, işte takip ile görevli öğretme
nin başlıca görevleri şunlardır.
karşısında öğrenciyi (teşhir, küçük düşürme, oku.dan uzak.aştırma
v.s. gibi) cezalar yerine öğrencileri islâh edici mahiyette cezalar
A ) Müessesedeki çocukların istidat, kabiliyet ve ilgilerini gö
vermeli
ve işlenin suçla verilecek ceza arasındaki münasebet de
zönünde bulundurarak bu çocukların herbirinin başarı ne çalışabile
gözönünde bulundurmalıdır. Disiplin kurulu kararları müdürün
cekleri meslek.er ve iş alanları hakkında karar verebilmeleri için
onayı ile uygulanır. Öğrencinin problemini çözmek yönünden lüzum
muhtelif okulların giriş şartları, mevcut iş ve meslek çeşitleri (işin
lu ve faydalı olacağına kesin olarak kanaat getirildiği takdirde ce
özellikleri, çalışma saatleri, ele geçecek ücret miktarı, v.s. gibi hak
kında bilgi toplar.
zaî değil fakat eğitsel bir tedbir olmak üzere başka bir sağırlar
okuluna nakli teklif edilebilir. Bu karar okul müdürlüğünün teklifi
B) Müessesedeki çocuklara bu meslek ve iş alanları hakkında
ve Bakanlığın tasvibi ile uygulanır. Bu tedbir hiçbir zaman hallinde
yukarıdaki esaslar dairesinde gerekli bilgiyi kazandırmaya çalışır.
zorluk çekilen vakalardan kurtulmak için suistimal edilmemelidir.
C) Okulu bitiren ve bitirmiyen çocuklardan hangilerinin orta
c) Kanunun bir suç saydığı fiilerde çocuklar hakkında genel
okula hangilerinin meslek okullarına ve hangilerinin işe gönderil
hükümlere göre işlem yapılır ve ksyfiyet üst makamlara bildirilir.
mesinin gerekeceği hakkında rehberlik müşaviri ile birlikte çocuk
ların iş ve meslek seçimine yardım eder.
ç) Okulda mevcut ruhen intibaksız davranışları ile okulu uğraş
tıran ve problem haline gelmiş olan çocuklar hakkında icabeden
Ç) İşe giden çocukların kovuşturulması, haftalık ve aylıklarının
eğitim çarelerine baş vurmak için, okul idaresi bu çocukları
toplanması, cari hesaplarına yatılması. Okul hissesinin ayrılmasını
temin eder.
çevrede mevcut psikolojik ve psikiyatri merkezlerine sevkeder. Bu
ralardan alınacak raporlara göre çocuk hakkında gerekli tedbirleri
D) Is bulm a> işe yerleştirme ve işte takiple ilgili öğretmenler
alır.
ders aımazlar ve nöbet tutmazlar, yalnız haftada 3 saat işe giden
öğrencilere gece ieri kurs mahiyetinde düzenlenen programa göre
DOKUZUNCU BÖLÜM
gerekli pratik bilgileri verirler.
Personel işleri
3
Müesseslerin durumlarına, ihtiyaçlarına ve okul idaresinin
Madde 37 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdunda bir mü
göreceği lüzum üzerine okuldaki çocuklar sınıflarına, yaşlarına ve
dür, öğrenci sayısına göre bir veya iki müdür muavini. Öğretmenler.
özelliklerine göre guruplara ayrılır ve her gurup bir rehber öğret
Ayniyat memuru, ambar ve depo memuru, hesap memuru ve mute
menin eğitimine tevdi olunur. Rehber öğretmenler kendilerine veri
met, kâtip, doktor, hemşire, kitaplık memuru, mürebbiyeler ana oku
len gurubun eğitimi, öğretimi ve ruhî özellik ve gelişmelerinin tet
lu ve küçük çocuklar için bakılacak ve hizmetliler bulunur.
kiki ile çok yakından i.gilenirler. Rehber öğretmenlerin seçimi ve
1 — Müdür ve görevleri:
değiştirilmesi okul müdürüne aittir. Bu öğretmenler rehberlik ser
a)
Müessesinin müdürü Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sa
visi ile sıkı bir temas ve işbirliği halinde bulunurlar.
ğırların öğretim, eğitim alanında etraflı bilgi ve tecrübeye sahip
Rehber öğretmenlerin görevleri şunlardır.
olanlar arasından ehliyet esasına göre seçilip tayin edilir. Müdür
A)
Kendi gurupundaki çocuklar üzerinde devamlı müşahedeler kanun ve yönetmelikler dairesinde müessese ile ilgili bütün faaliyet
yapar, notlar alır ve bunları fişlere kaydederler.
lerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
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b) Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdunun öğretmen, doktor,
memur ve diğer görevlileri ile çocuklar arasında ahenkli bir işbirliği
kurulmasını ve bunların aynı ülkü ve amaçlar etrafında çalışmala
rını sağlar. Müessesede eğitim ve öğretim ilkeleri ile kanun ve tü
zük hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığım denetler. Görevlilerin
işe başlama ve aynim alarma ait işlemleri genel hükümlere göre
yürütülür.
c) Müessesenin çeşitli ödeneklerinin yerli yerine harcanılmasına, alım satım işlerinin kanunun ¡hükümlerine göre müessesenin ih
tiyaç ve özelliklerini gözönünde bulundurmak suretiyle düzenler
kendisi okul Satınalma Komisyonunun başkamdir.
ç) Ambar - depo işlerinin düzgün gitmesini temin için sorumlu
ve ilgili memurların görevlerini daimî dikkat ve kontrolü altında
bulundurur. Bu maksatla demirbaş eşya gereçleri; mahsus defterine
usulüne ve yönetmeliğine göre kaydelimesinden sorumludur. Bu eş
ya ve gereçleri yeni göreve başladığı zaman kendinden evvelki mü
dürden devralır. Sonra gelen müdüre teslim eder. Bu devir teslim
çizelge tutanakları 4 nüsha olarak düzenlenir. Biri dosyaya konur,
diğerleri üst makama gönderilir. İkisi de taraflar arasında teati
edilir. Ancak bu devir mazbatalarında ilgili memurun imzası bulu
nur. Her nevi eksiklikten birinci derecede bu memur sorumludur.
d) Öğretmenler kuruluna başkanlık eder.
e) Malî yıl başında bütçeyi hazırlar ve üst makamın onayına
sunar. Tastik edilen bütçede aktarmalar yapmak üst makamın tak
diri ve onayına bağlıdır. Müdür mucip sebeplerini açıklıyarak yeni
ödenekler istiyebilir.
f) Örneği yönetmeliğe ekli raporu, teftiş ve kanaatlerine göre
doldurarak iki nüshasını (biri Bakanlığa gönderilmek üzere) Millî
Eğitim Müdürlüğüne sunar.
g ) Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurduna ait döner sermaye
(varsa) çalışmalarının ilgililerle birlikte düzenler ve denetler.
h) Yurt ve okulun her türlü nöbet, günlük vakit çizelgelerini,
öğretim ve çalışma programlarını onaylar ve uygulatır.
ı) Müessesede öğretmen, memur ve müstahdemlerden kusuru
görülenleri ilkin yalnız olduğu halde şifahî ihtarla ikaz eder. Bu
ikaz tesir etmediği takdirde madde göstermek suretiyle durumu ilgili
makama bildirir ve kanun hükümlerine göre haklarında gerekli iş
lemin yapılmasını ister.
\
i) Bir hafta veya daha fazla müddetle görevine devam etmiyeceği anlaşılan öğretmenlerin derslerinin açık kalmaması için sınıf
ları birleştirmek, muavin, öğretmen veya mürebbiyelerden birisini
görevlendirmek gibi hususlarda tamamen yetkilidir.
j) Okulun personelini lâyıkı ile istihdam etmek, münhal olunca
işçi almak icabında sebebini göstermek suretiyle işçileri değiştir
mek için üst makama teklifte bulunur.
k) Okulun eğitim ve yönetim bakımından faaliyetleri ve duru
mu hakkında biri her yıl engeç Haziran ve diğeri de engeç Kasım
ayı sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığında bulunacak şekilde iki
faaliyet raporu tanzim eder.
l) Gizli muhabere ve seferberlik işlerini bizzat yürütür ve dos
yalarını tutar.
m) Cezaî mahiyette ve özel eğitime muhtaç olma bakımından
nakiller hariç, diğer bütün disiplin kurulu kararlarım inceler, gere-
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kirse tekrar tahkikini talep eder veya disiplin kurulu kararlan onay
lar.
n) Sınıf içi çalışmalarım gözden geçirmek üzere öğretmenlerin
deısıeıinde buıanur. Halında ençok altı saat ders alır. Dersini al
dığı öğretmen sınıftan ayrılmaz. Ya ferden çocuklarla meşgul olur
veya öğretmeni olmıyan sınıflara derse girer.
o) Rehoeılik servisi \e rehber öğretmenlerin işlerini ve çalış
malarım düzenler ve denetler.
p) Müessesenin ihtiyaçlarım zamanında karşılar. Gerekli ihti
yatî tedbirleri alır.
2 — Müdür muavinleri:
Madde 38 — Öğrenci mevcudu yüzü aştığı takdirde ikinci bir
müdür muavini istihdam edilir. Bunlardan birisi okulun eğitim - öğ
retim ve sicil işleriyle diğeri alım - satım tahakkuk ve hesap işleriy
le görevlendirilir. Okul müdürünün yapacağı teklifle iki muavinden
birisi başmuavin olarak görevlendirilir. Müdür bulunmadığı zaman
larda müdüre başmuavin vekâlet eder.
Müdür muavinlerinin görevleri:
a) Öğretmen, doktor vesaire gibi görevlilerin şahsî dosyalarım
tutar. Her türlü muamelelerini günü gününe işler.
b) Müessesenin kayıt ve yazı işlerini düzeninde yürütür.
c) Çocukların dosyalarını düzenler, eksik vesikalarının tamam
lanmasından sorumludur.
ç) Müesseseye ait istatistik işlerini yürütür. Çizelgeleri zama
nında düzeyleyip ilgili makamlara gönderir.
d) Nöbetçi öğretmenlerden aldığı mevcut
pusulalarına göre
günlük tabelâları hazırlatır ve bunun tatbikatından sorumludur.
e) Satın alman her çeşit erzak ve malzemenin maksada göre
kullanılmasına, korunmasına, usulüne göre depoya giriş ve çıkışma
nezaret eder.
f) Hesap memuru, ambar memuru ve depo memuru ve diğer
hizmetlilerin görevlerini dikkatli yapmalarını sağlar. Düzenli çalışmıyanlar hakkında gerekli kovuşturmayı yapar ve durumu yazılı
olarak müdüre verir.
g ) Maaş, ücret ve gündeliklerin zamanında alınıp dağıtılmasını
temin eder.
h) Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdünun tahakkuk memuru
ve muayene komisyonu başkamdir.
ı) Müdür muavinleri haftada ençok sekiz saat ders yapar. Der
sini aldığı öğretmen sınıftan ayrılmaz. Ya ferden çocuklarla meşgul
olur veya öğretmeni bulunmıyan sınıflara girer.
i) Bunlar dışında müessese müdürünün kanun ve yönetmelik
lere uygun olarak vereceği emir ve direktifleri yerine getirir.
3 — Hesap memuru ve mutemet:
Madde 39 — Hesap memuru ve mutemet müdür ve müdür mua
vinin kendisine verecekleri hesap işleriyle ilgili görevleri yapmakla
mükelleftir.
Görevleri şunlardır:
a) Satın alınacak ve satılacak eşya ve malzemenin eksiltme arttırma şartlan ve mukavele projelerini hazırlar.
b) Maaş, gelir ve sarfiyat hesaplanın, mahsus defterine günü
gününe işler.
(Devamı 1201. sayıda)
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CÎLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:
ICarar

g:

48

Karar t: 28-3-1962

Konu: Tatbikî Güzel Sanatlar Okulu Yönetmeliğinin 54. Maddesi
nin c. fıkrasının değiştirilmesi h.
Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğünün 22 Şubat 1962
tarih ve 329.-2521 sayılı teklif yazısı üzerine Tatbikî Güzel Sanat
lar Okulu yönetmeliğinin 54. maddesinin c fıkrasının aşağıda ya
zıldığı şekilde değiştirilmesi hususunun Bakanlık Makamının tasvi
bine arzı kararlaştı.
Uygundur.
26-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Madde 54 —
c Fıkrası: Birinci yarı yıl kanaat döneminde, 55. madde gere
ğince tesbit edilen ve diploma ödevi konusu içine giren meslek
derslerinin her birinden 15) den aşağı not almamak, lâzımdır.
Karar s: 52

Karar t: 31-3-1962

Konu: İstanbul'da Özel Kültür Koleji ilk kısım beşinci
resmi ilkokulların aynı sınıfına denk sayılması h.

sınıf inin

Daha önce ilk kısım 1,2,3 ve 4. sınıflarının resmi ilkokulları
mızın aynı sınıflarına denkliği kabul edilmiş bulunan, İstanbul
özel Kültür Kolejinin ilk kısım 5. sınıfının da resmi ilkokullarımı
zın beşinci sınıflarına denkliğinin kabul edilmesine dair Özel Okul
lar Genel Müdürlüğünün 19 Mart 1962 tarih ve 389 sayılı teklif
yazısı ile eki bulunan teftiş raporu incelendi ve uygun görülerek
keyfiyetin Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
y

Uygundur.
31-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Karar g: 53

Karar t: 31-3-1962

Konu: İstanbul’da özel İstanbul Orta Okulu ikinci sınıf mm
sayılması h.

denk

İstanbul’da faaliyette bulunan ve birinci sınıfının resmi orta
okullarımızın aynı sınıfına denkliği daha önce kabul edilmiş bulu
nan özel İstanbul Orta Okulu ikinci sınıfının da resmi orta okulla
rımızın aynı sınıfına denk sayılmasına dair Özel Okullar Genel Mü
dürlüğünün 19 Mart 1962 tarih ve 390 sayılı teklif yazısiyle teftiş ra
poru incelendi ve teklif uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Ma
kamının tasvibin» arzı kararlaştı.
Uygundur.
31-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Karar s: 57
Konu. İstanbul
kabulü h.

Karar t: 31-3-1962
Özbilim Özel Dersanesi öğretim

yönetmeliğinin

İstanbul — Fatih’te Fatma Şirin’in kuruculuğu altında açılmasıaa izin verilen özbilim Özel Dersanesi Öğretim yönetmeliğinin, Özel

SAYI: 1201

Okullar Genel Müdürlüğünün 13 Mart 1962 tarih ve 350 sayılı tek
lif yazısı üzerine, ilişik örneğine göre kabulü hususunun Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
31-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
İstanbul Özbilim Özel Dersanesi Öğretim yönetmeliği
Kuruluşu:
İstanbul — Fatih’te Fatma Şirin’in kuruculuğu altında açılan
Özbilim Özel Dersanesinin gayesi, ilk, orta okul ve Lise öğrencile
rini, sayıf bulundukları derslerden yetiştirmek, dışardan imtihan
lara girecekleri ve yüksek okullara girmek istiyenleri Fransızca,
Türkçe, Tarih, Çoğrafya Yurttaşlık, Matematik, Fizik, Kimya, Bi
yoloji derslerinden imtihanlara hazırlamaktadır.
2 — Dershane, mesul müdürü tarafından idare edilir.
3 — Dershaneye alınacaklardan şu belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı örneği
b) Öğrenim belgesi
c) Sağlık ve aşı raporu
d) Usulüne göre düzenlenmiş iyi hâl kâğıdı.
Bu belgeler, öğrencilerden aranmaz.
4 — Mecburi ilköğrenim çağında olupda ilkokula devam et
meyenler dershaneye alınmazlar.
5 — Ücret: Ders üsretleri, her yıl derslere başlamadan önce
valilikçe tasdik edilecek tarifeye göre ve ders saati üzerinden ay
lık veya on derslik hesabiyle peşin alınır.
6 — Dershane, ilgili Makamlarca sihhi tatil kararı dışında,
heme sebeple olursa olsun kapatıldığı takdirde, peşin alman ücret
lerden dersi yapılmayan saatlere isabet eden miktar müdavimlere
geri verilir. Dershane idaresince kabul edilen bir engel yüzünden
devam edemiyecek duruma düşenlerin devamsız kaldıkları derslere
ait ücretleri kendilerine iade olunur. Disiplin karan veya kendisi
arzusu üzerine ilgisi kesilenlerin peşin alınan ücretleri geri veril
mez.
7 — Resmi tatillere dair olan kanunda yazılı günlerde öğre
tim yapılmaz.
8 — Derslerin günün hangi saatinden, hangi saatine kadar de
vam edeceği ve haftada okutulacak derslerin çeşitleri ile saat tuturları, Millî Eğitim Müdürlüğünce tasdik edilecek günlük vakit ve
haftalık ders dağıtma cedvellerinde gösterilir. Öğrencilerin dersle
ri, saat 19,30 dan sonraya bırakılamaz. Her ders 50 dakikadır.
9 — Öğretimde, resmi okul programlan ve kitaplan takip olu
nur. Derslerde bulundurulması gereken ders vasıtaları dershane
idaresince zamanında temin edilir.
10 — Öğretim kız ve erkek karma olarak onar kişilik guruplar
halinde yapılır. Müdevimlerin yaşlan ve ihtiyaçlan ayn gruplar
halinde yetiştirilmelerini gerektiren hallerde dershane idaresince
tedbir almır.
11 — Dershanenin idere, disiplin, defter ve dosya tutma işleri
resmi okullar mevzuatı gözönünde tutularak hazırlanıp valilikçe
tasdik edilecek iç yönetmelikte belirtilir.
12 — Deriıanenin mesul müdürü ve öğretmenleri, özel okullar
talimatnamesi hükümlerine göre inha ve tayin olunurlar.
13 — Dershanenin mesul müdür ve öğretmenleri arasında ay
nı zamanda resmi ve özel, diğer okullarda vazifeli olanlar, dershanede
kendi sınıf öğrencilerine ders veremezler.
14 — Diğer işler: Bu yönetmelikte bir hükme bağlanmamış
olan hususlarda özel okullar mevzuatına ve valilikten alınacak
emre göre hareket olunur.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 42

SAĞIRLAR OKULU YÖNETMELİĞİ
(1200. Sayıdan devam)
c) Mutemet sıfatiyle kendisine verilen avansları müdürden ala
cağı emırıere kanun ve yönetmeliklere uygun oıarak saıleüer ve
hesaplarını zamanında kapatır.
ç) Sarf evrakını kanun ve yönetmeliklere göre hazırlar. Buna
ait belgeleri satmamıa kararlarını dosyasında muhafaza eder.
d) Mutemet oıarak öğretmen, katıp, memur ve ücretlilerin
maaş, ücret ve ek görev bordrolarını vaktinde hazırlar. İlgili say
mamıştan aıarak istihkak sahiplerine öder.
e) Her ay sonunda ödeme masraf ve
tahakkuk hesaplarını
gösterir cedvelieri tanzim eder.
i)
Öğrencilerin velilerinden gelen şahsî harçlıklarının mute
medidir. Bu ışıe ilgili hesapıar tutar.
gj Okula yapnan bağışların gelir ve gideri ile ilgili hesapları
tutar.
h) Müdür müdür muavinlerinin verdikleri yazı işlerini yürütür.
ı) Tabelâ tanzim eder.
i) Kefilii olması lâzımdır.
k)
Müessesenın bankadaki fon hesabında toplanan paralan
genel hükünnere göre ve kendilerine Maliye Bakaniığınca 1U5Ü sa
yılı Muhasebeyi Umumiye Kanununun 134 maddesine istinaden yet
ki verilmiş olan bu mükeffel hesap memuru tarafından sarfedilir.
4 — Ambar ve depo memuru
Madde 40 — Demirbaş ve istihlâk maddelerinin ayniyat hesap
larım, talimatnamesine göre yürütür. Kefiıli olması lâzımdır. Gö
revleri şunlardır
a) Kaza veya kasıtla, dikkatsizlikle kınlan ve kaybolan eşya
hakkında vakit geçirmeden gerekli işlemi yapar.
b) Tabelâ muhteviyatını tartıp görevlilere teslim ederek çıkış
pusulaları ile istenilen eşya veya malzemeyi verir. Bunlan kayıt
lara intikal ettirir.
c) Depo ve ambar hesaplanın giriş ve çıkış fişlerini düzenler
ve tabelâları tatbik eder. Ait olduğu defterlere gerekli kayıtları
yapar.
5 — Kâtip
Müdür ve müdür muavinlerinin vereceği yazı ve kayıt işlerini
düzenli yürütür. Hizmete müteallik işleri de alacağı emirlere göre
zamanında yapar.
ONUNCU BÖLÜM
Öğretmenlerin Görevleri
Mad.de 41 — Öğretmenlerin görevleri aşağıda gösterilmeştir.
a) Çocuğu kazanmak ve hayata hazırlamak için eğitim ve öğ
retim metotlarının uygulanmasını sabırla, şevkatle ve bilhassa ço
cuğun kişisel özellik ve kabiliyetlerini dikkatle inceleyerek yapar.
b) Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışları
m incelemek suretiyle ruh ve vücut arızalarınm doğurduğu ümit
sizliği yenecek, onlara temiz bir hayat zevki, mütevazi bir yuva
kurmak arzusu verecek şekilde faaliyette bulunur. Bu gayeye ere
bilmek için çocuğun inceden inceye tatbik edilmesini ve müşahade
altında bulundurulmasını sağlar.
c) İşliyecekleri konuların yıllık, ümite ve günlük plânlarını ya
parlar ve bu plânları okul müdüıüne onaylatırlar.
ç) Her öğretmen sınıfının bir haftalık dersini okutmakla mü
kelleftir. Yalnız yazı, Resim - İş ve beden eğitimi gibi şahsî kabi
liyeti ve hüneri gerektiren dersler. Bu işlerde kabiliyet ve ihtisası
olan öğretmenlere verilebilir.
d) Her gün derslerin başlamasından 15 dakika önce okulda
bulunmağa sınıf ve öğrencilerin temizlik ve devam yoklamalarını
bizzat yapmağa mecburdurlar.
e) Okul müdürünün kendilerine vereceği eğitim, öğretim gö
revlerini yerine getirmekle mükelleftir.
f) Derslerden, öğrencilerin temizlik, intizam ve
düzeninden,
okul idaresi tarafından kendilerine tevdi edilen malzemenin muha
fazasından sorumludurlar. Müessesede görevler müşterek olduğun
dan öğretmenler her hususta okul idaresine yardım etmekle görev
lidirler.
g) Dershanede, teneffüste yemekhanede, yatakhanede öğren
cilerin hayatlarını yakından takip eder, onlara iyi alışkanlıklar ka
zandırmağa ve kötü davranışlara karşı zamanında önleyici tedbir
ler almağa çalışırlar.
h) Lüzumlu ve noksan gördükleri eşyaları idareye bildirirler.
Bu ihtiyaçların giderilmesini isterler.
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ı) Müessesenin rehberlik servisi, doktoru, mürebbiyeleri ve bu
konu ile iigin clıg'er kımseıerıyıe ışDirııgı yapar-, bu temasiar sonu
cunda öğlenciler naKünına top.auni.xari öngnerı değerlendirmek su
reciyle onıarı en iyi Dır şe&ıiüe tanımağa çaıişırıar.
Maaüe 42
Bağıı*ıar UKunarı ve Üetıştırme Yurtlarında çalı
şan öğıetmenler halfada 34 saat ders okuturıar. Bu dersıerin 6
saati uçıete tabıdıı. Bu ücretıer Millî Eğitini Bakannğı Müdürler
Komisyonunca uygun görmen msbet.er daüınnde ödenir.
Nöbetçi Öğretmenler
Madde 43 — Müessesede çalışan her öğretmen idarece düzen
lenen çizelgeye göre gümuk veya iıaıtaiık nöbet tutar. Nöoetçı öğıetmemeım nöbetçi bulundukları müddet içinde geceıeri okurda
yatmaıarı mecburidir.
Madde 44 — Müdür ve müdür muavinlerinden gayri öğretmen
ler nöbet tutarlar*. Müdür, lüzum göruuğü hünerde müdür muavin
lerine memurlara, mureöbiyeıere de nöbet görevi verebilir.
Madde 45
İş durumu ve öğretmenlerin sayısı gözönünde tu
tularak nöbetçi öğretmenlerin adedi, idarenin göstereceği lüzum
üzerine birden fazla oıabilir.
^
Madde 46 — Nöbetçi öğretmenlerin görevleri şunlardır.
a) Nöbeti idarenin tespit edeceği zamanda devralır ve bitimi
olan ayni saatte devreder.
b) Nöbetçi öğretmeni müessesenin genel disiplini, temizlik ve
düzeni, nöbetçi öğrencilerin çalışmaları ve hademelerin işıerini iş
yerinde kovuşturur, denetler. Gördüğü aksaklıkları ömeyici tedbir
ler alır.
c) Öğrencileri zamanında yatırır, kaldırır ve gece bekçilerini
kontrol eder.
ç) Çamaşır, hamam, mutfak, yemekhane işlerinin vaktinde ve
temiz bir şekixde yapılmasından buralarda yanan ocak ve sobaların
temizliğinden, buralar için idarece hazırlanan özel bir talimata göre
işlerin yapılmasından sorumludur.
d) Erzakın tabelâya göre tartılıp ambardan çıkarılmasında,
aşçıya tesliminde, ambarın kapanmasında hazır bulunur. Noksan
geıen eşya ve erzakı kovuşturur. Erzak çıkarıldıktan sonra ambar
kapısı iki ayrı kilitle kilitlenir. Anahtarlardan birsi nöbetçi öğret
mende, diğeri ambar memurunda buıunur. Ambar; erzak çıkarıl
ması dışında hiçbir suretle açılmaz. Olağanüstü hallerde ancak mü
dürün emri ile açılabilir.
e) Yemeklerin günlük çalışma programına göre vaktinde ha
zırlanmasına, temiz ve özenle pişirilmesine ve tevziine nezaret eder.
f) Ambardan çıkarılan erzakı her hangi bir şekilde bozuk görür
se durumu müdürlüğe bildirir. Müesseseye gelen her nevi erzak ve
eşyanın tesliminde hazır bu.unur. Zabıt varakasını imzalar.
g ) Hekime çıkacak öğrencileri muayeneye yollar, hastaneye
gidecek öğrencilerin kolayca gidebilmelerini sağlamak için hasta
bakıcı veya hemşire ile işbirliği yapar.
h) Günlük vakit ve çalışma programının uygulanmasını sağ
lar. Ders ve dinlenme işaretlerinin vaktinde verilmesini ve diğer
işlerin zamanında yapılmasını, çocukların sabah cimnastiklerine,
işe, gezmeğe ve mütalâaya zamanında ve eksiksiz olarak katılma
larını sağlar.
ı) Müesseseye gelen ve giderleri kontrol eder ve durumlariyle
yakından ilgilenir. Herhangi bir maksatla müesseseye girenlerin ilk
baş vuracakları kimse nöbetçi öğretmenidir.
*
i) Müesseseye ait eşyanın meydanda kalmamasına dikkat eder,
ilgililerin haber olmadan hiçbir eşyanın okuldan dışarıya çıkarıl
masına müsaade etmez.
j) Sobaların veya kaloriferlerin zamamnda yakılıp müessese
nin ısınma işine nezaret eder. Yangın tehlikesine karşı her türlü
tedbirlerin alınmasını kontrol eder.
k) Gezi veya başka sebeplerle tek veya toplu olarak okuldan
ayrılan çocukların beraberlerinde götürmelerine lüzum olan bilûmum ihliyaç maddelerini hazırlatır.
l) Bayrak törenlerinin topluca veya sınıflarda
yapılmasını
sağlar.
m) Nöbeti sırasında vukuatı önliyecek tedbirleri alır. Yetemediği hallerde idareyi derhal habebdar eder.
n) müdür ve müdür muavinlerinin okulda bulunmadığı zaman
ve hallerde İdarî işler yönünden görevli ve sorumludur.
o) Nöbetçi öğretmen ders saatleri dışında nöbetini ilgilendiren
işieıden gayri hiçbir işle meşgul olmaz.
ö) Nöbet esnasında önemli gördüğü vukuatı nöbet defterine
kaydederek zamanı gelince nöbetini devreder.
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Öğretmenler Kurulu

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 47 — Öğretmenler Kurulu müessesenin en yetkili eği
tim ve öğretim organıdır. Bu kurula okul müdürü başkanlık eder.
Müdürün bulunmadığı toplantılara başmuavin veya müdür tara
fından görevlendirilecek muavin başkanlık eder. Öğretmenler Ku
rulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Öğretmenler Kumlu normal olarak öğretim yılı içinde her
ay toplanır. Okul müdürünün lüzum görmesi üzerine olağanüstü
toplantılar da yapar.

Satmalma Komisyonu

b) Disiplin kuruluna üye olacak öğretmenleri seçer.
c) Okul öğrenci kollarına nezaret edecek öğretmenleri seçer.
ç) Muayene ve Satınalma Komisyonuna üye olacak öğretmen
leri seçer.
d) Program ve yönetmeliklerde yapılması icabeden değişiklik
leri inceler ve bir karara bağlıyarak okul müdürlüğü yoluyla Ba
kanlığa teklifte bulunur.
e) Öğretmenler kurulu ders saatleri dışında toplanır, öğret
menler kumlu kararları yazılı olarak tespit edilir ve imza ettirile
rek ait olduğu dosyasında saklanır.
ONBÎRÎNCÎ BÖLÜM
Teftiş İşleri
Madde 48 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdunda çalışan
idareci ve öğretmenlerin sicil ve terfilerine esas teşkil edecek tef
tişler behamahal Bakanlığın bu alanda ve bu işler için yetişmiş mü
fettişleri tarafından yapılır. Teftiş sonunçları yönetmeliğin sonun
da örneği verilmiş rapora göre işlenir. Yukarıda belirtilen evsafta
müfettiş bulunmadığı hallerde; öğretmenlerin terfilerine esas teş
kil edecek raporlar müessesenin müdürü tarafından doldurulur.
ONtKlNCÎ BÖLÜM
Mürebbiyeier
Madde 49 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdunda azamî
(20) öğrenci için bir mürebbiye istihdam edilir. Mürebbiyeier ken
dilerine tevdi edilen çocukların eğitimi, öğretimi, ruh halleri ve ge
lişmeleriyle yakinen ilgilenirler. Görevlen şunlardır:
a) Mürebbiyelerin günlük çalışmaları çocuklarm kalkma zama
nında başlar akşam yatma vaktinin sonunda biter.
ıb) Ders saatleri hariç olmak üzere diğer zamanlar teneffüs ve
istirahat yerinde, gezilerde, bahçede, oyun esnasında yemeklerde
daima çocuklarm başlarında bulunur.
c) Mürebbiyeier çocuklarm iyi temizlik alışkanlıkları almala
rına bilhassa itina ederler. Bunun için de: Çocuklarm muntazam
yıkanıp temizlenmelerine, banyo etmelerine, taharetlerine, saçla
rının taranmasına, elbiselerinin fırçalanıp temizlenmesine, tırnak
larının kesilmesine, kunduralarının temizlenip boyanmasına, çama
şırlarının vaktinde değiştirilmesine,
yatakhanenin ve yatakların
temizliğine dikkat ve nezaret ederler. Ayni zamanda bunlardan so
rumludurlar.
ç) Mürebbiyeier daimî olarak müesseselerde yatıp kalkarlar.
Tatil vesaire günleri görülen lüzum üzerine öğrencilerle birlikte
gezmeğe çıkarlar.
e) Mürebbiyelere yılda bir harici elbise ve bir çift ayakkabı
verilir.
rilir.

d) Mürebbiyelere en çok haftada münavebe ile bir gün izin ve
ı, i
,j,^
Hizmetliler

Madde 50 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdunun ihtiya
cını karşılamak üzere aşağıda görevleri belirtilen hizmetliler için
yeteri kadar kadro verilir.
a) Orta hizmeti görmek üzere her 20 çocuk için bir hizmetli.
b) Müessesenin çocuk kadrosu gözönünde tutularak tespit edi
lecek ihtiyaca göre: Aşçı, aşçıyamağı, bulaşıkçı, sofracı, kalorifer
ci, kaloriferci yardımcısı, şoför, terzi bahçivan, kapıcı, gece bekçisi
çamaşırcı yatakhaneci, ütüleyici ve çamaşır onarıcı, vesair hizmetli
ler istihdam edilir. Hizmetlilerin geceleri okulda yatmaları mecbu
ridir. Hastaları ve özel durumları olanlar, bu mecburiyetten okul
idaresi istisma tutabilir. Hizmetlilere tabelâya dahil edilmek sure
tiyle parasız yemek, yılda birkaç iş elbisesi ile bir çift ayakkabı ve
iki kat iç çamaşırı verilir.

Madde 51 — Müesseseler için Mâliyeye gönderilen paraların
sarfı eğer müessese müdürü âmiri ita ise 2490 sayılı kanun hükümlelerine göre teşekkül eder komisyon marifetiyle yine bu ka
nun hüküm.eri çevresinde usuiüne göre yapılır. Bu komisyon: Mü
essese müdürünün başkanlığında ve bir maliye ve beıediyece tayin
edilecek olan birer temsilci, müessesenin hesap memuru, öğret
menler kurulunca seçilecek bir öğretmen ve işin icabına göre seçi
lecek birer mütehassıstan teşekkül eder. Müessese müdüıü âmiri
ita durumda değilse bu komisyon okul müdürünün başkanlığında
belediye ve mâliyeden tayin edilen birer temsilciden teşekkül eder.
Madde 52 — Müessesenin bankada toplanan paralarının sarfı:
a) Banka fonunda toplanan paralar. Müessese müdürünün baş
kanlığında öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmenle
ioku hesap memurlarından teşekkül eden bir komisyon marifetiyle
2490 sayılı kanunun hükümlerine uyularak müessesenin yıllık büt
çesinin içinde sarfedilir.
b) Satın alman herşey bir müdür muavini veya bulunmadığı
takdirde öğretmenler kurulunca her öğretim yılı başında seçilecek
bir başkan bir öğretmen anbar ve depo memurundan müteşekkil bir
muayene komisyonu tarafından muayene edilir. Evsaf ve şartlara
uygun olmıyanlar red raporu düzenlenerek iade edilir.
Madde 53 — Evrak işleri Desimal sisteme göre tutulur ve do
laplarda iyi bir şekilde muhafaza edilir.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatılı öğrencilerin istihkakları
Madde 54 — Yatılı öğrencilerin günlük istihkakları Bakanlık
ça tespit edilir. Talebe yapılırken yönetmeliğin son kısmına kon
muş olan gramaj çizelgesi esas tutulur. Tabelâ, nöbetçi öğretmenin
vereci mevcuda göre hesaplanarak düzenlenir. Okulda görevli bulu
nan müdür, müdür muavini öğretmen, memur ve müstahdemler ta
belâya alınırlar. Bunlardan ücret alınmaz. Tabelâ düzenlendikten
sonra ilgililere imza ettirilir.
Madde 55 — Yemek listesi, müdür ve müdür muavini, okul
doktoru tarafından öğrenci istihkakları ve kalori gözönünde tutul
mak suretiyle bir hatta veya 15 gün üzerinden düzenlenir. Revirde
tedavi edilen öğrenciler, tedavi eden döktürün lüzum göstermesi
üzerine özel tabelâdan iaşe edilir.
Madde 56 — Okul mutfağına tabelâ dışında yiyecek maddesi
sokulmaz.
Madde 57 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu öğrencilerinin yıl
lık giyim bedelleri Bakanlıkça tayin ve tespit edilir. Bu miktar ma
hallin özellikleri gözönünde tutularak çocukların yıllık giyim ihti
yaçları için maksada uygun şekilde kullanılır. Veli okulun vefdiği
eşya üzerinde bir hak iddia edemez.
ONBEŞÎNCÎ BÖLÜM
üçretli Öğrenciler
Madde 58 — Paralı yatılı öğrencilerin ücret miktarı öğretim
yılı başında Bakanlıkça tespit edilir. Taksit müddetleri ve miktar
ları öğretim yılı başında okul müdürlüğünce öğrenci velisine bildi
rilir. Taksitler zamanında yatırılmazsa öğrencinin yatılılık duru
mu kaldırılır. Durum, öğrencinin velisine tebliğ edilir. Paralı yatılı
öğrencilerin giyim ve çamaşır gibi eşyası velisi tarafından kitap
ve ders araçları da okul tarafından temin edilir. Öğrenci bunlar
dan sadece faydalanır, onlarm sahibi olamaz.
^

ONALTINCI BÖLÜM
Sağlık işleri

Madde 59 — Doktor okulun sağlık durumundan birinci derece
de sorumludur. Bu suretle gerekli tedbirleri alır. Görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Yeni gelen çocuklarm muayenelerini yapar ve lüzum halin
de onları tecrit eder.
b) öğrencilerin ve görevlilerin kendilerini ve ailelerim mua
yene ve tedavi eder.
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c) Muayene sonucunda revirde yatırılması gerekenleri revire
başka hastanede tedavisine zaruret görülenleri raporlarını düzenliyerek hastaneye şevkine lüzum gösterir,
ç) Okul bina ve tesislerinin, oyun ve çalışma yerlerinin, sulaım , yiyeceklerin temizliğini muayene ve kontrol eder. Lüzum gör
düğü sıhhî tedbirleri müdürlüğe bildirir.
d) Öğrencilerin yılda iki defa ve lüzum gördüğü zamanlarda
genel muayenelerini yapar. Sonuçlarını sağlık fişlerine yazar.
e) Öğrencilerin katılacağı spor faaliyetleri ve onlara yaptırı
lacak işler hakkında rapor verir.
f) Çocukiar arasında sıhhi durumları özel bakım istiyenleri
tespit ve onlara gösterilecek itinayı tayin eder.
g ) Günlük muayene saatinde müracaat eden çocukları muaye
ne eder reçete ve ilâçlarını verir.
h) Doktor haftalık yemek tabelâları ve kalori hesaplan ile
ilgilenir.
ı) Sağırlar Okulunda bir hemşirenin görevlendirilmesi lâzım
dır. Hastabakıcılar ancak yardımcı olarak çalıştırılırlar.
i) Okula gelen yeni öğrenciler arasında geldikleri çevrelerle
ilgili olarak (kellik uyuzluk, barsak kurtları, bit, diş arızalan) gibi
bulaşıcı ve münferiden çocuğun sağlık durumu üzerinde tahribat
yapan hastalıklara tesadüf edileceğinden diğer öğrencilerle temas
larında gereken hususların gözetilmesi ve tedavi tedbirierinin alın
ması lüzumludur.
k) Kan tahlili yapılarak frengili olduğu görülen çocuklar te
davi ettirilirler.
Madde 60 — Hemşire: Hemşire veya hastabakıcı doktorun
yaıdımcısıdır. Revir idaresinden eşyaların iyi kullanılmasından ve
korunmasından
sorumludur. Revirde yatan çocuklara
doktorun
tavsiyelerine göre ilâçlarını verir, iğnesini yapar, her türlü itinayı
gösterir. Tavsiye edilen yemeklerin iyi bir şekilde ve zamanında
pişirilmesine bakar. Gerekli aşıların zamanında yapılmasını temin
eder.
Madde 61 — Revirde bulunan ilâçların sarfı; İlâç defterine
kaydı, hemşire tarafından yapılır. Doktorun vereceği reçete, ilâç
lar doktorun yapacağı tavsiyeye göre kullanılır. İlâçların sarfı, ih3-ç gösterilmesi doktor tarafından, doktor olmadığı zamanlarda
hemşire tarafından yapılır. Revirdeki ilâçlar kilit altmda bulundu
rulur.
ON YEDİNCİ BÖLÜM
Ders Yoklanması ve İmtihanları
Madde 62
Yalnız 6. sınıf öğrencileri yıl sonunda mezuniyet
sınavına tabi tutulurlar. Son sınıftan başaka diğer sınıflarda öğ
renciler yalnız öğretmenin öğretim yılı içindeki yoklamalarına na
zaran vereciği kanaat notlarının derecesine göre sınıflarını geçer
veya kalırlar. Öğretmenler her öğrenci için sömestir tatili ve Mayıs
sonunda olmak üzere iki defa ders ve zümrelerden birer kanaat no
tu verirler. Bu notların ortalaması öğrencilerin her ders ve zümre
den sınıf geçmeğe yeterliğini tayin eder. Kanaat notlan hem öğ
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retmenin el defterine hem de okulun karne defterine yazılması lâ
zımdır. Öğrecinin en az son not dönemine katılmış olması aldığı
notların da sınıf geçmeye müsait bulunması şarttır. Birinci karna
döneminde müsait not almış fakat ikinci döneme katılmamış öğ 
renci bütünlemey e, hiçbir not dönemine katılmamış öğrenci da aınrita kalır.
Birinci ve ikinci devredeki ders ve zümreler şunlardır.
1
Türkçe (artikülasyon ses eğitimi, dudaktan okuma, yazılı
ve sözlü ifade, dil bilgisi, imlâ, sesli ve sessiz okuma ezber.)
2 — Hayat Bilgisi
3 — Tarih - Coğrafya - Yurttaşlık Bilgisi.
4 — Tabiat Bilgisi
5 — Din Bilgisi
6 — Matematik. (Aritmetik - Geometri).
7 — Yazı.
8 — Resmi - if.
9 — Beden eğitimi.
Madde 63 — Altıncı sınıftaki öğrenciye yalnız birinci dönem
notlan verilir. Ve karnelere yazılır. Ancak bu notların derecesi ne
oıuısa oİ3un öğrenci yıl sonunda öğrenimi bitirme sınavına girer.
Bu sebeple bu notların bitirme smavlan üzerinde hiçbir tesiri yok
tur. Sınıf geçmek için öğrencinin her ders ve zümreden aldığı notlann ortaıaması orta dereceyi tutması lazımdır. îki den veya
zümreden ortadan aşağı not alan öğrenci öğretim yılı başında o
ders ve zümrelerden bütünleme yoklamasına tabi tutulur. Bunlar
dan en az orta not alırsa geçer. Üç ders veya zümreden ortadan
aşağı not alırsa öğrenci sınıfta kalır. Devam, intizam, beden eğiti
mi, temizlik, hal ve gidiş ve diş koruma notları karnelere yazılın*
da bunların sınıf geçmeye tesiri yoktur.
Madde 64 — Fikri kabiliyeti okumağa müsait olmadığı, öğret
menler kurulunca karara bağlanan ve iki yıl üst üste aynı sınıfta
kalan öğrencilerden korunmağa muhtaç olanlardan yaşı çalışmaya
müsait olanlar iş ve sanata verilirler. Küçük yaşta olanlar ise özel sı
nıfta eğitim ve öğretim tabi tutulurlar. Bunun dışında kalan okul
çocukları bir iş ve sanata verilmek üzere velilerine teslim edilirler.
Gerekirse bu konuda velilere yardım da yapılır.
Madde 65 — Altıncı sınıfın sonunda Sağırlar Okulunu bitirme
sınavı yapılır. Bu sınavlar 62. maddedeki ders ve zümrelerden ya
pılır.
Madde 66 — Türkçe dersinin sınavı sözlü ve yazılı olarak yapıliır. Türkçe notu yazılı, sözlü notlarm ortalamasına göre hesap
edilir. Resim - iş, öğrencinin eğitim yılı içinde resim ve işlerden
not takdir edilir. Beden eğitimi notları öğrenciye genel olarak yap
tırılan hareketlere ve öğretmenin her öğrenci hakkmdaki kanaatına göre takdir olunur.
(Devamı 1202. sayıda)
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ANKAJtA — MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ
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CİLT: 25
SAĞIRLAR OKULU YÖNETMELİĞİ
(1201. Sayıdan devam)

Madde 67 — Sınavlarda hariçten ayırtman bulunmaz. İdarece
seçilen öğretmenin ayırtmanlıkta bulunması mecburidir.
Sınavda sınıf öğretmeninden başka 4 öğretmen bulunur. Öğretmen
ler okul müdürü, tarafından seçilirler. Altıncı sınıfları şubeli olan
okullarda fazla sınav heyeti kurulabilir. Ayırtman huzurunda ya
pılan sınavlarda not takdirinde sınav kurulunun müştereken oy ver
meleri gereklidir. Not takdirinde uyuşmazlık çıkarsa notlar öğret
men ve ayırtmanlar tarafından ayrı ayrı takdir olunur. Bunların
ortalaması öğrenciye verilecek not teşkil eder.
Madde 68 — Sınavlarda ayrıca olağanüstü bir hal zuhur eder
veya anlaşmazlık çıkarsa okul müdürü müdahale eder ve kanunî
mevzuat çerçevesi içinde gerkli tedbiri alır.
Madde 69 — Gerek devre içi yoklamalarında ve kanaat notla
rında ve gerekse bitirme sınavlarında verilecek notların dereceleri
ve adetçe kıymetleri aşağıda gösterilmiştir.
a y ır t m a n

Not
Pekiyi
.
İyi
Orta
pekzayıf (fena)
Zayıf

Adetçe kıymeti
5
4
3

SAYI: 1202

Madde 74 — Hazırlık sınıfındaki öğrencilere de not ve kar
ne verilir.Bu öğrenciler okula kayıt edildikleri tarihten itibaren iki yıl
hazırlık sınıflarında birinci devre için hazırlanırlar. Sonradan sa
ğır olupita durumu arkadaşlarından çok ileri görü.en ve birinci sınıf
öğrenimini takip edeceğine kanaat getirilen öğrenciler, sınıf öğret
meninin teklifi ve Öğretmenler Kurulunun kararı ile birinci sımfa
kayıt ve kabulü yapılır. Ancak iderenin seçeceği üç öğretmenden
müteşekkil bir komisyonun bu öğrencinin birinci sınıf öğrenimini
takip edebileceğine dair bir tutanağın da öğretmenler kuruluna gel
miş olması şarttır.
Madde 75 — Özel Sağırlar Okulunu bitiren öğrencüerden mü
racaat edenler resmî Sağırlar okullarında yapılan bitirme sınavları
na Î1 Millî Eğitim Müdürünün müsaadesiyle kabul olunurlar. An
cak bunlar için ayrıca sınav yapılmaz. Okul öğrencileri ile birlikte
aynı zamanda sınava girerler. Bu suretle resmî bir Sağırlar Oku
lunda başarılı bir sınav geçiren Özel Sağırlar Okulu mezunlarına
Sağırlar Okulu diploması verilir. Resmî okul sınavlarında başarı
gösteremiyenlere bu diploma verilmez. Muadeleti onaylı Özel Sa
ğırlar Okullarının sınavları okullarında yapılır. Normal okula de
vam etme sırasında sağır olan öğrenciler yapılan sınav sonunda
uygun görülecek sınıfa alınırlar. Bu gibilerin sınavları idarece se
çilecek üç öğretmen tarafından yapılır.

a

ON SEKİZİN Cl BÖLÜM

2

Adebî kıymet yalnız not takdiri ve ortalamaların hesabı içindir. Gerek karnelerde ve gerek diplomalarda adebî kıymet yazılmıyarak yalnız takdir derecesi yazılır. (Pekiyi, iyi, orta gibi) ortala
maların yarını ve yarımdan ¡büyük kesirleri bütüne tamamlanır.
Sağırlar Okulunu bitirme sınavı son sınıf sınavı olmadığı için öğ
renciye sorulacak sorular bütün öğrenim devresi içinde kazanılan
bilgiyi arayacak şekilde olması lâzımdır.
Madde 70 — Sağırlar Okulu bitirme sınavlarında notlar ders
ve zümrelere göre verilir. Meselâ: (Aritrnrtik - Geometri) bir züm
redir. Bu derslerin sınavı birden yapılır ve bir not takdir edilir.
Böyle zümre notlarının takdirinde zümreye dahil derslerin birinden
öğrencinin zayıf olması bütün zümreden zayıf sayılmasını gerekti
recek önemde görülürse öğrencinin diğer derslerden bilgisi ne olur
sa olsun zümre notu zayıf olarak takdir edilir.
Madde 71 — Okulu bitirme sınavlarında üç ders zümreden ve
ya sadece Türkçeden ortadan aşağı not öğrenci bitirme diploması
alamaz. Yaşı müsait ise altıncı sınıfta kalır ve ertesi yıl okula de
vam eder. Değilse kendisine altıncı sınıf sonuna kadar devam etti
ğini bildiren bir belge verilir. Böylıe belge alanlar gelecek yıllarda
bitirme sınavlarına girebilirler. Başarı gösterenler diploma alma
ğa hak kazanır.
Madde 72 — Bitirme sınavında Türkçe hariç olmak üzere yal
nız iki ders veya zümreden zayıf veya pek zayıf not öğrenci sınav
ların bitiminden 15 gün sonra o derslerden bütünleme sınavına girer.
Bu derslerden orta derecede not alan öğrenciye diploma verilir. Son
sınıftan gayri diğer sınıflarda iki ders veya zümreden zayıf not alan
öğrenci ile pek zayıf not alan öğrenci bütünlemeye kalır. Bu sınıf
ların oütünlemesi öğretim yılı başında yapılır. Üç ders veya züm
reden ortadan aşağı not alan öğrenci de sınıfta kalır.
Madde 73 — Bir engel yüzünden Sağırlar Okulunu bitirme sı
navlarına muayyen günlerinde giremiyecek olanlar mazeretlerini
belgeledikleri ve bu mazeretleri meşru olduğu takdirde bunların
sınavları 72. maddeye göre yapılır. Engel o zamana kadar da orta
dan kalkmazsa 63. maddede gösterilen bütünleme sınavları zama
nına bırakılır. Engelleri kabul edilip de engel sınavlarına zamanın
da girememiş olanlar bitirme diploması alamazlar, ve sınıflarına
devamı hususunda 71. maddeye göre işlem yapılır.

Karne, Diploma İşleri
Madde 76 — Okulda her öğrencinin bir karnesi olacaktır. Bu
karnelerde öğrencinin çalışmasına, gidişine ait notlar kaydolunur.
Her sınıf öğretmeni kendi sınıfındaki öğrencinin karnesinden so
rumludur. Karnelerde:
1 — Öğrencinin hüviyeti.
2 — Devamı.
3 — Derslerden aldığı notlar.
4 — Hal ve gidiş.
5 — Temizlik.
6 — İntizam.
7 — Dişlerine itinası hakkında notlar bulunur. Dersler hak
kında verilecek notlar 69. maddede gösterilmiştir. Karneleri sınıf
öğretmeni üe müdür imza eder.
Madde 77 — Okulu bitirme sınavlarını başarı ile veren öğren
ciye Sağıı\ar Okulu Bitirme diploması verilir. Bu diplomayı sırası
ile sınıf öğretmeni, okul müdürü, Millî Eğitim Müdürü imzalar,
vali onaylar.
Madde 78 — Valinin isteği üzerine çocuğun bir okuldan diğer
okula nakli Bakanlığın emri ile yapılır. Nakli yapılan çocuğun şah
sî dosyası, karnesi, son aldığı not durumu, şahsî inceleme dosyası
da gönderilir. Bu nakillerde aday öğrencilerde olduğu gibi sıra gö
zetilmez. Yatılı ise ilk açığa, gündüzlü ise duruma göre hemen ilk
açığa kaydı yapılması yönüne gidilir. Sırada bekliyen aday ise, aday
listesinin sonuna kaydedilir.
ONDOIvUZUNCU BÖLÜM
Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 79 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu kendi özel
liklerine göre aşağıdaki defter ve dosyalan tutar.
1
2
3
4
5

—
—
—
—
—

Öğrenci kütüğü.
Aday defteri.
Öğrenci şahsî.
Öğrenci inceleme defteri.
Diploma defteri.
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6 — Kam? kayıt defteri.

Gram

7 — Not çizelgeleri dosyası.
Pirinç

8 — Yatılı öğrenci yoklama defteri.

Pilâv için

¿0— 80

Etli dolmalar için
Zeytinyağlı dolmalar için
Çorba ve sütlaç için
Köfce, Ispanak ve Pırasa için
Aşure için
Kadınbudu köfte için

20
50— 60
20— 25
5— 10
5
10

Zeytinyağ

Pilâv ve çorba için
Makarna için
Püre ve sebzeler için
Omlet için
Yumurtalı tatlılar için
Etli yemekler ve tel kadayıfı için
Taze sebzeler için

20
20
10— 20 ,
15
20— 30
10— 20
20
15— 20

Şeker

Kuru sebzeler için
Tulumba tatlısı, lokma, Balık ve
diğer kızartmalar için
Salatalar için

9 — Öğretmen ve memur şahsî 'dosyası.
10 — Nöbet defteri veya dosyası.
11 — Öğrencilerin şahsî paralarının kaydına mahsuz mutemet
defteri.
12 — Ödenek defteri.
13 — Mahallî idarelerden gelen paraların kaydına mahsuz def

Sadeyağ

ter.
14 — Demirbaş eşya defteri.
15 — Kitaplık defteri.
16 — Ambar defteri.
17 — Depo defteri.
18 — Mamul eşya defteri.
19 — Eşya dağıtım defteri veya dosyası.
20 Revir hasta defteri.
21 — Revir ilâç defteri.
22 —
23 —
24 —
25 —
26 —

Avans ve kredi defteri.
Gelen giden evrak defteri.
Maaş ve ücret tahakkuk defteri.
Ayniyat ve tesellüm makbuz.
Sayım cetvelleri dosyası.

Tulumba tatlısı, ekmek, tel ve yassı
kadayıflar için
80— 100
Komposta için
50— 70
Hoşaflar için
50— 70
Diğer tatlılar için (aşure, sütlaç,
muhallebi Vs.)
50— 70
Çay için
25— 30

27 — İstatistik çizelgeleri dosyası.
28 — Kayıt silme çizelgeleri dosyası.
29 — Maaş bordroları dosyası.
30 — Ödeme evrakları dosyası.
31 — Hizmetli sicildefteri.
32 — Hizmetliler şahsî dosyaları.
33 — Posta zimmet defteri.
34 — Tabelâ dosyası.

Süt için

10— 15

Un

Börek için
Hamurlu tatlılar için
Çorba ve terbiyeli yemekler için
Baklava için
Aşure için
Lokma için
Yufka, börek için
Makarna böreği için

80— 100
30— 70
10— 15
25
10
60— 70
100
25— 30

Nişasta
İrmik

Muhallebi için
Helva için

25
30— 40

Makarna
Şehriye

Revani için
Yağsız revani için
Çocuk başına
Çoıba için

30—
20—
40—
10—

35 — Öğretmenler Kurulu karar defteri veya dosyası.
36 — Disiplin Kurulu karar defteri.
37 — Lüzûm müzekkeresi dosyası.
Bunlar ihtiyaca göre ayarlanabilir veya değiştirilebilir.
Çeşitli Maddeler
Madde 80 — Sağırlar Okullarını bitirenler İlkokul mezunu sa
yılırlar
Madde 81 — Sağırlar Okulunu başarı ile bitirip ileri öğrenimi
takip edebilecek istidatlı durumda oldukları öğretmenler kurulu
kararı ile tespit olunan öğrenciler, ileride bu okullarda açılacak
Ortaokul veya Meslek Okulu kısımma sınavla yatılı veya gündüz
lü olarak alınırlar.
Madde 82 — Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu müdürünün
mriice ve birinci derecede sicil âmiri Millî Eğitim Müdürüdür.

Patates

Fasulye

Madde 83 — Özel eğitim alanında 15 yıl bilfiil çalışmış öğret
menler nöbetten muaf tutulurlar.
Mercimek
Madde 84 — Günlük verilecek yemek çeşidi ve adedi gözönünde tutularak dökülmeye meydan vermemek üzere gramajda çocuk
ların yaşlarına uygun düşecek değiştirmeler yapılabir.
Madde 85 — Okulda ailesi ile birlikte ikâmet eden okul müdü
rü, tabelâda yazılı fiyat üzerinden parasını ödemek şartı ile eşi ve
çocuklarını tabelâya alabilir. Ayni şekilde yuıitlu öğrenciler gibi
gündüzlü olan öğrenciler de tabelâya alınabilirler.
Madde 86 — Okula kabul edilip de yaş haddini geçirmiş veya
yaşı ilerlemiş ve okuma kabiliyeti olmıyan yurtlu öğrenciler bir iş
ve güçte bulundurulmağa çalışılırken diğer taraftan da nüfusları
na kayıtlı bulundukları birlikler tarafından bu gibilerin bir işte ye
tiştirilmeleri ve korunmalarının sağlanması yoluna gidilir.
Gram az Çizelgesi
Gram

*
Ekmek
Et

Her çocuğun günlük ihtiyacı için
Yemek ve köfteler için
Kıymalı yemekler için
Etli yemekler için
Etli dolmalar için

25— 40
10— 15

500— 600
125— 175
25— 50
50— 75
50

Nohut

Soğan
Tuz
Beyaz Peynir
Kaşar Peyniri
Taze Peynir
Reçel
Zeytin
Yumurta

Şehriyelipilâv
Beher yemek
salata için
Sebze çorbası
Beher yemek

için
kızartmalar ve
için
için

35
22
70
20
10

125— 200
25
60— 80

Aşure için
Çorba için
Beher yemek için
Beher yemek için
Nohutlu yahni için
Pilâv için
Aşure için

10—
25—
60—
60—

Baher yemeğe
Beher yemeğe
Börek, makama, omlet için
Kahvaltı için
Makama için
Kahvaltı için

15— 25
5— 10
25
*0— 40
10
30

Kahvaltı için
Kahvaltı için
Kahvaltı için
Yassı kadayıfın beher kilosu için

35— 40
25— 40
25— 40
10 adet

Yalnız verildiğine göre
Ispanaklı olduğuna göre
Terbiyeli yemeklere bir kilo için
Börek bir kilo un için
Yağsız revani bir kilo irmik için
Yağlı revani bir kilo irmik için

1—

15
40
80
80
40
10
10

2
1
5
3— 4
24
20

adet
adet
adet
adet
adet
adet
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Gram

Gram

1— 2 adet
Köftelerin bir kilo eti için
Tulumba ve kadın göbeğinde bir kilo
10 adet
una
Patates köftesinin 1 kg. patates için
3 adet
5 adet
Baklavanın 1 kg. unu için
1— 3 adet
Omlet için

.

Kakao
Cay
Kuru üzüm
e

5
40— 50

Çeriz içi

Telkadayıf için
Yemiş olarak
Aşure için

10— 15
40— 50
10

5
2

Pastırma
Buğday
Portakal,

Yumurta için
Aşure için
Küçük olursa

15
15— 20
2 adet

50

Mandalin

50

Hoşaf için
Kompostalar için
Tatlı için

o
1/5

Süt

Hoşaf ve yemiş olarak yemek
için
1
é

Erik
Kuru Kayısı

1—
0.50—

Aşure için
Yemiş olarak

Büyük olursa
Beher çocuğun günlük ihtiyacı (ça
maşır, banyo, el yıkama,, bulaşık

Sabun

20
150— 200
200
50
35
20
60
150— 200

Sütlü ve kakaolu kahve için
Muhallebi ve sütlâç için
İrmik helvası için
Fırında makarna için
Patates püresi için
Güllâç için
Süt olarak kahvaltı için

dahil)

Beher çocuğun günlük ihtiyacı (ça
maşır, bulaşık, temizlik için)
50—■ 75

Odun

Beher soba için

Maden Kömürü

%

Domates

200—300
200— 300

Taze bamya
Kuru bamya
Taze yaprak
Salamura yaprak
Dolma için

75—100
25
30— 40
35— 50
150— 200

Ve her yemek için

50— 100

<50—■100

Soda

(Ispanak, semizotu, pırasa gibi çok fire ve
ren sebzeler istihkakın birbuçuk misli verilir.)
Lâhana, pırasa
Taze fasulye, bezelye, bakla

1 adet

30

kg.

Mutfak için 100 kişi hesabı ile
Mutfak için 100 kişiden fazlasının
beher yüzü için

200

kg.

50

kg.

Büyük sobalar için günde
Her nevi küçük sobalar için
Mutfak için 100 kişi hesabı ile
Yüz kişiden fazlası bether 100 kişi
için
Kalorifer için her okulun gündelik
ihtiyacı mütehassısın raporuna gö
re tayin edilecektir.
Limon, domates salçası maydonoz
gibi şeyler ihtiyaca göre verilir.

15
10
100

kg.
kg.
kg.

50

kg\

T. C.
Kabak
Patlıcan
Enginar
Havuç
Kereviz

200

Dolma yemek ve kızartma için
Yemekleri, kızartması ve
dolması için
Büyük olursa bir, küçük olursa
iki adet Zeytin yağlı pırasa ve
fasulye pilakisi Çorbası için

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
.. SAĞIRLAR OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

150— 200

ÖĞRETMEN TEFTİŞ RAPORU
I — Öğretmenin Hüviyeti ve Kişiliği ile İlgili Kısmı

35

Sebze çorbası ve fasulye plâkisi
için
Kök kereviz yalnız verildiğine göre

Saptanacak hususlar

Değerlendirme

a) Öğretmenin adı ve soyadı
25
200

b) Doğduğu yer ve yıl
c) Kıdemi (meslekte)
ç) Kıdemi (Sağırlar Okulunda)

Komposto için
Armut ve Elma

Ayva
Elma

Hoşaf tatlı ve komposto için
Tatlı ve kompostolar için
Tel kadayıf
Ekmek kadayıfı
Yassı kadayıf
Tahin helvası
Tahin
Pekmez
İncir, hurma

Uskumru Balık

Büyük olursa
Küçük olursa

Kalkanbalık
Kılıçbalık
Palamutbalık
Çekirdeksiz
Üzüm, Fıstık
Kuş üzüm
Fındık

100
£00— 2250
100— 150
100— 150
80— 100
50— 80
2 adet
70
30
80
o

Taze Vişne

200
150
200—250

<*>
o
t

Kiraz
Çilek
Taze üzüm

1 adet
2 adat
200
150

Orta boy
Aşure için
Zeytinyağlı dolma için
İrmik helvası için
Zeytinyağlı dolma ve kuzu
dolması için
Güllâç ve baklava çin

1/4
10
5
5
10
10
10

d) Menşei
e) Okulun hangi işleri, hangi sınıfın eği
tim ve öğretimi, ulıdssindedir ?
f ) Görev yerinin çalışma ve yaşama şart
lan nasıldır ?
g) Evli midir? Kaç çocuğu vardır? Yaş
ları kaçtır?!
h) Bir yılda izin miktarı?
ı ) Bu yıl ceza ve takdirneme almış mıdır?
i ) Bu yıl içinde aldığı rapor sayısı ve gün
tutarı ?
j ) Kişilik itibariyle
itidalli, nefsini iyi
kontrol eden, güleryüzlü, gerektiğ za
man öğrencilere iyi mualeme yapabilen,
bir kimse midir? Yoksa sinirlenen ve
hislerini iyi kontrol etmiyen, aşın dere
cede mütehakkim ve müstebit, münaka
şa ve itiraza tahammül etmiyen,
öğ
rencilere karşı şiddet kullanmaya me
yilli bir kimse midir?
k) Meslekî ve istikbali hakkında
tasavvurları ve ümitleri var?

ne gibi

1) Yabancı dil biliyor mu? Derecesi, öğrenmiye ilgisi var mı ?
m) Sağlık durumu nasıldır? Sık sik sıkın
tı çektiği hastalıklan var mıdır?

-

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 48

II — Öğretmenin Eğitmenliği ile

İlgili Kısımlar

7 Mayıs 1962

b) Öğretmen ders araçlarını tesirli ve fa y
dalı bir şekilde kullanabiliyor m u? Ko
ruyor mu?

a) Temizlik, intizam yönünden sınıfın ve
öğrencinin durumu nasıldır? Öğretme
nin bu hususta sarfuttiği mesai doyuru
cu mudur? Öğretmen; öğretime, öğren
cilere temizlik,
düzen işini vaktinde
yapmak gibi alışkanlıkları kazandıra
cak bir yön vermiş midir?

c) Öğretimi öğrencilere tabiat, eşya, hâ
diseler hakkında doğrudan doğruya tec
rübe ve görgü kazandıracak şekilde ha
yatileştirebiliyor mu ?
d) Öğrencilerini iş ve faaliyette, konuşma,
okuma, temsil, gibi ifade faaliyetlerine
faydalı olarak sevkedebiliyor mu ?

b) Öğretim işi ile ilgili olarak öğrencileri
ne güven, güvensizlik, korku, kaygılar
telkin edecek okul ve öğretime karşı
nahoş hisler geliştirecek kırıcı tenkit,
istihza gibi tesirler yapıyor mu?

e) Plânlı olarak çalışıyor mu?
f ) Plânlama, uygulama, öğrencilere göz lem yaptırma, ders gezilerini değerlen
dirme durumu nasıldır?
**
IV — Öğretmenin İşbirliği ve Okulun
İçindeki Duruma Ait Kısım

c) Bütün öğretim işlerini öğrencilerin ki
şilik ve karakterlerini geliştirmiye ma
tuf bir görev olarak mı kullanıyor, yok
sa kendi için bir gaye haline mi getir
miş ?
ç) Mesleki ehliyet ve genel kültürü nasıl
dır?

a) Nöbet, serbest çalışma, öğrenci teşek külleri gibi işlere ilgi ve başarı derece
si ?

d) Görev zamanlarının dışında kalan za
manlarını nasıl geçiriyor?
Kendisini
yetiştirmek için ne gibi mesai sarfediyor? Meslek ile ilgili yayımları kovuş
turuyor mu?

b) Görev gördüğü çevrede ve bu çevredeki
arkadaşları üzerinde yaptığı tesir müs
pet midir? Çevresini işi ile ilgilendirebiliyor mu?
c) Okulu, sınıfı bütün olarak ele alıyor ve
işlerini buna güre yapıyor mu ?

e) Öğrencilerini bütün özellikleri ile fer
den tanıyabiliyor mu? Bu hususta ge
rekli gayreti gösteriyor mu ? Bu mak şatla öğrenci velileri ile muhabere, öğ
rencileri ile sınıf dışında ve boş zaman
larda temas ediyor mu? Bunlarla ilgili
kayıt ve dosyalan tutuyor mu? Rehber
lik durumu nasıldır?

V — öğretmenin Başarısı Hakkında
Müfettişin Kanaati

îyi Orta Zayıf

^ I — Okul Müdürünün Kanaati

îyi Orta Zayıf

1 II — Millî Eğitim Müdürünün Kanaati

îyi Orta Zayıf

Millî Eğitim Müdürlüğüne

III — Öğretmenin öğretmenliği ile İlgili Kısım

Millî Eğ. B. Müf.
a) Öğretmenin dersinde uyguladığı öğre
tim metotları hakkında düşünceleriniz,
programın telkin ettiği esaslar, bu hu
susta diğer sınıf öğretmenleri ile işbir
liği yapma durumu nasıldır?

Okul Müdürü
fAdı Soyadı)
Okulu Müdürlüğüne
..................Millî Eğ. Müdürü

N
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1962 - 1963 öğretim yılında
ilk ve orta dereceli okullarda
okutulacak ders ^kitapları ile
yardımcı kitaplar hak.

1 - 1962 - 1963 öğretim yılı için ilk ve orta dereceli okullarda okutulmak üzere gerek Bakanlığımız tarafından
bastırılan, gerek 542y sayılı kanuna göre seroest basıma bırakılan Bakanlığımızca bastırılmasına müsaade ednen
ders kitapları ile iy62 - iy63 öğretim yılına inhisar etmek üzere ilk ve orta dereceli okullar için ders kitapları
dışında öğrencilerin faydalanabilecekleri yardımcı kitapların, müracaat kitaplarının ve ders araçlarının adları,
yazarları, lıyatıarı_ve satış yerleri bu genelgeye ekli listede gösterilmiştir.
2 _ Meslekî ""ve Teknik Öğretim Okullarından Ticaret Orta, Kız ve Erkek Sanat, Yapı ortaokullarının
birinci, ikinci, ve üçüncü sınıflarında ortaokul müfredat programı aynen uygulandığı için listede ayrıca göste
rilmemiş, yalnız ortaokulların birinci, ikinci ve üçüncü sınıtıarmın başlığında yapılan değişiklikle bu bölümlerde
gösterilen kitaplardan bu okulların da taydaıanabıiecekleıı belirtilmiştir. Ancak ticaret Ortaoku arının uçuncu
sınıüarmda meslek dersleri bölümüne konman T ürkçe IH (Beşır G ogu ş;; Kız ve Erkek Sanat or a, Yapı urtaOkulıarı birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarının meslek dersleri bölümünde gösterilen Türkçe 1, 11 ve llHBeşır Ooguş;
kıtapıan 1962 - 1963 öğretim yılı için ders kıtaDi olarak okutulması uygun göıuimüştüı.
3 — Meslekî ve Teknik Öğretim Okullarından Ticaret Orta, Kız ve Erkek Sanat Ortaokulları ile Yapı Orta
okullarının Dirıncı, ikinci ve üçüncü sınıflarındaki yardımcı meslek kitaplarından faydalanmak ıstıyen öğretmen
ve öğrenciler 24 ağustos 1959 tarih ve 1071 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ve bu okulların bölümlerinde
gösterilen kitaplardan 9 uncu maddenin 2 ncı paragrafında belirtilen hususları gözönunde tutarak satın alabilirler.
4 — Bundan önceki ders kitaptan listelerinde kitabı bulunmadığı ve yardımcı kitaplar listesi geç çıktığı için
listeye alınan yardımcı kitaplar, ders kitapları listesinden çıkarılıp yardımcı kitaplar listesinde gösteıılmıştır.
5 — Okul ders kitapları, hiçbir yerde, bu genelgeye ilişik listede gösterilen fiyatlardan daha yukarı bir fi
yatla satılamaz.
6 _ Adları bildirilen kitaplar Millî Eğitim Bakanlığı Yayımları Satış işleri Yönetmeliği (1943 yılı basımı,
Tebliğler Oergısı, C ilt; VI sa yı: 260) hükümleri dairesinde toptan ve istıyenlere perakende satılır,
7 — Okullarda bu genelgeye ekli liste ıie adları Dildirilen ders kitaplarından başka hiçbir kitap ders kitabı
0
1â 1CclK
olarak öğrencilere aldıruanıaz. Ancak, ders kitabı bulunmadığı zaman yardımcı ders kitabı, d 6 î*S K
kaouı eaııır.
.
Serbest basıma bırakılmış olan kitaplar muhtelif yazarlar tarafından hazırlanmış ve başka başka kimseler ta
rafından Dastırıımış olduğuna göre öğretmenler, öğrencilerine bu kitaplardan yalnız bir tanesini aif ı .ca i ■ . - 1962 - 1963 öğretim yılında okutuıacak ders kitapıarı 3 Mart 1952 tarih ve 684 sayılı Tebliğler Dergisinde
yayımlanan serbest basıma bırakılan okul ders kitaplarının inceleme zamanı ile basılma ve dağıtılmalarının ne
yolda yapılacağı hakkındakı yönetmeliğin 12 ncı maddesine göre seçilecek ve aynı yönetmeliğin mcı ma eS11^
göre de okul müdürleri ile ilköğretim müdürleri, seçilen bu kitapların listesini (müellif adları, satış yeı.eıı z -k.
redilmek ve yalnız 1962 - 1963 öğretim yılına inhisar etmek üzere) en geç 1 Temmuz 1962 tarihine kadar mahal
bayilere ve aynı zamanda okul kooperatiflerine vereceklerdir.
8 - Kabul edilen kitaplardan öğ rencilerin elinde eski b a s k ıla n ju Umduğu takdirde - ö ğ retim d en jca ld ın l^ la r
hariç-bunlardan öğrencilerin istifade etmeleri tabiidir. Ancak öğretmenler okuttukları deı s kitabının en son baskı
kını ellerinde bulundurmakla ve derslerini bunlardan takibederek daha önceki baskılara nazaıan bir eğişi ı
bulunduğu takdirde öğrencilere bunları not ettirmekle ödevlidirler.
9 — Öğrenciler yardımcı ve müracaat kitabı ile ders araçlarını almaya doğrudan doğruya veya dolayısiyle
frıecbur tutulamazlar.
Ancak, arzu eden öğrenciler, bu kitapları satın alabilecekleri gibi öğretmendir de bu kitaplardan ve deı s
(araçlarından lüzumlu gördüklerini atelye ve okul kitaplıklarında bulundurabilirler.
10 — Bu genelgeye bağlı listelerde okul ders kitaplarının satış yerleri kısaltılmış adresler halinde belirtilmiştir,
Satış yerlerinin açık posta adresleri bu derginin 97 - 100 üncü sayfasında gösterilmiş bulunmaktadır. Siparişlerin
buna göre yapılması gereklidir.
11 — İlköğretim müdürleri ile okul müdürleri ders kitabı olarak seçilmiş olan kitapların zamanında, mahallinde
ve öğrencilerin elinde bulundurulması için yönetmeliğe göre gereğini yapacaklardır. Bununla beraber sipariş edilen
kitap müellif veya tâbii tarafından gönderilemezse veyahut gönderilmesinin gecikeceği anlaşılırsa okullar, üstede
yazılı ve bayilerde mevcut olan başka bir kitabı öğrenciye aldırmak suretiyle öğretimin aksamamasını temin edeceklerdir.
İlgililer, zamanında kitap ihtiyaçlarını temin edemedikleri takdirde durumu, Millî Eğitim Müdürlükleri vasıtasiyle, Bakanlık Yayım Müdürlüğüne ve İstanbul’da Sultanahmet’te Devlet kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne
telle bildireceklerdir.
t
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Gereğince hareket edilmesini rica ederim*
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1962 — 1963 ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI
İLKOKULLAR
Fiyatı
Satıldığı

Yazanın adı

Kitabın adı

D ers

N O TLAR

yer

Kuruş

İLK O K U L BİRİNCİ SINIF

Türkçe:

Alfabe

A. Hilmi Güçlü .

M. Eğ. B. Yayınevleri

70

Okuma Kitabı I.

Komisyon

M. Eğ. B. Yayınevleri

40

Yeni Okuma I.

Komisyon

M. Eğ. B. Yayınevleri

İ0

Komisyon

M. Eğ. B. Yayınevleri

110

,

Birinci Yıl Kitabı.

Koy ve şeit hir için ay
nı kitap

Köy okul
ları için

İLK O K U L İKİNCİ SINIF

Türkçe:

Komisyon

Okuma Kitabı II....................................

Knrfıisyntı

. . . * * i * * < . * M. Eğ. B. Yayınevleri........................
M. Eğ. B. Yayınevleri........................
. ;

70
80
200

K om isyon .............................................

İkinci Yıl K i t a b ı ................................

İâfl işin

t®

f

I

İLK O K U L Ü Ç Ü N C Ü SINIF

Türkçe:

K om isyon .............................................
Knmi"vnn ı t , . , r ............. « . . . »

Okuma Kitabı III...................................

100
M. Eğ. B. Yayınevleri........................

90
200

K om isyon .............................................

üçüncü Yıl Kitabı...............................

Köy okul
ları için

İLK O K U L D Ö R D Ü N C Ü SINIF

Türkçe:

Türkçe Kitabı Sınıf IV........................

Avni Başman

....................................

Kmrf.i^ynn.

,

,

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

150
100

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

100

Fail<- Rpşit flnat * Kâmil .9u . . . .

M. Eğ. B. Yayın. Kanaat Y................

125

Tarih IV.................................................

Niyazi Akşit - Osman Eğilmez . . .

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K.................

170

Tarih IV.................................................

Ekrem İnal ■ Rakım Çalapala . . . .
#

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y..................

125

Tarih IV.................................................

Hilmi O r a n ........................................

Tarih IV.................................................

Dr. Himmet Akın • M. Çağatay Uluçay

M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K.

Atlaslı Tarih IV.........................#• • •

Emin Oktay

M. Eğ. B. Yayın, ve Güven Yay. İst.

D ilb ilg is i.............................................

Avni Başman - N. Halil Onan - M. S.
Sander - T. Nejat Gencan..................

Tarih;

Tarik TOprsİpri TV

, , , T , t . .

125
...........
.

125

145
135

M. S. Rona - H. A k s a n ......................

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.............

135

Renkli Yurttaşlık I V ...........................

A.

M. Eğ B. Yayın, ve Ders K. A. O. . .

140

Yurttaşlık Bilgisi I V ...........................

N.Akşit - O. E ğ ilm e z ......................

M. Eğ. B. Yayın, ve Remzi K.............

155

H. Ali Yücel - R. Çalapala . . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve Atlas Y................

125

Sabahattin A r i ç ....................................

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

115

H. T ü l i n ............................................

M. Eğ. B. Yayın, ve Kanaat Y. L. Ş. •

Coğrafya IV............................................

Nimet Çalapala - Rauf Seymen . . .

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y..................

Coğrafya IV...........................................

F. Sanır - T. Asal - Hayri Günden . .

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

Cpğrgfyg IV, . . .

Besim Darlçot

Yurttaşlık Bilgisi I V ...........................

Yurttaşlık Bilgisi I V ...........................
Testli Turttaşlık Bilgisi IV . . .

.

...........................

Ergun- B.

Ö ztiir k ......................

. . .

r • M. Eğ. B. Yayın. Kanaat Yayın. L.Ş İst

• A

. 170

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

Gülsüm Ergun • Ahmet Ergun . . .

Yurttaşlık Bilgisi I V ......................
Coğrafya;

1

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

Renkli Tarih I V ...........................
Yurttaşlıkbilgisi;

.....................................

■

145
135
145
70

!

f
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Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 51

m
Fiyatı
K it a b ın

D ers

adı

*

Y a z a n ın

adı

NOTLAR

S a t ıld ığ ı y e r
Kuruş

oğrafya:

iatematik:

İş Okulunda Coğrafya IV. . . , . .

B. Oskay - C. Onoğur . . . . . .

Coğrafya IV............................................

Hidayet G ü l e n ........................... ....

Coğrafya IV. . ....................................

ismet Konuk

Temel Coğrafya Bilgileri IV

Nurettin Seçkin

İnkılâp Kitabevi
,

165

M. Eğ. B. Yayın. Akif H. B. M. H.

...............................

115/165

M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K...............

Sırrı Erinç - Sami Ö n g ö r ..................

125

Atlaslı Coğrafya I V ...........................

M. Eğ. B. Tayın, ve Güven Yayınevi.

Coğrafya IV (İç Anadolu B. tik. 0. için)

Tarık Asal-Ferruh Sanır . . . . .

160

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

Coğrafya IV (Marmara B. tik. 0. için)

205

Tarık Asal-Ferruh S a n ır..................

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

Renkli Coğrafya IV..............................

205

Ali Oğuz - İsmail Hakkı Tolunay. .

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

175

Yeni Matematik Dersleri IV.................

Fuat Baynuır

....................................

M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K...............

İlkokul: IV Matematik

Halim Erker

...........................

M. Eğ. B. Yayın, ve Arif Bolat K. . . .

180
9iTn
/C
u

. . .

.......................

.................. ....

Matematik IV..........................................

S. Eğilmez - R. Baykal......................

M. Eğ. B. Tayın, ve Ders K.................

Matematik IV.........................................

Prof. Celâl Tartman - Mustafa Cura

M. Eğ. B. Yayın, ve Işık Yayınevi . . .

Matematik IV.........................................

Şevki Erkson - İlhan Erkson . . . .

M. Eg. B. Yay. ve Öğrenci Kitapları BüNo. 19 Sirkeci - İstanbul..................

200

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y.

200

Aritmetik ve Geometri IV.....................

Nimet Çalapala

Matematik IV.........................................

Arif Akçabay - Osman Eğilmez . . .

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K. . . . . . .

220

Yeni Matematik I V ...........................

M. Lütfi Engin - Y. Omay . . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

190

Matematik IV.........................................

Turgut Pöğün * Fevzi ötıal . . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K. . . . . .

200

I§ içinde Kendi Kendine Matamatik IV.

Faika Ertan - Yavuz Gürbüz . . . .

M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K...............

115

Kendi Kendine Matematik IV

İsmail Aydoğdu

. , .

. . . . . . . .

,

Matematik Dersleri IV ......................

İhsan İrk . . . . .

Tabiat Bilgisi IV.

M. Saffet Rona

Tabiat Bilgisi IV. . . . . . .

ile Bilgisi:

. . . . . .

.

. . . . 4*

M. Eğ. B. Yay. ve Sertkaya K. Yeni An-

,

.......................

.
,

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

lut1

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K. . . . . . .

200

M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K...............

160

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y.

......

200
180

Tabiat Bilgisi IV...................................

Bediî Tardu - Mitat İli . . . . .
Fahri Dalsar
........................... ....

Tabiat Bilgisi IV. . ...........................

Nimet Çalapala

Tabiat Bilgisi IV...................................

Leman Ediz - Huriye Işıksal . . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

İlkokullarda Aile Bilgisi Dersleri . . .

Şevki Er kon * Ayhan E d iş..................

M. Eğ. B. Yay. ve Öğrenci Kitapları Bü-

................................

Aile Bilgisi IV.......................................
Aile Bilgisi IV.......................................

Osman Eğilmez - Leman Eydor

Aile Bilgisi IV.......................................

Müslihittin Oktay - İlhan Erkson

. . . M. Eğ. B. Yayın. Remzi K.................
Fah riye Kınalı - Selâmi A kal , , , , M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K...............

İLK O K U L BEŞİNCİ S I N I F
ürkçe:

arih:

80/145
145
110
145
110

.

Okuma Kitabı V...................................

K o m isy o n ................................v

.

l^U

Yeni Okuma Kitabı V..........................

K o m isy o n .............................................

D ilb ilg is i....................................

1lu

Avni Başman - N. Halil Onan - M. S.

I

Sander - T. Nejat Gencan..................

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

100

Tarih Dersleri V..................

Faik Reşit Unat - Kâmil Su . . .

.

M. Eğ. B. Yayın. Kanaat Y................

Tarih V.

160

Niyazi Akşit - Osman Eğilmez . . .

M. Eğ. B. Yavın. Remzi K.................

235

Ekrem tnal - Rakım Çalapala . . .
Hilmi O r a n ........................................

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y..................

180

M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K...............

Tarih V..................................................

170

Dr. Himmet Akın - M. Çağatay Uluçay.

M. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K...............

170

Atlaslı Tarih V....................................

Emin O k t a y ........................................

Renkli tarih V

Gülsüm Ergun - Ahmet Ergun . . . .

. . . . .

Tarih V.....................................
Tarih V.

.........................................

...................................

Aktif Metoda göre Uygulanmış Tarih V

[ J

*

Nöbethane Cad. Esentepe Han

No. 19 Sirkeci - İstanbul......................
. . M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................
Nimet Çalapala.................................... M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y..................

Aile Bilgisi Dersleri...........................

190
14U

rosu:

|jl
»zik: [* ]

95

Nöbethane Cad. Esentepe Han

kara Sok. No: 16 Cebeci - Ankara . , .

abist Bilgisi:

145

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K.................

rosu:

*

..................... .. ,

Halit A ksan

.......................................

205
M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

2C0
145

Bu ¿ersin esas knabı olmadığından yardımcı kitaplardan bir tanesi seçilmek suretiyle ihtiyaç karşılanacaktır, Yardımcı kitap listesine bakınız,
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F iyatı
Y a z a n ın

K it a b ın a d ı

D ers

adı

NOTLAR

S a t ıld ığ ı y e r
Küruş

Yurttaşlıkbilgisi:

Coğrafya:

M. S. Rona - H. Âksan

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.............

Renkli Yurttaşlık Bilgisi V . . . .
Yurttaşlık Bilgisi Y i . ; . . . .

Yurttaşlık Bilgisi V

; ; ; ; . ;

î

125

A. Ergun-B. Öztiirk . . . . . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K. A. Ş.

.

180

N. Akşit - 0. Eğilmez

M. Eğ. B. Yayın, ve Remzi K.......... ..

190

H. Âli Yücel - R. Çalapala..................

M: Eğ. B. Yayın, re Atlas Y. . . . . . .

160

Testli Yıirttaşlık Bilgisi V ..................

Hdyri Tulirl

M. Eğ. B Yavm ve Kanaat Y. L. Ş. . .
/

145

Yurttaşlık Bilgisi V . . . . . .

Sabahattin Ariç . . . . . . . .

.

. . . . . .

.

110

Coğrafya V.............................................

Nimet Çalapala - Rauf Seymen . . . M. Eğ. B. Yayin. Atlas Y..................

135

Coğrafya V.

F. Sanır - Tarık Asal-Hayri Günden M. Eğ. B. Yayın, ve Ders K.................

125

. . . . ; ..................

Besim D a r k o t ....................................

Coğrafya V.......................; . . . .
Atlaslı Coğrafya V.

. . . . . . .

îs Okulunda Coğrafya V

M. Eğ. B. Yayın. Kanaat Yayınları L.Ş.
İstanbul................................................

80

Sırrı Erinç - Sami Ö n g ö r ..................

M. Eğ. B. Yayın, ve Güven Yayınevi . .

180

Bahri Oskay - Cemal Onoğıır . . . .

İnkılâp K.................................................

145

A. Devrimci - F. Işın - A. Arslan . . Ülkü Yayın........................ ..................;

İD

Coğrafya V.............................................

Cevat K o r k u t ....................................

Karınca Mat...........................................

60

Coğrafya V.............................................

Hidayet Gülen

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K.................

180

Coğrafya V.............................................

İsmet Konuk

....................................

M. Eğ. B. ve Akif H. B. M. H.............

135 155
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405
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EsatrÂfieiaş ~ ........................................

M. Eğ. B. Yaym. Yurt ve Y. Ç. K. . .
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M. Eğ. B. Yayın. Remzi K.................

370
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Fizik I .................................................

Münevver D o sd o ğ r u ...........................

M. Eğ. B. Yayın, ve Ahmet H. Y. K.

420
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Mehmet D o ğ a n a y ...............................

M. Eğ. B. Yayın, ve Işık Y............ .. .

&ö\J

Kimya I..................................................

izzet Kemal E r k s a l ...........................

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............
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.............................................

K**-*— Kimva Lise I.........................................
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Reşat Olman

Ömer Bapm
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Almanca Ders Kitabı IV. [*] . . . .

K om isyon .............................................

Fransızca Ders Kitabı IV. . . . . .

K om isyon .............................................

İngilizce Ders Kitabı II. [**] . . .
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M. Eğ. B. Yayınevleri........................
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t

i

V7f t

160

A. Diret. Method Eng. Course “Book
Three” [***].........................................
Temel İngilizce III [****] . ..............
Askerlik:

Müzik:

İbrahim özgür

. . ; .......................

Millî Güvenlik Bilgileri I .................. Mustaf» ~Çrçeköght...............................

M. Eğ. B. YTayın. ve Frenç A. K. T. M.

270

M. Eğ. B. Yayın, ve Güven Yay. İst.

.

185

İst.

M. Eğ. B. Y. ve Kanaat Y. T. L.

Millî Güvenlik Bilgileri I ..................

N_,.JJlubav........................................

YI. Eğ. B. Yayınevleri........................
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Müzik Kitabı I. II. III................... ....

H. Bedi Yönetken • A. Adnan Saygun

M. Eğ. B. Yayınevleri........................
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Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı II.

Nihat Sami B a n a r lı...........................

M. Eğ. B. Y’ayın. Remzi K.................

495

Örnekleriyle Türk - Batı Edebiyatı II .

S. Kemal Yetkin ■ S. A rık a n ...........

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

400

Türk Dili ve Edebiyatı.......................

M. N. Özön - K. Demiray................

M. Eğ. B. Y’ayın. ve İnkılâp K. . . . .

640

Türkçe Dilbilgisi Dersleri I, II, II, .

Mithat Sadullah Sander.......................

Dilbilgisi I. II. III..............................

T. Nejat G e n c a n ...............................

Tarih II “Orta Çağ” ...........................

Niyazi A k ş t t .........................................

Tarih II “Orta Çağ” ...........................

Emin O k t a y ........................................

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y..................

450

Tarih II “Orta Çağ” ...........................

Bedriye Atsız - Hilmi Oran . . . . .

Af. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K

9 1İDi
/¿

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi . . . .

E. Behnan Ş a p o l y o ...........................

M. Eğ. B. Yaym. ve Ahmet H. Y”. K.

360

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi . . . .

E. Ziya Kara l ....................................

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi . . . .

M. Kâmil Su - Kâmil S u ..................

M. Eğ. B. Yrayın. Kanaat Y................
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Türkiye Cumhuriyeti Tarihi . . . .

F. Yazgan - N. Serdarlar..................

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

355

Sanat T arih i........................................

Oktay Aslanapa • Arif Müfit

Mansel

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

375

Sanat Tarihi . . . .

Burhan Toprak

................................

M. Eg. B. Yayın, ve İnkılâp K............

465

Mesut E r d e m ....................................

M. Eğ. B. Y. ve Akif H.O.Y. In. K. İst.

405

Dr. Sırrı Erinç - Sami Öngör . . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve Güven Yay. İst.

375

Sanat Tarihi
Coğrafya:

. . . .
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Ülkeler Coğrafyası II............................

Yeni Coğ. Ders. II. “Ülkeler Coğrafyası” Rauf S e y m e n ....................................
Devletler Coğrafyası II........................
Dr. Nurettin Seçkin . . . . . . .
Öğrencilerin seviyesine göre iki kitaptan birini öğretmen seçebilir.
Reading Book Two ve Language Book Two’nun okutulması bitirilecektir,
t ‘ * *1 13 üncü dersin sonuna kadar okutulacaktır.
* 1 Bu kitabın. 1*16. dersleri okunacaktır.
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Mehmet Arslantürk
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M. Eğ. B. Yayın, ve Akif H. S. B. M. H.
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Cebir Dersleri II.(Fen Kolu)
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Arif Akçab/dy
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Eğ. B. Yayan. Remzi
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Cebir Dersleri II. (Ed. Kolu) . .

. ,

Arif Akçabay

. .

M.

Eğ. B. Yayın. Remzi
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Geometri Dersleri Lise II. (Fen Kolu)

Turan Tman . . .

M.

Eğ. B. Yayın, ve inkılâp K.............

Geometri Dersleri II. (Ed. Kolu) . .

Turan Tanın . . .

M.

Eğ. B. Yayın, ve inkılâp K.............

Geometri II. (Fen K o l u ) ..................

Arif Akçabay

. .

M.

Eğ. B. Tayın. Remzi
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Geometri II. (Ed. Kolu) . . . . . .

Arif Akçabay

. .
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Eğ. B. Yayın. Remzi
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Âdil Yüksel . . .
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Numan Eken - Lütfi Erçin

M. Eğ. B. Yayın, ve inkılâp K. . . .

Geometri Dersleri II (FenKolu)

A. Nazım İlker - Hilmi Erdim

M. Eğ. B. Yayın, ve Atlas K. İst.

.

Geometri Dersleri II (Ed. Kolu)

A. hazım İlker • Hilmi Erdim

M. Eğ. B. Yayın, ve Atlas K. İst.
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R u b b ilim ....................................

Hayri Çakaloz

. .
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P s i k o l o j i ....................................
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M. Eğ. B.

Yayın, ve Akif H. S. B. M. H
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M. Eğ. B.

Yayın, ve Akif H. S. B. M. H
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. . .

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

...

Fizik II (Fen K o lu )..................

Reşat Otman

, .

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

...

Fizik II. (Ed. K o lu )..................

Reşat Otman ... . .

M. Eğ. B. Yayın, ve inkılâp K.

. . .

Fizik II. (Fen K o lu )..................

Esat İnetaş

. .

M. Eğ. B. Yayın. Yurt ve Y. Ç. K. .

Fizik II (Ed. K o l u ) ..................

Esat îjıetaş

. .

M. Eğ. B. Yayın. Yurt ve

Fizik II.
Fizik II

Kaydar Çağlıyan

.....................................
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Ali Hikmet Tungay

>

M. Eğ. B. Yayan, ve Akif H. S. B. M. H

bancı Dil:

tik;

400

210
320
195
290

210
195/370
145/225
155
175/320
320
175/320
260

210
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Mehmet Doğanay

.

320

M. Eğ. B. Yayan, ve Işık

Y. İst. . .

Kimya II. (Ed. Kolu) .

İzzet Kemal Erksal
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M. Eğ. B. Yayan, ve inkılâp K.
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Kimya II. (Fen Kolu)
Kimya II. (Ed. Kolu) .

1. Kemal Erksal . .
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M. Eğ. B. Yayın, ve inkılâp K.

...

Ömer Bayın

. . .

195

M. Eğ. B.

Yayın, ve Akif H. S. B. M. H

Kimya II. (Fen Kolu)

Ömer Bayın

. . .

370

M. Eğ. B.

Yayın, ve Akif H. S. B. M. H
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Almanca Ders Kitabı IV. [*] . . . .

Komisyon

. . . .

M. Eğ. B. Yayınevleri , ................

Almanca Ders Kitabı V. [*] . . . .

Komisyon

. . . .
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M. Eğ. B. Yayınevleri . . . .............

Fransızca Ders Kitabı V.....................

Komisyon

. . . .

175

M. Eğ. B. Yayınevleri . - .............

İngilizce Ders Kitabı III. [**] . . .

Dr. L. Faucett

. .

250

M. Eğ. B. Yayınevleri ......................

A. Dir. Met. En. Cour. Book Three [**#] E. V. Gatenby
A. Di. M. En. Cour. Book Four [* »* * ] E. V. Gatenby
Temel İngilizce III [*»***] .............
İbrahim Özgür

. .

M. Eğ.

B. Yayın, ve Frenç A. K. T. M

. .

270

M. Eğ.

B. Yayın, ve Frenç A. K. T. M.

. .

210/360

M. Eğ.

B. Yayın, ve Güven Yay. İst.

. .
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M. Eğ.

B. Yayın, ve Güven Yay. İst.

250

....

İbrahim Özgür

Millî Güvenlik Bilgileri I I .............

Mustafa Çiçekoğlu

M. Eğ. B. Y. ve Kanaat Y. T. L. §. İst

Millî Güvenlik Bilgileri I I .............

V.

M. Eğ. B. Yayın evieri .. ................

Müzik Kitabı I. II. III.......................

N. Bedi Yönetken - A Adnan Soygun

Üïub^y

T7 .

LM Öğrencilerin seviyesine gore iki kitaptan birini öğretmen seçebilir.
L'*I Reading Book Three ve Language Book Theree’den 12 ders okutulacaktır.
[ ’ •"•'] Book Three bitirilecektir.
i**
Book Four’dan 4 üncü dersin sonuna kadar okutulacaktır.
£*****j Bu kitap bitirilecektir.
’ ' ]
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N. Sami B a n a r lı..................

Türk Dili ve Edebiyatı III
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Coğrafya:

Cebir:

600

M. Eğ. B. Yayın. ve İnkılâp K.

775

Dil Bilgisi Dersleri I, II, III. . .

M. Sadullah Sander

. .

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

350

Dilbilgisi I. II. III.........................

T. Nejat Gencan

. . .

AL Eğ. B. Yayın. Kanaat Y................

600

Tarih III. Yeni ve Yakın Çağlar .

Niyazi A k ş i t ..................

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K..................

480

Tarih III. (Yeni ve Yakın Çağlar)

Emin Oktay

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y..................

600

Tarih III......................................

Bedriye Atsız - Hilmi Oran

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

265

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

. .

E. Behnan Şapolyo

AL Eğ. B. Yayın, ve Ahmet H. Y. K.

360

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

. .

E. Ziya Karal

AL Eğ. B. Yayınevleri................ .. . .

450

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

. .

M. Kâmil Su • Kâmil su .

M. Eğ. B. Yayın. Kanaat Y................

350

. .

F. Yazgan - N. Serdarlar

AI. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

355

Burhan Toprak . . .

AL Eğ.

B. Yayın,

ve İnkılâp

K.

525

Türk Ve İslâm Sanatı . .

Oktay Aslanapa

.

AL Eğ.

B. Yayın,

ve İnkılâp

K.

310

Sanat Tarihi

Mesut Erdem

. . .

M. Eğ.

B. Y. ve Akif H.O.Y. In.

K. İst.

405

M. Eğ.

B. Yayın.

Cumhuriyeti Tarihi

Sanat Tarihi

..................
..................

—T . .
. .

. . . .

.

Türkiye Coğrafyası III.

. .

Dr. Sim Erinç - Sami Öng

Türkiye Coğrafyası III.

. .

Rauf Seymen

T

. . .

ve -Güven Yay. İst..

405

AL Eğ. B. Yayın. Remzi K..................

360

AL Eğ. B. Yayın. Kanaat Y................

400

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

125

N. Nuri Karahöyüklü

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

430

Cebir III. (Fen K olu )...........................

Mehmet Asltmtürk

AL Eğ. B. Yayın, ve Akif H. S. B. AL H.

215/385

Cebir III. (Ed. K olu )...........................

Mehmet Arslaniürk

AL Eğ. B. Yayın, ve Akif H. S. B. AL H.

125/225

Cebir Dersleri Lise III. (Fen Kolu) . .

Turan Tahm .

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

385

Cebir Dersleri III. (Ed. Kolu) . . r

Turan Tanın .

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

255

Cebir III. (Ed. K o lu ) .......................

Arif-Akçabay

AL Eğ. B. Yayın. Remzi K..................

225

Cebir Lise III. (Fen Kolu) . . . .

Arif Akçabay

AL Eğ. B. Yayın. Remzi K..................

480

Geometri Dersleri Lise III. (Fen Kolu)

Tıj,ran Tanın .

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

590

Geometri Dersleri III (Fen Kolu)

A. Nazım İlker

Al. Eğ. B. Yayın, ve Atlas K. İst.

. .

415

Türkiye Coğrafyası Lise III.

BeHmDarkot_

Cebir Lise III. Ed. Kolu. .

Hitmîye Dener - B. Veda

Cebir III. (Fen Kolu).

Fizik:

on. M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.
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Alp man

N. Nuri Karahöyüklü .

Geometri:

945

Örnekleriyle Türk - Batı Edebiyatı III

Türkiye
Sanat Tarihi:

. . . .

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K. .

H ilmiye

. .

Dener -

B.

Vedat Alpman

Hilmi Erdim

Fizik Dersleri (Ed. K o lu )..................

Hayri Dener

.

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

320

Fizik dersleri (Fen K o l u ) ..................

Hayri Dener

.

Al. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

430

Fizik III (Fen K o lu )...........................

Esat İnetaş

.

AL Eğ. B. Yayın. Y. Ç. Yurt K. . . .

495

Fizik III (Ed. K o lu )...........................

Esat Ineta} - .

AL Eğ. B. Yayın. Y. Ç. Yurt K. . . .

290

Fizik III.

(Ed. K o l u ) ......................

Haydar Çağlıyım

AI. Eğ. B. Yayın. Remzi K..................

305

Fizik III (Fen K o l u ) ......................

Haydar Çağlayan

Al. Eğ. B. Yayın, ve Remzi K.

. . .

560

Fizik III (Ed. K o l u ) ......................

Reşat Otrrum r

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

335

Fizik III (Fen K o l u ) ......................

Reşat

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

510

Fizik III. (Fen K o lu ) ......................

Münevver Dosdoğru

AL Eğ. B. Yayın, ve Akif H. S. B. AL H.

480

Fizik III. (Ed. K o lu )...........................

Münevver Dosdoğru

AL Eğ. B. Yayın, ve Akif H. S. B. AI. H.

320

Fizik Dersleri III. (Ed. Kolu) . . .

Ali Hikmet Tungay

AI. Eg. B. Yayın, ve Bakış Kütüphanesi

Otrrum

Cağaloğlu Yokuşu No: 2 İst..............
Fizik Dersleri III. (Fen Kolu)

Kimya:

Ali Hikmet Tungay

160

AL Eğ. B. Yayın, ve Bakış Kütüphanesi
Cağaloğlu Yokuşu No: 2 İst..............

275

Kimya Lise III (Fen Kolu) .

Mehmet Doğanay

AL Eğ. B. Yayın, ve Işık Y. Aşir Ef. .

Kimya III (Fen Kolu)

. .

320

I. Kemal Erksal .

AL Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

255

Kimya Lise III (Ed. Kolu)

Mehmet Doğanay

. . . .

AL Eğ. B. Yayın, ve Işık Y. Aşir Ef. .

Kimya Lise III (Ed. Kolu)

/. Kemal Erksal

. . . .

Al. Eğ. B. Yayın. İnkılâp K. ...........

Kimya III (Ed. Kolu)

Ömer B a y ı n .......................

AL Eğ. B. Yayın, ve Akif H. S. B. Al. H.

Kimya III (Fen Kolu) . .

Ömer B a y ı n ......................

AL Eğ. B. Yayın, ve Akif H. S. B. M. H.

Kimya III (Fen Kolu) . .

Naki B e k m e n ..................

AL Eğ. B. Yayınevleri........................

Kimya Lise III. (Fen Kolu)

Sami Argüden ■Naşit Baylav

AI. Eğ. B. Yavm. ve İnkılâp K............

Kimya Lise III (Ed. Kolu)

j Sami Argüden - Naşit Baylav

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

. . .

240

120
135/240
190/335
*

235
350
270
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»efe:

iyoloji:

ntık:

Felsefe (Ed. .Kolu)

Nurettin Topçu

Felsefe

. . . .

Ihsan Kongar

Felsefe

. . . .

H. Senih Sarp

M. Eğ. B. Yayın evleri ve Aka K. .

100/185

.

M. Eğ. B. Yayınevleri ve İkbal K.

265

.

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K. . .

155

Felsefe Dersleri .

H. Âli Yücel . .

M. Eğ. B. Yayınevleri...................

130/250

Felsefe Dersleri .

Lütfü Öztabağ

.

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K............

280

Sosyoloji

H. Senih Sarp

.

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K. .

310

Sosyoloji

Os man Pazarlı

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K. . . .

400

Sosyoloji

Nurettin Topçu

M. Eğ. B. Yayınevleri ve Aka K.

280

Mantık

Haşan Âli Yücel

M. Eğ. B. Yayınevleri...................

110/215

Mantık

H. Senih Sarp

.

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K. . .

200

Mantık

Osman Pazarlı

.

M. Eğ. B. Yayın. Remzi K............

270

Mantık

Nurettin Topçu .

M. Eğ. B. Yayınevleri ve Aka K. .

80/155

Mantık

mgar . .

M. Eğ. B. Yayınevleri ve İkbal K.

155

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

235

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

255

doji:

Jeoloji (F. Kolu)

tronomi:

Astronomi Dersleri (Ed.

Kolu) .

. .

T. Tanın - M. Erev .

lancı Dil:

Almanca Ders Kitabı V.

[*] . .

. .

Komisyon

. . .

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

175

Almanca Ders Kitabı VI. [*] . .

. .

Komisyon

. . .

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

230

Fransızca Ders Kitabı VI.....................

Komisyon

. . .

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

250

İngilizce III [ * * ] ...............................

Dr. L. Faucett

.

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

110

A. Dir. Met. En. Cour.Book Four [***]

E. V. Gatenhy

.

M. Eğ. B. Yayın, ve Frenç A. K. T. M.

360

Temel İngilizce IV [****]

İbrahim Özgür

.

M. Eğ. B. Yayın, ve Güven Yay. İst.

250

terlik:

zik:

Numan Eken - Lütfi Erçin

..............

.

.

Lâtince I.................................................

G. Rohde • Samim Sinanoğlu

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

310

Lâtince II..............................................

G. Rohde - Samim Sinanoğlu

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

150

Prima Lectio

G. R o h d e ...........................

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

50

Prima Lectio ( L ü g a t ) ......................

S. Sinanoğlu - G. Rohde - T. Üzel

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

70

Millî Güvenlik Bilgileri III.

N. Ulubay

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

265

Millî Güvenlik Bilgileri III.

Mustafa Çiçekoğlıı

M. Eğ. B. Y. ve Kanaat Y. T. L. Ş. îst.

340

Müzik Kitabı I. II. III........................

H. Bedi Yönetken - A Adnan Saygun

M. Eğ. B. Yayınevleri

215

....................................

. .

İLK Ö Ğ R E T M E N O K U L L A R I
İLK Ö C R E T M E N O K U L L A R I BİRİNCİ D E V R E BİRİNCİ SINIF
•kçe:

Türkçe ve Dilbilgisinin uygulanmasında orta okul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

yal Bilgiler:

Tarih bölümünün uygulanmasında ortaokul tarih kitaplarından faydalanılacaktır.

ırih, Coğrafya,

Coğrafya I.

. .

K om isyon ........................................

M. Eğ. B. Yayınevleri

210

‘ttaşlık Bilgisi:

Yurttaşlık Bilgisi

F. Şerbetçioğlu • H. Tülin . . .

M. Eğ. B. Yayınevleri

230

tematik:

Matematik derslerinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır

t Bilgisi:

Fen Bilgisi I..........................................| H. Çağlıyan - M. Çağlıyan - B. Tardu JM. Eğ. B. Yayınevleri

Silgisi:

İş bilgisinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

zik:

İlk Öğretmen Okullarında Müzik I. . .

Isa Coçkuner...............................

M. Eğ. B. Yayınevleri

İLK Ö C R E T M E N O K U L L A R I BİRİNCİ D E V R E İKİNCİ SINIF
rkçe:

Türkçe ve Dilbilgisinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

ıyal Bilgiler:

Tarih bölümünün uygulanmasında ortaokul tarih kitaplarından faydalanılacaktır.

[*] Öğrencilerin seviyesine göre iki kitaptan birini öğretmen seçebilir.
[**] Reading Book Three ve Language Book Three’nin okutulması bitirilecektir.
Bu kitabm okutulması bitirilecektir.
[****] Bu kitap bitirilecektir.

360
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Tarih, Coğrafya

Coğrafya II.............................................

T. Asal

- F. Sanır - H. Günden . . .

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

250

Yurttaşlık Bilgisi:

Yurttaşlık Bilgisi II...............................

F. Şerbetçioğlu ■ H. T ü lin ..................

M. Eğ. B. Y'ayınevleri......................

250

Matematik:

Matematik derslerinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

Fen Bilgisi:

Fen Bilgisi II.......................................

îş Bilgisi;

îş bilgisinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

Müzik:

İlk Öğretmen Okullarında Müzik I. . .

H. Çağlıyan - M. Çağlıyan • B. Tardu

Isa Co$kuner........................................

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

350

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

115

İLK Ö Ğ R E T M E N O K U L L A R I BİRİNCİ D E V R E Ü Ç Ü N C Ü SINIF
Türkçe:

Türkçe ve Dilbilgisinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

Sosyal Bilgiler:

Yurttaşlık Bilgisi:

Tarih bölümünün uygulanmasında orta okul tarih kitaplarından faydalanılacaktır.
Coğrafya III.
. . .
T. Asal - F. Sanır - H. Günden . . . M. Eğ. B. Yayınevleri
Yurttaşlık Bilgisi III
F. Şerbetçioğlu - H. T ü lin ..................
INI. Eğ. B. Yayınevleri

Matematik:

Matematik derslerinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

Fen Bilgisi:

Fen Bilgisi III...................................... j H. Çağlıyan - M. Çağlıyan • B. Tardıı JM. Eğ. B. Yayınevleri

J§ Bilgisi:

îş bilgisinin uygulanmasında ortaokul ders kitaplarından faydalanılacaktır.

Müzik:

İlk Öğretmen Okullarında Müzik I. . .

Tarih, Coğrafya

Isa Coşkuner .

M. Eğ. B. Yayınevleri

300
280

350

115

İLK Ö Ğ R E T M E N O K U L L A R I İKİNCİ D E V R E BİRİNCİ SINIF

Türkçe ve Dilbilgisinin uygulanmasında lise ders kitaplarından faydalanılacaktır.
Tarih I. (Y'eni Ç a ğ )........................... N. Akşit - E. Oktay . .
M. Eğ. B. Yayınevleri
Genel Coğrfaya I..................................
R. Miral • N. Seçkin . .
M. Eğ. B. Yayın evleri
Aritmetik ve Cebir I.............................. M. Arslantürk • O. Ben er
M. Eğ. B. Y'ayınevleri
Geometri I.............................................. S. Ölçen - I. Öztopçu . .
M. Eğ. B. Yayınevleri
Fizik I.................................................... R. Nasuhoğlu - H. Çağlıyan
M. Eğ. B. Yayınevleri

Türkçe:
Tarih:
Coğrafya:
Matematik:
Geometri:

Fizik:
Kimya:

K i m y a .................................................

Mehmet Doğanay

Psikoloji:

Psikolojiye G i r i ş ...............................

R. Öncül - F. Ertem . .

Müzik:

İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. .

Isa Coşkuner..................

Din Bilgisi:

Din Bilgisi I................................

Neda Armaner

. . .
9

. . . .

350
400
300

220
200

M. Eğ. B. Y’ayınevleri

300

M. Eğ. B. Yayınevleri

450

M. Eğ. B. Y'ayınevleri

190

M. Eğ. B. Y'ayınevleri

165

İLK Ö Ğ R E T M E N O K U L L A R I İKİNCİ D E V R E İKİNCİ SINIF

Türkçe:

Türkçe ve Dilbilgisinin uygulanmasında lise der9 kitaplarından faydalanılacaktır.
Tarih II. (Y'akın Ç a ğ ) ......................
N. Ak§it - E. O k t a y ...........................
Türkiye Coğrafyası II..........................

M. Eğ. B. Y'ayınevleri
M. Eğ. B. Y'ayınevleri

Aritmetik ve Cebir II.................
Geometri II.........................

400

M. Arslantürk - O. B e n e r ..................

M. Eğ. B. Y’ayınevleri

150

S. Ölçen - I. Ö ztopçu......................

M. Eğ. B. Yayınevleri

215

Biyoloji I....................

S. Yalvaç

Fizik:

Fizik II........................

R. Nasuhoğlu • H. Çağlıyan . . . .

Meslek Dersleri:

Eğitim P sik olojisi...........................

Tarih:
Coğrafya:
Matematik:
Geometri:
Biyoloji ve Sağlık
Bilgisi:

.........................................

300

M. Eğ. B. Yayınevleri

O ğu zk a n .............................................
Eğitim Psikolojisi

Müzik:
Din Bilgisi:
t

. . .

320

200
550

Ömer M a r t ........................................

220

İlk Öğretimde Gftnel Öğ. Metodu ve
Uygulam a......................

V. Baha P a r s ....................................

M. Eğ. B. Y'ayınevleri

Eğitim Sosyolojisi..................

500

Nusret K ö y m e n ....................................

M. Eğ. B. Yayınevleri

ilk Öğretmen Okullarında Müzik II. .
Din Bilgisi I I . ........... ..

100

Isa Coşkuner............................

M. Eğ. B. Y'avınevleri

190

Neda A rman er

M. Eğ. B. Yayınevleri

310

.

,

•;
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yer
K u ru ş

İL K

O K U L L A R I

İK İN C İ

D E V R E

Ü Ç Ü N C Ü

S IN IF

M.

Eğ. B. Y a y ın e v l e r i ..............................

2X0

Rauf Mirâl - Nurettin Seçkin . . . .

M.

Eğ. B. Y a y ın e v l e r i ..............................

250

B iyoloji I I ..........................................................

Hayri A r d ı ç ..................................................

M.

Eğ.

B. Y a y ın e v l e r i ..............................

300

Eğitim

Ömer M a r t ..................................................

M . Eğ.

B. Y a y ın e v l e r i ..............................

220

Ç ocuk

'ü r k ç e :

Ö Ğ R E T M E N

Kemal D em ira y .............................................

E d e b i y a t ı .......................................

'a r ih :

Liselerde okutulan Türkiye Cumhuriyeti tarihî kitaplarından faydalanılacaktır.

C oğrafya:

Kom şu ve Büyük Devletler Coğ. III

.

i y o l o ji v e S a ğ lık
B ilgisi:

le s le k D e rsle ri:

P sik o lo jis i

..................................

Eğitim P s i k o l o j i s i .......................................

O ğu zka n ........................................................
İlk

Ö ğretim de

Genel

Öğ.

M etodu

ve
.

V. Baha P a r s .............................................

M.

Eğ.

B. Y ayın e v l e r i ..............................

500

Eğitim S o s y o l o j i s i .......................................

Nusret K ö y m e n .............................................

M . Eğ.

B. Y a y ın e v l e r i ..............................

200

Teşkilât ve İ d a r e .......................................

F. Gündüzalp * M. Uyanık .......................

M.

Eğ. B. Y a y ın e v l e r i ..............................

185

İlk Ö ğretm en Okullarında M üzik II. .

İsa Coşkun er

M . Eğ. B. Y a y ın e v l e r i ..............................

190

U y g u l a m a ..................................

lü z ik :

550

t

İM A M

.

............................ .....

- H A T İP

O K U L L A R I

İslâm - Türk Sanatı .................................

Prof. Suut Kemal Y etk in ............................

M . Eğ. B. Yayınevleri

..............................

130

Kanun

/. Hakkı Ü l g e n .............................................

M. Eğ. B. Y ayınevleri

....................... .... .

250

Yayınevleri

..............................

280

T. Yazıcı .......................

M . Eğ. B. Yayınevleri

.....................................

500

Peygam berim izin Hayatı I. (Siyer-i N ebi)

Zekâi K o n ra p a .......................................................

M. Eğ. B. Y ayınevleri

.....................................

250

Peygam . Hayatı II. (Siyer-i N eb i) . . .

Zekâi K o n r a p a .......................................................

M . Eğ. B. Yayınevleri

..............................

280

K oruyucu

Dr. Suat Seren •Aliye Seren

M . Eğ. B. Yayınevleri

.....................................

250

B i l g i s i .............................................

Farsça D ilbilgisi I ......................................

Prof. A. Ateş

Farsça D ilb ilgisi I

Prof. A. Ateş

H ekim lik

I

.................................

ve

Sağlık

Bilgisi

-

T. Yazıcı

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T efsir Dersleri V ...................................................

Mehmet Sofuoğlu ..................................................

V I ...............................

Mehmet Sofuoğlu ..................................................

T efsir Dersleri
T efsir Dersleri

V II

.........................................

Mehmet Sofuoğlu ..................................................

M. Eğ.

B.

M. Fğ. R. Yayınevleri

M . Eğ. B. Y ayınevleri

I. Devre IV.
Sınıf için

I. Devre

için

ıXDU
cn

.....................................

260

MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI
u
t

T İC A R E T O K U L L A R I

t

i

T İC A R E T

icaret:

Ticaret A ritm etiği ................................................

îalbilgisi:

M albilgisi

I...................................................................

T İC A R E T

ORTA

OKULLARI

İKİNCİ SINIF

Mehmet îshakoğlu ................................................

M. Eğ. B.

Faruk Sunter

AT.

ORTA

.............................................................

OKULLARI

Y avm evleri

Fğ. R. Y a y ı n e v l e r i

Ü ÇÜ N CÜ

.............................,

,

, , ,

350

400

SINIF

ürkçe:

T ü rkçe I I I ...............................................

Beşir GöğiLş.................................................

M . Eğ. B. Y ayınevleri

190

îalbilgisi:

M albilgisi

I .......................................................

Faruk Sunter ...............................................

M . Eğ. B. Y ayınevleri

400

»aktilografi:

D aktilografide

H. Hüsnü V arlık .....................................

M . Eğ. B. Y ayınevleri

410

10 Parm ak

M etodu

. .

W " '!>■»_■II;:«

TİCA RET LİSELERİ BİRİNCİ SINIF
Îalbilgisi:

M albilgisi I I

[ * ] ..................................

Faruk Sunter ...............................................

M . Eğ. B. Y ayınevleri

.......................... ...

'icaret Aritmetiği:

T icaret A r i t m e t i ğ i .......................................

M. Biroğlu ...................................................

M . Eğ. B. Y ayınevleri

..............................

500

fabancı Dil:

Fransızca Ders K itabı I

İbrahim Sayarman - Camille Bergcaud

M . Eğ. B. Y ayınevleri

..............................

225

X*]

............................

Satış fiy atı ayrıca bildirilecektir.
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K IZ

EN STİTÜ LERİ

İKİNCİ

SINIF

,

Türkçe:

Türkçe V............................. ....

. . .

Kemal Demiray....................................

200

Çocuk Bakımı:

Çocuk Bakımı ve Eğitim i..................

Dr. Sami U lu s ....................................

300

[ * ] ......................

S. Gündaş - M. T u r tin ......................

Yapma Çiçek III

M. Eğ.

B. Yayınevleri

Aynı zaman
da Özel IV
İçin

........................

•

ERKEK SA N A T V E Y A P I O R T A O K U LLAR I
ERKEK S A N A T V E Y A PI

Türkçe

T ürkçe:

Türkçe

T ürkçe:

SAN AT

I I .............................................. .......

.

.

.

O K U L L A R I BİRİNCİ SINIF

Beşir G ö ğ i i ş ........................................

I .................................................

ERKEK

ORTA

VE YAPI

ORTA

170

OKULLARI

İKİNCİ

SINIF

Beşir G ö ğ i i ş ........................................

170

E R K E K S A N A T V E Y A P I O R T A O K U L L A R I Ü ÇÜ N CÜ SINIF

Türkçe

Türkçe:

I I I .......................................... ........................

Beşir Göğiiş ..........................................

M.

Eğ.

B. Yayınevleri . . . , ..............

190

E R K E K S A N A T EN STİTÜ LERİ
ERK EK S A N A T

EN STİTÜ LERİ BİRİNCİ SINIF
-

Türkçe:

Türkçe [**]

Cebir:

Aritmetik ve Cebir IV.........................

M. Bertan - Ş. Akkaş - S. Aydın

M. Eğ. B, Yayınevleri........................

220

Geometri:

Geometri I\

M. Bertan - §. Akkaş - S. Aydın . . M. Eğ. B. Yayınevleri........................

510

Mehmet D o ğ a n a y ...............................
i

M. Eğ, B. Yayınevleri........................

155

Sıtkı Lâlik - Fethi A t a v ......................

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

540

M. Yasa - S. Lâlik - Fethi Atat

. .

M. Eğ. B. Yavınevleri........................

115 j

Ö zel

280;

y e cilik
S.

Meslek Teknolojisi:

....................................
....................................

Genel Teknoloji I V ...........................
Tesviyecilik Meslek Teknolojisi I . .
Tesviyecilik Meslek Teknolojisi II

.

Sıtıkı Lâdik - Fethi A t a v ..................

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

Tesfiyeeilik Meslek Teknolojisi III

.

Sıtkı Lâlik - Fethi A t a v ..................

M. Eğ. B. Yayınevleri........................

2201

Tesviyecilik Meslek Teknolojisi IV . .

Sıtkı Lâlik - Fethi A k ta v ..................

M. Eğ. B. Yayınevleri........................
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î.

................
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E ğitim i

C oğ ra fy a :

Y a k ın Y u rt S erh a t Ş eh ri E d irn e
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Ş.

M.

Eğ.

B.

B ir

Y a y ın e v i

M.

Eg.

. . . .

60

. . . .

İst.

K ardeş
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D oğan

Mustafa G ü n e r i ...................................
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İ s t .........................
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T am er
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H a k k ı U ludağ — H a yru lla h ö r s
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Eğ.
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İn k ılâ p
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Eğ.
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Eğ.
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R em zi
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İstan bul
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İstan bul

1

20

..................

1

55

Y.
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İstan bul
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T ip ik
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N ija t Ö z ö n .................................................................
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...............................
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...............................
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Coğrafya
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.................................

S e l e n ......................................
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İ s t a n b u l ...............................
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İ s t a n b u l .....................
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Defter

T estîi

C oğ ra fy a
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D efteri
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İst.

2

90

8

50

I

........................

K anaat

....................................................

H eyet
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İ s t a n b u l .....................
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........................................
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....

D oğan

K ardeş
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A ritm e tik

C e v a p lı
A ritm e tik

. . . . . .

A lm a

K are

I

K e sir

R.
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İlhan E r k s a n ..........................................................
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Y a y ı n e v l e r i ..............................

3

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ..............................

2

........

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ..............................

1

90

b irlik te G e o m e t r i

B a h ri V e d a t A lp m a n

.

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ..............................

1

90

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ..............................

1

75

z

50

3

60

1.

b irlik te G e o m e tr i

(F en k o lu )

B a h ri V e d a t A lp m a n

1!.

F e th i

. .

. . .

Y ü cel

İn k ılâ p

K ita b e v i

İ s t a n b u l ....................

*
G e o m e tri P r o b le m le ri

M odem

20

.

P ro b le m le ri

T rig o n o m e tri

İ lk e r — D r . N a z m i

N azm i

Eğ.

B a h ri V e d a t A lp m a n

P r o b le m le ri

Ç ö zü m le riy le

A.

T e r z io ğ lu

M.

P ro b le m le ri

G eom etri

Ç özü m le riy le

ö lç e n

K.

(F . K o lu )

G eom etri

özeti

ve

8.

ö lç e n — H . A car

A b d ü lk a d ir

Tugan

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ..............................

M. Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ....................

%

1

80

7

50

P rob lem leri

Ç özü m lü

T rig o n o m e tri

Prob

le m le ri

T rig o n o m e tri

C ilt

Ç ö zü m lü

K on ik

Ç özü m lü

D ü z lem

Eğ.

B.

Y.

ve

H.

F.

E rgin

İst.

M. Kemal Öztunç

İrem

Sami E rtek - Ahmet Erden

M. Eg.

A nkara

6

Tahsin Çizenel

M . E ğ . B. Y . v e O z a r l a r K . B a n d ı r m a

12

Cevdet Bilsay

M.

20

Y a y ın ev i

İ s t a n b u l ....................

10

Fen

P ro b le m le ri
(F en

M.

II.

(G o n io m e tri)
L ise

H . F e h m i E rg in — İsm a il G ö k m e n

B.

Y.

ve

B ilg e

K.

K o lu )

G eom etri

P r o b l e m l e r i C i l t II ( F e n

50

K o lu )

Ç ö zü m le riy le B era b er G eo m e tri

Eg.

B.

Y.

ve

İrem

Eğ.

B.

Y a y ın e v le ri

Y a y ın ev i

İst.

P r o b l e m l e r i L i s e III ( F e n K o l u )

Ç ö zü m le riy le
G eom etri

B irlik te

M odern

P r o b le m le ri

Dr. Nevzat öcal

M.

M. Kemal Öztunç

İrem

Musa Dinçel ......................................

M.

Eğ.

ve

A tla s

Dr. Nevzat Ö c a l .................................

M.

Eğ.

Fahrettin Akbulut

İstan bul

. . . . . . .

10

F a sik ü l
I - II

G e o m e t r i P r o b l e m l e r i L i s e III
(F en
ve

K .)

(M od ern

50

İstan bu l

12

A nkara

4

Y a y ı n e v l e r i ..............................

12

50

12

50

Y a y ın e v i

D iv a n y olu

G eom etri

K o n i k l e r ) ........................................

Ç özü m lü

ve

İza h lı

m etri P rob le m le ri
K o lu )

C ilt

I

(F en

B.

Y.

K.

ve

A kba

K.

İstan bu l

.............................................................

A n a litik

G e o m e tri P ro b le m le ri

Irig o n o m e tri

Ç özü m lü
le m le ri
Tasarı

C ilt

Vahak Zehir

.

Ç izim

Ç özm ek

P rob-

..........................

B.

K ita b e v i

İstan bu l

. . . .

I, II ..................

G eom etri

G e o m e trik
rin i

T rig o n o -

için

P ro b le m le M e to tla r

......................................

K ü ltü r

K ita b ev i

Talât T u n ç e r .....................................

İstan bul

M. K. Öztunç

iren

K ita b ev i

İstan bu l

....................

3

İstan bu l

....................

4

D iv a n y olu

İstan bu l

7

.................................

1

00

İ s t a n b u l .........................

7

50

1

25

ve

T e o r ile r
A n a litik

G eom etri

G eom etri

Fizik:

F izik
F izik

K im y a :

K im y a

P rob lem leri

A lıştırm a

P ro b le m le ri
A lıştırm a
A lıştırm a

III .........
III . . . .

III ...............
K ita b ı

...................................

Y a y ın e v i

Melih Köknel .....................................

M.

Reşat Otman ......................................

İn k ılâ p

K ita b e v i

Rauf Nasuhoğlu ...............................

M.

Eğ.

B.

M.

Eğ.

Emin

Dikman

Eğ.

B.

B.

Y a y ın e v le ri

Y a y ın e v le ri

..............................

Y a y ı n e v l e r i ..............................

2

50
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NOTLAR
Lira

K im y a :

Tahsin

Organik Kimya

Zehirli

Gazlardan

Korunma

Rüştü

Beyer

1

-

Y u rttaş

Hikmet Konur a Lp — Kadri Yaman

M.

Eğ.

B.

Dr. N. Âlsaç — Dr. 3 . B ozk u rt, .

M.

Eğ.

B.

K.

2

-

Adnan

K.

1 s t.

K

1

75

Y a y ın ev leri

17,5

Dersleri

Biyoloji:

B iy o lo ji

D en ey leri

S a ğ la m

ve

k ım ı

H asta

Ç ocuk

Ba

G üven

Ç a rşısı

60

A nkara

50

................................................................

Jeoloji:

J e o l o j i ......................................................

Felsefe:

Metinlerle Felsefe Tarihi

Mantık:

L ise

Sanat Tarihi:

Eski Çağ Sanat

Jeoloji:

İhsan Yalbır ......................................

Y a y ın ev leri

Âdem Nezihi Energin

. .

Mantık

larihi

İn k ılâ p

Nurettin Şazi Kösemihal

M.

Eğ.

B.

Y’a y ı n e v l e r i

Fahri

M.

Eğ.

B.

Y a y ın e v le ri

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

Başçavuşoğlu

Hamdi Akverdi

M.

Jeoloji

Lütfü Erçin

B ozkurt

D e rsle ri

IV .

K ita p

İstan bul

Ü n iv e rsite

Sanatta Yaratma

T a b iiy e

K ita b e v i

Osman PazarU

A d e v i N e z ih i

E n erg in

İn k ılâ p

K ita b e v i

K ita b ev i

K ita b ev i

10

.

İstan bu l

50

i
1

25

60

71!

2

İstan bu l

İstan bul

50

Jeoloji
Astronomi:

Gökyüzü Hartası

Yabancı dil:

i- ransızca VI.

İngilizce

A

........................

IV.

D r e c t M e t h o d E n g lish c o u r s e
“ B ook

D er

von

G raf

T ü rk le r

T ürkçe

için

Cristo

A lm a n ca

.

F ra n sızca

.

.

b irlik te

F ra n sızca c ü m le k u ru lu ş u

P r a tik

Gleissberg

1st .

Ü n iv e rsite

Komisyon

M.

Eğ.

Dr. L. Faucett

M.

Eğ.

Prof, jE. V. Gatenby

K ita b ev i

75

B.

Y a y ın ev leri

70

B.

Y a y ın ev leri

20

M . E ğ . B. Y . v e F r . A m e r i k a n K . İst.

80

F iv e "

Monte

k a rşılık la riy le

Dr.

Dr. Heinz Kristimıs

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

Y.

Heinz Anstock — Dr. Julius Stern

M.

Eğ.

B.

Baha ön gel

M.

Eğ.

B.

1. Hamit Ün

M.

Eğ.

B. Y .

ve

A k

K ita p

Evi

İst.

2

50

t
Y.

ve

Tarhan

K.

A nkara

İstan bu l K .

İstan bu l

3

75

. .

K onuşm a

ve

8

K ıla v u zu
*
İn g ilizce - T ü r k ç e K o n u ş m a K ı

Galip Kök

A n ıl

Yüksel Göknel

A y d ın

Cemal Çakalır

Kanaat

Y a y ın e v i

İstan bu l

50

la v u zu

E x e rcises

In

E n g lish
T u rk is h

T ürkçe

iza h lı

For

Y 'a y ın e v i

C a ğ a lo ğ lu

İstan bu l

50

S tudents

K o la y

M etot

M a tbaası

K onya

İn g ilizce D ilb ilg isi

Müzik:

Ş a r k ı l a r l a M ü z i k E ğ i t i . I. II. III

Çok

S esli

M ü zik

E ğ itim i

.

.

Yeni Konser Albümü
Resim:

O k u lla rd a

R esim

B ilgisi

Ö ğ re tim
R e sim

T e k n iğ i

ve

Ziya Aydmtan — Saip E güz .

A k if

H.

O.

Y.

Z. Aydmtan - S. E güz

A k if

H.

O.

Y a y ın e v i

Akif Saydam

M.

B.

Y a y ın e v le ri

İhsan Arman

M.

Eğ.

Eğ.

B.

İstan bul

Y.

ve

i

Ís t a n b u l

70

50

B irlik

K.

N a zilli

O.

Y.

U su lle ri

......................................

Mesut Erdem

M. Eğ.

B.

Y.

ve

A kif

H.

İst.

50

1
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LİSE FELSEFE V E TO PLU M B İLİM

ve A lm a n

F e lsefe D ü -

şünüşüne
F elsefe

M eseleleri

Dünya

G iriş

............................

E d e b iy a tın ın

K.

DERESLERİ İÇİN Y A R D IM C I K İT A P L A R

B . G r o c th u y s e n — H . R . A ta d e m ir

R em zi

K ita b ev i

İ s t a n b u l .........................

\
3 . R ü s s e l — A . A d n a n A d ıv a r

R em zi

K ita b e v i

İ s t a n b u l .........................

R em zi

K ita b ev i

İ s t a n b u l .........................

Rem zi

K ita b e v i

İ s t a n b u l .........................

1

25

R e n izi

K ita b e v i

İ s t a n b u l ..................

1

25

İ s t a n b u l .........................

1

J, C a lv sî — S. K . Y e tk in

ö lm iy e n

NOTLAR

I
L ira

N ie tzch e

85

, .

.......

50

1

25
50

ü ç tipi H a m le t -D o n k iş o t -F a u s t
F ik ir

ve

Söz

S an atta

H ü rriy eti

Y a ra tıcılığ ın

.....

J. B . — A v n i B a s m a n ...........

..

S ırn

S

C h a rles L a lo — B u rh an

........................................

E stetik

M o n a d o îo ji

Z iv e r g — M e lâ h a t ö z g ü

M etot

İlm î

Ü zerin e

E flâ tu n ’un

.......

M etot

....

K onuşm a

D e v le t

G örüşü

T op ra k

. . .

İn k ılâ p

K ita b ev i

M. Eğ. B.

Y a y ı n e v l e r i ..............................

15

B ertra n d R u s s e ll - H a m d i A k verd \

M.

Eğ. B.

Y a y ı n e v l e r i .....................

50

İsm a il H a k k ı B a ltan ın ğlu

M.

Eğ. B.

Y a y ı n e v l e r i ...............................

i

25

O sm a n

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ...............................

1

75

G o ttfr ie d W ilh e lm L e ib n iz — S u u t

.................................

K em al
F e lse fe d e

....

.........................

Y e tk in

P a za rlı

M eh m et

K a r asan

..........................

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ...............................

M eh m et

K a r a s a n .........................

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ..............................

80

1

10

İLK Ö Ğ R E T M E N O K U L L A R I
BİRİNCİ D E V R E BİRİNCİ SINIF

M ü zik :

İlk Ö ğ r e t m e n

Veysel A r s e v e n ..................................

O k u lla rın d a M ü zik

E ğitim i

K â m il

K ita b ev i

-

S iv a s

..............................

K ita b e v i

-

S iv a s

..............................

1

I

BİRİNCİ D E V R E İKİNCİ SINIF
M ü zik :

ilk Ö ğ r e t m e n

O k u lla rın d a M ü 
zik

Ö zel

Ö ğ re tim

M etodu :

Ö zel

Ö ğ re tim

E ğitim i

M e to tla rı

Veysel Arseven .................................

K â m il

$. Türkyılmaz ...................................

Ş.

90

II

. .

.

T ü rk y ılm a z

M e sle k

G azi

D e rsle ri

E ğitim

E n stitü sü

Ö ğretm en i

5

A nkara

İKİNCİ D E V R E BİRİNCİ SINIF
M ü zik :
R e sim :

Ç ok

S esli

R e sim

M ü zik

E ğ itim i

. . .

Z. Aydıntan

—

M esut Eldem

T e k n iğ i

S.

Egilz ...............

......................................................

A k if
M.

H.

Eğ.

O.
B.

Y.

Y.

İstan bul

ve

A k if

H.

2

70

İst.

6

00

...........................

...........................
O.

Y.

İKİNCİ D E V R E İKİNCİ SINIF
M ü zik :
R e sim :

Ç ok

S esli

R esim

M ü zik

E ğitim i

. . .

Z.

Aydıntan — S. Egilz ...............

Mesut Eldem

T e k n iğ i

...................................

A k if
M.

O.

H.

Eğ.

Y.

B.

Y.

İstan bul

ve

A k if

H.

O.

Y.

2

70

İst.

6

00

İKİNCİ D E V R E Ü ÇÜ N CÜ SINIF

Türkçe:

İrlLolLIV L/CrSJc*1*

Yazı

rr

ö ğ re tim in d e

ı »ı a

jı

D e n e m e le r

/» *

.f

Mustafa G ü n e r i.................................

x

M.

Eğ.

B.

Y a y ın e v le ri

..........................

2

50

M.

Eğ.

B.

Yaym

e v le ri

..........................

1

50

-

4

örn ek

Tem el

R ehberi

....

Hayrettin Yetiş — M. Sarıkaya . .

O k u r la r

Pazarı

K ozan

M e tin li

Ç ocuk

K ita p la rı

K ılâ -

Vasfı

F a tiş

Y.

C a ğ a lo ğ lu

vuzu
M ü zik :

Çok

R e sim :

R esim

S esli

M ü zik

T e k n iğ i

E ğitim i

Bingöl

.........................................

B.

evi

Adana

. . .

E sen

H an

1

. . .

Z.

Aydıntan —• S. E güz ..................

Mesut Eldem

.........................................

A k if
M.

H.

Eğ.

O.
B.

Y.

Y.
ve

İstan bu l
A k if

H.

.....................
O.

Y.

İ s t.

7

50

2

70

6

00

j
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MESLEK DERSLERİ M Ü FR E D A TIN IN U Y G U L A N M A S IN D A A L Â K A L I B A H İS L E R D O L A Y IS İY L E A Y R IC A
A Ş A Ğ ID A A D L A R I Y A Z IL I K İT A P L A R D A N F A Y D A L A N IL A C A K T IR

Meslek Dersleri:

1 —

Ç ocuk

R u h u ..................................

2 —

R uhbilim

3 —

R uhbilim

.

.

.

.

.

.

.

.

.

t.

Alâaddin Gövsa

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

220

A. Haydar Taner

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

135

Eğ.

.

.

Nurettin Topçu .

M.

4 — Ruhbilim.....................

. .

.

H. Senih Sarp

.

A hm et

5 —

R u h b i l i m ..........................

.

.

Hayri Çakaloz

.

M.

Eğ.

6 —

P e d a g o ji T a r i h i ............................

N. Atıf Kansu

.

M.

Eğ.

7 —

P e d a g o ji T arihi I .............................

Halil Fikret Kan ad

M.

8 —

P e d a g o ji

Tarihi

II.....................

Halil Fikret Kanad

9 —

P e d a g o ji

I ...........................................

Halil Fikret Kanad

10 —

P e d a g o ji

II...........................................

11 —

Genel Öğretim

12 —

Genel Öğretim M etotları

13 —

Genel

(P s ik o lo ji)

.

.

.

B.

Y a y ın ,

H a lit

B.

Y.

ve

K.

Y a y ın ,

İn k ılâ p

.

250

K â ğ .........................

165

ve

İn k ılâ p

K.

K.

.

175

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

180

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

400

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

310

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................
250

M etotları .

Halil Fikret Kanad

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

H. R. Öymen ■ N. Erkmen

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

.

.

.

.

.

C. Demiray - I. Özgür .

.

.

.

Hasip A. Aytuna

200
150

T ürkdüi

-

B a lık esir

ve

İn k ılâ p

K.
300

14

—

Ö ğretim

B ilgisi

Orta D ereceli

.

. . .

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

.........................
230

Okullarda Genel

V. Baha Pars

M.

Eğ.

B.

Y a y ın evleri

K ı l a v u z u ........................................................

H. H. Cırıtlı . . .

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

.........................

16

Halil Fikret Kanad

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

.........................

Öğretim M etodu ve U ygulam a .
15 —

—

Genel Öğretim

.

.

.

300

M etodu Çalışma

lg P e d a g o j i s i ............................

17 —

A iled e Ç ocuk Terbiyesi .

.

.

Halil Fikret Kanad

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

18 —

Özel Ö ğretim M etotları .

.

.

A. //. Taner-H. B. Örs

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .........................

19 —

Özel

.

.

C. Demiray

T ü rk d ili

20 —

İş

Öğretim

M etodu

Esaslarına

usulleri

.

U ygun

Toplum

B ilim

22 —

S o sy oloji

23 —

Ruh Sağlığı Bilgisi

.

24 — Dem okrasi

(S o s y o lo ji)
.

.

.

.

.

.

.

H. Raşit Öymen

A hm et

Nurettin Topçu

M.

Hazım Berge

.

Mitat Enç

. . . .

Esaslarına

-

B a lık esir

ve

Göre

.
. .

H. Raşit Öymen

25 —

K öy Okullarında Ö ğretim .

.

A. Rıza Tilkel

26 —

O kullarda A k ıl îjiy e n i .

.

İbrahim Özgür

27 —

P e d a g o jik

Eğ.

H alit
B.

Y.

K.

Kâğ.

Y a y ın ev leri

İn k ılâ p

K ita b evi

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

M.

Eğ.

B.

Y ay ın evleri

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

.

.

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

28 —

Şahap Okuturlar

M.

Eğ.

B.

Y a y ın evleri

M.

Eğ.

B.

Y ay ın evleri

M.

Eğ.

B.

Y a y ın evleri

İlköğretim

Kılavuzu . . . .

O k u lu

H âtıra la rım

81 —

İlk ok u l

.

.

İdare

.......................................................

Ç ocuğa

G öre O k. Ö ğretim

ve

G enç

S öz lü

ve

\ a zılı

U ygu la m a lı

İlk öğretim
Ö ğ retim

Cavit Binbaşıeğkı

Reh

beri

Ç ocuk

I. .

Ruhu

A k tif

A n la tım

Ö ğretim

K om p osizyon

Rehberi

.

.

T e ş k ilâ t ı v e i d a r e I. T a t b ik a t ı

M etodu

B irle ştirilm iş

ve

S ın ıflı

Ö ğ r e t i m .....................

U y g u la m a
K öy

250

200

110

. .

250

125

200
320

250
350

Yazan: J. Weber
Çeviren: A. R. Tükel

U ygu la m a lı

150

150

. .

P sik o lo ji yahut E ği

Münir R. öymen

50 —

.

İstanbul

tim R u h b i l i m i ........................................

K öy

K.

200

Va

tandaşlık T e r b i y e s i ............................ .....

29 —

in k ılâ p

300

Ö ğretim

...................................................

21 —

. . .

170

. . . .

350

275

Rauf İnan

.

. .

M . E ğ. B. Y a y ın , ve Ö ğ . D er. A n k a ra

Ziya Dalat

.

. .

M.

Eğ.

B.

Y a y ın evleri

1000

Kemal Demiray

. .

M.

Eğ.

B.

Y a y ın evleri

250

.

M.

Eğ.

B.

Y a y ın evleri

275

Cavit Binbaşıoğlu

Hüseyin Hüsnü Tekışık .

M . E ğ. B. Y a y ın , ve Ö ğ.

Cavit Binbaşıoğlu

M.

. . .

Eğ.

B.

Y ay ın ,

ve

D er. A n k ara

İn k ılâ p

K.

. .

500

500
500

O k u lla rın d a

H. Hüseyin Tekışık - Cemil Mıhçı

Ö ğretm en

D e rg isi

A nkara

300
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İLK Ö Ğ R E T M E N O K U LLA R IN IN İKİNC İ D E V R E 1, 2, V E 3. SINIF L A R IN D A DİN DERSLERİ, M Ü Z İK İŞ. E V
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—--------- ----- -------------- --------------------- --------------------------------Din Dersleri:
İslâm Dini
........................................ A. Hamdi A k s e k i ...............................
Din Dersleri Birinci Kitap . . . . .
A. Şeref Güzelyazıcı
Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodik
Bilgiler
Müzik:

.............................................

Evde - Okulda:
Tarım:

Ynv

M rl

A n i-

İst. Kit. evi Sahaflar Çarşısı

350

Neda Armaner - A. Zeki Ökmen

M. Eğ. B. Yayınevleri

H. Bedii Yönetken

M. Eğ. B. Yayınevleri...........
M. Eğ. B. Yayınevleri...........

Ortaokul Müzik I.................................

A. A. Saygun - H. B. Yönetken
F. Canselen . . .

Ortaokul Müzik II...............................

F. Canselen

. . .

M. Eğ. B. Yayınevleri...........

Müzik Eğitimi Kılavuzu . . . . . .

B. Akalın

. . .

M. Eğ. B. Yayınevleri...........

Solfej D e r s le r i....................................

M. S. Egemen

Ses ve Solfej Ekzeyleri......................

V. lyison

İlk Öğretim Okullarında Müzik Eğiti
mi I. II.................................................

Veysel Arseven

M ü z i k .................................................

Ferit Hilmi Atrek

M. Eğ. B. Yay. ve Kurş. Çar. Şar. Kit.

Yeni Konser Albümü...........................

Akif Say'dam

M. Eğ. B. Yayınevleri ........................

Şarkılarla Müzik Eğitimi I. II. III. . .

Z. Aydınlan - S. Egüz

M.

Okullarda Resim - İ ş ...........................

Ş. Tamer

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

Resim, Elişi ve Sanat Terbiyesi . . .

/. H. Tonguç . . .

Ahmet H. Y. K. ve Kâğ.....................

Çocuk Resminin D ili ...........................

Osman Yalçın

. .

Bir Yayınevi İstanbul...........................

Çocuk B a k ım ı....................................

Dr. Sami Ulus

. .

M. Eğ. B. Yayınevleri ........................

160

Çocuk Bakımı

Dr. M. Ahmet Sarpyener

İnkılâp Kitabevi İstanbul...................

250

Sualli ve Cevaplı Çocuk Bakımı . . .

Dr. Ş. Şenozan

.

Kanaat Kitabevi İstanbul.....................

100

Ev idaresi II...........................................

Süheylâ Arel

. .

Güler Tic. Atatürk B...........................

125

Ev İdaresi III.......................... ....

Süheylâ Arel

. .

Güler Tic. Atatürk B...........................

125

Okullarda Müzik Öğretimi ve Öğretim
M e to tla rı.............................................
Müzik Kitabı Lise I. - II. - III, . . .

1$ ve Evişi:

Divanet isleri Reisliın*

t ...............................

. .

140

160
215

M. Eğ. B. Yayınevleri...........

50
55
310

Semih Lûtfi Kitabevi İstanbul

. . . .
. .
. .

. . . .

54

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K.

100

Kâmil Kitabevi Sivas...........................

200

Eğ.

B.

Y.

ve

A k if

H.

O.

Y.

İst.

85
300
155

200
115

200

Ev İdaresi IV........................................

Süheylâ Arel

. .

Güler Tic. Atatürk B...........................

125

Çocuğa Göre Ok. Binası ve Eşyası . .

M. Rauf inan

. .

Öğ. Der. ve Yayın. S. Güç...................

350

Okullarda Resim Bilgisi ve Öğretim
U s u lle r i........................................
Ihsan Arman . . .
Kâğıt - Karton - Mukavva İşleri .
Cengiz Kan . . .

Birlik Kitap ve Kırtasiye Evi Nazilli

150

M. Eğ. B. Yayın, ve Ank. Neş: Ank.

500

1 —

Sebzecilik

.......................................

Prof. Dr. N. Oraman

M. Eğ. B. Yayınevleri ........................

200

2 —

B a ğ c ı l ı k .............................................

Prof. Dr. N. Oraman

M. Eğ. B. Yayınevleri ........................

155

3 —

Tarım

Prof. Dr. E. îzmen .

M. Eğ. B. Yayınevleri ........................

180

Ord. Prof. Dr. K. Bilge

M. Eğ. B. Yayınevleri ..................... ..

190

T ek n olojisi

(Hayvansal

M a d d e l e r ........................................................
5 —

Z ootek n i

6 —

Z ootek n i I I ...........................................

Prof. Dr. 1. Yarkın

M. Eğ. B. Yayın. Atlas Y..................

160

7 —

Tarım sal

I.

.

.

.

R. Öncel

. . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

125

8 —

Tarım sal T e k n o lo ji II.

.

.

.

R. Öncel

. . . .

M. Eğ. B. Yayın, ve İnkılâp K............

150

9 —

P ratik

M. Eğ. B. Yay. ve Işık Y. Aşir Ef. . .

400

,

İnkılâp Kitabevi İstanbul...................

400

S. Adıyaman - S. Gürel

Hür. Kit. - Deniz. — Üniver. K. . . .

100

10 —

I ...........................................

T e k n o lo ji

M e y v a c ı l ı k ......................
✓

Hayvan S ağlığı B ilgisi .

.

.

.

A rıcılık B i l g i s i ................................. ,

.

.

B alansı
Bulgar

H astalıklan
Boz

.

S ığ ırla n

.

.

.

.

.

.

Prof. Dr. N. Oraman
EL. Ali T ürker .
Muzaffer Bekman

. . . . .

.

Beygir H elm inlerini Tâyin eden A n ah 

Hilmi Ses . . .
H. Şükrü Oytun

.................................................. .....

tar

B ah çeciliğin T e c r i l e r i .................................

Sabahattin Özbek

Birleşik A m erika Köylüsünü Tanıyalım

ıhsan Okan

E ktenlor

R. Nurettin Ege .

F ındık

Servis

.

.

.

,

'

.

.

...............................................................

Erler İçin R esim li Ziraat Dersleri .
G enel
İpek

.

Bağ,

B ahçe

.

B i l g i s i ......................

Kurutmaya

Mısır’da Pamuk
Pamuk Tasnifi

Hazırlanması

.

................................
....................................

Pratik Konservecilik...........................

Suphi Arif özkurt
Necati Bora

. .

Ragıp Ziya Mağden

B ö c e k ç i l i ğ i ........................................

M eyvalann

. .

Fikri Karaesmen
ismet Bilgin

. .

Necati Turgay

.

Kemal Bilgiç

.

Ihsan Okan

. .

.

Sayfa: 88

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

14 Mayıs 1962
F iy a tı

K ita b ın

D ers

Y a z a n ın

adı

S a tıld ığ ı

adı

NOTLAR

yer
Kuruş

Pratik Sütçülük

.....................................

Fikret Ç a ğ l a r ..........................................

Tarla Denemesi Tekniği . . . . . .

Nejat B e k m a n ..........................................

Türkiye İncirliği

Ali Dural

.

.

« .....................

. ..................... .....

.

Ragıp Ziya M a ğ d e n ................................

Ziraat F e n n i ...............................................

Yaşar ö z e y ...............................................

Ziraat Alet ve Makinalan . . . . .

M. D u r u s o y ...............................................

Fosforlu

Nejat B erkm an ..........................................

Tatlı Ş ı r a .......................................... .....

Gübre

.....................................
.

.

Necati Turgay

Çiftçiler Topraklarınızı Koruyunuz .

.

Asım Alp

Türkiye’de Pamuk Yetiştirilmesi .

.

.....................................

...............................................

Evcil Hayvanlar İçin Yeşil Yem Silo.

Tevfik D ü n d a r ..........................................

İsparta’da G ü l c ü l ü k ................................

Hüsnü İ ş ı k ...............................................

Mera-Çayır Bakım ve Yetiştiriciliği .

Vamık Kemal P a s i n e r ...........................'

Meyvalann Güneşte

.

Kurutulması T«

runçgil (N a r a n c iy e )...............................

Refet öncel - Turgut Yazıcıoğlu . .

.

Türkiye’de Bir Besin Sergisinin Kurul
m a s ı .....................................

Andrema T son g a s .....................................

Zeytin Ağacı ve Budanması.....................

Kemal Çeçen

..........................................

Yukarda adlan yazılı kitaplar Ziraat Vekâleti Yayım Müdürlüğünden temin edilebilir.
Askerlik:

1 —

Millî Güvenlik Bilgisi I. . . .

Mustafa Çiçekoğlu ■ Zeki Yaçınsü . .

2 — Millî Güvenlik Bilgisi I. . . . ' N. Ulubay - E. Alkan - Özbek . .

4 —

M illî

G ü v e n lik

B ilg isi

111. . .

230

N Ulubay - F Alkan• - özb^k . . - M. Eğ. B. Yayınevleri ............................

4 4D

N. Ulubay - E. Alkan • Özbek .

.

.

Yabancı Dil:
Beden Eğitimi:

Atletizm Öğretim ve Antreman .

.

B. Sümerşan - A. K u n t ..........................

Sağlık Bilgisi:

Koruyucu Hekimlik ve Sağlık Bilgisi I.

Suat Seren - A. Seren ................................

Sağlık Bilgisi ve Koruyucu Hekimlik

Tevfik Tanyolaç..........................................

M. Eğ. B. Yayınevleri

105/175

............................

.

Ortaokul yabancı dil kitaplanndan fayc alanılacaktır.
.

Kanaat Yayın. Türk L. Ş. îst...................

M. Eğ. B. Yayınevleri

......................

279

M. Eğ. B. Yayınevleri

............................

500
150

M. Eğ. B. Yavm. ve Ahmet H. Y. K.

210

İMAM — HATİP OKULLARI
Koruyucu Hekimlik ve Sağlık

Dr . S u a t S e r e n — A l i y e S e r e n

.

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i ...............................

1

50

İstan bu l

3

10

Y a y ı n e v l e r i ...............................

5

Bilgisi
T ürk

ve

Islâ m

S anatı

. .,. .

Dr. Oktay A s la n a p a ........................

M.

Eğ.

H a ş a n ----------- --- --—

M.

Eğ.

Arap Dilbilgisi Cilt 1

İzzet

Hadisler, On Kere Kırk Hadis

H . B a sri Ç a n ta y

> -*-

.................................

(Birinci Kitap) .

A. §eref

O ü z e ly a z ıa

................... .. .

İla v eli Y e n i S a ğ ım a n
E h l-i

Sünnet

T e cv id i

K elâ m ın d a

E s 'a r ı

İstan bul

ve

İn k ılâ p

E rtezca n lı.

B a y a zıt

Ç a rşısı

.

Y.

B.

M ehm et
1ar

Din Dersleri

B.

-

K ita p çı

İstan bu l

K ita b e v i.

No. 5

K.

-

S a h af-

..........................

B a y a zıt

7

50 Ciltli

S

50

2

50

- S a h a fla r

İ s t a n b u l ...............................

Ali Rıza Sağman ...............................

Y u rtta ş

K ita b e v i

B a y a zıt

İstan bul

D o ğ a n .................................

Ilâ h iy a t

K ita b ev i

A nkara

........................

İstan bu l

.....................

o
Ü

D r . L ü tfü

.

o
O

M e k t e b i ...................................................

TİCARET LİSELERİ BİRİNCİ SINIF
Tarih:

Ticaret Tarihi
T a rih

A tla sı

, , , . . . .

. .

Coğrafya:

Büvük Atla*

Cebir:

Cebir Dersleri

H a m it Sadi S e le n

.................

in k ılâ p

K ita b e v i

,

F a ik R e ş i t

Unat

..........................

Kanaat

Y a y ın la rı

İ s t a n b u l .....................

1A
ıu

.

F a ik

D u r a n ....................

Kanaat

Y a v ın la rı

İ s t a n b u l .....................

on

. . . . . . . . . . . .

İ T —.. . . . . . .

H a m d i K a r a ç iv i — B a h a itin T atış

.. .

I.

M eh lik a

Ticaret Aritmetiği Cilt 1«
örnekleriyle

Ç özü lm ü ş
----- - - --------

Kök ve Küb Kök
K are

K ök

A çık

K ök

A lm a

T e k n iğ i ve

En

L o g a ritm a

............................................

C e b ir

P ro b le m le ri,

D en k lem ler

lş c a n

B e rk a lp

............................... ..........................

K â m il U c a n

. . . . . - . . - . . . , . . . .

Ö zd e şlik le r

B eraber

M.

K em al

......... ..............................

ö ztu n ç

Y urdu

K ita b ev i

Ş eh ir

İstan bu l
Ç a rşısı

.

.

.

3

Ank.

6

M.

Eğ.

B.

Y.

ve

K anaat

P.

K onya

1

M.

Eğ.

B.

Y.

ve

K anaat

P.

K onya

4

75

50

N o.

Y a y ın e v i

B a y a zıt

İstan bu l

.

.

.

7

,

3

Geometri Dersleri Cilt 1«

H a m d i K a r a ç iv i —
B a h a tti » T ätig

D ü z le m

İrem

Çö-

T rig on om etri
Ç özü m lü

. . . . . . . . . . . . .

N e şriy a t

A n la m ıy la

E şitsizlik ler

-

zü m le riy le

Geometri:

Kare

K â m il

B a la n h o ğ lu

T ürk

A l m a .................

Küb

-

S abri

G eom etri

Tahsin Çizenel

-

B a h a ttin Tat\ş

Türk

N e şriy a t

Y urdu

İstan bul

.

.

.

2

75

......................... . .

T ürk

N eşriy a t

Y urdu

İstan bu l

.

.

.

2

59

Sami Ertek . . . .

M . E g . B. Y . v e

O z a rla r K . B a n d ırm a

12

50

B. Y . v e O z a r l a r K . B a n d ı r m a

12

50

P r o b le m le r i C ilt I
Ç özü m lü

D ü z le m

G eom etri

P r o b l e m l e r i C i l t II
> Y e n i M e to d D a k tilo g ra fi

Öğre.

Tahsin Çizenel ............. . .
'

.

M . Eğ.

*

Nilüfer Sağtürk .......................... . . .

Harp Okulu Kitabevi Ankara . . .

6

50||
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Bürokomersiyal:

Ticaret Muhasebesi

..................

Muhasebe Cilt I4 ........................

I. N. Esin . . . . . . .

Ticaret B ilg ileri..........................

Şevket Ayata

Bankacılıkta istihbarat...........
—

Abdullah A uri A ker ,

M. Eg. B. Y. ve İst. Adnan Kitabevi

7

K.
50

8

..........................

A. H. E t i ......................

Mektepli Kitabevi Kemeraltı İzmir

10

Ahmet Halit Ya. K. K. Ltd. Ş. İst.

12

Ciltsiz
50 Ciltli

10

•--Muhasebe Bilgileri - Ticaret

Ş evket

Ayata

...............................

Mektepli Kitabevi Kemeraltı İzmir

Muhasebesi

Temel Muhasebe ....................

17
Suzan Yıldıran - Cemal Yıldırım. .

Ciltsiz

15

Harp Okulu Kitabevi Ankara . . .

6

50 Ciltli
50

[*]
Ekonomi:

Ekonomi D. "istihsal ve M e.”
Genel E k o n o m i........................t .

Togo Savrunluoğlu
. .
Haşan Olalı
.........................

M. Eğ. B. Yayınevleri .................

2

Mustafa Çelebi Ticarethanesi İzmir

10

Fizik:

Fizik I........................•...........

Fâzıla Ç a la p a la .................................

M. Eğ. B. Y. ve Atlas Y. İstanbul . .

3

55

Askerlik:

Millî Güvenlik Bilgileri I. . .

Mustafa Ç içek o ğ lu .............................

Kanaat Y. T. Ç. S. İstanbul ...........

1

75

TİCARET LİSELERİ İKİNCİ SINIF
Tarih:

Coğrafya:

Cebir:

H a m it Sadi S e le n

Tarih Atlası ...........................

F a ik

Genel Ekonomik Coğrafya t.

N e d im H a ta b a v
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Elektrik Problemleri
Galvano

Teknik

M a r a n g o zlu k

Cebir:

C eb ir

ö ğretim i

-

Ç özü m lü

U zay

le m le r i C ilt I

Tatbiki Mekanik:

..........

Ö zd e şlik le r

E şitsiz lik le r

zü m le riy le

Geometri

..................... ..

P ro b le m le ri,

D en k lem ler

................

Beraber

No.

...................

60

?é
h

F. Saner — Sıtkı Lâlik ..................
M. Kemal Öztunç ..................................

50

İrem

Y a yın ev i

B a y a z ıt

İstan bu l

. . .

-

7

*

3

Tahsin Çizenel

.......................................

A k i f H e lv a c ı O ğ lu K . İstanbul

....

7

50

00

..................................

Refik Baha Gürsoy

............................

M.

Eğ.

B.

Y.

ve

İn kılâp

K.

İstanbul

2

.....................

Refik Baha Gürs oy

............................

M.

F.o-,

R.

Y

ve

İn k ılâp

K.

İstanbul

o

P a tlam alı v e Y a n m a lı M o tö r le r

Refik Baha Gür soy

............................

M.

Eğ.

B.

Y.

ve

İn kılâp

K.

İstanbul

2

50

Su

Refik Baha Gürsoy

........................

M.

Eğ.

B.

Y.

ve

İn k ılâp

K.

İstan b u l

2

25

Buhar

ve

Buhar

M a k in eleri

M o tö rle ri

ve

T u lu m b a la r

i ç in

»
M a ra n g o zlu k
Ş u b e s i i ç in

K a n za n la rı

T erm od i.

»
E le k trik ç ilik

Çö-

G eom etri P rob-

için
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Fiyatı I
Yazanın adı

Kitabın adı

Ders

Satıldığı yer

------ N O T L A R
L ira

K.

DERS ARAÇLARI
Kan

D cl& fîm ı

Şam a«

İ s k e l e t ................................ .

Türkiye Hari (Fizikî)

î
800000

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

22

50

B ezli

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

22

50

B ezli

M.

Eğ.

B.

Y a y ın e v le ri

45

B ezli
k orn işli

T ü rk iy e

H a ri.

(F izik î,

^

y a zısız)

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

7

50

800000

İstiklâl Savağı Haritası

.....

Göç Yollan H a r i t a « ............ .

Tarih öncesi ve Tarih Çağlan

D r . P h il — H â m it Z ü b e y r K o ş a y

ma Mukayeseli Zaman Tablo

O rd. P r o f . L a n d s b e r g e r — As. K e 

su 1.

Avrupa haritası (Fizikî ve Si

m a l B a lk a n — S a b a h a t G ö ğ ü s

M.

Eğ.

B.

Y a y ın e v le ri

3

5«

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

3

50

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

3

M.

Eğ.

B.

Y a y ın e v le ri

2

50

B ezsiz

B ezsrz

5

B ezli

. .

F a ik

R e ş it

Unat

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bul

15

B ezli

F a ik

R e ş it

Unat

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bul

15

B ezli

Afrika Hari. (Fiziki ve Siyasî)

F a ik

R e ş it

Unat

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bu l

12

B ezli

K., Amerika

F a ik

R e ş it

Unat

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bul

12

B ezli

F a ik

R e ş it

U nat

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bu l

12

B ezli

.

F a ik

R e ş it

Unat

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bu l

.....................

12

B ezli

Bütün Dünya Haritası (Siyasî)

F a ik

R e ş it

U nat

K anaat

Y a y ın la rı

İstan bu l

.....................

12

B ezli

Bütün Dünya Haritası (Fizikî)

F a ik

R e ş it

Unat

K anaat

Y a y ın la rı

İstan bul

.....................

12

B ezli

Türkiye

F a ik

R e ş it

Unat

K anaat

Y a y ın la rı

İstan bu l

.....................

12

B ezli

Türkiye Hari. (İller ve yollar)

F a ik

R e ş it

Unat

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bu l

.....................

12

B ezli

Balkan Yarımadası Haritası

B e s im

Kanaat

Y a y ın la rı

İstan bul

.....................

30

B ezli

Ahm et

H a lit

Kanaat

Y a y ın la rı

yasî)

Asya Hari.

(Fizikî ve Siyasî)

Hari.

(Fizikî ve
Siyasî)

G.

Amerika

Hari.

(Fizikî ve

•

Siyasî)

Okyanusya Haritası (Fizikî)

Haritası

(Fizikî)

Türkiye Hari. (Tabiî

(. .

D a rk ot

I

8

I

I

■ ■

|

ve Siyasî)

2000000

O sm a n îı İm p a ra to rlu ğ u n u n

Bü

F . R e ş it U n a t

..........................

K ita b e v i

.

1

.....................

5

İstan bul

İstan bu l

.

.

25

y ü m e si “ T a rih D u v a r H a rita sı”
T ü rk iy e

İk tisa d i

H arita sı
1 /8 0 0 .0 0 0

D o ç . D r. İsm a il Y a lçın la r

.. .

M.

Eğ.

ğ a loğ lu

B. Y .

ve

Y okuşu

B a k ış
Başı

M ü e sse si:
N o.

2

Ca-

5

10

R en k li

T ürkçe

İstan bu l

- İn g ilizce

K a s la r ...........

C u m h u riy e t

K ita b ev i İstan bu l

.

. .

30

Bezli

Sinir Sistemi

C u m h u riy e t

K ita b e v i İstan bu l

.

. .

30

Bezli

C u m h u riy e t

K ita b e v i İstan bu l

.

. .

25

Bezli

Iç Organlan

O

l f f O H T f] i
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Sayfa:
Fiyatı

Yazanın adı

Satıldığı yer

N O T L A R
L ira

K u la k v e İşitm e O la y ı

. . .

K.

C u m h u riy e t

K ita b e v i

İstan bu l

25

B ezli

O l a y ı ..............

C u m h u riy e t

K ita b e v i

İstan bul

25

B ezli

D i ş l e r ......................................................

C u m h u riy e t

K ita b e v i

İstan bu l

25

İsk e le t

C u m h u riy e t

K ita b e V i

İstan bu l

30

C u m h u riy e t

K ita b ev i

İstan bu l

30

G öz

ve

Kan

G örm e

B ezli

B ezli

t*.*

B ezli

D o la şım ı

H ayat

B ilg isi

Zam an
(D ört

K im y a

Form ül

m u h te lif A t o m

İlk o k u l

Komisyon

Ş erid i

İşık

Y a y ın ev i

İstan bul

M o d e lle ri

Yaşar Köklü

(6 4

ve

.

.

.

3

1.

O rg a n la rı

II. III.

M ü m t a z T e k i n e l : Ç a r ş ı İçi K ır t a s iy e c

ve 9 a d et teld en

V ücudu

.

T a b lo )

'v a t a l z e y t i n

-

K astam on u

i b a r e t b i r t a k ı m ) ...............................
İnsan

93

İlhan — Orhan Barışık Kardeşler.

Tan

K ita b e v i:

A nkara

B a n k a la r

. . . .

110

X

Cad.

N o.

2

........................

M ü lâ jla rı:
1 —

in sa n

vücudu,

norm al

Ve g ö z ç u k u r u , b e y in
2

—

İn san
ve

in sa n

vücudu,

b e y in

O rg a n la rı

iç

boy

iç

o rg a n la rı

g ö rü lü r.

org a n la rı

s ö k ü lü r

ta k ılır,

yüzdeki

bütün

a d eleler

250

................. .......................................................................................
sö k ü lü r

ta k ılır,

12

parm ak

b a ğ ırsa ğ ı,

pankreas

250

g ö r ü l ü r ..................................... .............................................. .........................................................
M u la jla rı

Avni Altıner

. .

B a k ış
N o.

1 —

Büyük

K a lb

2

—

A k ciğ e r

3

—

B e y in

4

—

M id e

5

—

D işle r

M üessesesi
2

C a ğ a lo ğ lu

Y okuşu

İ s t a n b u l ....................................................

,. . . ,

50

(A çılır)

50

(İçi A ç ılır )

25

...........................
ve

5

Ç e n e ,. ,

15

6

—

B urun

( K e s i t ) .........................................

25

7

—

K u la k

( İ ç ^ G ö r ü n ü ş ) ......................

40

8

—

G öz

G ök

(M ü ce sse m )

...............................
L td.

O rta k lığ ı

İstan bul

5

H.

O.

Y.

İstan bu l

..........................

1

25

Sait Yada

A k if

H.

O.

Y.

İstan bu l

..........................

1

25

Sait Yada

A k if

H.

O.

Y.

İstan bul

..........................

1

25

.

Sait Yada

A k if

H.

O.

Y.

İstan bu l

..........................

1

25

Y a z ı s ı ...............................

Sait Yada

A k if

H.

O.

Y.

İstan bul

..........................

1

25

Sait Yada

A k if

H.

O.

Y.

İstan bu l

..........................

1

25

B itişik

-

Yassı

Sarayı

A k if

H a rfle r

El

K ita p

Sait Yada ........................

Tem el

E ğ ik

40

Doç. Dr. Muammer Dizer

H a rita sı

D ik
Yazı

U çla

E ğ ik

El

Yassı

U çla

..........................
Yazı

. . . .

...............................

D ik e l

Tem el

Y a z ısı

.

H a rfle r

.

M Ü RA CA A T KİTAPLARI

ÖĞRETMEN O KULLARI
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlan
*

Fiyatı

Fiyatı

Kitabın adı

Kitabın adı

Yazanın adı

Yazanın adı
Kuruş

Kuruş
1

öğretmen Meslek Kitapla
rı Kılavuzu I (1928-1938)

Fuat Gündüzalp

2

Öğretmen Meslek Kitapları
Kılavuzu II (1939-1948)

Fuat Gündüzalp

250

3

Köy Okullarında öğretim

Çeviren: A. Rıza Tükel

200

4

Okulda Müzik öğretim i ve
Öğretim Metotları

Halil Bedi Yönetken

160

5

Köy Tecrübe Okulları I.

Çeviren: Remzi öncül

190

6

Orta Okullarda Fizik Deneyleri
Orta Dereceli
Okullarda
Öğretim, Cilt: I.
Proje Usulü ile Uygulan
mış Ünite örnekleri
Köy öğretmenlerinin Halk
ile Münasebetleri

Çeviren: Rauf Nasuhoğlu

110

Çeviren: Necmi San

200

7
8

9

Bir ve iki öğretmenli O
kullarda Modern Çalışma
Y ollan
11
Altısından On ikisine Kadar Çocuğunuzu Tanıyın
12
Köy ve Kasaba Okulların*
* da Fen Eğitimi
13 Sınıfta Test Nasıl Yapılır?
14 Orta Dereceli Okullarda
Genel Öğretim Metodu ve
10

250

Mebûse Birgivl

80

Çeviren:. Fatma Van§

90

15
16
17

Uygulama
Kelebek Araştırmalan
Tatbik Edilmiş Birinci Sı
nıf öğretim i
Ana ve Babaların Çocuklan Hakkmdaki Soruları
ve Bunların Cevaplan

Çeviren: Fatma Vanş

80

Çeviren: Armağan Ersin

70

Çeviren Belkis H. Vassaf
Çeviren: Vedide Baha Pars

85
170

Çeviren: Vedide Baha Pars
Recep Sezgin

250
85

Adviye Kayral

110

Çeviren: Naciye öncül

10 0
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Fiyatı

Fiyatı

Kitabın adı

Yazanın adı

Kitabın adı

Yazanın adı

K uruş

18

Okuma
okum a

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Okul
ve îş
nemi
Buca
kulu

Vedide Baha
Pars

Psikolojisi ve îlkÖ ğ retim i

K uruş

43

Pars, C. Baha
130

Uygulama Bahçeleri
Eğitimi Yönünden ö 

44
Süleyman Adıyaman

10 0

Orta Okulunda îş 0 Denemeleri

Cemal Onoğur

140

Bavyera İlkokulları M üf
redat Programı

Hulusi Gölkıyı

60

îş öğretiminin Sosyal
killeri

Çeçiren: H. Raşit öym en

70

Çeviren Fâzıl Bengisu

60

Okuma öğretimi
îleri Memleketlerde
Hijiyeni Teşkilâtı

Şe

Dr. Baha Arkan

Maarif

170

öğretimde Çevre-Aktüalite
-Bütünlük

Refik Durlu

150

Çeviren: M. Şükrü Koç

270

Metotlar (örnekleriyle)

Recep Sezgin

170

56

İlkokullarda 1., 2., 3., Sınıf
Çalışmaları

Huriye Ekmekçibaşı

12 0

57
58

Yeni Pratik Pedagoji II.
İlkokulların I. II. III. Sınıf Çalışmaları

Çeviren: Selâhattin Odabaşı

200

50

60

X IX . Milletlerarası Eğitim
Konferansı

Huriye Ekmekçibaşı

12 0

350

61

Çoçuk
lojisi

62

Müzik Formları

63

İlkokullarda Gazete ve Uy
gulanmış Duvar Gazeteleri

64

Çok Sesli Halk Türküleri

66

Orta Dereceli Okullarda
öğretmenlik ve Problemleri
Öğretmen Rehberi

53

10 0

55
12 0

Ruşen Alaylı135
230

36

39
40
41

42

Çeviren: ö . Sıtkı Erdi

30

Fuat Gündüzalp

250

Bilâl Kutluğ
Zeynep Tanaydı

10 0

Çocuk ve Gençte Duygusal
Problemler
Ruh Sağlığı Bilgisi
Çocuk Kütüphaneleri İle
Okul ve Sınıf Kütüphane
leri

Fahriye Kınalı

Batı Edebiyatından Seçme
Metinler

Çeviren: Süheylâ Bayrav

12 0

Çeviren: A yşe Akıncı

Dr. Necati Akgün

Muhtelif
Memleketlerde
İlkokul Öğretmeni Yetiştir
me
37 Öğretmen Meslek Kitapları
Kılavuzu. Cilt: III. (1949 1953)
38 Okul İdaresi ve öğretmen

Çeviren: Hayrullah Örs

Okullarda Rehberlik Ser
visleri: Teşkilât ve İdare

54

Çeviren Nahit Tendar

130

52

Spor Fizyolojisi ve Sağlık
Bilgisi El Kitabı

Psikoloji: İnsan İntibakı
nın Esasları. Cilt: I.

Namık Kemal Tunalı

İngiliz Orta öğretim Okul
larında Fen ve Tabiat Bilgisi öğretim i

65

160

35

12 0

Çeviren: Sabahat Enç
İbrahim N. özgür

Çeviren: A. Rıza Tükel

Çeviren: M. N. Kodamanoğlu

Çeviren: Beşir Gögüş

Bugünün Ana Okulları

Küçük Köy Okullarında
Yeni öğretim örnekleri

Yeni Eğitimin Prensipleri

140

51

40

34

Çeviren: Selâhattin Odabaş

Hürriyete
siplin

Çeviren: A. G. Atatür

Sami Öngör

190

50

300

55

Coğrafî Keşifler ve Tetkik
Seyahatleri Tarihi

Çeçiren: Avni Ydkalıoğlu

İlkokulda Aritmetik ö ğ r e 
timi

Alman Halk Okullarında
Fizik ve Kimya öğretim i

Çeviren: Bilâl Kutluğ

Reşat Göndem,
oğlu

200

49

Çocuklarda öğrenime Ha
zırlık
Okullarda Not Verme ve
Sınıf Geçme Problemleri

Öğretimde Okul Kütüp
hanesi ve öğretmen Kü
tüphanesi

Çeviren: Necmi San

Okullarda

Ferdî öğretim ve Gruplarla Çalışma

140

Cevat Korkut

Orta Dereceli
öğretim II.

47
48

Kanunu

Coğrafî Tetkikler için Reh
ber

190

Yeni Pratik Pedagoji, I.

250

Çeviren Vedide Baha Pars

Çeviren: Necmi San

46

Okul

İlkokullarda Genel öğ re
tim Metodu ve Uygulama
İngiliz
(1944)

45

Sağırlar Okulları öğretmenlerine Mahsus El Ki
tabı

İlkokulda
mi I.
Tabiat

Ulaştıran

Di-

Okuma öğreti-

Bilgisinde

A ktif

Edebiyatı

Çeviren: Mehmet Arslantürk

Anto-

600

200

Fuat Kor ay

460

Raif Talu
Veysel Arseven

90
2 10

Hasip Ahmet Aytuna
C. E kemen - A. Arsan E. Doğan - H. Yildınm
Şevki Akalın

67 Büyük Bitkiler Kılavuzu

350
600
Ciltsiz 1260
Ciltli 1550

Öğretmen Meslek Kitaplan Kı-

68

lavuzu Cilt: IV

90

30

Fuat Baymur-Kemal Demiray

70
Mitat Enç

80

Fuat Gündüzalp

750
#

220

İLK VE O RTA DERECELİ O KU LLA R
Türkçe Sözlük
O sm a n lıca

-

Türk Dil Kurumu

........................... ...

T ürkçe

S ö zlü k

Türkçed© Yakın Anlamlı Ke-

M. Nihat Özön

.....................................

...................................................

M. Ali A ğ a k a y ...................................................

M. Eğ.

B.

İn k ılâ p

K ita b e v i

Türk

D il

Y.

ve

T

D

İstan bu l

K

A nkara

inU

C iltli

1

.....................

30

A n k a r a .....................

2

İ s t a n b u l ..........................

7

50

İ s t a n b u l ..........................

2

50

K urum u

limeler Sözlüğü
T ürkçe

C ep

R e sim li

K onuşan

H ayat
gili

B ilg isi

D il

S ö z l ü ğ ü .................
S ö z lü k

K on u la rı

Ç a lışm a la rı

Ortaokullara

Seçme

île

.
İl-

Mustafa Nihat özön

.............................

İn k ılâ p

K ita b e v i

H. Ediskun — B. D ü r d e r .....................

D ers

N. Özön — F. Baymur

in k ılâ p

K ita b e v i

M. Eğ.

B.

............................

K.

A .

S.

İstan bul

.....................

2

Y a y ı n e v l e r i ...............................

1

. . . .

Yazılar,

Beşir Göğüs — N evzat A ta ç .

. . .

Seçme Kitaplar I, 11, III.
Ş a h e s e r l e r A n t o l o j i s i .....................

V. Mahir K ocatürk

......................................

B u lu ş

Y a y ın e v i

A n k a r a ..........................

25
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F iy a tı
D ers

K ita b ın

adı

Y a z a n ın

adı

ö c i’ ı i d ı g ı

NOTLAR

yer
Lira ! K.

Dilbilgisi özeti Orta 1« 11, 111.

Necmi Seren .

A . H. Y. K. K. L. Ş. İstanbul . . .

Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü

M. Nihat ö z ön .......................................

İnkılâp K.itabevi İstanbul

Tarih

Fuat B a y m u r ............................................

İnkılâp Kitabeyi

Fuat B a y m u r ............................................

Öğretimi

.......................

Özel Öğretim Metodu Antolo.

...............

75
10

ts
Z

İstanbul

o
4

İnkılâp Kitabevi İstanbul

. .

için)

Faik

Sabr% Duran

Kanaat Yayınları İstanbul

................

10

Hayvanlar Âlemi (O . O . için)

Faik

Sabri Duran

Kanaat Yayınları İstanbul

...............

10

insanlar Âlemi

için)

Faik

Sabrı Duran

Kanaat Yayınları İstanbul

...............

10

Yeryüzü Gökyüzü (O . O . için)

Faik

Sabri Duran .

Kanaat Yayınları İstanbul

...............

İnkılâp Kitabevi İstanbul

...............

10
1
1

Kâşifler

Coğrafya

Âlemi

(O .

(O .

Öğretimi

O.

O.

...............

Şekillerle C o ğ r a fy a ..................

Aritmetik ve Cebir .................

Fuat B a y m u r ............................................
E. Çakıroğlu - M. Erdem

. . . .

Berksoy

Basım

ve

Yayınevi

İst.

M. N. Karahüyüklü — B. V. Alp-

1) Üniversite Kitabevi İstanbul

man

2)

...................... ..................

501

25

1

2

M. N. Karahüyüklü Posta Kutusu

Çözümlü Fizik Problemleri Li-

R. Özg ö r e n ............................................... ..

Vurttaş Kitabevi İsta n b u l..................

1

Hikâyelerle Din Dersleri . . . .

Rahmi Özer

Erkek llköğretmen Okulu Din Ders-

2

............................................

leri Öğretmeni - Bolu

Çözümlü

Isı

ve

Hidrostatik

Nezahat Nurettin Ege .......................

50

.......................

Teknik Üniversite İ s t a n b u l ...............

Q

P roblem leri..................................
Grafikli Besinler,

Kalori Kıy-

Ahm et

Kantar . . . .

Karınca Matbaacılık İ z m i r ...............

15

metleri ve Vitaminler (O rta l f
3 lise 1 için)
Türkçe İzahlı Fransız Grameri

Peyami Safa

Fransız dil. 8 bin fiilin çekimi

Fehmi

Bdldaş

Fransız Dili G r a m e r i...............

Cevdet

Perin

Ingilizceden-Türkçeye Tam Lû-

L.

Dildeş

................

...

.

.................................

...........................................

İnkılâp Kitabevi İs ta n b u l...................

5

inkılâp Kitabevi İs ta n b u l...................

5

A . H. Y. K. K. L. Ş. İstanbul . . .

p

Kanaat Yayınları İstanbul

...............

7

Kanaat Yayınları İstanbul

................

3

Kanaat Yayınları İstanbul

...............

7

50

gat
Küçük Türkçe S ö z lü k ................

A. Sedat Aksal

Türkçeden - Fransızcaya Yeni

R. Nuri Daraao

............................

Lügat
İngilizcenin Temelleri

Nâim Buluç ............................................

, ,

ikbal ve Üniversite Kitabevleri İst.
—
ver

İngilizce Dilbilgisi

..................

İngilizce Konuşma Anahtarları

F. Zeki Perek .........................................

Limasollu Naci ....................................

Akba Kitabevi Ank. —
Kitabevi

..................

İngilizce - Türkçe Sözlük ,. . .

Nihal Yıldırım — Marteen Iseriberg
Ruşen Alaylıoğlu - Reşat Göndem

Yurtse-

E s k iş e h ir ......................

2

M. Eğ. B. Y . ve Perek İngilizce Ya-

5

yınları:

Kadıköy

Eğitim

Yayınevi:

388 —

Çatılarla Almanca

İstanbul

istiklâl

Psikoloji,

M. Eğ.

Sos-

80

. . . .

Cad.

No.

5

Beyoğlu - İstanbul . . . . .

Eğitim Yayınevi:
388 —

-

İstiklâl Cad. No.

5

Beyoğlu - İsta n b u l................

İnkılâp Kitabevi İs ta n b u l...................
Orta öğretim

50

4

10

B. Y a y ın e v le r i.......................

3(

yoloji, Mantık, Felsefe ve Pedagoji Terimleri
Osmanlıca - Türkçe Küçük Lû.

F erit DeveZlioğlu

..................

İlköğretim K la v u z u ..................

Şahap Okuturlar

..........................

Hayat Bilgisi Dersleri

.............

Elektrik Ö ğ r e n iy o r u m .............

Fuat B a y m u r ............................................
Haymllnh. örs

.......................................

Hilmi Kitabevi İstanbul
M. Eğ.

...................

3

B. Y a y ın e v le r i.......................

3

İnkılâp Kitabevi İstanbul

..................

5

Rifat Akar Marpuççular Leblebici Har
No. 38 İstan bu l.......................................

2

Rifat Akar Marpuççular Leblebici Har
Teknik Makine Öğreniyorum

Hayrullah Örs

.......................................

No. 38 İstanbul

3

5()
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Yazanın adı

Kitabın adı

D ers

14 Mayıs 1962

Fiyatı

Satıldığı yer

NOTLAR
Liı

O p tik

ve

n ıy o ru m
Radyo

F o to ğ ra fçılık

öğre-

Hayrullah örs

. -........................

R ifa t A k a r M a r p u ç ç u l a r L e b le b ic i H a n
N o.

Hayrullah örs

Ö ğ re n iy o ru m

38

ları

İ s t a n b u l ...................................................

3

R ifa t A k a r M a r p u ç ç u la r L e b le b ic i H a n
N o.

M a k in e Y a p ım ın d a K e ş if H e s a p 

K.

38

İ s t a n b u l ....................................................

Sıtkı Lâlik — Fethi Atav

E r k e k T ek n ik

Şevki Akaltn

M.

Ö ğretm en

O k u lu

3

Ank.

5

Y a y ı n e v l e r i ...............................

12

.................................................................

Büyük Bitkiler Klavuzu . . , . .

Eğ.

B.

C iltsiz

50

C iltli

15

T a n zim a t E d e b iy a tı A n to lo jis i

Suat

H iza m

V a rlık
8 0 /1

M e h m e t A k i f İsla m cı

Bir Şairin

Y a y ın e v i

A nkara

Cad.

N o.

İ s t a n b u l ......................................................

M. Emin Erişir gil

M.

Eğ.

B.

Y a y ın ev leri

Hikm et Bayer ~ ~

M.

Eğ.

B.

Y.

í

öğretm enlerin
kılavuzluğa ile

2

50

2

50

Romanı
B o y a cılık

............................„ ................

K öprü

T e k n ik

I - II

R e sim

İla v e li

3.

İb ra h im

K a ya

Baskı

T asarı

G eom etri
R e s im

H ava

ve

T e k n ik

Sadık ö v e t — Mürsel Kaymen

Resm i

A lıştırm a

Prob

K a d ık ö y

K ö p rü

İsk ele

K ita b e v i:

N o.

M . E ğ . B. Y . v e O s m a n

8 8 /1

İst.

b e rlita ş

D iv a n y o lu

Cad.

B e rk a lp

K ita b e v i

A nkara

Faruk Alptekin

M.

Eğ.

B.

K ım jj Sanat
Enstitüleri için

T evrüs: ÇenN o:

208

ve

İst.

„

İ

Erk. Orta Sanat
Ok. sınıf li ıçn

5

İn k ılâ p

K i t a b e v l e r i İ s t a n b u l .........................................

P rob lem leri

G ra fiğ i

M e sle k

A rif Hikmet Özlü

ve

7

Y a y ı n e v l e r i ...............................

50
ı

25

G ü n e ş K it a b e v i - B a ç K o c a e l i - İzm it

Erkek Teknik C ğ;. ı
Oknliarı içi
Erkek Orta Sa
nat 0. için

1

le m le ri
Yem ek

ve

P a sta cılık

T e k n o lo 

Esat iren

Tuncer
N o.

jisi

H a rita cıla ra

ve T ek n isy e n le re

Murteza

Çalı

A ksu

48

M.

K ita b e v i: İstan bu l

B a k ırk ö y

Eğ.

B.

-

İstan bu l

.

Cad.
.

.

.

Y a y ı n e v l e r i ...............................

5

Akşam £z fo.
nau Oka ian v s
Gszicı H /y K ursla n iç?a

8

Sanat ve TapL
Enstitüleri içim

M a t e m a t i k ................................................

Ç özü lm ü ş

R e k lâ m

F izik

P rob lem leri

S a n a t ı ......................................

Y. Gürbüz — F. Ertem

D ers

Necmi Çelikel

M.

K.

A.

Eğ.

B.

Ş.

%

İ s t ..............................................

Y a y ı n e v l e r i ...............................

2

50

20

Ortaokul 2. s u
nıflar için

T
ı tiş,el,ç-û içiu

T e s t T e k n i ğ i ............................................

Cavit Ünal

A m e rik a n
Cad.

Ö rn ek leriy le N ok ta la m a

S iz

ve

T ra fik

B irle ştirilm iş
tim

F iz ik

......

.....................................

S ın ıfla rd a

Ö ğre

Cemal Erten

I.

M ek a n ik

ve

Isı

L ise, Ö ğ r e t m e n v e S a n a t O k u l 

6

K ızıla y

Cem al

N a d ir

Cavit Binbaşıoğlu

E rkek

İlk ö ğ re tm e n

D e rsle ri

Nüsret Kürkçiioğlu

B ürosu:
-

A nkara

Y üksel
.

.

.

.

B i l g i n Ç o c u k Y a y ı n l a r ı : P e n d i k - İst.

Şeref B an

R e h b e r i ............................................

C ilt

N o.

N eşriy a t

A r

Sok.

Ö ğretm en i

K ita b e v i

T e k n ik

Celâl Ulusan

M.

H.'Nihat Bilgen

M . E ğ . B. Y a y ı n e v l e r i

Eg.

B. Y .

ve

N o.

8

O k u lu

İstan bu l

1

4

M e sle k

B o l u ..........................

Ü n iv ersite

İn k ılâ p

5

K ita b e v i

İst.

İst.

2
17

50

2

50

l a r ı n d a T r a f i k E ğ i t i m i .................

B e d e n E ğ i t i m i ......................................

5

Kısa ve Tam adresler
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14 Mayıs 1962

Çeltüt Yayın. Babıâli C. N. S. 12 .

.

Çeltüt

Yayınevi

B abıâli

Cemal

Nadir
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M . Eğ. B. Y ayınevleri ee Işık Y .

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve Işık Yayınevi

Sok. No. 12 İst.................................................

A şir E fendi Cad. Elkâtip Han Kat 2.
İ s t a n b u l ...................... .....

G üler

T ic.

Atatürk

Güler

B

T icaretevi

Atatürk

.

Bulvarı No.

114/11 A n k a r a .............................................
M . Eğ. B. Yay. ve Türk T ic. Pos. Mat.

M . Eğ. B. Yayınevleri ve Türk Ticaret
Postası M atbaası Çemberlitaş Peykhane
Cad. N o :

Hür. Kit. - Deniz. —

Üniver. K

.

H ürriyet K itabevi * Denizli —

Ü niver

site K itabevi - İstanbul .

.

.

.

.

.

M . Eğ. B. Y ayın. A ka K. 1st.
1st. K. Sah. Çarş,

.

.

.

M. Eğ.

Bakanlığı Y ayınevleri ve Aka

İstanbul K itabevi: Sahaflar Çarşısı N .o

Kitabevi. Cağaloğlu

5 İ s t a n b u l ........................................................

Büyük M ilas Han

Kanaat
Kanaat Yayınları T. L. Ş. 1st....................

59 İst............................................

Cemal Nadir Sok.
109 İstanbul

.

Y ayınları T. L. Ş. N arlıbahçe

Sok. No. 19 İst................................................

M . Eğ. B. Yayın. Şirk. M. B. A .

.

.

M. Eğ.

B. Y ayın, ve Şirketi Müretti-

biye Basımevi Ankara cad. N o : 73

M.

Eğ.

B.

Y a y ı n e v l e r i .......................

M.

Eğ.

B.

.

.

.

M illî Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yayınevi

M . Eğ. B. Y ayın, ve A r if Bolat K.

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve A r if Bolat Ki-

M . Eğ. B. Y ayın. Ok. K ......................

M.

Eğ.

B.

T .L .S.

M.

Eğ.

Arkın

M.

Eğ.

B.

Y ayın.

Cum.

Y.

Ç.

K.

.

Is

l

B.

Yayın,

ve

O kul

K itapları

Y ayın.

- Bir Y ay.nevi

ve

Eğ.

B.

Y ayın,

ve

Ders

.

M . Eğ.

B.

Y ayın, ve A k if H. S. M . H .

İstanbul

.

.

M. Eğ. B. Yayınevleri ve Türk Neş.

.

.

M . Eğ. B. Yayunev. ve İnkılâp
evi İst.................................

K itab

.

M. Eğ. B. Yayun. ve A k if H elvacıoğlu
M ilas

Han

No.

126

İstanbul

M. Eğ. B. Y aym ev. vs Tisrk Neşriyat

M . Eğ. B. Yayın, ve Frenç A . K.

.

M. Eğ. B. Yayın, ve Frenç Amerikan
Kitabevi

Tünel

M eydanı

513

Beyoğlu

İ s t a n b u l ............................................ ....

K.

.

Y urdu İ s t a n b u l .............................................

L. Ş. İ s t a n b u l .............................................

M . Eğ. B. Yayın, ve in kılâp

.

M. Eğ. B. Y aym ev. ve Emek K itabevi:

Büyük

.

Kitapları

Yayınevleri ve

Anafartalar Cad. N o : 343 Ankara .

Kitabevi 1st.........................................

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve Cumhuriyet ve

M.

M . Eğ. B. Yayın, ve Emek K. Anafar.

.................................................................

Y en i Çığır K itabevleri. İstanbul .

M . E ğ .'B . Yay. ve Ders K it. L. Ş. 1st.

İst.

Y ayınevleri

M . Eğ. B. Y ayın, ve Türk. Y .

M . Eğ. B. Y ayın. Bir Y .......................

.

M. Eğ. B. Yay. Güven B. Yay. İst.

.

.

M . Eğ. B. Yay. ve Güven Basım ve Ya
yınevi: Cağaloğlu N arlıbahçe Sok. No.
11 - 13/1 İ s t a n b u l .................................
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Tam adres

Kısa adres

M . Eğ. B. Yayın, ve T ic. B. G. B.

.

M . Eğ.

B.

Yay. ve T icaret B asım evi.:

14 Mayıs 1962

Kısa adres

Tam adres

M . Eğ. B. Y ayın, ve A n ıl Y . Ank. . .

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve A n ıl Y ay ın evi:

Gazi B ulvan 1343. Sok N o : 10 İzmir .

M . Eğ. B. Y ayın.

Emel K ......................

K ......................

.

.

.

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve Emel K itabevi
K a y s e r i ..............................................................

M. Eğ. B. Yayın. Yurt.

V ilâyet Karşısı No. 11 İstanbul

M . Eğ. B. Y a y ı n e v l e r i ............................

M. Eğ. B. Y ayınevleri

M . Eğ. B. Y ayın, ve Sezginm ert K.

M. Eg. B. Y ayınevleri ve Sezginm ert K i

.

.

.

.

.

.

M . Eğ. B. Y ayın, ve Yurttaş K itabevi
Sahaflar

Çarşısı N o.

18. İstanbul

.

.

.

.

tabevi Çınar. S. 166 Y enim ahalle Ank.

M . Eğ. B. Y ayın. Rem zi K ......................

M . Eğ. B akanlığı Y ayınevleri ve Remzi
K itabevi Ankara cad. N. 93 - İstanbul

M . Eğ. B. Yjıyın. A tlas Y ............................

M . Eğ. B. T ayınevleri ve A tlas Y ayınevi
N uruosm aniye - caddesi M en gene Sok.
No. 9 İ s t a n b u l ..............................................

M. Eğ. B. Yayın. Ozarlar K ......................

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve Ozarlar K itab
evi. B a n d ı r m a .............................................

İ
M . Eğ. B. Y ayın. S. Gü. - S. Öz, Neş.

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve Sam im Güniz Sadık Özaygen N eşriyat ve M atbaacılık
K ol. Şirk. B abıâli Cem al N adir Sokak

’

N o : 21 - 23 İ s t a n b u l..................................
M. Eğ. B. Yayın, ve Öğ. Der. Ankara

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve Öğretm en D er
gisi A n k a r a ...................................................

M . Eğ. B. Y ayın. A hm et H. Y . K.

.

.

M. Eğ. B. Yayınev. ve A hm et H alit Yaş a r o ğ lu K . v e K ğ . L. Ş. İsta n b u l

M . Eğ. B. Yayın, ve A d. K. Beyz. Üni.

M . Eğ. B. Yayınev. ve A dnan K itabevi
Beyazıt Ü niversite C ad................................

M. Eğ. B. Yayın. İkbal K ......................

B. Yay.ve Şafak

K. İst.

.

.

.

O kurlar Pazarı K ozan - A dana .

.

.

Sem ih

.

.

Semih

.

.

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve İkbal K itabevi
İstanbul

M . Eğ.

O kurlar Pazarı Kozan - A dana .

.

.............................................

M . Eğ. B. Y ayınevleri ve Şafak K itabevi

L ûtfi

K itabevi

Öğ. Der. ve Y ayın. S.

İstanbul

.

Eğ. B. Yay. ve K arınca M at. İz.

M . Eg. B. Tayın, ve K arınca M atbaası:
425. Sok. No. 7 K onak - İzmir

M. Çelebi Ticarethanesi * İzmir

.

.

.

M . Çelebi T icarethanesi:

.

.

ü lk ü

M . Eğ. B. Y ayın, ve Ünal K ırtasiyeevi:
Cevher Şok. No.

4

Ü lkü

Yayın. Ank. Cad.

Kurtuluş - Ankara

Y ayınevi

İstanbul

Y en i Çığır Kit. Sah. Çar. Kit. S. .

No. 50 İ z m i r .............................................

M. Eğ. B. Tay, ve Ü. Kırtasiyeevi Ank.

İstanbul

.

mah. G üçlüler Sok. No. 1 C ebeci - Ank.

.

Gazi B ulvan

K itabevi

Öğretm en D ergisi ve Y ayınevi. Sakarya

Güç,

A nkara cad. No. 107 K a t: 2 İstanbul

M.

L ûtfi

.

.

Endüstri

Basın

ve

Y a y ın e v i

Cad.

No. 72

.........................................................

Y en i Ç ığır
No.

Ankara

K itabevi Sahaflar

Çarşısı

17 Beyazıt - İ s t a n b u l .......................j

Endüstri Basın ve Y ayın evi:

1331. Sok.

.ı

No. 2 İzmir

r

14 Mâyis 1962
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Kısa adres

Tam adres

•

V eni

Okul

S ilg isi

İdarehanesi

.

A nkara

.

Cad.

t

'

N o:

■ •

52
-

İstan bu l
-

■

. . . .

-

M.

Eğ.

B.

Y.

Ve

A iık a ra

N e şriy a t

T ica re t H an K ât
desi

1

A nkara

t H â cib a y râ tn C ad*

. . » s s .

5t

s s . t * » * » » ,

C a ğ a lo ğ lu Y o k u ş u B aşı N o : 2 İsta n b u l
M.

Eğ.

B.

Y.

ve

B a k iş

K.

İst.

.

.
G ü v e n Ç a rşısı K â t I N o :
pazarı - A n k a ra

Ü zbesİer

M ü.

Ü rlâ

-

İzm ir

.

;

.

.

M.

Eğ.

B.

efen d i

.

.

.

.

.

.

.

.

Y eni

.

Y.

ve

Işık

Caddesi

İstan bu l

K ita b e v i

. . . . . . . . . . . .

.

A n ıl

S ertkayâ

104 Sâm an -

Y a y ın e v i

E lk â tip

i ; . . i ; ; j . . . j

A nkara

A nkara

S.

H an

Kat

21

;

.

A nkara

Cad.

N ö:

9

Ista rlb u î

. . ¿ 4

Â ş ir2

iii, . . i i . .

N o:

y a y ın e v le ri

A y d ın
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Yapı Enstitülerinde: Erkek orta sanat okullariyle sanat enstitülerinin eşit sınıflarında yardımcı kitap olarak kabul
edilen kitaplardan; ayrıca, bu okullar için hazırlanan «Temelden çatıya: Abdurrahman Altınay : Hüsnü Tabiat Basımevi: Cemal
Nadir Sok. No. 1 6 - 1 8 İstanbul: 325 kuruş> adlı kitaptan yardımcı kitap olarak faydalanmaları tavsiye olunur,

İstanbul’da Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün telgraf adresi «Devkitap» olarak kısaltılmıştır. Bu
müdürlükle telle muhabere edecek müesseselerin Devkitap kısaltmasından faydalanmaları tavsiye olunur.

Mİ LLÎ

EĞİTİM

BAKANLIĞI

YAYIMLARI
SATIŞ

YERLERİ

M E R K E Z :

Devlet Kitapları M ütedavil Sermayesi Müdürlüğü
Sultanahmet — İstanbul
TELEFON
r

Ankara Kitap Deposu Telefon: 11793
Ankara Yayınevi
Telefon: 11731
İstanbul Yayınevi
Adana
Afyon
Telefon: 1266
Diyarbakır
Erzurum

s

Müdürlük : 221454
Satış

223803
Gaziantep
Telefon: 2400
ı
#
1
İzmir Yayınevi Telefon: 4368
İzmir Depo
Konya
Samsun
Sivas
Trabzon

•

e

Telefon: 1931
Telefon: 2215
Telefon: 1401

Van Yayınevleri ve başlıca kitapçılar

ipariş edilecek kitapların parası posta veya banka ile Devlet Kitaplan Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne Türkiye Cumunyeti Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı Şubesindeki 24/88 numaralı cari hesaba yatırılmalı veya gönderilmeli ve hangi
ayın «evi ile muamele yapılıyorsa o yayın evinin bir sipariş mektubu ile makbuz gönderilmek suretiyle haberdar edilmesi
lâzımdır. Şartlı ve geri çevirmeli sipariş kabul edi'îmez. _
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hafta

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
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GENEJ GELFR :

SAYI: 1204
2.

yazının bütününü hatırlıyarak çeşidini, yazarını ana fikrini yazı

TALİ31 YE TERBİYE DAİRESİ
Karar s: 917/9

Bu yazı kitabınızdaki hangi parçadan almmışîtır? ” , '‘ Bu

nız; yazının çeşidi ve yazarı hakkında bilgi veriniz.”
ezbere dayanan ve gereksiz somlardır.

Karar ,t: 8-5-1962

gibi sorular

Buna karşılık; yazdırılan metindeki duygu veya fikirler,

5875

fikirlerin açıklanması, anafikir, sonuç, kişiler,

bu

kişilerin özelikleri,

davranışları, ne için şöyle veya böyle davrandıkları, olayın geçtiği

Konu: Devlet Ortaokul Türkçe İmtihan Soruları h.

zaman ve yer, özellikleri, bütün bunları öğrencilerin nereden, nasıl
anladıkları gibi birçok som lar düzenlenebilir (*).

VALİLİKLERE

3. “ . ün,

Devlet Ortaokul Türkçe İmtihanı somlarının düzenlenmesiyle
ilgili açıklamalar aşağıya çıkarılmıştır.

m ...’in edebi şahsiyetleri ve eserleri hakkında bil
diklerinizi yazınız” ; “ Halit Ziya, Nurulah Ataç, ne çeşit yazıları

Bu ¡hususların, ilgililerce, 1961- 1962 Yaz Döneminden itiba
ren, dikkate alınmasının sağlanmasını rica ederim.

ile tanımılar. Ve üslûp özellikleri nelerdir?” gibi sorular gereksiz
din Hele bir eserler

veya yazarlar listesi

düzenîiyerek eserlerin

yazarlarını, türlerini veya yazarların eserlerini
ğildir.

X. Adil Erkman

sormak doğru de

Millî Eğitim Bakanı y.
Ancak, edobiyetımızda önemli yer tutan ve öğrenciler için iyi
örnek olan bazı yazarlar hakkında — metinle ilgili olarak — kısa
bilgiler istenebilir.
DEVLET ORTAOKUL TÜRKÇE İMTİHANI SORULARININ
4.

HAZIRLANMASI HAKKINDA
j

Metinle ilgili olmıyarak, “ Diseritasyon nedir?” “ Ansiklopedi

nedir?” “ Tenkid yazısını tarifle münekkidin nasıl

^ 839 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Talim ve Terbiye
Kurulu’nun 27 Nisan 1953 tarih ve 181 sayılı kararma ektir:

geıektiğini anlatınız. ,

Yukarıda tarihi ve sayısı yazılı Talim ve Terbiye Kurulu kaı arma göre hazırlanarak birer örneği Bakanlığımıza gönderilen
Devlet Ortaokul Türkçe İmtihanı somlarının incelenmesi sonucun
da aşağıdaki hususların ilgililere 'duyurulması uygun görülmüştür:

edebilmek için hangi yollara başvururlar?”

i

Öğrencilere mutlaka bir metin verilmelidir.

Bu metin: 1 . Ders kitabının içinden veya dışından olabilir.
(Ancak, bu konuda, Ortaokul Programında — 1951 baskısı— , özel
likle 51. sayfasının ilk paragrafında belirtilen esaslar dikkate alın
malıdır.)
2. Bir veya birkaç yazıdan alınabilir.
3. Ortalama 75 - 80 kelimeden uzun olmamalıdır.
. .
P_^lenc^ seviyesini açmamalıdır.
(Söz sanatlariyle yüklü,
içinde öğlencilerin yabancısı oldukları kelimeler, kavramlar ve dü
şünceler bulunmamalıdır.)
II
Sorularda, ezberlenmiş bilgilerin tekrarlanması istenmemelı, sorular verilen metinle doğrudan doğruya ilgili olmalıdır.
1. Az paslanır, öğrencinin normal kelime hâzinesinde bulunmıyan ve özellikle, verilen metnin dışındaki kelimelerin anlamları,
eş anlamlıları, yakın anlamlıları, zıt anlamlıları v. b. sorulmamak,
ta mm 1 anm ala n isten memel id ir.
. .
kelimeler, verilen metinde varsa, bunların anlamları
imtihan komisyonunca öğrencilere açıklıanmalıdır.
(Anlamı, eş anlamlısı, yakın anlamlısı, zıt anlamlısı v. b. so
rulacak kelime veya deyimlerin, verilen metinde bulunmasına' ve
bu kelimelerin metindeki anlamları ile ilgili olmasına dikkat edil
melidir.

tenkid yapması

Manzara tasvirlerinin hikâye ve rom an

larda oynıyacağı rolü açıklayınız.”, “ Yazariar

bir varlığı tasvir
“ Benzetme,

istiare,

temsilî istiare, mürsel mecaz nedir?” “ Bir hikâyede, manzum bir
yazıda neler bu.unur?” “ Terim, deyim, zıt anlam, eş ses,

eşanlam

ne demektir? ’ gibi somlar tümüyle, a) ezbere dayanan, b) seviye
üstü, c) gereksiz sorulardır.
Bunların yerine; yazdırılan metnin türünün ne

olabileceği,

bunun nedeni sorulabilir; metindeki bazı söz ve anlam sanatları ve
bunların öğelerinin, terimlerin, deyimlerin,

bulunması, bunların

yerme metindeki anlamı bozmıyacak başkalarının konması öğren
cilerden istenebilir.
5.

Dilbilgisi bakımından da “ Düzeltme işaretleri nerelerde kul

lanılır ve vazifeleri nelerdir?” , “ Vurgu, ulama, kaynaşma nedir?
Ömekleı

a eriniz.

,

No*Kta nerelerde kullanılır?

Yazınız.” , “ Tüm

leç, nesne nedir? Nasıl buluruz?” gibi somlar Ortaokul P rogra
mının ruhuna aykırı sorulardır.
Bunların yerine, yazdırılan metindeki ulamaların, kaynaşma
ların, vurgulu kelime veya hecelerin, düzeltme işaretlerinin
rilmesi istenebilir veya yazdırılmış bir cümlenin çeşidi,
kelimelerinin
bu cümleye göre — çeşitleri,
kökleri, ekleri sorulabilir.
Kısacası; dilbilgisi sorutan, verilen

göste
öğeleri,

görevleri, yapıları,

cümlelerin sözdizimleri,

yapıları, çözümlenmeleri; bu cümlelerdeki kelimelerin çeşitleri, gö
revleri ve yapılarıyla ilgili bulunmalıdır.

(*)

Bu soru örnekleri, soru çeşitlerini sınırlamak

çeşit sorular sorulabileceğine

işaret için

verilm iştir.

amaciyle değil, sadece ne

Sayfa:
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—
‘‘Bu çeşit yazıların plânını alt alta, şema halin'de yazınız,

6.

veya “ Dilekçelerin genel bölümlerini gösteriniz.” gibi soruların ne

Bunlara karşılık; a) yazdırılan metnin plânını çıkarmaları veya
bu metni fikir, zaman, yer, olay bakımından bölümlere ayırmaları,
bu bölümlere uygun birer baslık koymaları, her bölümde ne anlatıl
dığı v. b.; b) plânlı bir şekilde bir mektup, bir dilekçe, bir tasvir, bir
öğ

rencilerden, istenebilir.
XII __ Somlar, öğrenciyi bunaltacak, bezdirecek kadar çok sa
yıda ve güçlükte olmamalı, onun genel seviyesini ölçme ve değerlen
dirmeye yetme! idi r.
ıIV __ Cevapların değerlendirilmesinde sözdizimi, imlâ ve nokta
lama ‘yanlışlan dikkate alınmalı; not bareminde

bunlara gereken

önem verilmelidir.
y __ Cevapların salim bir şekilde

tespit

SABİT KIYMETLER HESABI:

iyi bir plân çal ıam asiyi e ilgilen vardır, ne de yazma komisiyle.

hikâye, veya bir gözlemlerini, bir taşanlarının v. b. yazmaları,

kur bankadan gelen hesap hulasa cedvellerinin tetkikinden
edilmiş ve mutabakatı görülmüştür.

değerlendirilebilmesi için,

cevap anahtarlannm, açık ve doğru olması gerektiği tabiîdir.

Arazi, bina ve demirbaşlardan ibaret bulunan eabit kıymetler
hesabında bu dönem içinde herhangi bir muamele olmamış ve 1960
yılından devren gelmiş bulunan 88.863,90 liralık kıymetten 1961
yılı için 2.110,14 liralık amortisman ayrılmış ve bu suretle sabit kıy
metlerin yekunu, müfredatı aşağıda gösterildiği veçhile 86.753.76
liraya düşmüştür.
Aarazi
7.264.27
Binalar'
65.968.70
Demirbaşlar 13.520.79
86.753.76
MENKUL KIYM ETLER:
Birinci altı aylık dönemden 61.000.- liralık bakiye ile devreden
ve T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdmdeki 320 sayılı
serbest depo hesabında muhafaza edilmekte bulunan % 6 faizli kal
kınma ve istikraz tahvillerinden ikinci altı ayda 1 .0 0 0 .— liralık kifmı
itfa edilmiş ve yıl sonundaki bakiyesi 50.000.— liraya düşmüştür.
Ayrıca Türkiye Öğretmenler Bankası muhafazasında bulunan
10.000.- liralık Hürriyet tahvili ile menkul kıymetlerimizin yıl so
nundaki bakiyesinin 60.000.- lira olduğu görülmüştür.
İKRAZDAN BORÇLULAR HESABI:
Karşılıklı yardımlar yönetmeliği esaslarına uygun olarak veri
len borç paralar ve yapılan tahsilat neticesinde üyelerimizdeki ba
kiye alacağımızı gösteren ve 1962 yılma bilançoda görüldüğü üze
re 287.444.40 lira olarak devretmiştir.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ
Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı
Müdürlüğü
Konu: Denetçiler Kurulu Raporu h.

MUHTELİF BORÇLULAR HESABI:

Kaza Kurulu Başkanlığına
Sandığımızın 1961 yılı ikinci dönem altı aylık hesap ^• muamelâ
tına dair Denetçiler Kurulu raporu ile Sandığın 31-12-1961 tari
hindeki hesap durumunu gösterir iki cetvel aşağıya çıkarılmıştır.
¡Sayın üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve
Sosyal Yardımı Sandığı
Müdürlüğü
(Suphi Arman)

(Fuad AkdurL

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM
SANDIĞININ 1961 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK
DENTLEME RAPORU
Ana statümüzün 18. Maddesi gereğince Bakanlık büksek Ma
kamının

daveti üzerine 12/Mant/1962

Pazertesi

günü

Sandık

Merkezinde toplanan Kurulumuz 21/Mart/1962 Çarşamba günü san
dığın 1961 yılı ikinci altı aylık hesap ve muamelatının denetlenme
sine ait çalışmalarını bitirmiş ve aşağıdaki husustan tespit etmiş
tir:

Avanslar ve emanet olarak yapılan tediyeleri gö»t«ı*«n bu he
sabın bilançoda görülen 761.64 liralık bakiyesinin:
117.70 lirasının depozitolardan
50.19 Harasının mutemet avansından
5 9 3 . 7 5 lirasının da henüz mahsup edilmemiş avanslardan mey
dana geldiği görülmüştür.
MUHTELİF ALACAKLILAR HESABI:
Bu hesapta görülen 979.20 liralık bakiyenin Bankadaki hesa
bımıza gelen ve aidiyeti belli olmayan bilahare aidiyeti beli oldu
ğunda ait olduğu hesaba alınacak paralardan ibaret olduğu görül
müştür.
GELİR FAZLALARI HESABI:
Geçmiş yıllardan birikip gelen ve 1961 yılma 1.222.923.42 lire
olarak devreden bu hesabın 1961 yılında temin edilen 60.252.94 li
ralık gelir fazlası ile 1.283.176.36 lira olduğu gerek gelir gider çedvelinin ve gerekse yevmiye kayıtlarının tetkmde tespit edilmiştir.
Sandığımızın bankalarda bulunan nakit ve menkûl kıymetleri
nin denetlemeye başladığımız tarihteki miktarlarının tespiti hak
kında yazdığımız yazılara gelen cevaplara göre:
T. C. Ziraat Bankası nezrindeki 325/4433 sayılı hesabımızda
76.862.91 lira nakit para olduğu mekûr bankadan alman 12/3/1962
tarih ve 3/14217/28 sayılı yazıdan;
T. C. Ziraat Bankası muhafazasında 49.500 liralık tahvil bu
lunduğu mezkûr bankadan alman 12/3/1962 tarih le 14222/29
yılı yazıdan;
T. Öğretmenler Bankasındaki vadeli tasarruf hesabımızda
547.052.52 liranın, Vadesiz tasrruf hesabımızda 172.716.01 liranın
ve 1 0 . 0 0 0 liralık % 6 faizli hürriyet tahvilinin mavcuit olduğu mez
kûr bankadan alman 12/3/1962 tarih ve 1119 sayılı yazısından an

HESAP DURU M U
KASA HESABI:
T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdindeki 325/ 4433

laşılmıştır.
MUA M E L A T DURU M U

sayılı hesabımızı ifade eden ve sandığın kasası durumunda bulunan
bu

hesap

31/12/1961

tarihinde

bilançoda

görüldüğü

veçhile

160.738.88 lira bakiye vermiştir. Bu bakiyenin mezkur tarihte mev
cut olduğu Ziraat Bankasının yıl sonu itibariyle göndermiş olduğu
hesap hulasa cedvelinden ve muhasebe kayıtların tetkikinden de tes
pit edilmiştir.
DİĞER BANKALAR HESABI:
Türkiye Öğretmenler Bankası Merkez Şubesi nezdindeki 329
ve 1470 sayılı hesaplardan ibaret olan bu bilançoda görüldüğü üze
re 1961 yılı sonunda 688.436.88 lira bakiye vermiştir. Bu miktarın
mevcudiyeti de gerek kayıtlan nincelemesinden ve g«r«ks« mez-

I
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve sosyal yardım sandığı nııı
dosyalan ve muamele durumu incelendi.
Ayrıca:

10/VII/1961
21/VII/1961
9 /V I11/1961
23/VIII/1961
2 0 /I X /
1961
2 7 /IX / 1961

18/X / 1 961
25/X /19Ö1
15/XI /1961
29/XI /1 9 6 i
20/XII/1961
27/XII/1961

Yukarıda tespitedilen tarihlere ait hesap v*
muamelelerin
sondaj suretile kanuni muhasebe defterlerinden v« ilgili veseikden
inceleme ve kontroller yapılmıştır.
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Yardımın nev’i

1943 yılı

Evlenme
Doğum
Ölüm
Tedavi
Emeklilik
Tabiî âfetler

S
— IX. Genel Kurul toplantısında sandık üyeleri ile aile fert
lerinin de yardımlardan faydalanmaları hususundaki karara binaen

14.880.—* lira
8
0
0
0

^
İstenilen bütün yardımların üzerinde hassasiyetle durula
rak zamanında üyelere ulaştırıldığı memnuniyetle müşahede edil
miştir.

1

Sandığın statü ve yönetmeliklere uygun olarak işlem yaptığı
görülmüştür.
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6 .2 0 0 .—

lira 2.448.— lira
---—

1961 yılı
661.255.— lira
883.525.— ”
542.000.— „
1.243.747.— „
218.050.— „
12.290.— „

Yönetim Kurulu, bu konunun etüd edildiğini ve bir kanun meselesi
TOPLAM......

olduğunu böyle bir kanun çıkarılmasında o tarihteki memleket şart
larının müsait bulunmaması keyfiyetini açıklamıştır.

3.560.867.—

„

o
— Bu deifaki denetlememizde (5) madde halinde tesbit etti
ğimiz tetkik neticelerinde Bandık işlerinin intizamla yürütüldüğü
nü memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz.

Mezkûr yardım konusunun önemine binaen yeniden ele alına
rak bir neticeye varılması temenniye şeyan görülmüştür.
4
— Sandığın kuruluş ¡tariihd olan 1943 yılından 1961 yılı sonu
na kadar yaptığı yardımlar muhtelif seneler itibariyle tetkik edil
miştir.
•IMS yılı ««as olmak üzer« muhtelif yardımların artış şekilleri
sandığımızın faali yatı hakkında bir fikir varmak üzere aşağıya çı
karılmıştır:

43.528.—* „

Bu neticenin istihsalinde emekleri geçen Sandık Yönetim Ku
ruluna, Başta Sandık Müdürü Suphi Arman olmak üzere muhase
be işlerini büyük bir dirayet ve titizlikle yürüten Fuad Akdur’a ve
diğer Sandık personeline teşekkürü bir ‘borç biliriz. 21/111/1962
Denetleme Kurulu Bşk. Bakanlık Hesap Uz.
Üye
Üye
Uşak

Temsilcisi

(Fahri Tuncay)

Bursa Temsilcisi Samsun T.
(Enver Kökçü) (İsmail Kutluk) (M. özcan)

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞPıun
31.12.1961 Tarihlî Gelir Gider Cedveli
Giderler
1

Gelirler

. YÖNETİM GİDERLERİ

218.3f0.59

Dnetleme

4.269.90

Merkez Yönetim Kumlu

157.914.01

Emekli Keseneklerikarşılığı

4.874.20

Çocuk Zammı

1.820.00

Doğum İkramiyesi

800.00

Geçici Görev Yolluğu

717.32

Kırtasiye, Baskı
Isıtma, Aydınlatma
Posta
Sigorta Primleri
S. Kıymet Amortis.
Müteferrik
Emekli Biri. Ödene.

3.560.867.00
661.205.00

Doğum Yardımı

883.525.00

ölüm

542.000.00

Tedavi Yaıdımı

1.242.747.00

Emekli Yaıdımı

218.050.00

Yekûn

3.300.00
125.425.25

dİ. 117.20
2.951.63
9.267.22
193.46
2.110.14
2.776.66
3.260.70

Evlenme Yardımı

Tabiî Afetler Yardımı

13.982.95
10.204.00
3 .0 1 2 . 7 5

Kiralar
Saîr Gelirler

IL KARŞILIKSIZ YARDIMLAR

Yaıdımı

3.688.227.43

Banka Faizleri
İkraz Faizleri
Menkul Kıymet Gelirleri

15.960.00

Ücretler

AİDAT

12.290.00
3.778.899.44

Gelir Fazlalığı
Genel Toplam

60.252.94
3.839.152.38

Genel Toplam

3.839.152.38

Kayıtlara uygundur.
S. Arman

Y. K. Bşk.

Başkan V.

Üye

(Mustafa Gökçe)

(Haean Çıttan)

(Mustafa Yaldır)

F. Akdur

Üye
(İrfan Ört lay)

Üye
(Ali Fuat Fırat)

Üye

Üye

(Ekrem Kocatürk)

(F. özgünen)
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İLKOKUL ÖĞRETMEKLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI’nm
31.12.1961 Tarihli Bilançosu
Pasif

Aktif
HESAPLAR

HESAPLAR
160.758.88

Kasa

TUTAR

Muhtelif Alacaklılar

979.20
1.283.176.36

Gelir Fazlası

T. C. Ziraat Bankası 325/4433
688.436.88

Diğer Bankalar

\
T. Öğretmenler Bankası

\
\
86.753.76

Sabit Kıymetler

\

'
\

*

7.264.27

Arazi
Bina

65.968.70

Demirbaş

13.520.79

\

•
\

\

•

\

Menkul Kıymetler

60.000.00

İkrazdan Borçlular

287.444.40

Muhtelif Borçlular

761.64

\
\
\
•

\
\

1.284.155.56

YEKÜ N

1.284.155.56

YEKC X

•
Kayıtlara uygundur.
S. Arman

F. Akdur

İncelenmiştir.
Y.K. Bşk.

Başkan V.

Üye

Üye

Ü ye

Üye

Üye

(Mustafa Gökçe)

(Hasan Çıttan)

(Mustafa Yaldır)

(İrfan Öralay)

(A li Fuat Fırat)

(Ekrem Kocatürk)

(F. Özgünen)

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILA R TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR
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Ankara — Millî Eğitim Basımevi

T. C .
M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K ANL I ĞI YAYI M
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HER^HAFTA PA
Z A R T E S İ G Ü N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ L İ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 © K U RU ŞT UR.
ABONE
TUTARI
MALSANDÎKLAR l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M A K B U Z M İ L L Î E ĞİTİM
BAKANLIĞI YAYIM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
ö n d e r
i L M e l i d I R.

g

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

28 MAYIS 1962

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:*1
Karar s: 58

Karar t: 31-3-1962

Konu: Ankara Devle't Konservatuarı Disiplin Yönetmeliği h.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 20 Mart 1962 tarih ve
299 sayılı yazısı ve buna ek olarak gönderilen Ankara Devlet Kon
servatuarı Disiplin Yönetmeliği incelenmiş ve uygun
bulunarak
Bakanlık Makamının tasvibine arzına karar verilmiştir.
Uygundur.
31-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
AN K ARA DEVLET KONSERVATUVARI DİSİPLİN
— YÖNETMELİĞİ —
a) Konservatuvar Disiplin Kurulu, Öğretmenler Kurulunca her
öğretim yılı başında seçilecek üç asil öğretmenle Başmuavinden
teşekkül eder. Disiplin Kurulun da durumu incelenen öğrencinin
Bölüm Şefi yoksa Böxümü temsilen bir öğretmen kurulda hazır bu
lunur. Asil üyeler gibi oy verir. Başmuavin bu kurulun başkam
dir. Konservatuvar da disiplin işleriyle ilgili kararlar almak, okul
içinde ve dışında bu yönetmıslik hükümlerine göre, suç sayılacak
hal ve hareketleri tesbit olunan öğrencileri cezalandırmak, disipline
ait bazı hususların incelenmesini, yönetmelikte gerekli değişiklik
yapılmasını, öğretmenler kuruluna teklif etmek, disiplin kumlunun
vazifesidir.
b) Öğrenciler için suç sayılacak fiil ve hareketlerin başlıcaları şunlardır:
1
— Konservatuvar Müdürlüğünden izin almadan aşağıdaki iş
leri yapmak,
a) Okul içinde toplantı yapmak, nutuk söylemek, konferans,
konser, müsamere, tören tertip etmek,
b) Okul içinde ve dışında toplantı ve gösteriler, konser ve tem
siller tertip etmek, kazanç maksadiyle tiyatro, gazino, benzeri yer
lerde çalışmak, Devlet ve hususî tiyatrolarda vazife almak.
c) Konservatuvar adım kullanarak, yurt içinde ve dışında gezi,
çay, eylence tertip etmek
2
— Konservatuvar idaresi, öğretmenler veya yönetmelikler
aleyhine tek veya toplu olarak harekete geçmek, böyle hareketlere
ön ayak olmak, katılmak veya teşebbüs etmek, okulun huzurunu
bozucu hareketler yapmak.
^
Öğretmenlere, idarecilere, memurlara veya hizmetlilere kar
şı nezaketsiz hareketler yapmak, onların işlerine karışmak.
4
Öğrenci Demeklerini, birlik ve fedarasyonlannın kanun
\&\ a. } önetmeliğe aykırı hareketlere sevk etmek, bu dernek ve bir
liklerde çalışırken yolsuzluk etmek.
^
Konservatuvar içinde veya dışında siyasetle uğraşmak, si
yasi ve gayri ahlâki yayınlar yapmak.
®
Devletin siyasetine veya ahlâka aykırı yayınlan okula
sokmak veya okumak,
7
Okulun içinde veya dışında muaşerete uymıyan tavır
hareketlerde bulunmak,
.

ve

8
Kız t,e erk k öğreci münasebetlerinde arkadaşlığın normal
hududunu aşmak, yaşları 9-30 arasında değişen muhtelif ve yatılı
olan okul iç hayatında küçüklere arkadaşlık mevzuunda kötü ör
nek olmak, kendisini derslerine ve sariat çalışmasına bağlamış kim
seleri çeşitli vesilelerle gönül işlerine alet etmek. Veya buna teşeb
büs etmek.

9 — Okul idaresine bildirilmesi icab eden hal ve durumlan sak
lamak, yanlış bildirmek,

SAYI: 1205

10
OkuJdan varil en her türlü belge ve yazılarda tahrifat
yapmak, bu belgeleri sağladığı haklardan başkalarını faydalandır
mak.

^
Özürsüz olarak derslere de\am etmemek, yahutta sahne
çalışmalarına, provalara gezilere ve her türlü hazırlık çalışmaları
na katılmamak veya katıldıktan sonra terk etmek. Kendisine öğletmen.er veya idare tarafından verilen vazifeleri yapmamak veya
geç yapmak.
12
Okulda bulunulması gerekli zamanlarda izin almadan
okuldan ayrılmak, yatılı öğrenci ise, gece izinsiz dışarda ka.mak;
veririn izin süresini uzatmak.
13
Okul içinde ve dışında keyf verici içki veya benzeri baş
ka maddeleri kullanmak. Kumar oynamak, içiki veya kumar leva
zımını yanında veya eşyası arasında bulundurmak.
14
Oku.a tahsis edilen yerlerin dışında sığara içmek, yaşı
onsekiz in altında ise okul içinde veya dışında sığara içmek.
45
Oku.a ait eşyayı kötü kullanmak, bunlara zarar vermek.
16
Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya
kullanmak.

17
Öğretmenin iznini almadan, ders notlarını veya notları
nı teksir etmek veya bastırmak.
18
İmtihanlarda herhangi bir şekiLcri hile yapmak veya bu
fiile teşebbüs etmek.
19
Arkadaşları ile döğüşmek veya söğüşmek, üzerinde ve
eşyası arasında taşınması yasak silah ve başka alet bulundurmak.
20 — Okul idaresi tarafından tahsis edilen yerlerden başka
yerlere ilân yapıştırmak, okul idaresince veya idarenin izni ile
asılmış ilânları koparmak, yırtmak, değiştirmek karalamak, kirlet
mek;
2 1 — Öğrenciye yakışmıyacak şekilde giyinmek, süslenmek ve
boyanmak (Başlangıç ve orta sınıfların öğrencileri okul içinde veya
dışında hiçbir şekilde boyanamazlar.)
2 2 — Okulun günlük proğramına riayet etmemek,
23 — Okul idaresince kendisine verilen giyim eşyalarını sat
mak.

24
— Disiplin tahkik ve takipleriyle ilgili işleri karıştırmak,
veya güçleştirmek.
c) Konservatuvar Müdürü tarafından Disiplin Kurulu Başkan
lığına havale edilen ve suçlu zannedilen öğrencinin durumu ve olay
larla ilgili tahkikat; Başmuavin veya tevkil edeceği Müdür Muavin
lerinden biri tarafından yapılır. Öğrencinin yazılı müdafasıda alın
dıktan sonra Kurulun karan okul müdürlüğünün onayına sunulur.
Hakkmda tahkikat yapılacak öğrenci Konservatuvarda bulun
muyorsa, Disiplin suçu da açıklanmak üzere kendisine yazı ile teb
liğ olunur. Okula vermiş olduğu adrese taahhütlü olarak gönderi
lecek tezkere ile tebliğat tamamlanmış sayılır.
Bu davete makbul mazeretleri dolayısiyle gelmediklerini bil
direnlere, münasip bir mühlet verilir. Bu mühletin sonunda dahi
gelmiyecek durumda bulunanların yazılı ifadeleri yeter sayılır.
Davete gekniyen, yazılı müdafasım da göndermiyenler hakkında
mevcut delillere göre hüküm verilir.
Okulda bulunduğu halde ifade vermiyen, bu maksatla yapı
lan davete icabet etmiyen olursa, durum bir tutanakla tesbit edilir.
Yukarıdaki fıkraya göre hüküm verilir.
d) Konservatuvar öğrencilerinden suç işleyenlere, suçun mahi
yeti, suçlunun evvelce ceza görüp görmediği, okulun özelliği, suç
ta kasit olup olmadığı gözönünde bulundurularak aşağıdaki ceza
lardan biri verilir.
1 — İhtar,
2 — Tektir,
3 — Bir hafta Okuldan Uzaklaştırma.
4 — Konservatuvardan bir aya kadar muvakkat uzaklaştırma,

5
6
7
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— Yatılı öğrenci ise yatılılık hakkını kaldırma,
— Konservatuardan bir yıl uzaklaştırma,
_ Konservatuvardan mecburi tastikname verilmek

^
suretiyle

ilişiğini kesme,
8 — Konservatuvardan temelli uzaklaştırma.
e)
İhtar, tektir, ve bir hafta okuldan uzaklaştırma cezalarını
Konservatuvar Müdürü de verebilir. Bunlardan daha ağır cezaların
Disiplin Kurulunca verilmesi şarttır.
Öğrenciye verilen cezalar
sebebiyle birlikte velisine bir yazı ile bildirilir.
Konservatuvardan temelli çıkarma cezası Millî Eğitim Bakan
lığı Disiplin Kurulunun tastikinden soma uyğulamr. Ancak okul
müdürü suç işleyen öğrencinin okulda kalmasını manzuı ıu göı liyorsa kendisini geçici olarak okuldan çıkarır.
Konservatuvardan temelli çıkarma cezası ile
-cezalandııılan
öğrenci, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde itiraz edebilir.
İtiraz dilekçesi Okul Müdürüne verilir. Müdürlükçe dilekçe muame
leye ait dosya ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir.
Disiplin Kurulunca verilen cezalar Müdürün tastiki ile kesin
leşir. Müdür verilen cezayı uyğun görmese keyfiyetin yeniden tet
kikini, mucip sebeplerimde bildirerek Disiplin Kumlundan ister.
Disiplin Kumlu eski kararında İsrar ederse Müdürün bu ka
rarı uyğulaması gerekir.- Öğrenciye verilen cezalar, öğrencinin si
ciline işlenir. Bir aya kadar verilen okudan uzaklaştırma cezası
devamsızlık sürssine tesir etmez.
Öğrencinin daha sonra durumunu düzelttiği kanaatma \ aıılıı
yahut okul içinde veya dışında fazilet sayılacak hal ve hareket.eri
tesbit edilirse önceki cezalarının bir kısmı veya tamamı (Konservatuvardan temelli çıkarma cezası hariç) Müdürün teklifi, Disipdn
Kurulunun karan ile kaldırılabilir.

2 Nisan 1962

Konu: Ankara’da Ayşe Abla Özel İlkokulunun 4. ve 5. sınıflarının
denk sayılması h.
İlkokul 1 ., 2 . ve üçüncü sınıflarının resmi İlkokullarımızın ay
nı sınıflarına denkliği daha önce tanınmış olan Ankara — Ayşe
Abla Özel İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin istenilen seviyede
yetiştirildiği; Ankara Valiliğince yaptırılan teftiş sonunda tesbit
edildiği anlaşılmış bulunduğundan bu sınıfların da resmi ilkokul
larımızın aynı sınıflarına denk sayılması, Özel Okullar Genel Mü
dürlüğünün 6 Mart 1962 tarih ve 338 sayılı teklif yazısı üzerine,
uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Makamımn tasvibine
arzı
kararlaştı.
Uygundur.
2/IV /1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Karar s:

68

-

Karar t: 2 Nisan 1962

Konu: İstanbul Özel Daktilo — Sekreter Kursu Öğretim yönetme
liğinin kabulü h.
İstanbul’da Turan Sözüşen’in kuruculuğu altında açılan Özel
Daktilo — Sekreter Kursu öğretim yönetmeliğinin, Özel Okullar
Genel Müdürlüğünün 21 Şubat 1962 tarih ve 291 sayılı teklif yazısı
üzerine, aşağıdaki örneğine göre kabulü hususunun Bakanlık Maka
mının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
2/IV /1962
N. Adil Erkman

Karar s: 56
Konu: Güzel Sanatlar Akademesi
değiştirilmesi h.

Karar t: 31-3-1962
Yönetmeliğinin 4.

Millî Eğitim Bakam y.

Maddesinin
İstanbul Özel Daktilo — Sekreter Kursu Öğretim Yönetmeliği
Kuruluş

Güzel Sanatlar Akademesinde Müdür seçiminin Akademi or
ganları tarafından yapılmasının temini maksadı i:e Güzel Sanat
lar Akademesi Yönetmeliğinin 4. maddesinin değiştirilmesi hak
kında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 14 Kasım 1961 tarih
ve 1160 sayalı yTazısı ve ekli tâdil teklifi incelenerek adı geçen mad
dede gerekli değişiklik yapılmış ve aşağıda t:sbit olunan muaddel
madde metinin Bakanlık Makamımn arzına karar verilmiştir.

Madde 1 — Turan Sözüşen’in kuruculuğu altında açılan İstan
bul Özel Daktilo — Sekreter kursu’nun gayesi, istekli kadın ve er
keklere usulüne göre daktilo öğretmek, onları on parmakla seri
yazmaya, yazılarda imlâ ve noktalama kaidelerine riayet ederek
yazma alışkanlığına kavuşturmaktır.

Madde 4 — Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü, bölüm öğret
menler kurullarını bir arada yapacakları toplantıda Akademinin
aylıklı öğretmenleri arasından, iki yıl için salt çoklukla seçilir. Sü
resi dolan Müdürün bir dönem daha seçilmesi caizdir.

Kayıt ve Kabül
Madde 3 — Kursa şu vasıfları taşıyanlar alınır:
a) Asgari 12 yaşını dolduranlar

Müdür seçimlerinde bölümler arasında sıra usulü gözetilir.
Müdür seçimi sırası gelen bölüm, öğretmen.er Kurulunnun kaıaıı
ile sırasından vaz geçebilir.
Uygundur.
31-3-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s:

66

Karar-1: 2 Nisan 1962

Konu: İstanbul — Kadıköy’de Özel Kalamış Orta
sınıfının denkliği h.

Okulu

birinci

İstanbul — Kadıköy Özel Kalamış Orta Okulu birinci sınıfının,
resmi orta okullarımızın birinci sınıflarına denk şekilde yetiştiril
miş olduğuna dair olan teftiş raporu ile Özel Okullar Genel Mü
dürlüğünün 14 Mart 1962 tarih ve 357 sayılı teklif yazısı incelendi.
Bu teklifler üzerine, adı geçen Özel Orta Okul birinci sınıfının res
mi ortaokullarımızın birinci sınıflarına denk sayılması uygun gö
rülerek keyfiyetin Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
2/IV/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Madde 2 — Kurs Mes’ul müdürü tarafından idare edilir.

b) Asgarî İlkokul mezunu olanlar
c) Vücudu ve sihati durumu müsait olanlar
Madde 4 — Kursa alınacaklardan şu belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdam örneği
b) Öğrenim begesi
c) Sağlık ve aşı raporu
d) Usulüne göre düzenlenmiş iyi hâl kâğıdı
Ücret
Madde 5 __ Ders ücretleri, her yıl derslere başlamadan önce
Valilikçe tasdik edilecek tarif ye göre ve ders saati üzerinden aylık
hesabiyle peşin alınır.
Madde 6 — Kurs, ilgili makamlarca alınacak sıhhî tatil kara
rı dışında her ne sebeple olursa olsun kapatıldığı takdirde, peşin alı
nan ücretlerden ders yapılmayan saatlere isabet eden miktar mü
davimlere geri verilir.
Disiplin karariyle ilgisi kesilenlere peşin alınan ücretleri iade
edilemez.
..
.
Öğretim
Madde 7 — Kursun bir devre eğitim ve öğretim süresi 12 haf
ta itibariyle üç ay devam eder. miLî bayram ve genel tatillere dair
olan kanunda yazılı günlerde öğretim yapılmaz.
Madde 8 — Derslerin günün hangi saatinden hangi saatine ka
dar devam edeceği ve haftada okutulacak derslerin çeşitleriyle
saat tutarları, Millî eğitim Müdürlüğünce tasdik edilecek gündik
vakit ve haftalık ders değıtım cedvellerinde belirtini’.
Okul öğrencilerinin dersleri, saat 19, 30 dan sonraya bırakıl
am az. Her ders 50 dakika sürer.
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Madde 9 — Öğretimde, resmi Ticaret Okullarının
Daktilo
proğramı takip olunur.
Derslerde hazır bulundurulması gereken ders vasıtaları Kurs
İdaresince zamanında temin olunur.
Madde 10 — Öğretim, kız — erkek karma olarak yapılır. Müdevimlerin yaşları ve ihtiyaçları ayrı gruplar halinde yetişrilmelerini
veya kız ve erkeklerin ayrılmalarını gerektiren hallerde dersane
idaresince tedbir alınır.
İmtihanlar ve Bitirme Vesikaları
Madde 11 — Kurs süresinin bitiminde, Kurs Öğretmenler ku
rulunca yapılacak bitirme imtihanlarına girenlerden başarı göste
renlere, Millî Eğitim Bakanlığınca tescil edilecek önerge kursu bi
tirme belgesi verilir.
iSade 12-Kursun idare, disiplin, defter ve dosya tutma işleri,
resmi okul mevzuatı gözönünde tutularak hazırlanır valilikçe tas
dik edilecek iç yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Öğretmenler
Madde 13 — Kursun Mes’ul Müdürü ve öğretmenleri, Özel
Okullar yönetmeliği hükümleri dairesinde inha ve tayin olunurlar.
Diğer İşler
Madde 14 — Bu yönetmelikte bir hükme bağlanmamış olan hu
suslarda Özel Okullar mevzuatına ve Valilikten alınacak emre gö
re hareket olunur.
Karar s: 69
Konu: İstanbul — Odak Fotoğrafçılık
meliğinin kabulü h.

Karar t: 2 Nisan 1962
Dersanesi

Sayfa: 109

b) ihtisas grupları:
1 — Foto ressamlığı için 60 saat
2 — Retüş ressamlığı için 60 saat
3 — Operatörlük için 60 saat
4 — Lâborantlık için 60 saat ayrılır
Madde 6 — Derslerin günde kaç saat okutulacağı, çeşitleri,
saat tutarları, dersane idaresince hazırlanarak Millî Eğitim Müdür
lüğünce tasdik olunacak günlük vakit ve haftalık ders cetvellerinde
belirtilir.
Madde 7 — Her sürenin bitiminde müdevimler, ders öğretme
ni ile birlikte en az üç kişilik bir kurul hususunda imtihana tabi
tutulurlar. İmtihan sonunda %60 ve daha fazla puvan alanlar ba
şarılı sayılırlar. İmtihanda:
% 60-% 75 puvan alanlar orta
% 76-% 90 puvan alanlar iyi
% 91-% 100 puvan alanlar pekiyi
olarak derecelendirilirler. Başarı sağlıyanlara dersane ida
resince hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığınca kabul olunacak
örneğe göre birer belge verilir.
Madde 8 — Görevler ve yetkiler:
a) Müdür:
I — Dersanede çalışacak öğretmen ve memurları seçen ve usu
lüne göre hazırlıyacağı önerge kâğıtlarını Millî Eğitim Müdürlü
ğüne gönderir.

Öğretim Yönet

I I — Dersanenin idaresince yönetmeliğin ve öğretim

proğra-

mının uyğulanmasmda birinci derecede sorumludur.

İstanbul’da Salim Konca tarafından açılan Odak özel Fotoğ
rafçılık Dersanesi Öğretim Yönetmeliğinin, Özel Okullar Genel Mü
dürlüğünün 14-2-1962 tarihi ve 227 sayılı teklif yazısı üzerine ili
şik örneğine göre kabulü hususunun Bakanlık Makamının tasvibi
ne arzı kararlaştı.
Uygundur.
2/IV /1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

I I I — Dersanenin öğretim, idare ve mali işlerini tanzim
ve denetler.
I V — Dersaneye ait her çeşit yazışmayı idare eder.

eder

b) Kâtip:
I — Müdür tarafından müessesese ile ilgili iş emirlerini yerine
getirir.
I I — Yazılan hazırlar, defterleri usulüne göre tutar, dosyala

rı düzenler ve saklar.
I I I — Müdeviml’arin sicilliler ile müessesenin mali, idari
sumatile ilgili bilgilerin açığa çıkarılmasından sorumludur.

hu-

c) Sayman:
Odak Özel Fotoğrafçılık Dersanesi Öğretim Yönetmeliği
Madde 1 — Kuruluş:

I — Müessesenin hesaplarım resmi kuyudatına vesair belgele
rini alâkalı kanunların tarifat ve mevzuatı dahilinde tutar ve mu
hafaza eder.

a)
İstanbul Fatih'te açılan Odak Özel Fotoğrafçılık DersaneI I — Piyasa rayicine göre dersane ile ilgili araçların mubaya
sinin gayesi, 13 yaşından büyük olan isteklilere amatör fotoğraf
amda
bulunur. Bu husustaki diretifi müdürden alır.
çılığı ve fotoğrafçılığı meslek edinenlere fotoğraf sanatını bütün
I I I — Öğrencilerden ders ücretlerini makbuz karşılığında tah
tef erruatile ve teknik olarak öğretmektedir.
sil
eder.
Madde 2 — Dersane, mesul müdürü tarafından idare edilir.
I V — Öğretmen ve hizmetlilerin ücretlerini verir ve vergileri
Madde 3 — Bölümler:
ni keserek ilgili vergi dairesine yatırır.'
a) Genel fotoğrafçılık
b) İhtisas grupları:
I — Operatörlük
II — Retüş
III — Laborant
VI — Foto ressamlığı
c)
d)
e)
f)

Amatör fotoğrafçılık
renkli fotoğrafçılık
Mektupla fotoğrafçılık
Tatbikat ve mesleki her çeşit geziler

I — Yurt içi gezileri
II
— Y urt dışı geziler
Madde 4 — öğretim :
a) Öğretim, müessesece seçilerek usulüne göre inha ve tayin
edilecek öğretmenler ve yardımcıları tarafından ilişik programa
göre yürütülür.
b) Derslerin hangi gün ve saatlerinde yapılacağı, günde okutula
cak derslerin çeşitleri ve saat tutarları, dersane idaresince yazı
lacak ve Millî Eğitim Müdürlüğünce tasdik olunacak iş yönet
melikte belirtilir.
Madde 5 — Dersanede:
a) Amatör fotoğrafçılık için 30 saat
Genel fotoğrafçılık için 60 saat
Renkli fotoğrafçılık için 30 saat
Mektupla fotoğrafçılık için 60 saat

V — Müessesenin iş gücü, mali ve idari genel durumu hakkında
müdüre beliği verir.

Madde 9 — Görevin Birleşmesi:
. Maddenin b ve c fıkralarındaki görevler lüzumunda bir şahıs
üzerinde birleştirilebilir.
Madde 10 — Sağlık İşleri:
a) Dersane ve lâboratuvarlarda birer ecza dolabı bulunduru
lur.
!b) Acil vakalarda gerekli tedbirler dersane idaresince
Madde 11 — Öğretmenler:

alınır.

a) Müfredat proğramma göre öğretmenlik görevini tam
rak yerine getirmekle mükelleftirler.

ola

b) Zamanında görevine gelmeyen öğretmenler, sebep ve maze
retlerini idareye bildirirler. Bildikmedikleri takdirde ders ücretle
rinden kesinti yapılır. Devamsızlığı ve başarısızlığı görülen öğret
menlerin görevlerine son verilir.
c) Öğretmenlere verilecek ücret karşılıklı anlaşmalarla
bit olunur.

tes-

Madde 12 — Kayıt ve kabül şartlan:
a) Okul yazar olup 13 yaşından aşağı olmamak.
b) Kötü hali ve şöhreti ve herhangi bir
mamak.

mahsumiyeti

bulun
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c) Türk Ceza Kanunun 403-404-418-429-436-491-493-495-503
508-510 maddelerinde yazı suçlardan bir veya birkaçı ile makkûm
edilmiş olmak.
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rından teşekkül eder. Kurul müfredat proğrammm detaylarını ha
zırlar. Altı ayda bir Mart ve Eylül aylarının ilk haftası toplana
rak dersane ve lâboratuvar geliştirme çarelerini müştereken araş
tırır. Mes:ekle ilgili anket açar, kritiğini yapar ve müdevimlerle
ilgili genel durumu gözden geçirir.

d) Aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmek.
1 — Kimlik cüzdanı örneği
2 — Sıhhat ve aşı raporu
3 — İki adet fotoğraf
4 — İyihal kâğıdı

Madde 16 — Öğretimin şekli:

5 — c Fıkrasında yazılı suçlardan biriyle
dair belge.

cezası

İdarenin uygun göreceği gruplar halinde, dersane lâboratuvar
ve gezilerde nazari ve tatbiki, ayrıca mektupla fotoğrafçılık olarak
müfıedat programına göre yürütülür. Mürecaatm çokluğu haricin
de idare sınıflara yazmakta muhtardır.

olmadığına

Madde 17 — Öğretmende Ehliyet:

Madde 13 — Ücretler:

Dersanede öğretmenlik yapacakların enaz lise ve maadil okul
lardan mezun olması şarttır, lâboratuvar çalışmalarında, ressam
lık işlerinde ise tahsil aranmaz, pratiği ve tercübesi olan ehliyetli
teknisyenler idarece seçilerek öğretmenğili inha olunurlar.

ıa) Ders ücretleri, her devre derslere başlamadan önce Valilik
çe tasdik edilecek tarifeye göre ve kurs devresi üzerinden peşin
alınır. Müessese, adlî ve idari sebeplerle ilgili makamlar tarafından
kapatılması halinde, ders yapılmayan günlere ait ücretler, müda
vimlere iade olunur.

Madde 18 — Disiplin Kurulu:

Disiplin bakımından müessese ile ilgili kesilenlerle sıhhi bir se
bep olmaksızın kursu kendiliğinden terk edenlere peşin alman üc
retleri geri verilmez.

1

— Müdevimler deırsanenin nizamlarına uymaya mecburdurlar.

2 — Müdevimler dersane ve lâboratuvarda dışardan
kabul edemezler.

b) Mektupla ders alacaklardan alınacak ücretler, 60 ders sa
ati, altı kısma ayrılmak suretiyle altı eşit taksitle peşin almır. Mü
essese, görevini zamanında yapmadığı takdirde, peşin alman ücret
ler, ilgililere hemen iade olunur.

ziyaretçi

Madde 19 — Mali Durum:
1 — Dersane, gelir ve giderlerini kanuni esaslar dahilinde
kayıtlandırır. Her yıl yapacağı bütçe ve bilonço ile mali durumunu
tesbit eder.

Madde 14 — Eşyalar ve Defterler:

c) Ders defteri

2 — Dersane gelirini müdevimlerden alınacak ücretler teşkil
eder. Bundan başka elde edilen para ve açınlar ile her çeşit fotoğ
rafçılık hizmetlerinden alman paralar müessesenin mali gücüne
katılır.

d) Gelen ve giden evraka ait defter ve dosyalar

Madde

a) Kayıt defteri

/

b) Yoklama defteri

e) Muhasebe defteri

20

— îş ve tatil zamanları:

a) Dersane yılın her ayında faaliyet halindedir.

f ) Karar defteri

b) Millî ve dinî bayramlarda faaliyet yapılmaz.

g ) İlgili yönetmelikte yazılı bilumum defterler.

Made 21 — Bu yönetmelikte bir hükme bağlanmamış olan
hususlarda özel okullar mevzuatma ve valilikten alınacak emre gö
re hareket olunur.

Madde 15 — Öğretmenler Kurulu:
Bu kurul müdür ve mevcut öğretmenlerden

veya

yardımcıla

BU DERGİDEKİ KANUNLAR. KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR,
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(Bu dergi 4-6-1962 de basılmıştır)

Ankara — Millî Eğitim Basımevi

T. C .
Mİ L L İ E Ğİ Tİ M B A K ANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E H ER HAFTA P A 
ZA R T ES İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
ABONE
TUTARI
M A L S A N Dİ KLAR l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA K BU Z Mİ LLİ EĞİTİM
B A K A NL I ĞI Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E
R İ L M E L i D İ R.

TEBLİĞLER DERGİSİ
4 HAZİRAN 1962

CÎLT: 25
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Karar Sayısı 6/392

SAYI: 1206
İstanbul Özel Derya Dersanesi Öğretim Yönetmeliği

KARARNAME SURETİ
Muhammen bedeli 15.000 (onbeşbin) lirayı aşan artırma, ek
siltme ve pazarlıklara ait ilânların yayınlanacağı gazeteler hakkmdaki 27/6/1950 tarihli ve 3/11442 sayılı kararnamenin 3 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
Maliye Bakanlığının
21/3/1962 tarihli ve 113307-1/4312 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar
kurulunca 20/4/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır.
C. Gürsel
CUMHURBAŞKANI

Madde 1 — İstanbul’da Kabataş Araba Vapuru İskelesi Karşısı
Setüstü Derya Han Kat 2 ve 3 da (Mithat Resnelioğlu)nun kuru
culuğu altında açılan Derya Özel Dersanesi’nin gayesi, her derece
deki okul öğrencileri ile bilumum istekleri fen, lisan ve bilumum
derelerden yetiştirmektir.
Madde

2

— Dersane, mes’ul müdürü tarafından idare edilir.

Kayıt ve kabul
Madde 3 — Dersaneye, okullarda kayıtlı öğrencilerle dışarıdan
imtihanlara girmek istiyenler ve 4. madde de belirtilen belgeleri
ibraz eden istekliler alınırlar.
Madde 4 — Dershaneye devam etmek istivenlerden şu belgeler
istenir:

27/6/1950 tarihli ve 3/11442 sayılı Kararnamenin 3 üncü mad
desinin değişik şekli
“ 3 — Balıkesir, Manisa, Uşak, Aydın, Afyon, Denizli, Muğla,
Burdur İsparta ve Antalya illeri'ne taallûk işlerde mahallî bir ga
zeteden başka Ankara'da çıkan gazetelerden biri ve İzmir’de çıkan
gazetelerden biri,
Diğer İllere taallûk eden işlerde, mahallî bir gazete’den başka
Ankara’da çıkan gazetelerden biri ve İstanbul’da çıkan gazetelerden
biri ile yayınlanması.”

a) Nufus cüzdanı
b) Öğrenim durumunu gösteren belge
c) Sağlık ve aşı raporu
d) Usulüne göre düzenlenmiş iyi hâl kâğıdı. Öğrencilerden istenmezMecburi ile tahsil yaşında olup da ilkokula devam etmeyen
ler dershaneye alınmazlar.
.
Ücret
;T

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:

Madde 6 — Dershane, ilğili makamlarca alınacak sıhhî tatil
kararı dışında her ne sebeple olursa olsun kapatıldığı takdirde, pe
şin alman ücretlerden ders yapılmayan saatlere isabet eden miktar
müdavimlere geri verilir.

Karar s: 71

Karar t: 7 Nisan 1962

Konu: 97 sayılı kanunun geçici 2. maddesi gereğince askerlik hiz
metlerini Bakanlığımızın emrinde öğretmen olarak yapan
lar h.
İlköğretim Genel Müdürlüğünün 8-12-1961 tarih ve 50690 sa
yılı yazısı üzerine, 97 sayılı kanunun geçici 2. maddesi gereğince
askerlik hizmetlerini Bakanlığımız emrinde başarı ile ilkokul öğ
retmeni olarak yapmış ve eğitim Tuğaylarmda 27 Ağust-os 1961-15
Eylül 1961 tarihleri arasında Bakanlığımızca açılan meslek dersleri
kursunda başarı göstererek kurs belgesi almış olanlardan.
a) Lise mezunu bulunanların:
222 sayılı kanunun 15. maddesinde sözü geçen “ meslek dersle
rinden ve bunların uygulanmasından” yapılması gerekli sıvanlan,
b) Lise dengi bir okuldan mezun bulunanların:
2 2 2 sayılı kanunun geçici 2 . maddesinda sözü geçen meslek ders
leri kursunu başarmış sayılmaları uygun mütallâa olunarak keyfi
yetin Bakanlık Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
6/IV/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Karar s: 70

Karar t:

6

Nisan 1962

Konu: Özel Derya Dersanesinin öğretim yönetmeliğinin kabulü h.
İstanbul da Mithat Resnelioğlu’nun karuculuğu altında açıl
masına izin verilen Özel Derya Dersanesi öğretim yönetmeliğinin,
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 23 Mart 1962 tarih ve 424 sayı
lı tek;if j azısı üzerine, ilişik örneğine göre kabulü hususunun Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
4/IV/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

N

â

Madde 5 — Ders ücretleri, her yıl derslere başlamadan önce
valilikçe tasdik edilecek tarifeye göre ve ders saati üzerinden aylık
hesabiyle veya on ders esası üzerinden pişin alınır.

Disiplin karariyle veya kendiliğinden müesseseden ilişiği ke
silenlere peşin alınmış olan ücretleri iade edilmez
Öğretim
Madde 7 — Öğretim takvim yılma göre olup devamlıdır. Mili
bayram ve genel tatillere dair olan kanunda yazılı günlerde öğr
etin yapılmaz.
Madde 8 — Derslerin, günün hangi saatinden hangi saatine
kadar devam edeceği ve haftada okutulacak derslerin çeşitleriyle
saat tutarları, Millî Eğitim Müdürlüğünce tasdik edilecek günler
vakit ve haftalık ders dağıtım cedveilerinde belirtilir.
Okul öğrencilerinin dersleri saat 20 den sonraya bırakılmaz.
Har ders 50 dakika sürer.
Madde 9 — Öğretimde, resmi okul proğramlan ve kitapları
takıp olunur. Derslerde hazır bulundurulması gereken ders araçları
dershane idaresince temin olunur.
Madde — 10 Öğretim, A özel ders, tek öğrenci tek öğretmen
veya B Grup olarak yapılır. Grup halinde öğretim, kız ve erkek
karma olarak yapılır. Müdavimlerin yaşlan ve ihtiyaçlan ayn grup
lar halinde yetişmelerini veya kız ve erkeklerin aynlmalannı ge
rektiren hallerde dersane idaresince tedbir alınır.
Madde 11 — İdare disiplin, defter ve dosya tutma işleri, resmi
okul mevzuatı gözönünde tutularak hazırlanıp valilikçe sasdik edi
lecek iç yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
öğretmenler
Madde 1 2 — Dershanenin mes’ul müdür ve öğretmenleri, Özel
OkuLar yönetmeliği hükümleri dairesinde inha ve tayin olunurlar.
Madde 13 — Dershanenin öğretmenleri arasında aynı zaman
da resmi ve özel okullarda vazifeli olanlar dershanede kendi sınıf
lan öğrencilerine ders veremezler.
Madde 14 — Bu yönetmelikte bir hükme bağlanmamış olan
hususlarda Özel Okullar mevzuatı’na ve valilikten alınacak emre
hareket olunur.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 112

Karar s: 74

Karar t: 12 Nisan 1962

4 Haziran 1962

Karar s:

Karar t: 26 Nisan 1962

Konu: İstanbul’da Özel Tarhan Kolejinin orta kısım 3. sınıfı ile lise
3 . sınıfının denkliğinin kabulü h.

Konu: Özel Yeşilyurt Orta Okulunun birinci ve ikinci
denkliğinin kabulü h.

İstanbul’da faaliyette bulunan Özel Tarhan Kolejinin orta kı
smı üçüncü sınıfı ile lise üçüncü sınıfının resmi ortaokul ve liseleierimizin aynı sınıflarına denk sayılması, Özel Okullar Genel Mü
dürlüğünün 28-3-1962 tarihli ve 462 sayılı teklif yazısı ile ilişiği
teftiş raporu üzerine, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mının tasvibine arzı kararlaştı.

İstanbul’da faaliyette bulunan ve ilk kısım sınıflanılın denkli
ği daha önce kabul edilmiş olan Özel Yeşilyurt Orta Okulunun bi
rinci ve ikinci sınıflarının resmi ortaokullarımızın 1 . ve 2 . sınıfla
rına denkliği Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 7 Nisan 1962 tarih
ve 503 sayılı teklif yazsı ile teftiş raporu üzerine, uygun görülerek
keyfiyet Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.

12/4/1962

Uygundur.
26/4/1962

N. Adil Erkman

Mehmet Arslaniürk

Millî Eğitim Bakam y.

Millî Eğitim Bakam y.

Uygundur.

Karar s: 82

Orta Öğretim Umum
Müdürlüğü
öğretim Şubesi
Sayı: 510.1 /5810,

16-4-1962

— Kayıt işlemine 1 Haziran 1962
3 Temmuz 1962 Akşamı son verilecektir

tarihinde

Karar t:

26 Nisan 1962

Konu: Özel Moran Orta Okulu birinci sınıfının resmi orta okul bi
rinci sınıfına denkliğinin kabulü h.

Konu: Lise ve ortaokullara alınacak parasız yatılı öğrenciler h.
1 — 890 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 22-3-1956 ta
rih ve 503. 5609 sayılı tamim ve 717 sayılı dergide yayımlanan ta
limatname hükümleri dahilinde lise ve ortaokullara bu yıl da para
sız yatılı öğrenci alınacaktır.
2 — Müsabaka imtihanında üstün basan gösteı*en İlkokul me
zunu erkek öğrenciler Almanca öğretim yapan İstanbul Erkek,
Fransızca öğretim yapan Galatasaray Liseleriyle İngilizce öğretim
yapan Kadıköy, Eskişehir, İzmir, Samsun, Konya ve Diyarbakır
Kolejleri Hazırlık sınıflarına kabul edileceklerdir.
3

sınıflarının

başıanacak

4 — İmtihanlar, Yönetmeliğin değişen 11 nci maddesi gereğin
ce yalnız Vilâyet Merkezlerinde ve Valilikçe uygun görülecek bir
okulda Millî Eğitim Müdürünün nezareti altında aşağıda gösterilen
tarihlerde yapılacaktır.
a — Türkçe, 4 Temmuz 1962 Çarşamba günü saat 9 da
b — Matematik, 5 Temmuz 1962 Perşembe günü saat 9 da
5 — Ana ve Babaları Millî Eğitim teşkilâtında fiilen çalışmak
ta olan veya bunlardan ölen veya emekliye ayrılanlarm çocukları için
de kontenjan ayrılacağı cihetle bu gibi öğrencilerin durumlarım
beîıemajhal listede çok açık olarak gösterilmesi lâzımdır.
— Bir kısım öğrencilerin imtihan kâğıtlarına imtihana giriş
sıra numaraları yerine kendi okul numaralarını yazdıkları görül
mektedir. Bunu önlemek için imtihan kâğıtlarına imtihana giriş sı
ra numaralarının imtihan gününde kendilerine duyrulması, bu hu
susun kâğıtların komisyona teslim sırasında kâğıt köşesi kapatıl
madan komisyon üyelerinden biri tarafından ayrıca kontrol edilmesi
gerekir.

İstanbul’da faaliyette bulnan Özel Moran Ana, ilk ve Orta
Oklunun Orta Kısım birinci sınıfının resmi orta okullarımızın bi
rinci sınfına denk sayılması, Özel Okullar Genel Müdürlüğünün
7 Nisan 1962 tarih ve 502 sayılı teklif yazısı ile tef iş raporu üzerine,
uygun görülerek keyfiyet Bakanlık Makamının tasrihine arzı ka
rarlaştı.
Uygundur.
.

26/4/1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y.

Karar s: 83

Karar t: 26 Nisan 1962

Konu: Diyarbakır Ziya Gökalp Özel Kültür Dersanesi öğretim yö
netmeliğinin kabulü h.
Diyarbakır’da Aynur Pmar’m kuruculuğu altında açılan Ziya
Gökalp Özel Kültür Dersanesi Öğretim Yönetmeliğinin, Özel Okul
lar Genel Müdürlüğünün 9-2-1962 tarihli ve 222 sayılı teklif yazısı
üzerine, aşağıdaki örneğine göre kabulü hususunun Bakan.ık Maka
mının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
26/4/1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

6

Gerekin yapılmasını rica ederim.
Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini
Millî Eğitim Bakanı
Karar s: 79

Karar t: 21 Nisan 1962

Konu: Kız Enstitüleri sınıf geçme ve imtihan yönetmeliğinin
maddesinin değiştirilmesi h.

42.

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 19 Mart 1962 tarih
ve 531/3497 sayılı teklif yazısı üzerine, Kız Enstitüleri sınıf geçme
ve İmtihan Yönetmeliğinin 42. maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesi hususunun Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Madde 42 — Kız Sanat Orta Okulları son sınıf öğrencilerinden
devam müddetini doldurmuş olanlar sınıfta okutulan bütün ders
lerden bitirme imtihanına tabi tutulurlar.
.
Yönetmeliğin 49, 50, 51, 52, 53. madde hükümleri Kız Sanat
Orta Okulu bitilme imtihanları için de aynen uygunlanır.
Uygundur.
2İ/4/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Ziya Gökalp Kültür Dersanesi Öğretim Yönetmeliği
Kuruluş:
Madde 1 — Diyarbakır'da Aynur Pmar’m kuruculuğu

altında

açılan Ziya Gökalp Özel Kültür dersanesinin gayesi, ders yılı içinde
derslerinden geri kalan çocukları derslerini normal takip edebilecek
duruma getirmek, ilk, orta, lise ve muadili okullarda ikmale kalan
çocukları imtihana hazırlamaktır.
Madde 2 — Dershane, mesul müdürü tarafından idare edilir.
Kayıt ve kabul:
Madde 3 — Dersaneye alınacaklardan şu belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı örneği
b) Öğretim durumunu gösteren belge
c) Usulüne göre düzenlenmiş iri hal kâğıdı (öğrencilerden is
tenmez)
*
d) Veli muvafakat belgesi
Ü cret:
Madde 4 — Ders ücretleri, her yıl derslere başlamadan önce
valilikçe tasdik edilecek tarifeye göre ve ders saati üzerinden aylık
hesabiyle peşin alınır.
Madde 5 — Dersane ilgili makamlarca alınacak sıhhî tatil ka
rarı dışında her ne sebeple olursa olsun kapatıldığı takdirde, peşin
alman ücretlerden ders yapılmıyan saatlere isabet eden miktar mü
davimlere geri verilir. Disiplin karariyle ilgisi kesilenlere peşin
alman ücretleri iade edilmez.
Öğretim:
Madde 6 — öğretim , bütün sene devam eder. Millî bayram
ve genel tatillere dair olan kanunda yazılı günlerde öğretim yapıl
maz.

<1
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Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Madde 7 — Derslerin, günün (hangi saatinden hangi saatine
kadar devam edeceği ve haftada okutulacak derslerin çeşitleriyle
saat tutarları, Millî Eğitim Müdürlüğünce tasdik edilecek günlük
vakit ve haftalık ders dağıtma cetvellerinde belirtilir. Okul öğrenci
leri saat 19. 30 dan sonraya bırakılmaz. Her ders etili dakika sürer.
Madde 8 — Öğretimde, resmi okullar programları ve resmi
okullar için kabul olunan kitaplar takibolunur. Derslerde bulundu
rulması gereken ders vasıtaları, dersane idaresince zamanında te
min olunur.
Madde 9 — Öğretim karma olarak yapılır. Müdavimlerin yaş
ları ve ihtiyaçları ayın gruplar halinde yetiştirilmelerini veya kız
ve erkeklerin ayrılmalarını hallerde, dersane idaresince tedbir alınır.
Madde 10 — D'ersanede idare, disiplin, defter veya dosya tutma
işleri, resmi okullar mevzuatı gözönünde tutularak hazırlanacak ve
valilikçe tasdik edilecek iç yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Öğretmenler:
Madde 11 — Dersanenin mesul müdürü ve öğretmenleri, öğret
menlik yetkisi olanlar arasından inha ve usulüne göre tayin olunur
lar.
Madde 12 — Dersanenin öğretmenleri arasında ayni zamanda
resmi ve özel okullarda vazifeleri olanlar, dersanede kendi öğren
cilerine ders veremezler.
Madde 13 — Bu yönetmelikte bir hükme bağlanmamış olan husus
larda özel okullar mevzuatı ve valilikten alınacak emre göre hare
ket edilir.
Karar s: 84

Karar t: 26 Nisan 1962

Konu: Türk Eğitim Demeğinin Zonguldak özel kolejinin ortaokul
3. sınıfının resmi ortaokulların aynı sınıfına denkliğinin ka
bulü h.
Zonguldak’ta faaliyette bulunan ve orta kısım 1. ve 2. sınıfla
rının resmi ortaokullarımızın aynı sınıflarına denkliği daha önce
kabul edilmiş bulunan Türk Eğitim Demeği Zonguldak özel koleji
nin orta kısım 3. sınıfının da resmi ortaokullarımızın üçüncü sını
fına denk sayılması, Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 11-4-1962
tarihi ve 523 sayılı teklif yazısı ile teftiş raporu üzerine uygun gö
rülerek keyfiyetin Bakanlık Makam mm tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
26/4/1962
Mehmet Arslantiırk
Millî Eğitim Bakanı y.
Karar s: 91

Karar t: 4 Mayıs 1962

Konu*. İzmir Özel Ak-Ay Akşam Lisesi son sınıfının resmi liseleri
mizin son sınıfına denkliğinin kabulü h.
İzmir’de faaliyette bulunan Ak-Ay Özel Akşam Lisesi Edebi
yat dördüncü sınıfının, resmi liselerimizin edebiyat bölümü son sı
nıflarına denk sayılması, Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 19 Mart
1962 tarih ve 384 sayılı teklif yazısı ile yaptırılan teftişe ait rapor
üzerine ve okulda yalnız son sınıfın bulunması dolayısiyle, diğer sı
nıfları da teşekkül ettikten sonra bütün sınıfların denkliğinin ye
niden düşünülmesi şartiyle 1961-1962 yılma mahsuz olmak kaydiyle, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur.
4/5/1962

Zatişîeri Genel Müdürlüğü
Sayı: 209.0. (12) /22253

7 Aralık 1961

17-8-1961 tarih ve 13312 sayılı muciple Bakanlığımız Teşkilâ
tına ait kadroların bir elden ve daha âdil bir şekilde tevziini sağ
lamak amacıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı Kadro Dairesi Müdür
lüğü kurularak bütün kadroların bu dairede toplandığı malûmdur.
Bu güne kadar terfi edemeyen öğretmen ve memurların terfi
leri sağlanmış, eldeki imkânlara göre Müdür Yardımcısı ve müs
tahdem kadroları da sıkışık okullara dağıtılmış bulunmaktadır.
Bakanlığımız üç yıllık kadro ihtiyacım karşılamak üzere ha
zırlanan kadro kanun tasarısı da Müdürler Komisyonuna sevkedilmek üzeredir.
Ayınca, Bakanlığımız öğretmenleriyle maaşlı ve ücretli memur
ları ayrı ayrı ve kıdem durumlarına göre sıraya alınmışlardır. İnhilâl eden kadrolar tutulan bu sıra cedveline göre tevzi edilmekte,
öğretmen ve memurlaltrm bağlı olduğu dairelere bildirilmektedir.
Terdiler için esasa taallûk eden bütün işler Genrf Müdürlüğü
müzce yapılmakta olduğundan işin sür’ati bakımından, terfi karar
namelerinin de doğruca Dairemizce çıkarılmasında fayda mülâhaza
edilmektedir. Esasen Teşkilât kanununun 15 nci maddesi (Vekâle
tin Memur ve Muallimlerine Ait Bütün Zati İşleri) Zatişîeri Mü
dürlüğü görür hükmüne de âmir bulunmaktadır. Bakanlık örgüt
Komisyonunun raporunda da bu husus belirtilmiş bulunmaktadır.
Tensip buyrulduğu takdirde gereğine müsaadelerinizi arzederim.
Uygundur.
7/Aralık/1961
Zatişîeri Genel Müdürü
Hilmi İncesulu
Şakir Soykal
Millî Eğitim Bakanı
Zatişîeri Genel Müdürlüğü
Sayı: 241.0(

)

Konu: İrfan ordusu mensuplarına Millet Meclisinin Sevgi ve güven
duygularının ifadesine dair.
VALİLİKLERE
Millet Meclisinin 23 Şubat 1962 tarihli 54 üncü birleşmesinde
“ İrfan ordusunun fedakâr mensuplarına, Mület Meclisinin sevgi ve
güven duygularının ifadesine” dair oy birliği ile verilen kararın bir
sureti aşağıya çıkarılmıştır.
Bakanlığımız mensuplarına duyurulmasını ehemmiyetle
rica
ederim.
Mehmet Arsîantürk
Millî Eğitim Bakam y.
MİLLET
Genel Sekreterliği

MECLİSİ
Kanunlar

Müdürlüğü

Konu: İrfan Ordusu Mensuplarına Millet Meclisinin Sevgi
ve Güven Duygularının İfadesine Dair
Karar No: 6
1962 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin kabulü münasebe
ti ile İrfan Ordusunun Fedakâr mensuplarına Millet Meclisinin sev
gi ve güven duygularına ifadesine Genel Kurulun 23 Şubat 1962 ta
rihli birleşimde oy birliği ile karar verilmiştir.

GENELGE :

5876

-

N. Adil Erkman

Özel Okullar Genel Müdürlüğü

Millî Eğitim Bakanı y.

VALİLİKLERE
Sayı: 500-1190

Karar s: 102

Sayfa: 118

Karaı* t: 4 Mayıs 1962

Konu: Eskişehir’de Özel Ultav İlkokulunun 1., 2., 3., ve 4. sınıfla
rının denkliğinin kabulü h.
Eskişehir’de faaliyette bulunan Özel Ultav İlkokulunun 1., 2.,
3., ve 4. sınıflarının resmi ilkokullarımızın aynı sınıflarına denk
sayılması, Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 19 Nisan 1962 tarih
ve 553 sayılı teklif yazısı ile teftiş raporu üzerine, uygun görüle
rek 'keyfiyetin Bakanlık Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
4/5/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

6-4-1962

222 Sayılı İlköğretim Kanununun 41. maddesinde ilkokulların
yıllık eylemli öğretim süresinin köylerde 170, şehirlerde 200 gün
olacağı belirtilmekte, bu sebeple ilkokulların, mezunlarım ancak
Haziran sonunda verebilecekleri anlaşırmış bulunmaktadır.
Bu durum gözönünde alınarak Bakanlığımıza bağlı resmî ko
lejlerin giriş imtihanları 3. Temmuz. 1962, parasız yatılı ortaokul
ve lise imtihanları da 4, 5/Temmuz/1962 tarihlerinde yapılacaktır.
İlkokul mezunlarının özel okulların giriş imtihanlarına katıla
bilmelerini mümkün kılmak bakımından bütün özel okul idareleri
nin, giriş imtihan günlerini, yukarıda açıklanan durumu gözönünde
bulundurularak ay ar lam alarmın ilgililere tebliğini rica ederim.
Nihat Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 114

DÜZELTMELER:

4 Haziran 1962

Stok Numara.

Cinsi.
Lira.

25
Şubat 1962 tarih ve 1192 sayılı Tebliğler Dergisinde yayım
lanan Okuma Odalarına saimalınacak kitaplar listesinin tarih ve
biyografi bölümünde yazılı Ekrem Altınkaynak’m “ Görülen İtalya”
adlı kitabı Doğan Kardeş Yayınlarımdan olmayıp “ Ercan Matbaası,
Cağaloğlu — İstanbul” adresinden 600 kuruş karşılığında temin edi
lebileceği düzeltilerek ilgililere duyurulur.
26
Şubat 1962 tarih ve 1192 sayılı Tebliğler Dergisinde yayım
lanan Okuma Odalarına satın alınacak kitaplar listesinin Felsefi
Eserler Bölümünde yazılı “ En Yeni Muaşeret Kaideleri” adlı kita
bın Remzi Kitabevi yayınlarından olmayıp” Anten Yayınevi, Ca
ğaloğlu Yokuşu No: 40-İstanbul” adresinden 2000 kuruş karşılığın
da temin edilebileceği düzeltilerek ilgililere duyurulur.
Süheylâ Arel tarafından yazılan 15 Mayıs 1961 tarih ve 1153
sayılı ders kitaplarına ait Tebliğler Dergisinde 125 kuruş fiyatla
yeralan “ Ev İdaresi I, II, III, IV” adlı eserlerin satış fiatmm 300
kuruş olduğu düzeltilerek ilgililere duyurulur.

Kuruş.

—

Luzum kâğıdı beher cildi Dos-

1

00

4

ya Öğrenim belgesi gönderme
Teskeresi

1

50

318

Demirbaş eşya

2

75

319

Demirbaş, Ambar, Depo,
yım cetveli ve tutanağı

3

00

313

(A )

219

Defteri Ders
Tavsif fişi

218
Lira

Krş.

Demirbaş

Öğrenci kütük
yapraklı)

icmal

cetveli

Esas
Teftiş

SaEşya

12

00

Raporu

2

60

2

50

13

50

Defteri

(10 0

Nahid Sırrı Örik tarafından dilimize çevrilen “ Coriot Baba” adlı eser
inkilâp ve Aka Kitabevleri Kollektif Şirketi tarafından üçüncü def’a
olarak yayımlanmıştır.
Ciltli 750, ciltsiz 500 kuruş karşılığında adı geçen Şirketin
“ Ankara Caddesi No: 95-İstanbul” adresinden temin edilebilecek
olan bu eser ilgililere duyurulur.

İLÂNLAR:
Ekim 1955 tarih ve 872 »ayılı Tebliğler Dergisinde yayım
lanan stok numaralı basılı evraktan aşağıda ismi yazılı evrak, kar
şısında gösterilen fiyatla satışa çıkartılmıştır.
10

İhtiyaç olan okullar “ Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğü Sultan
ahmet — İstanbul” adresinden peşin para mukabilinde temin ede
bilirler.
Stok Numara.
43
411

98
310

Cinsi.
Öğrencilerin sağlık
rını gösterir Rapor

Lira.
durumla

3

Postaya
verilen
taahhütlü
maddeler mahsus zimmet def
teri
Taahhütname ve Kefaletname
Karar Defteri

Kuruş.
70
70

1

Tebliğler Dergisinin 23 Ekim 1961 tarih ve 1-176 sayılı nüsha
sında yayımlanan İlân ile ilgilidir.
“ Türkiye Yeşilay Cemiyeti” tarafından düzenlenen “ Öğretmen
ler Arası Pyes Yarışması” mn sonuncu aşağıdadır.
Birinci

’ “ Düşman” adlı eseriyle “ Meîâhat Sayın”

ikinci

, “ Öteki Pencereler” adlı eseriyle “ Celal Göğüs”

Üçüncü

’ “ Hazineler Kum Dolu” adlı eseriyle “ Kenan Akıncı”

Dördüncü, “ Köye Giden Y ol” adlı eseriyle “ Mehmet Özer”
Birer armağan kazanan beş eser:
Bir Güneş Doğuyor

Melâhat Sezener

Şeytanın Zaferi

Mes’ude Kongar

Çilem Dolsun Artık

Sezai Doğan

—

25

Bir Hikâyem Var

Mustafa Çağıran

10

00

Yeşil Işık

Hayri Vuralhan

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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Ankara — Millî Eğitim Basımevi

T. C .
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M
B A K A NL I ĞI Y A YI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

11

HAZİRAN 1962

TEKNİKER OKULLARI GEÇİCİ YÖNETMELİĞİNDE

KARARNAM E:

DEĞİŞTİRİLEN MADDELER.

T. C.
Madde: 13

BAŞBAKANLIK
KANUNLAR VE

Seçme imtihanları, Okul Müdürlüğünün Başkanlığında o dersi«
ilgili öğretmenlerden kurulacak en az üç kişilik bir imtihan komis
yonu tarafından yapılır.

KARARLAR
Tetkik Dairesi

Adayların fazla olması halinde ayrıca, imtihanların normal yü
rütülmesi için okul müdürü tarafından sınıflarda yeteri kadar öğret
men görevlendirilir.

Karar Sayısı 6/345
KARARNAME SURETİ
• ')

Eski Eserlerle, tarihî kıymetlere ve müzelere karşı gösterdikleri
yakın ilgi dolayısiyle Antalya Valisi Turgut Kılıçer ile Konya Vali
si Rebii karatekin’in takdirname ile taltifleri; Millî Eğitim Bakanlılığının 21/2/1962 tarihli ve 732/516 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayı
lı Kanunun 9 uncu maddesinin (A ) bendine göre Bakanlar Kurulun
ca 29/3/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Cemal Gürsel
CUMHURBAŞKANI
Devlet Bakam
Başb. Yardımcısı
A. Eyidoğan

Devlet Bakanı
T. Fevzioğlu

Devlet Bakanı
N. Ökten

Devlet Bakanı ve
N. Su

Adalet Bakam
S. Kurutluoğlu

Millî Sa. Bakam
İ. Sancar

İçişleri Bakam
A. Topaloğiu

Dışişleri Bakam V.
T. Feyzioğlu

Maliye Bakanı
Ş. İnan

Millî Eğitim Bakam
H. İncesulu

Bayındırlık Bakam
E. Paksüt

Ticaret Bakam
İ. Gürsan

Sa. ve So. Y. Bakanı
S. Seren

Gü. ve Tekel Bakanı
Ş. Buladoğlu

Tarım Bakam
C. Oral

Ulaştırma Bakanı
C. Akyar

Sanayi Bakam
F. Çelikbaş

Ba, Ya. ve Turizm
Bakam
K. Evlıyaoğlu

Başbakan
I. İNÖNÜ
Devlet Bakanı
A. Doğan

Çalışma Bakanı
B. Ecevit

_

İmar ve İskân
ıBakam
M. Güven

Talim ve Terbiye Kurulu Kararları:
Karar s: 101

SA Y I: 1207

Karar t:

4 Mayıs 1962

Konu: Tekniker Okulları geçici yönetmeliğinin 13, 15, 46, 49, 50, 59,
61, 70, 72, 76 ve 81. maddelerinde yapılan değişiklik h.
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 16 Aralık 1961
tarih ve 428.0/16720 sayılı teklif yazsı üzerine, Tekniker Okulları
geçici yönetmeliğinin 13, 15, 46, 49, 50, 59, 61, 70, 72, 76 ve 81. nci
maddelerinin bağlı örneğe göre değiştirilmesi uygun görüldüğünden
keyfiyetin Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
4/5/1962
Millî Eğitim Bakanı y.
İmza
N. Adil Erkman

Madde: 15
Seçme imtihanları sonunda, adayların aldıkları not
göre bir sıra cetveli düzenlenir.

durumuna

Adaylar bu sıra cetveline ve t-esbit edilecek kadroya göre okula
alınırlar.
Madde: 46
Tekniker Okullarında bir ders yılı iki kanaat dönemine ayrılır.
Birinci kanaat dönemi Ekim ayının ikinci Pazartesi günü başlar.
Ocak ayının 31. günü öğleye kadar devam eder.
Şubat ayının birinci günü sabahından başlamak üzere 15 gün
lük bir dinlenme tatili yapılır. İkinci kanaat dönemine tatilinden
sonra başlanır. Gündüz Tekniker Okullarında derslere 31 Mayıs
akşamı, Akşam Tekniker Okullarında 28 Mayıs akşamı son verilir.
Akşam Tekniker Okullarında dinlenme tatili yapılmakla beraber ders
yılı bir bütün olup kanaat dönemlerine ayrılmaz.
Madde: 40
Üçüncü sınıflarda, yönetim kurulunca kararlaştırılacak bir
dersten öğrencilere öğretim yılı içinde bir proje yaptırılır. Proje
konusu, okutulmakta olan veya daha önce okutulmuş derslerle ilgüi
olarak öğretmen tarafından verilir.
Dışardan imtihanlara girecek olanlar proje konusunu okul ida
resinden temin ederler.
*
Madde: 50
Proje imtihanları, projesi yaptırılan dersin imtihanından önce
proje üzerinde sözlü olarak yapılır. Devamlı öğrenciler proje ve
diğer ödevlerini belirli sürelerde ilgili öğretmene, dışardan imtihana
girecek öğrenciler ise, yaptıkları projeyi en geç Nisan ayı sonuna
kadar okul idaresine teslime mecburdurlar. Projelerini vaktinde tes
lim etmeyenler ve projeden başarısız sayılanlar projesi yaptırılan
dersin genel imtihanına giremezler.
Projeden birinci genel imtihan devsinde başarısız sayılan öğ
renciler yeniden hazırlıyacakları projeleri en geç Ağustos ayı sonu
na kadar okul idaresine verirler.
Madde: 59
Gündüz Tekniker Okullarında her kanaat döneminde, her ders
ten en az üç, Akşam Tekniker Okullarında öğretim yılı içinde en
az dört yoklama yapılır. Yazılı yoklamaların tarihi ders öğretmeni
tarafından tesbit edilir ve öğrencilere bildirilir. Öğretmenler yokla
malar da verilen notlan öğrencilere bildirilecekleri gibi, birinci ka
naat dönemi notunu 25 Ocak, ikinci kanaat dönemi notunu en geç 31
Mayıs akşamına. Akşam Tekniker Okullarında ise yıl içi notunu
28 Mayıs akşamına kadar idareye verirler. İdareye verilen notlar
kesirsiz olur. Yoklamalarda bulunmayan öğrencilerin mazeretlerini
kabul edip etmemek dersin öğretmenine aittir. Mazereti kabul edi
len öğrenci dönemi içinde münferiden yoklanarak ilgili yoklama
için bir not verilir. Mazereti kabul edilmiyenler o yoklamada sıfır
not almış sayılırlar.

Sayfa: 116

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Madde: 61
Her dersin yıl içi notu, o yıl içinde alman kanaat notlarının
ortalamasıdır. Akşam Tekniker Okullarında yıı içi, notu, ders yılı
içinde alman notların ortalamasıdır.
Madde: 70
Herhangi bir dersin sınıf geçme notu, yıl içi notu ile genel imti
han notunun ortalamasıdır.
Genel imtihan notu, hem yazılı, hem sözlü yapılan dersler için
yazılı ve sözü imtihan notlarının ortalamasıdır. Akşam Tekniker
Oku..arının genel imtihanlarında 60 ve daha yukarı puan aımış
olanların yıı içi notu iıe genel imtihan notunun ortamması 50 puan
tutmadığı takdirde bu ortalama 50 ye ibiağ edilir.
Ortalama hesabında yarım notlar tam nota yükseltilir ve sınıf
geçme notu tam sayı olarak verilir.
Madde: 72
g ) Aksam Tekniker Okullarının birinci sınıflarında ikiden, ikin
ci sınıflarında ise borç.u ders.er dahil ikiden fazla dersten başarı
sız bulunanlar bu derslerin imtihanlarını müteakip yılın birinci ve
ikinci genel imtihan devrelerinde veremedikleri takdirde devamlı
Öğrencilik haklarını kaybedemer. Bu durumda oian öğrencilere ara
verilmeksizin oir yıl daha dışardan imtihanlara girme hakkı veri
lir. Bu son imtihanlarda da başarısız ders sayısını bir veya ikiye indirmiyen öğrencilere başka imtihan hakkı tanınmaz ve kayıtları si
linir. Bu dulumdaki öğrenciler başka Tekniker Okullarına da alına
maz.
h) Akşam Tekniker Okulu son sınıfında bulunan öğrenciler bir
birini takip eden en çok 3 yıl içindeki 6 imtihan devresinde (borçlu
dersier dahil)bütün derslerden başarı göstermeye mecburdur. An
cak:
Bu müddet içinde yalnız son sınıf derslerinden başarısız bulun
dukları ders sayısmı bir veya ikiye indiren öğrencilere aralıksız an
çok 4 devri daha imtihana girme hakkı verilir.
Üç yıl içindeki 6 imtihan devresinde borçlu derslerde başarı
veya son sınıf derslerinden başarısız bulunduğu ders
sayısmı en çok ikiye indiremiyen öğrencilerle son sınıftan başarısız
bulunduğu en çok i'ki dersi araıiksız 4 imtihanda veremiyenlerin
okulla ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrenciler başka Tekniker Okul
larına alınamazlar.
3 ağiayamıyan

i) İkinci veya üçüncü sınıflarda bir dersten devamsızlıktan ka
lan öğrencilerin iki dersten de borçlu bumnmaiarı halinde bu gibi
öğrenciler aynı yıl Haziran ve Eyiül dönemlerinde devamsızlıktan
kaldıkları ders hariç borçlu derslerinin ve bulundukları sınıfın imti
hanlarına girerler.
•
Bu durumdaki öğrencilerin üst sınıfa devam edebilmeleri için
devamsızlıktan kaldıkları dersle birlikte başarısız ders sayısını en
çok iki derse indirmiş olmaları lâzımdır.
Üst sınıfa devam hakkı kazanamıyanlar hususunda (g ) fıkrası
hükümleri uygulanır.
Madde: 76
Bir özür© dayansın veya dayanmasın pratiklerini tamamlama
yan öğrencilere diploma verilmez. Diploma defterleri Kasım ve Ni
san aylarında düzenlenir.
Madde: 81
Akşam Tekniker Okullarında dışardan imtihaniara giren öğ
rencilere, her sınıf için 6 devre imtihanına girebilme hakkı tanınır.
Bunlara: mnıf geçme, bir üst sınıfın imtihanlarına girebilme, kayıt
larının silinmesi ve okulu bitirmeleri gibi hususlarda devamlı öğren
cilere tatbik edilen hükümler uygulanır.
Bununla beraber,
a) Bir imtihan döneminde, hariçten imtihanlarına girdikleri sı
nıfın bütün derslerinden başarı gösteren veya borçlu dersler dahil
en çok iki dersten başarısız durumda olan öğrenciler müteakip im
tihan döneminde borçlu dersleriyle birlikte bir üst sınıfın imtihan
larına girebilirler.
b) Dışardan imtihanlara giren öğrencilerin askerlik görevleri
doıayısıyle imtihanlara ara verme.eri ha.inde terhis teskerelerine
göre askerlik müddeti içinde geçen imtihan hak.arım kullanmamış
sayılırlar.

11 Haziran 1962

TEKNİKER OKULLARI GEÇİCİ YÖNETMELİĞİNDE BAZI
MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN MUCİP SEBEPLER
Madde: 13
Bu madde daha evvel değiştirilmiş olan 3. maddenin (d) fıkrası
ile ilgilidir. Giriş imtihanı sorulan Bakanlığımızca gönderildiğinden
bu madde de ona paralel olarak değiştirilmiştir.
Madde: 15
Yapı.an seçme imtihanları sonunda aday öğrenciler için düzen
lenen sıralama cetvelinin her iki imtihanda alman notların ortala
masına göre yapılması iyi sonuç vermemektedir. İmtihanların birin
den iyi puan a.an bir öğrenci diğer imtihanda (o) puan daha alsa
bu gibi öğrenciler sıralama cetveline girebilmektedir. Bu şekilde alı
nan öğrencilerin randı mam da çok düşük olmaktadır.
Bu bakımdan Dairemiz Tekniker Okullarına alınacak öğrenci
lerin her iki imtihanda da daha evvel Bakanlığımızca tayin edilerek
okullara bildirilecek asgari bir seviyede başarı göstermiş olmala
rını esas olmaktadır.
Yukarıda açıklandığı üzere her iki imtihanda da belirli bir se
viyede başarı gösterenlerin sıralama cetveline girebilmesi için bu
maddeye yeni şeklinin verilmesi luzumlu görülmektedir.
(Madde: 46
Madde: 61
Madde: 70
Akşam Tekniker Okullarında yönetmelik hükümlerine göre yıl
içi yoklamaları yapılamamaktadır.
Bu durum, öğrencilerin derslere karşı lâkayıt kalmalarına fır
sat vermektedir. Meselâ Meslek Resmi dersinde bazı öğrenciler ken
dilerini resim çizmeye mecbur görmemekte ve yalnız yoklamada
bulunmak için sınıfa gelenlen bulunduğundan bu durumdaki öğren
cilerle iigiLenilmesi öğretmenleri meşgul eden bir problem olmak
tadır.
Öğretmenlerin elinde öğrencileri dersi dinlemiye mecbur edecek
bir müeyyide bulunmamakta bu sebeple randıman da düşük olmak
tadır.
Akşam Tekniker Okullarındaki öğrencilerin öğretim yılı içinde
derslerle daha ciddi meşgul olmalarını sağlamak ve sonuç olarak
verimi yükseltmek için bu okullarda da Gündüz Tekniker Okulları
gibi yıl içinde ara imtihanları yapılması luzumlu görülmektedir.
Yukarıda açıklanan sebeplerle ara imtihanları j-apılabilmesi
için ilgili üç maddede bu hususa engel oian hükümlerin kaldırılma
sı uygun bulunmaktadır.
Madde: 49
Bu maddede hangi dersten proje yapılacağı hususu tayin edil
memiş olduğundan, maddenin tatbikinde okul idareleri müşkülât çek
mektedir. Maddenin bu günkü şekıi, projelerin öğretmen nezaretin
de ve derste yapılmasını amir bulunmaktadır. Proje konusu yalnız
bir derse münhasır olmayıp diğer derslerle de ilgili olduğundan ve
ders saatleri aynı zamanda uzun müddet proje yaptırılmasına müsa
it bulunmadığından, bu hususun tatbiki de mümkün olmamaktadır.
Proj® imtihanında başarısız sayılan bir öğrencinin o devre hiç
bir genel imtihana girememesi adilâne görülmemektedir.
Bu sebeplerle 49. maddenin de yeni şekline göre değiştirilmesi
luzumlu görülmektedir.
Madde: 50
Öğretmenin ders yılı içinde verilen ödervleri inceliyerek noksan
larını belirtmesi tabiî’dir ancak; imtihan konusu olarak yaptırılan
bir projenin imtihandan önce öğretmen tarafından incelenerek nok
sanlarının belirtilmesi imtihan usullerine uygun bulunmamaktadır.
Projelerini vaktinde teslim etmiyenlerin o devrede hiç bir genel
imthana alınması da adilâne görülmektedir.
Projeden birinci devre genel imtihanlarında başarısız sayılan
lara dair de bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu sebeplerle 50. maddenin yukarıda açıklanan noksanlıkları
giderici ve ihtiyacı daha iyi karşılayabilectk bir şekilde yeniden dü
zenlenmesi gerekmiştir.
Madde: 72

^

Fıkra:
g)
Bu fıkranın eski şekli, aynı maddenin (a) ve (e) fıkralarıaa aykırı bir hüküm taşıdığından tatbikatında çeşitli anlaşamamaz-
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blklara yol açmaktadır. Bu sebeple (g ) fıkrası (a) ve (e) fıkraları
nın tatbikatına paralel olarak uygulanabilecek şekilde yeniden dü
zenlenmiştir.
r

Fıkra:
h) Bu fıkrayı her okul başka şekilde anlamakta ve netice ola
rak okullardaki tatbikatıda çeşitli olduğundan daimi bir anlaşama
maz lık konusu olmaktadır, (h) fıkrasının, değişik şekillerde anlaşılmıyacak bir hale getirilmesi, borçluluk durumlarının her okulda
aynen uygulanacak şekilde anlaşılır hale getirilmesi ve son sınıfta
bir ve>a iki dersten başarısız kalan öğrencilerin yeniden genel im
tihanlarına girebilmelerini sağlamak üzere değiştirilmesi zaruri gö
rülmüştür.
Madde: 76
■Akşam Tekniker Okullarında yılda bir defa diploma
düzenlenmektedir.

defteri

Bu durum diploma defterinin düzenlenmesinden hemen sonra
pratiklerini tamamlayan öğrencilerin diplomalarını almaları
için
uzun müddet beklemelerini icap ettirmektedir.
Okuldan mezun olan öğrencileri diplomalarını alabilmeleri için
uzun müddet bekletmemek üzere Nisan ayında da diploma defteri
düzenlenmesi luzumlu görülmüştür.

Sayfa: 117

3 — Özel öğretim kurumlanılın açılış, faaliyete geriş, denetleniş ve kapatılışı gibi temel işlemlerle ilgili esaslar elde mevcut olup
ha.en yüzlerce müessese bu esaslar dahilinde muamaleye tabi tutul
maktadır.
4 — Özel öğretim kurumlan ile ilgili mevcut esaslar, mektup
la özel öğretim yapacak kurumlar itibarı ile de tamamen kullanı
labilir, bu müssseselere de uygulanabilir nitelikte ve elestikiyyettedir.
5 — Muhabere ile (Mektupla) öğretim yapılacak özel kumru
ların da:
A
B
C
D
eldeki

— Açılma izni almaları;
— Öğretime başlama izni almaları;
— Çalışmalarının denetlenmesi;
— Lüzum görüldüğünde kapatılmaları zarurî ve tabiî olup,
mevzuat bütün bu işlemlerin icrasına imkân vermektedir.

6 — 5. Maddedeki esasilerin uygulamada nasıl işletileceği aşa
ğıda sıra ile gösterilmiştir.

A — Açılma îzıü (Ruhsat):
a) İzin Valilik yolu ile Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi
■üzerine alınır (Sair özel öğretim kurumlan gibi)
b) Kurucu’nun vasıfları talimatnamenin 24. maddesinde belir
tilmiştir.
c) Kumcu dilekçesinde:

Madde: 81
Akşam Tekniker Okullarında dışardan imtihanlara giren öğ
rencilere her sınıftaki deıler için ( 6 ) imtihan devresinde başarı gös
termesi şart koşulmakta ise de altındaki hüküm gereğince bası okul
larda da bir veya iki dersten başarısız kalanların üst sınıf imtihan
larına alındığı anlaşılmaktadır.
Bakamığımaza fazla bir külfet yüklemeden Tekniker
Okulu
mezunu olmak için hazırlanıp dışardan imtihanlara giren öğrenci
lerinde lehine olmak üzere bunlara da, devamlı öğrencilere tatbik
edilen sınıf geçme ve okulu bitirme hususlarının aynen uygulanması
uygun mütalâa edilmiştir.

Adını —- Soyadmı; adresini; yapmak istediği öğretimin maki
lerini, kuıumun adresini, kurum açma ve devam ettirme masraf
larının karşılanış şeklini; kurum faaliyetlerinin muhatabı olacak
şahısların kimler olacağını öğrencilerinden alınacak ücretin miktaıını \e almış tarzını; kendinin resmi bir görevi olup olmadı
ğını belirtecek ve dilekçesine kimlik cüzdanı sureti ile iyi hal kâğı
dını; tahsil derecesini gösterir belgesini; sağlık raporunu, 4 adet
fotoğrafım ekleyecektir.
Il
idare kumlu kararı üzerine Millî Eğitim Bakanlığı
görürse Açılma İzni’ni verir.

uygun

B — Öğretime başlama izni:
a) Açılma iznini alan kumcu, ilgili makama ikinci bir
verip “ Öğretime başlama izni” talep eder.

G E N E I G E L F R :
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 420/1-H828

26-5-1962

5877

.

Konu: Mektupla özel öğretimin düzen altına alınması h.
VALİLİKLERE
I — Özel kurumlar veya kişiler tarafından girişilmiş veya gi
rişilecek her tünü Mektupla Öğretim teşebbüs ve faaliyetlerinin
özel okullar yönetmeliği hükümlerine göre iişieme tabi tutulması
gerektiği Bakanlığımızca kararlaştırılmış bulunmaktadır.
Düzen altına alınmış olmak şartı ile, muhabere yolu ile öğ
retimin, bilhassa yitişkin vatandaşların eğitiminde çok verimli bir
rol oynıyabileceği muhakkaktır.
^
konuda, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Dairesinin
9/Mayıs/1962 tarih ve 1 2 1 sayılı karan şudur:
ı Özel kurumlar ve kişiler tarafından girişilecek her türlü mek
tupla öğıetim teşebbüsünün Özel Okullar Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülmesi hususu Özel Okullar Genel Müdürlüğünün Bakan
lık Makamından Dairemize havale olunan 2 0 Nisan 1962 tirh ve
420. 1-563 sayılı teklif yazısı üzerine uygun görülerek keyfiyetin
Bakamık Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.”
III
Mekıupja özel öğretim faaliyetlerinin bir nizam altına
alınması, denetim ve gözetimi sebepleri ile, özel okullar yönetmeli
ğinin bu faa.liyerier için ne yolda uygulanacağı aşağıda gösterilmiş
tir:
. !l - Anayasanın 2 1 . Maddesi “ .........................Eğitim ve Öğre
tim, Devletin Gözetim ve denetimi altmda serbesttir................
”
hükümünü vazetmiş bulunduğundan “ Mektupla Özel Öğretim” faali
yetlerinin de gözetim ve denetimi tabiî ve zarurîdir.
^
Özel teşebbüs taıafmdan girişilen bir öğretim faaliyeti
özel bir öğretim faaliyeti olduğu için, özel okullarla özel kurs ve
dershaneler gibi özel öğretim kurumlanılın tabi oldukları esaslara
tabi olmak gerekir.

dilekçe

b) Öğretime başlama izni talimatnamenin 1 2 . maddesinde is
tenen hususların kummun özelliğine göre yerine getirilmesi, tevsi
ki, kürümün yönetmeliği ile müfredat programının Bakankca
kabulü üzerine verilir.
c) Bu arada, 1 ) mektupla öğretimde kullanılacak ders metin
lerinin, bunları hazırlayanların kısa hal tercümeleri ile birlikte ince
lenmek ve onaylamak üzere Bakanlığa gönderilmeleri;
)
Öğretimde ders araç ve gereci olarak kullanılacak som lis
telerinin, problem ve egzersizlerin, ödevlerin, kart ve fotoğrafların
ve matbu reklâm, propağanda broşür veya malzemesinin örnekleri
nin de incelenmek üzere evraka ilâvesi zarurîdir.
2

C —

Ç a lış m a la r ın D e n e t le n m e s i:

a)
Kurum, denetleme yetkisini haiz olanlar tarafından heran:
muamele ve faaliyetlerinin mahiyeti, verimi, yönetmelik ve prog
ramlara uygumuk derecesi gibi hususlar yönünden teftişe tabî tu
tulabilir.
D — Kapatma:
a)
Teftiş ve denetlemelerin sonuçlan, Bakanlığı bu kararı al
mağa sevk ettiğinde kurum derhal kapatılır.
b — Mektupla öğel öğretim yapan bir kurum, Bakanlıkça in
celenip onaylanmış mazleme dışında öğrencilerine hiçbir matbu, tek
sir edilmiş, fotokopi halinde, elle yazılmış propaganda veya ders mal
zemesi sevk edemez; sevkettiği anlaşılan kurum derhal kapatılır.
IV
Millî Eğitim Bakanlığı, muhabere yolu ile özel öğretim
faaliyetinde bulunan kurumlar itiban ile, ilgili Bakanlıklarla işbir
liğinde ve malûmat teatisinde bulunur.
V — İliniz dahilinde, halen mektupla özel öğretim yapan kurum
lar mevcutsa, en kısa zamanda yukarıda açıklanan esaslara uyma
ları gerektiği bu kuramlara tebliğ edilecektir.
Açılma, öğretime başlama izinlerini usulüne göre almamış hiç
bir kurum, şahıs öğretim maksadı ile faaliyet gösteremez.
Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim.
H ilm i İn c e s u lu

Millî Eğitim Bakam

Sayfa: 118

Alilli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

ORTA ÖĞRETİM GENEL

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIAl AIÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-04692

30 Mart 1962

3. üncü Şubesi
Say: 503. 7411

8-5-1962

5878
Konu: Okul kitaplıklarında
bulundurul
makta olan kitaplar h.
Okul kitaplıklarında
bulundurulmak
ta olan kitaplar arasında bundan böyle İn
gilizce, Fransızca ve Almanca yayınlanan
ve öğrencilerin yabancı dil ve kültürlerinin
gelişmesinde yararlı olacak nitelikte bulu
nan mecmua ve gazetelere de yer verilme
sini rica ederim.

11 Haziran 1962

Sayı: 660.-04714

30 Mart 1962

5882

5880
Konu: “ Küçük Çoban” adlı eser h.

Konu: “ Atatürk ve Türk Çocukları”
eser h.

Kemal Sezer’in yayımladığı
“ Küçük
Çoban” adlı eserin ilkokullara tavsi edil
mesi uygun görülmüştür.

Lûtfi Oğuzcan’ın yayımladığı “ Ata
türk ve Türk Çocukları” adlı eserin öğren
cilere tavsiyesi uygun görülmüşltür.

“ Kemal Sezer; Selçuk İlkokulu öğret
meni - Sivas” adresinden 100 kuruş karşılı
ğında temin edilebilecek olan bu kitabın
ilgililere duyurulmasını rica ederim.

“ Lûtfi Oğuzcan, Posta Kutusu
258Alersin” adresinden 200 kuruş karşılığın
da temin edilebilecek olan bu kitabın ilgi
lilere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar

N. Adil Erkman
Alüsteşar

Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini

adlı

Alilli Eğitim Bakam y.

Alilli Eğitim Bakam y.

Alilli Eğitim Bakanı y.

YAYIAl MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı:

614.9 04459

26 Mart 1962

YAYIM AIÜDÜRLÜĞÜ

YAYIAl MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 660.-05538
Sayı: 660.-04712

5879

30 Mart 1962

5881

Konu: Eray Okul Dergisi’nin 23. sayısı h.

'

13 Nisan 1962

5883
Konu: Türkiye Köylü Gazetsi h.

Nihat Eray’m yayımladığı “ Eray Okul
Dergisi’nin 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarına ait
23. sayısının ilkokul öğretmen ve öğrenci
lerine tavsiyesi uygun görülmüştür.,,

Yeditepe
Yaymevi’nin
Yayımladığı
“ Anadolu Tanrıları” adlı eserin öğretmen
lere duyurulması uygun görülmüştür.

Ali Kaptanoğlu’nun 15 günde bir ya
yımladığı “ Türkiye Köylü
Gazetesi’nin”
Halk Eğitimi Alerkezlerine, halk dershane
lerine ve okuma odalarına tavsiye edilme
si uygun görülmüştür.

“ Nihat Eray: P. K. 1175-Istanbul”
adresinden 25 er kuruş karşılığında temin
edilebilecek olan bu derginin ilgililere du
yurulmasını rica ederim.

“ Yeditepe Yayınevi, P, K. 77-İstanbuT adresinden 300 kuruş karşılığında te
min edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

Beher sayısı 100 kuruş karşılığında,
“ I. Beyler 846. Sokak No: 43 Kat 3-îzmir”
adresinden temin edilebilecek olan bu ga
zetenin ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Konu: “ Anadolu Tanrıları” adlı eser h.

N. Adil Erkman
Alüsteşar

N. Adil Erkman
Alüsteşar

Alilli Eğitim Bakam y.

Alilli Eğitim Bakam y.

N. Adil Erkman
Alüsteşar
Alilli Eğitim Bakam y.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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Ankara. — Milli E ğiti» B**ım*vi

T. C.
M İ L L İ E Ğİ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E H E R HAFT A P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
AB ON E
TUTARI
MALSANDIKLAR l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA KB UZ Mİ LLİ EĞİ Tİ M
B A K A N L I ĞI Y A YI M M U D O R L U Ğ O N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
18 HAZİRAN 1962

CİLT: 25

KARARNAM E:

SAYI: 1208

denkliği daha önce kabül edilmiş bulunan özel kültür kolejinin orta
3. sınıfı ile lise 2. sınıfının da resmi orta okul ve liselerimizin aynı
sınıflarına denkliğinin kabulü, Özel Okullar Genel Müdürlüğü
nün 28 Nisan 1962 tarihli ve 608 sayılı teklif yazısı ile teftiş rapo
ru üzerine, uygun görülerek keyfiyetin Baikanlık Makamının tasvip
lerine arzı kararlaştı.

T. C.
BAŞBAKANLIK
KANUNLAR VE
KARARLAR
Tetkik Dairesi
Karar Sayısı 6/432

Uygudur.
9/5/1962

KARARNAME SURETİ

*

N. Adil Erkman

1962 Malî yılı içinde, 2490 sayılı kanun gereğince, eksiltmeye
çıkarılacak inşa ve tamir işlerine ait eksiltme şartnamelerinin alâkalı maddelerine, lüzum görülen hallerde, aşağıdaki metnin, liste
sinde gösterilen malzemenin tamamı veya bir kısmı ile birlikte ilâ
vesi; Bayındırlık Bakanlığının 9/4/1962 tarihli ve 2/232-2945 sayı
lı yazısı üzerine, Bakanlar kurulunca 28/4/1962 tarihinde karar
laştırılmıştır.

Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 103

^

-

Karar t: 4 Mayıs 1962

Konu: Zonguldak’ta faaliyette bulunan Zağlı Dersanesi öğretim
yönetmeliğinin 1 . ve 7. maddelerinin değiştirilmesi h.

Cemal Gürsel

Zonguldak’ta Sancar Edgiier’in kuruculuğu altında faaliyette
iken
Berin Zağlı’ya devredilen ve “ Zağlı Özel Lisan Desanesi” adı
CUMHURBAŞKANI
ile faaliyet tine devam eden özel dersanenin öğretim yönetmeliğinin
1
— Keşif fiatlarına esas teşkil eden ve inşaatın bünyesinde
birinci ve yedinci maddelerinin aşağıdaki örneğine göre değiştirilmesi,
girecek veya yardımcı olarak kullanılacak olan çimento, her türlü
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 7 Nisan 1962 tarihli ve 500 sayı
demir ve çelikîdemir, çelik ve fonttan-înamül borular ¡kereste,benzin
lı teklif yazısı üzerine, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mazot,makina yağı,petrol,dinamit,barut Hatlarında sözleşmeye bağ
mının tasvibine arzı kararlaştı.
lı listede yazılı esas fiatlara nazaran bir değişiklik olduğu veya işin
Uygundur.
gerektirdiği zaruretler muvacehesinde idarenin yazılı olarak mü
saade ettiği mahallerden (memleket dahilindeki değişik maheller
ile dış memleketlerden) alınmaları neticesinde bir değişiklik husule
geldiği takdirde, esas fiatla fatura fiatma göne hasıl olan bedel far
kı, mütahhit karı ve umumî masraf ilâve edilmeksizin ve eksiltme
tenzilâtı düşülmeksizin istihkak raporlarına ilâve veya tenzil olunur.
1 — Bu malzemenin miktarları, idarede mevcut analizlere ve
idarece kabul edilmiş usullere göre tespit olunur.
2 — Aşağıdaki listede yazılı malzemenin bedelleri satmalma
faturalarındaki Hatlarına tabi olarak ve mukavele projesinde tasrih
edilen esaslara göre ödenir.
3 — Fiatları Türk Resmî Makamları tarafından tesbit edilme
yen malzeme ve işçilik faturalarının; dış memleketler için konsolos
lukça, memleket dahili için mahalli Ticaret Odasınca tasdikli olma
sı şarttır.
LİSTE:
I — Klime ve havalandırma tesisat malzemesi,
II — Soğuk hava depoları malzemesi,
III — Mutfak ve Çamaşırhane makinaları ve tesisat melzemesi,
IV — Ameliyathane, röntgen ve sterilizasyon cihazaları ve mal
zemeleri,
V — Asansör tesisatı malzemsi,
VI — Telefon, Yangın, ihbar, adam arama vesair hususi zayıf
akım tesisleri malzemsi,
VII — Doğramalarda kullanılacak avadanlıklar,
VIII — Döşeme Malzemsi,
IX — Tecrit Malzemesi,

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:
Karar s: 102

4-5-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Zonguldak’ta Faaliyette Bulunan özel Zağlı Dersanesi öğretim
Yönetmeliğinin 1. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Yönetmelik
Madde 1 — Zonguldak’ta Sancar Edgüer’in kuruculuğu altında
faaliyette iken Berrin Zağlı’ya devredilerek “ Özel Zağlı Dersa
nesi” adı ile faaliyetine devam eden Özel Dersanenin 1. ve 7. mad
deleri, aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir.
Madde” 1 — ZunguMak’ta Sancar Edgüer’in kuruculuğu altın
da faaliyette iken Berrin Zağîı’ya devredilen ve “ Özel Zağlı Lisan
Dersanesi” adı ile faaliyetine devam eden Özel Dersanenin geyesi,
isteklileri İngilizce, Fransızca, Almanca, Matematik, Cebir, Geometri,
Kimya ve Fizik derslerinden yetiştirmektir.
Öğretim:
Madde 7 — Dersler, Ağustos ayının 1 inden, Haziranın 1 ine
kadar devam eder, istekli bulunduğu takdirde, yaz tatillerinde de
Kurslar açılabilir. Millî Bayram ve tatillere dair olan kanunda yazılı
günlerde öğretim yapılmaz.
Madde 2 — Bu yönetmelik hükümleri 4/V/1962 tarihinde yü
rürlüğe girer.
Karar s: 104

Karar t:

9

Mayıs 1962

Konu: İstanbul - Özel Kültür Kolejinin orta okul 3 . sınıfı ile lise
2 . sınıfının resmi orta okul ve liselerin aynı sınıflarına denk
liğin kabulü h.
İştanbuTda faaliyette bulunan ve orta kısım 1 . ve 2 . sınıfları
ile lise 1 . sınıfının resmi orta okul ve liselerimizin aynı sınıflarına

Karar t: 8-5-1962

Konu: Özel Levent Kolejinin Lise 2 ve 3. sınıflarının resmi liseleri
mizin aynı sınıflarına denk sayılması h.
İstanbul’da faaliyette bulunan ve diğer sınıflarının
denkliği
kabul edilmiş olan Özel Levent Kolejinin Lise 2. ve 3. Sınıflarının
da resmi liselerimizin aynı sınıflarına denk sayılması, özel Okullar
Genel Müdürlüğünün 28 Nisan 1962 tarihli ve 607 sayılı teklif yasızı

¡Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 120

ile teftiş raporu üzerine, uygıın görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
8/5/1962
Hilmi İncesulu
Millî Eği'tim Bakanı

18 Haziran 1962

Madde 7 — Dersanede resmi okul programları ve kitapları ta
kıp olunur, gerekli araç ve gereçler, dersane idaresince temin olu
nur.
Madde 8
Müdavimlerin yaşları ve ihtiyaçları veya cinsivetleri ayrı gruplar halinde yetiştirilmelerini lüzumlu kıldığı haller
dışında öğretim karmadır.
İdare ve Disiplin:

Karar s: 105

Karar t: 9 Mayıs 1962

Konu: Özel Lâleli Kolejinin Orta Kısım 2. ve 3. Sınıfları ile Lise
1 . ve 2 . sınıflarının resmi okullarımızın aynı sınıflarına denk
sayılması h.
¡İstanbul'da faaliyette bulunan ve orta kısım 1 . sınıfının resmi
orta okul 1 . sınıfına denk sayılması daha önce kabul edilmiş bulu
nan Özel Lâleli Kolejinin orta kısım 2. ve 3. sınıfları ile lise 1. ve
2 . sınıflarının, resmi orta okul ve liselerimizin aynı sınıflarına denk
sayılması, Öezl Okullar Genel Müdürlüğünün, 28-4-1962 tarihli ve
606 sayılı teklif yazısı ile teftiş raporu üzerine, uygun görülerek
keyfiyetin Bakanlık Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
8/5/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Madde 9 — idare ve disiplin işleri, resmi okullar mevzuatı gözönünde tutularak hazırlanacak ve valilikçe tasdik edilecek iç yönet
melik hükümlerine göre yürütülür.
Madde 10 Dersane mesul müdürü ve öğretmenleri, özel okullar
talimatnamesi hükümleri dairesinde inha ve tayin olunurlar. Dersa
ne öğretmenleri arasında ayni zamanda resmi ve özel diğer okul
larda vazifeli olanlar kendi öğrencilerine bu dersanede ders vere
mezler.
Madde 1 1 — Bu yönetmelikte bir hükme bağlanmamış olan hu
suslarda; resmi ve özel okullar mevzuatı ve valilikten alınacak em
re göre hareket olunur.
Madde 12 — Bu yönetmelik 18-5-1962 tabirinde yürürlüğe gi
rer.

Karar s: 132
Karar s: 131

Karar t: 18 Mayıs 1962

Konu: İstanbul özel On Dersanesi Öğetim Yönetmeliğinin kabu
lü h.
/
İstanbul'da Zeki Göksu tarafından açılan özel “ On Dersanesi” öğretim.yönetmeliğinin, aşağıdaki örneğine göre kabulü, Özel
Okullar Genel Müdürlüğünün 18 Nisan 1962 tarihli ve 551 sayılı
teklif yazısı üzerine, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
18/5/1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğ-itim Bakanı y.

İstanbul
Özel On Dersanesi Öğretini Yönetmeliği
Kuruluş:
Madde 1 — İstanbul’da Zeki Göksu’nun kuruculuğu altında açılan
Özel On Dersanesinin Gayesi, İlk, Orta, Lise ve Sanat Enstitüleri
öğrencileriyle dışardan imtihanlara girmek isteyenleri, zayıf olduk
ları derslerden imtihanlara hazırlamaktır.

Karar t: 18 Mayıs 1962

Konu: Lise ve Ortaokullar Disiplin Yönetmeliğinin 1 0 . Maddesinin
değiştirilmesi ve 41. maddesine bir fıkra eklenmesi h.
Orta Öğretim Genel Müdüliiğünün 13 Mart 1962 tarih ve
520/2733 sayılı teklif yazısı üzerine Lise ve Ortaokullar Disiplin
Yönetmeliğinin 1 0 . Maddesinin aşağıdaki örneğe göre değiştirilmesi
41. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi uygun görüldüğünden
durumun Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
118/5/1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

Madde 1 0 — Tembih, ihtar ve tekdir cezalarının ertelenmesi
yoktur. Diğer cezaların ertelenmesi veya başka ceza ile değiştiril
mesi bu cezaları tasdike yetkili disiplin kurullarının karariyle olur.
Bakanlık disiplin kurulu; gerek kendi kararlarından ve gerekse okul
ve üst disiplin kurulu kararlarından lüzum gördüklerini her zaman
resen tetkike ve bu kurullarca verilen her çeşit kararlan değiştir
meğe veya kaldırmağa veya tembih, ihtar ve tekdir cezalarından
gayri Cezaları ertelemeğe ve olağanüstü hallerde bu kurullarca ve
rilebilecek her türlü kararı bizzat vermeğe yetkilidir.

Madde 2 — Dersane mesul müdürü tarafından idare edilir.
Madde 3 — Dersaneye devam etmek istiyenlerden,
a) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya örneği,
ib) Öğrenim belgisi,
c) Sağlık ve aşı raporu,
d) Usulüne göre tanzim edilmiş iyi hal kâğıdı (yalnız öğrenci
olmayanlardan istenir.)
Ücret:
Madde 4 — Her yıl derslere başlamadan önce valilikçe tasdik
edilmiş tarifeye göre, ders saati üzerinden aylık veya on ders esası
üzerinden peşin olarak alınır.
Madde 5 — ilgili makamlarca alınacak sıhhi tatil kararı dışın
da dersane, her ne sebeple olursa olsun, kapatılırsa peşin alman üc
retten ders yapılmayan saatlere isabet edecek miktar müdavimlere
iade olunur. Disiplin kararıyle çıkarılanlara, kendiliğinden dersaneyi terkeden'lere peşin alman ders ücreti iade olunmaz.
Öğretim:
Madde 6 — Dersane Millî Bayram ve genel Latil günleri dışın
da bütün yıl açıktır. Öğretim Millî Eğitim Müdürlüğünce tasdik
edilecek gıimük vakit ve haftalık .ders dağıtım cetvellerine göre
yapılır. Okul öğrencilerinin ders saatleri saat 19. 30 dan sonraya
bırakılmaz. Ders süresi 50 dakikadır.

Madde 41 — ....
Okul disiplin kurullarının, işbu yönetmelikte yazılı tabiî üyeleri
ile veya Millî Eğitim Müdürünün diğer okul öğretmenlerinden seçe
ceği üyelerle teşkili imkânsız olan hallerde üst disiplin kurulları
geçici olarak okul disiplin kurulu işlerini yürütmekle görevlidirler.

Karar s: 140

Karar t: 28 Mayıs 1962

Konu: Kadıköy Özel Kız Kolejinin Lise 3. Sınıfının denk sayılma
sı h.
İstanbul — Kadıköy’de faaliyette bulunan ve diğer sınıflarının
denliği daha önce kabul edilmiş olan Kadıköy Özel kız Koleji Lise
üçüncü sınıfının resmi liselerimizin aynı sınıfına denk sayılması,
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 1 1 Mayıs 1962 tarihli ve 659 sa
yılı teklif yazısiyle teftiş raporu üzerine, uygun görülerek keyfi
yetin. Bakanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
26/5/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

H
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yin edildikleri yerlere gitmedikleri ve müstafi duruma
sık sık görülmektedir.

Müdürler Komisyonu Kararı:
Karar s: 405.1-208

(Karar t: 11 Mayıs 1962

Konu: İstanbul — Tophane Erkek Sanat Enstitüsü adının (İstan
b u l— Maçka Ekkek Sanat Enstitüsü) olarak değiştirilme
si h.
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 3 Mayıs 1962 ta
rihli ve 5 7 3 4 sayılı teklif yazısı incelendi; işin gereği düşünüldü:
İstanbul — Tophane Erkek Sanat Enstitüsü, binası 1958 yılın
da istimlâk edilerek yıkılması üzerine Maçka’da başka bir binaya
nakledilmiş bulunduğundan bu Enstitüsünün adının, teklif veçhile,
(İstanbul — Maçka Erkek Sanat Enstitüsü) olarak değiştirilmesi
uygun olacağına ve gereken tescil muamelesi yapılmak üzere işbu
kararımız kopyalarının Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğün
ce görülerek Zatişleri Genel Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş Bakanlık Makamının tasdiklerine sunulur.
Uygundur.
11
Mayıs 1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

düştükleri

Müstafi duruma düşmüş mecburi hizmeetli öğretmenler hakk nda gerekli tazminat takibatı yapılmaktadır.
Bu arada bazı Valiliklerce mecburi hizmetli olup vazifesine gitmiyen öğretmenlere “ öğretmene ihtiyaç dolayısiyle” ücretle ders
verilmekte, bu sebepten birçok okullarımız öğretmensiz kalmakta
kırı hareket edilmektedir.
ve 789 sayılı kanunun 8 . maddesini tadil eden 1338 sayılı kanuna
da aykırı hareket edilmektedir.
Bu tamim alındığında İliniz dahilindeki orta dereceli okullara
ücretli öğretmen olarak tayin edilmiş olanların mecbiri hizmetli
olup olmadıkları incelenecek, mecburi hizmetlilerin ücretli öğret
menlik görevine 789 sayılı kanunun 8 . maddesini değiştiren 1338 sa
yılı kanun gereğince son verilecektir.
Bundan böyle kanun ahkâmına uymayanlar hakkında da gerek
li takibat yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve ilgililere duyurulmasını ehemmiyetle rica
ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

özel Okullar Genel Müdürlüğü

G E N E L G E L E R :

Sayı: 235.0Anl420

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 000.2-7007

-

3-5-1961

24/4/1962

5886
VALİLİKLERE

5884
Konu: Derbent Bucağı h.
Konya ve Kocaeli İllerine bağlı Derbent Bucağının isim benzer
liği dolayısiyle, il adlarının da yazılması hakında İçişleri Bakanlığınden alman 13 Nisan 1962 tarihli ve 3761 sayılı yazının bir örne
ği aynen aşağıca çıkarılmıştır.
Bilgi edilmesini ve gereğince- işlem yapılanasım rica ederim.

Öğretim yılı içinde veya yaz tatilimden istifade ile yurt dışına
meslekî incelemelerde bulunmak üzere gitmek için Bakanlığımız
dan izin isteyen Özel Okul yönetici ve öğretmenlerinin, bundan böy
le, izin dilekçelerine inceleme proğramlarım eklemeleri ve dönüşle
rinde inceleme sonuçlarını bir rapor halinde Bakanlığımıza gönder
meleri lüzumlu görülmüştür.
Gereğini rica ederim.
-

N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Sayı: 236.oA-1587

İLLER İd. Gn. Md.
Şube

2.

No: 22102/0-1-3761
*

13-4-1962

Konu: Derbent Bucağı h.

28/4/1962

5887
Konu: Azınlık Okullarımızın Müdür Yardımcılıkları h.
VALİLİKLERE

Millî Eğitim Bakanlığına
Konya İli Derbent Bucağı İle Kocaeli İli Derbent Bucağının
isim benzerlikleri dolayısiyle Muhaberede birçok yanlışlıklara sebe
biyet verildiği Konya Valiliğinden alman 3-4-1962 gün ve yazı işleri
kalemi 2/1/210/853 sayılı yazıdan anlaşılmıştır.
Bubakımdan her iki Bucak ile yapılacak muhaberelerde İl ismininde zikredilmesi işlemin selâmeti bakımından zaruridir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin bu şekilde yapılmasını rica ede
rim.
Fethi Tansuk
Müsteşar Muavini
İçişleri Bakam y.
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
Nakil Şubesi
Sayı: 230

26/Mart/1962

5885
Konu: Mecburi hizmetli öğretmenlere ücretli ders verilmemesi h.
VALİLİKLERE
Bakanlığımıza karşı hizmetle yükümlü bazı öğretmenlerin ta

I — Azınlık Okullarımızda mevcut iken, I-VIII-1949 tarih ve
543 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan, Özel Okullar Müdürlü
ğünün 93/2-2565 sayılı genelgesi ile kaldırılmış Müdür yardımcılık
larının, VII. Millî Eğitim Şûrası’nm da kararı gereğince, tekrar ih
dası faideli görülmüştür.
II — A ) Kadro imkânları elverdikçe bu okullara tayin edile
cek Müdür yardımcıları, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğret
menleri arasından seçileceklerdir.
B) Müdür yardımcıları, okullarındaki Türkçe ve Türkçe Kül
tür dersleri öğretmenlerinin der3 içi, ders dışı eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin ve eğitsel kollardaki çalışmalarının, okulun genel
çalışma programı içerisinde, yönetmelik ve emirlere uygun olarak
düzenlenip yürütülmesinden, okul müdürleri ile beraber, birinci de
recede sorumlu tutulacaklardır.
C) Bu görevlerine ilâveten müdür yardımcıları, okulların işlem ve
faaliyetlerinin kanun, yönetmelik ve emirlerine göre cereyanını sağ
lamada okul müdürlerine yardımcı da olacaklardır. İlgililerin bu
alandaki başarıları da, okulların teftişinde müfettişlerimizce önem
le dikkate alınacaktır.
III — Okul müdürleri, yardımcılarının çalışma yer ve imkân
larını sağlayacaklardır.
Gereğini rica ederim.
Hilmi İncesulu
Millî Eğitim Bakam

Sayfa: 122
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YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-04716

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

30 Mart 1962

Sayı: 660.-04722

18 Haziran 1962

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

30 Mart 1962
Sayı: 660.-04850

5890

5888
Konu: “ Ailede
eser h.

Herkesin

dokturu”

adlı

Prof. Dr. Nuri Ergene’nin yazdığı, înkilâp ve Aka Kitabevleri Kollektiif Şirketi’nin yayımladığı “ Ailede herkesin dokto
ru” adlı eserin tavsiyesi uygun görülmüş
tür.
“ İnkilâp ve Aka Kitabevleri
koli.
Şti., Ankara Caddesi No: 95-İstanbul” ad
resinden 1 0 lira karşılığında temin edilebi
lecek olan bu kitabın ilgililere duyurulma
sını rica ederim.

Konu: “'Esbabı Mucibeli Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası” adlı eser h.
Hakkı Şinasi Ünver’in
yayımladığı
“ Esbabı Mucibeli Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası” adlı eserin ilgililere tavsiyesi
uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ Şinasi Ünver, Başbakanlık Neş
riyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü Şe
fi - Ankara” adresinden 400 kuruş karşılı
ğında temin edilebilecek olan bu kitabın il
gililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.

N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.

31 Mart 1962

5892
Konu: “ Küçük Çoban ile Peri” ve
Sıpa” adlı kitaplar h.

“ Minik

Yusuf Ziya Bahadmlı’nm yayımladığı
“ Küçük Çoban ile Peri” ve “ Minik Sıpa”
adlı eserlerin ilkokul birinci devre öğrenci
lerine tavsiye edilmesi uygun görülmüştür.
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımevlerind m ” veya “ Yusuf Ziya Bahadmlı; Hür Ya
yınlar Sahibi, Ankara Cad. No: 54-İstanbul” adresinden her biri 1 0 0 kuruş karşılı
ğında temin edilebilecek olan bu kitapların
ilgililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar
.
Millî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650. 04849

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-04719

30 Mart 1962

31 Mart 1962
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

5891
Konu: Türkiyeye Sokulması ve Dağıtılma
sı yasak edilen kitaplar h.

5889
Konu: “ Anayasalar ve Siyasal
adlı eser h.

Belgeler”

“ Dr. Server Feridun’un yayımladığı
Anayasalar ve Siyasal Belgeler” adlı ese
rin tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinden” veya “ Dr. Server Feridun, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Esas Teş
kilât Hukuku Asistanı - İstanbul” adresin
den 2 0 lira karşılığında temin edilebilecek
olan bu kitabın ilgililere duyurulmasını ri
ca ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar

Avrahrn Yarmolonshy tarafından ya
zılıp 1959 yılında Nev York’ta basılan “ Ro
ad to Révolution - İhtilâle Giden Yol” ve
1948 yılında Nev York’ta basılan “ Mandgement in Russıan Industry and Agricul
ture - Rusya’da Ziraat ve Endüstri Alanın
da Şevki İdare” adlı İngilizce kitapların,
Türkiyeye sokulması ve dağıtılması 15
Mart 1962 tarih ve 5/310 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yasak edilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve bu kitapların ele
geçecek nüshalarının Bakanlığımız Yayın
Müdürlüğüne gönderilmesini önemle rica
ederim.
.
N. Adil Erkman
Müsteşar

Millî Eğitim Bakanı y.

Millî Eğitim Bakam y.

Sayı: 83/122-2708 04851

31 Mayıs 1962

5893
Konu: “ Şermin” adlı eser h.
1
usuf Zıya Bahadırlı’nın yayımladığı
Şermin” adlı eserin üçüncü baskısının ilk
okul ikinci devre öğrencileri ile ortaokul
öğrencilerine tavsiye edilmesi uygun gö
rülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinden” veya “ Yusuf Ziya Bahadmlı; Hür Ya
yınlar Sahibi, Ankara Caddesi No: 5 4 İs
tanbul” adresinden 2 0 0 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.
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Konu: İlköğretim Genel Müdürlüğünün
15 Aralık 1961 gün ve 51867
yazısı üzerine Millî Eğitim Mü
dürleri ve İlköğretim Müdürle
ri Yönetmeliği h.
İlköğretim Genel Müdürlüğünün 15
Aralık 1961 gün ve 51867 sayılı teklif ya
zısı üzerine “ Millî Eğitim Müdürleri ve
İlköğretim Müdürleri Yönetmeliği” nin ili
şik örneğine göre kabulü hususunun Ba
kanlık Makamının tasviplerine arzı karar
laştırıldı.
Uygundur.
¡24-5-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE

müfettişi, sağlık merkezi ve sağlık ekipleri
ve beslenme eğitimcileri, teknik uzmanlar
ve “ millî eği'tian inceleme ve danışma ku
rulu” nda görevli olanlar millî eğitim mü
dürü tarafından, mevzuat dairesinde kendi
lerine verilen görevleri yaparlar. Bunlar
kendilerine verilen işlerden millî eğitim
müdürüne karşı sorumludurlar.
Madde 3 — İlköğretim Müdürleri; il
idaresi kanunun hüküml -* dairesinde ilçe
nin ilköğretim islerin yürüten şube başka
nı olup ilçedeki mecburi ve isteğe bağlı ilk
öğretim işlerini yürüten şube başkanı olup
ilçedeki mecburi ve isteğe bağlı ilköğretim
kuramlarının ilk merciidir. Bu sınıfla ilçe
deki ilköğretim ve halk eğitimi işleryle il
gili, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri
uygular.
Madde 4 — İlköğretim müdürlüğünün;
şartları elverişli olan yerlerde okullardan
birinde, olmadığı takdirde ayn bir binada
bir bürosu ve işlerinin çokluğuna göre yereteri kadar memur ve hizmetlisi bulunur.

Mad'de 5 — İlköğretim müdürlerine ge
rektiği zaman ilçe merkezi ilkokul müdürY ÖNETMELİĞİ
lernden en kıdemlisi vekâlet eder.
Madde 6 — Millî eğitim müdürleri, her
I
türlü resmi yazışmalarını il idaresi kanunu
ÖRGÜT
hükümlerine göre yaparlar.
Madde 7 — Millî eğitim müdürlerine
Madde 1 — Millî eğitm müdürleri il
gerektiği
zaman millî eğitim müdür yar
idaresi kanunu hükümleri dairesinde ilin
dımcılarından
biri; yardımcı bulunmayan
bir idare şube başkanı ve bu sıfatla Millî
yerlerde ise orta dereceli öğretim kuramla
Eğitim hizmetlerinde Bakanlığın il teşkilâ
J / tının başıdır. Millî Eğitim müdürleri il için
rından en yükseğinin iş başındaki en kıdemli
müdürü vekâlet eder.
deki yüksek okullarla doğrudan doğruya
Millî eğitim müdür yardımcısı ve orta
bakanlığa bağlı kuruluşlar hariç olmak
öğretim kuramları müdürlerinin izinli ve
üzere:
a)
Mecburi ilk öğretim kurumlanndan mazeretli bulunduğu günlerde millî eğitim
müdürünün münasip göreceği ilköğretim
resmi ve özel ilkokullar (gündüzlü, pansi
müfettişi vekâlet eder.
yonlu, yatılı ilkokullar, bölge ilkokulları,
Madde 8 — İl millî eğitim dairesi kül
gezici ilkokullar, gezici öğretmenlikler) ye
tür,
personel ve hesap işleri olmak üzere
tiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
üç
ana
bölüme ayrılmıştır. Bunlardan:
özel eğitim ve öğretime muhtaç çocuklar
a) Kültür işleri bölümü, millî eğitim
için kurulan okullar ve yurdlar, sınıflar ve
kuramlarının,
eğitim,
öğretim, ölçme ve
gezici öğretmenliklerin.
değerlendirme,
yönetim
işleriyle kütüpha
ıb) İsteğe bağlı ilköğretim kuramların
ne, müze, halk eğitimi, özel eğitim, sağlık,
dan okul öncesi eğitim kurumlan, tamam
beslenme ve beden eğitimi, öğretici filmler,
layıcı sınıflar ve kursların.
öğretmenlerin
işbaşında yetiştirilmeleri,
c) Her çeşit resmi ve özel orta, mesle
teftiş,
inceleme,
ilköğretim kurulları, mec
ki ve teknik öğretim kurumlan ve kursla
buri öğretim, ilköğretim haftası ve diğer
rının,
tören, istatistik, evrak.
d) Halk eğitimi kurumlan ve kursla
b) Personel işleri bölümü; sicil, il mil
rının,
lî
eğitim
disiplin kurulu, soruşturma, tâyin,
e) Kitaplıklar, okuma odaları ve müze
nakil, becayiş, terfi, kadro ve izin.
lerin,
c) Hesap işleri bölümü; bütçe, maaş,
f ) öğrenci yurtları ve pansiyonlannm,
yolluk
yapı, onarım, satın alma, okulların
g) Özel dersane, sınıf ve kursların,
genel giderleri, ve her türlü masraf ve
Yetkili yönetim ve denetleme mercii
ödenek, demirbaş eşya, mefruşat, ayniyat,
dir.
gibi işlere bakar ve bu işlerle ilgili kayıt,
Madde 2 — Millî Eğitim müdür yar
defter
ve dosyaları tutar.
dımcıları, ilköğretim müfettişleri, halk eği
Bu bölümlerden her biri, bir müdür
timi büro başkanları, millî eğitim sağlık
İLK ÖĞRETİM MÜDÜRLERİ

yardımcısı ile yeteri kadar memur tarafın
dan yönetilir. îş hacmi fazla olan millî eği
tim dairelerinde bu ana bölümler de ayrıca
bölümlere ayrılarak müdür yardımcısı ve
memurların sayıları ihtiyaca göre arttırıla
cağı gibi işi az olan illerde bu bölümlerin
ikisi veya üçünün işleri bir müdür yardım
cısında,yardımcı olmıyan illerde ise yerine
göre, muamelât müdürü veya şefi, mümey
yiz veya başkatip tarafından idare edilir.
Madde 9 — Millî eğitim dairesi kale
minde ilin iş hacmine göre bir veya her
bölüm için birer büro şefi bulunur. Bunlar:
Millî eğitim dairesi ile ilgili her türlü ka
yıt, defter ve dosyaların muntazam tutul
masını, işlerin zamanında yapılmasını sağ
lar.
Madde 10 — Millî eğitim dairesinin
büro, memur ve hizmetlileri millî eğitim
müdürünün inhası üzerine vali tarafından
atanır.
II
MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN
GÖREVLERİ
Madde 11 — Millî eğitim müdürlerinin
yönetim işleriyle ilgili göreveri şunlardır:
1 — Kanun, tüzük, yönetmelik, pro
gram ve emirlerle kendilerine verilen gö
revleri yapmak,
2 — Bulunduğu ilin her alandaki mil
lî eğitim meselelerini incelemek her dere
deki okul ve ihtiyaçlarını tesbit ederek
kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, ol
mayanları yetkili ve ilgili makamları bil
dirmek,
3 — İl içindrki millî eğitime ait bina
lardan, tesislerden, ders araç ve gereçle
riyle vasıta ve imkânlardan bütün eğitim
kuramlarının bir plân dahilinde faydalan
maları sağlamak,
4 — İlin millî eğitim işlerini daha iyi
yürümesi ve gelişmesi için uygun bulduğu
tedbirler hakkında valiye ve Bakanlığa tek
liflerde bulunmak.
5 — 222 sayılı kanun hükümlerine gö
re okullara arsa, arazi, temin etmek ve
yapım işlerini izlemek,
6 — Mecburi öğrenim çağındaki öğ
rencilerin okullara, yetiştirici ve tamamla
yıcı *ınıflara ve kurslara d avamlarım sağ
lamak, öğretim yılı başında ilk ve orta de
receli okullara kaydolan öğrencilerin bir
okulda veya bazı okullarda yığmak yapma
maları için, gerekli tedbirleri almak.
7 — Divan, mezraa ve dağınık mahalle
ler halindeki okulsuz köyler için bölge okul
ları, gezici okul, gezici öğretmenlik, yetiş
tirici mahiyeri; ekurslar ve sınıflar açmak.
8 — Okullara alabileceklerinden fazla
gelen öğrencileri diğer okullara yerleştir
mek, kayıt dışı öğrenci bırakmamak,

Şayia: 124
9 — “ İlk öğrettim kurulu” nun karar
larına ve il millî eğitim bütçesine göre yok
sul öğrencilerin kitapları ve ders levazımı
nı sağlamak, öğrencilerin yiyecek ve giye
cek noksanlarının giderilmesine çalışmak,
10 — Okul-aile birlikleri ve öğrenci
koruma dernekleri kurulmasını teşvik ve
bunların işlerinin yolunda gidip gitmediği
ni izlemek.
11 — Okul kitaplarının satışında Ba
kanlıkça tesbit edilen vasıf ve şartlara ri
ayet edilip edilmediğini gözetmek.
12 — İlin millî eğitim işleri hakkında
İstatistik Genel Müdürlüğünce istenen bil
gileri vaktinde toplayıp göndermek.
13 — Millî Eğitim Bakanlığınca iste
nen bilgileri vaktinde göndermek.
14 — Her öğretim yılı sonunda ilin
millî eğitim hizmetleriyle ilgili lüzum gör
düğü konuları Bakanlığın ilgili dairelerine
birer rapor halinde bildirmek.
1!5 — Okulların katılacağı tören, ve
yarışmalara -ait programlarının okul mü
dürleriyle birlikte hazırlamak ve uygula
mak.
16 — İl içinde ve kendi idareleri altın
daki bütün eğitim kurnalarının “ ayniyat
muharipleri yönetmeliği” hükümlerine gö
re görülmesi gerekli işleri yaptırmak,
17 — Millî eğitim dairesinde gerekli
iş bölümü yapmak, yazışma ve işlemlerin
çabuk, düzgün ve sıhhatli yürütülmesini,
gerekli kayıt, defter ve dosyaların tutulma
sını sağlamak,
18 —• Özel okul, kurs, dershane, öğ
renci yurdu ve pansiyon açmak üzere va
lilik yolu ile müracaat edenlerin isteklerini
inceleme ve gereğini yapmak.
19 — Ruhsatsız olarak okul, kurs,
dershane
açtırmamak ve açılanlar varsa
derhal takibata geçerek kapattırmak, arap
harfleriyle öğretim yapılmamasını dikkat
ve hassasiyetle izlemek.
20 — İlk ve otta derecedeki okullarda
sınavların yönetmeliklere uygun şekilde ce
reyanını sağlamak ve mümeyyizlerini seç
mek ve onaylamak, orta dereceli okulların
ders dağıtım çizelgelerini okul müdürleriyle
birlikte düzenlemek.
21 — “ Basma yazı ve resimleri derle
me kanunu” ve bu kanunun uygulanmasına
dair yönetmeliğe göre millî eğitim müdür
lüklerince yapılacak işlerin vaktinde ve yo
lunda yapılmasını sağlamak.
22 — Okul ve kültür kurumîariyle il
gili olarak arttırma eksiltme ve ihale ka
nunu gereğince kurulmuş olan komisyona
başkanlık etmek veya uygun gördüklerine
yetki vermek.
23 — İl ilköğretim kurulunun ikinci
başkanlığını yapmak.
24 — Orta öğretim kurumlannin gerek
devlet bütçesinden, gerekse yurd ve pansi
yon ödeneğinden yapılan masraflarını in
celemek, denetlemek, ve hesapların usulüne
uygun şekilde tutulup tutulmadığına bak
mak.
Madde 12 — Millî eğitim müdürlerinin
kültür işleriyle ilgili görevleri şunlardır:
t — Kanun, yönetmelik, program ve
emirlerle tesbit edilen eğitim amaçlarının
okullarda gerçekleştirilmesini sağlamak.
2 — Bunun için millî bünyemize uygun
luğu kabul edilen eğitim ve öğretim metot
larının gereği gibi uygulanıp uygulanmadı
ğını gözetmek.
3 — Öğretim kuramlarında Türk Dev

Millî Eğitini Bakanlığı Tebliğler Dergisi
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rimi esaslarının uygulanmasını yakından
takip etmek, kültür kuramlarını ve öğren
cileri her türlü zararlı, yıkıcı ve gerici et
kilerden korunmak.
4 — Türk tarihi, Türk dili, Türk müzi
ği ve Türk sanatları alanındaki kültür çalışmalariyle yakından ilgilenmek,
5 — Okullarda öğrencilerin bilgi sevi
yelerini yükseltmek, verimi artırmak için
gerekli tedbirleri almak.
6 — Halk için olduğu gibi, öğrenciler
için de okul içinde ve dışında kitaplıklar
açılmasını, bunların zenginleştirilmesini ve
herkesin bu kitaplardan istifadelerini sağ
lamak.
7 — Öğretim kuramlarında yönetmeli
ğinde tesbit edilen esaslar dahilinde, müsamereler tertiplenmesine ve temsiller veril
mesine çalışmak.
8 — Bakanlıkça kabul edilen ders ki
taplarının, öğrencilerin eline vaktinde geç
mesini sağlamak.
0
— “ İl ilköğretim kurulu” nun karar
larına ve ilin millî eğitim bütçesine göre
her yıl yoksul öğrencilerin okul kitabı ve
ders levazımını sağlamak,
10 — Öğretim kurumîariyle öğrenci,
öğretmen ve hizmetlilerin sağlık işleri ve
beslenme eğitimi programlarının uygulanlanmasını yakından izlemek.
11 — Okullarda gençlik, kızılay, koope
ratif gibi sosyal teşeküllerin gelişmesini,
çalışmalarının yolunda gitmesini sağlamak.
12 — Öğretmenlerin genel meslekî bil
gilerini artırmak üzere, toplantı, kurs se
minerler tertiplemek, ilkokul öğretmenleri
nin iki aylık yaz tatili dışındaki zaman
larında, kabul edilen program gereğince,
yapı.acak meslekî çalışmalara katılmaları
nı ve bu çalışmaların verimli olmasım sağ
lamak.
13 — ilk öğrenimlerini bitirdikleri hal
de orta dereceli okulllara gidemiyen mec
buri öğrenim çağındaki çoçuklar için ta
mamlayıcı, öğrenim çağı dışında kalan genç
ler ve halk için yetiştirci mahiyette kurs
lar, sınıflar, halk dersaneleri açlmasını,
bunların araç, gereçlerini verimli şekilde
çalışmalarını sağlamak.
14 — 222 sayılı kanun hükümleri ve
“ ilköğretim kuramları yönetmeliği” esas
ları dahilinde köy, bucak, ilce ve il ilk öğ
retim kurallarını işler hale getirmek, okul
idarelerinin öğrenci velileriyle münasebet
lerini ve okul — aile birliği çalışma— larını
düzenlemek.
15 — Öğrencileri ve gençleri zararlı
neşriyattan korumak için gerekli tedbirleri
almak ve dikkate değer gördüklerini vali
lik yolu ile Bakanlığa bildirmek,
16 — Öğrencilerin ve gençlerin bedeni
gelişmeleri için spor alanları, oyun, dinlen
me, kamp yerleri, yüzme havuzlan tesisine
çalışmak.
17 — II içinde tarih, sanat ve turizm
yönünden değerli olan anıtların, eserlerin
korunması, kültür ve folklor
araçlarının
kaybolmaması, il içinde yapılan kazıların
yolunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri
almak ve gerekli hallerde kovuşturmalarda
bulunmak.
48 — Tarihi anıtların tescili müzelerin
zenginleştirilmesi, eski eserlerin aranması,
bulunanların haber verilmesi ve tarihi mo*
noğrafiler hazırlanması yolunda devet mü
zelerine her türlü yardımda bulunmak, dev
let müzesi olmayan yerlerde bu işleri doğ
rudan doğruya yapmak.
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19 — Rehberlik ve araştırma merkez
lerini denetlemek ve çalışmalarını kolay
laştırmak.
Madde 13
Millî eğitim müdürlerinin
peibonel işleriyle ilgili görevleri şunlardır:
1. — Millî eğitim müdürü:
a) İlk öğretim müdürlerinin,
b) Mecburi ve isteğe bağlı şehir ve
kasaba ilk öğretim kuramları müdürlerinin,
c) Azınlık ve yabancı okulların Türk
çe, Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi
öğretmenlerinin atanmalarını valilik yolu
ile Millî Eğitim Bakanlığına teklif eder.
2 — Millî Eğitim Müdürü:
a) ildeki ilk öğretim kuramları öğret
men ve memurların,
b) İlkokullardaki muvakkat öğretmen
ve vekili öğretmenlerin,
c) ilk öğretim kuramları sağlık ve
beslenme eğitimi işlerinde
görevli sağlık
müfettişleri,
bölge
doktorları,
gezici
Sağlık ekipleri ve gezici
ekipler sağlık
merkezi personelinin,
d) II millî eğitim teşkilâtı memurları
nın,

e) Kütüphane, halk okuma odaları, ye
tiştirici ve tamamlayıcı mahiyetteki gezici
ve sabit kurslar memurlarının,
f ) ilk ve orta dereceli okullar müdür
yardımcıları dle köy okulları müdürlerinin,
g) ilk öğretim müfettişlerinin teftiş
bölglerine atanmalarını, valiliğe teklif eder.
3 — Millî eğitim müdürü atanmalarım
teklif veya inha ettiği millî eğitim mensup
larının gerekli belgeleri ile tasdikli ve fo 
toğraflı fişlerini de teklif ve inha evrakına
bağlar.
4 — Millî eğitim müdürü; ilk öğretim
müfettişleri ve ilkokul öğretmenlerinden il
dışı taıhriİlerini isteyenlerin
dilekçelerini
tayin, nakil, tahvil yönetmeliği esasları da
hilinde ve zamanında vilâyet yolu ile Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderir.
5 — Millî eğitim müdürü her yıl ma
yıs ayı sonunda gelecek ders yılında köy,
şehir ve kasaba okullarının açılma ve ka- panma tarihleriyle mevcut ilkokul öğret
men sayılarını ve gelecek eğitim yılının öğ
retmen ihtiyacının örneğine uygun bir cet
vel halinde valilik yolu ile Millî Eğitim
Bakanlığına bildirir.
6 — Millî eğitim müdürleri; il emrine
verilen il içinde yerleri değiştirilen öğret
menlere ait değişiklik çizgileriyle birlikte
kadro tenkis, tahsis çizelgelerini valilik yo
lu ile zamanında Bakanlığa gönderirler.
7 — Millî eğitim müdürü, milli eğitim
mensuplarından görevlerinde üstün başarısı
tesbit edilenlere takdirname verilmesini va
liliğe veya valilik yolu ile Bakanlığa teklif
eder.
8 — Millî eğitim müdürü kendi idare
leri altındaki okul ve kuramlarda çalışan
öğretmen ve memurlara gerektiği takdirde
788, 1702, 1888 ve 4357 sayılı kanunlarda
kendi yetkisi içinde gösterilen cezaları ve
rir.
9 — Millî eğitim müdürü gerektiği
takdirde il millî eğiti mmensuplarından lü
zum görülenlerin işden el çektirilmelerini
sebepleriyle birlikte valiliğe teklif eder.
10 — Millî eğitim müdürü, hastalanan
öğretmenlerle millî eğitim
mensuplarının
okul doktoru, resmi tabiıb ve sağlık kuru
lundan aldıkları sıhhî mezuniyet raporların
dan üç aya kadar mezuniyeti gerektirenle
rin tastikini vilâyete daha, fazla mezuni-
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yeti ‘cap ettirenleri de Millî Eğitim Bakan
lığına lığına gönderir.
11 — Millî eğitim müdürü; millî eği
tim mensuplarından yaş haddini dolduran
larla emekliye ayrılmak isteyenlerin emek
li sandığı kanunu hükümleri dahilinde
emeklilik işlerini yapar, meslekte aczi tesbit oluıtan, yetersizlikleri ve yıprandıkları
görülenler hakkında da il disiplin kuru
lundan geçirilerek reyzen emekliye sevk
tekliflerinde bulunur.
12 — Millî eğitim müdürü, hastalıkla
rı ve özürleri sebebiyle görevlerinden ay
rılan öğretmenlerin sınıflarının boş kalma
ması ve derslerinde aksamaması için gerek
li tedbirleri alır ve bir haftadan fazla olan
ayrılmalar için vekil öğretmen çalıştırıl
masını sağlar.
1 3 — Millî eğitim müdürü, ilk öğreti
min bütün görevlilerine, zaruri ve acil
durumlarda yılda üç defayı geçmemek üze
re iki güne kadar izin verebilir ve hasta
lıktan başka bir engel yüzünden o güne
kadar izin isteyen il merkez ilçesi öğret
menlerinin mezuniyetleri hakkında il maka
mına düşüncelerini bildirir.
Madde 14 — Millî eğitim müdürlerinin
hesap işleriyle ilgili görevleri şunlardır:
1 — Millî eğitim müdürü bulunduğu
ilin millî eğitim bütçesini il genel meclisi
nin açılmasından önce hazırlıyarak gerek
çeleriyle ve 222 sayılı kanunun 79. mad
desinde açıklanan plân ve programla bir
likte valilik makamına verir.
2 — Millî eğitim müdürü, 222 sayılı

kanunun 76. maddesine uyularak o yılın
gelirine göre özel idare ve belediye bütçe
lerine konulacak ödenekleri daha önceden
tesbit ederek bunun için ayrılan fonda
toplanması hususunda valilik makamı nezdinde teşebbüs eder ve zamanında bankaya
yatırılmasına çalışır.
3 — Millî eğitim müdürü, vilâyet özel
idare bütçelerinin millî eğitim kısmına ko
nan ödenekleri okulların ve öğrencilerin ih
tiyaçları gözönünde tutularak ilçe üzerine
böler ve il daimi encümeninden karar al
dıktan sonra üç nüsha olarak hazırlıyacağı
bölüm ve cetvellerinden birer nüshasını özel
idare müdürlüğüne, diğerini ilçe ilk öğre
tim müdürlüklerine gönderir, bir nüshası
nı da dairesinde bu maksatla açılan dosya
sında saklar.
4 — Millî eğitim müdürü veya yardım
cısı millî eğitim işleri için vilâyet özel ida
re bütçelerine konan masraf ödeneğinden
merkez
ilçesine ait olanların
tahakkuk
amirliğini yapar.
5 — Millî eğitim müdürü, vilâyet mer
kezinde bulunan orta öğretim müesseselerine ait masrafların tahakkuk amirliğini
yapar, lüzum görürse bu yetkiyi okul mü
dürlerine de bırakabilir.
6 — Millî eğitim müdürü merkez ilçe
sinde tahakkuk amirliği yaptığı okullar için
gerek özel idareden gerek genel bütçeden
verilmiş olan ödeme emirleri muhteviyatı
ile bu okulların maaş ve masraflarına ait
tahakkuk kâğıtlarından yazılı paraların
miktarım tutturacağı masraf müfredat def
terine kaydettirir.
7 — Millî eğitim müdürü vilâyet millî
eğitim bütçesinden verilen tediye emirle
rinde yazılı paraları ve bu tediye emirlerin
den her ay tahakkuk edip ödenen masraf

ların aylık toplamlarını her ilçe ayrı ayrı
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olarak fasıl, madde üzerinden tahsisat def
terine kaydettirir.
Bu defterde icabında, genel bütçeden
verilen tahsisat için de ayrı bir kısım açı
lır.
8 — Millî eğitim müdürü, merkez il
çesinde avans olarak alman paraların yolu
ile sarf edilerek zamanında kapatılmasına
dikkat eder ve bu hususlar için bir defter
tutturur.
9 — Millî eğitim müdürleri 6972 sayılı
kanun hükümlerine göre Belediye ve özel
idare bütçelerine konulması gereklia pay
ların zamanında tahsil edilerek
bankada
mevcut hesaba yatırılması için gerekli te
şebbüslerde bulunur.
Madde 15 — Millî eğitim müdürlerinin
teftiş ve soruşturma ile ilgili görevleri şun
lardır:
1 — Millî eğitim müdürleri idaresi al
tındaki okulları teftiş eder, ilk öğretim mü
fettişlerinin çalışmalarını izler. İdaresin
deki öğretmen, yönetici, ilk öğretim müfet
tişleri ve memurlar, hakkmdaki teskiye va
rakaları, talim sicilleri ve raporları zama
nında doldurur.
2 — Millî eğitim müdürü, vilâyet ilk
öğretim müfettişlerinin her ders yılı ba
şında derslere başlamadan önce üç nüsha
olarak düzenliyecekleri yıllık çalışma pro
gramlarını
inceliyerek uygun bulduğu
takdirde onaylar ve bu programların
birer örneğini uygulamak üzere ilköğ
retim müfettişine gönderir, bir örne
ğini de dairesindeki dosyasında saklar.
3 — Millî eğitim müdürü, ilköğretim
müfettişlerinin her ay sonunda iki nüsha
olarak verecekleri aylık çalışma çizelgele
rini inceler.
4 — Millî eğitim müdürleri, ilk öğre
tim müfettişlerinin ara ve çift hükümlü ra
porlarını teftiş şefinin de yardımı ile ince
ler, önemli gördüğü hususların gerektirdi
ği işleri hemen yaptırır.
5 — Millî eğitim müdürleri, teftiş sı
rasında okulların her türlü problemleriyle
yakından ilgilenir ve gördüğü eksiklik ve
aksaklıkları gidermek için bütün tedbirleri
alır.
6 — Millî eğitim müdürleri, her çeşit
özel okul, dershane ve kursları teftiş eder
ken buralarda ruhsatname ve yönetmelik
lerine ve emirlere uymayan haller gö
rürse icra makamlarına baş vurarak bu
idarelerin mevzuata uymalarına sağlar.
7 — Millî eğitim müdürleri, lüzum
gördükleri,. Bakanlık veya valilik
maka
mından emir aldıkları zaman bir memur
veya bir öğretmen hakkında usulüne uygun
Soruşturma yapar ve soruşturma
sonucu
bir fezlekeye veya rapora bağlıyarak ilgili
makama verir.
8 — Millî eğitim müdürleri, başladığı
teftiş ve soruşturma işlerini araya giren
bazı sebeplerle bitiremezse bunu valiliğe
veya Bakanlığa bildirir. Soruşturmanın ge
ri bırakılmasına ancak Millî Eğitim Bakan
lığı veya Valilik müsaade edebilir.
9 — Millî eğitim müdürleri, yapmakta
oldukları soruşturma işinin Bakanlık mü
fettişine verilmesi halinde soruşturma dos
yasına müfettişe devrederler.
>10 — Millî eğitim
müdürleri, Millî
Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin istiyecekleri her türlü evrakı, aksine bir emir alma
dıkça, mahrem de olsa gösterir ve istedik
ler! izahatı ve belgelerin örneklerini ve ye
rine göre asıllarını verir.
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III
TUTULACAK DEFTEH VE
DOSYALAR
Madde 16 — Millî eğitim dairelerinde
tutulacak defterler ve dosyalar şunlardır:
d — Vilâyetin şehir, kasaba ve köy
lerinin kadın, erkek nüfuslarını ve mecbu
ri öğrenim çağındaki çocukların kız ve er
kek miktarlarını gösterir defter.
2 — Vilâyetin millî eğitim haritası ile
her okulun bina ve tesislerini gösterir fiş
ve mümkünse fotoğrafları,
3 — Sicilleri Bakanlıkça tutulmayan
her öğretmen ve memurun sicil dosyası (ıbu
dosyada hüviyet cüzdanı sureti, hal tercü
mesi kâğıdı, müsbet evrak suretleri, sicil hü
lasası, sicil karnesi, öğretmen ve memurlara
ait zati muhabereler ve sicil değişiklikleri bu
lundurulacaktır.)
4 — Sicil defteri,
5 — İlk ve orta öğretim okulları öğ
retmenlerinin fotoğrafları fişleri,
6 — Vilâyet millî eğitim disiplin ku
rulu ve üst disiplin kurulu karar defter ve
dosyaları,
7 — Adlı kadro defteri veya cetvelleri,
8 — İl ilk öğretim kurullarının karar
defıeri ve dosyaları,
9 — Orta dereceli okullardan gönderi
lecek öğretim ve devam özetlerine ait dos
yalar,
40 — Okulların sınav sonu diploma
defter ve cetvellerine ait dosyalar,
11 — İlk öğretim müfettişlerinin yıl
lık ve aylık çalışma cetvellerine ait dosya
lar,
12 — İlk öğretim müfettişlerinin ders
yılı sonu raporlarına ait dosya
13 — Özel okul, dershane ve kursların
ruhsatname defteri,
44 — Merkez ilçesine ait masraf müf
redat defteri,
45 — Tahsisat defteri,
46 — Avans hesaplan defteri,
17 — Merkez ilçesindeki bütün okulların
ve millî eğitim müesseselerinin maaş bord
rolarının birer nüshasını saklamaya mah
sus dosyalar,
18 — Okulların millî eğitim müesseselerinden gönderilen demirbaş eşya defter
leriyle değişiklik cetvellerinin saklanması
na mahsus dosyalar,
19 — İstatistik Genel Müdürlüğüne
gönderilen istatistik cetvellerinden birer
nüshasının saklanmasma mahsus dosyalar,
20 — Gelen ve giden evrakın kaydına
mahsus defter veya fişler,
21 —- Gelen ve giden evraka ait dos
yalar (bu dosyalar kağıtların geldiği ve
yazıldığı makam ve dairelere göre değil
desimal sisteme göre tertip edilmelidir.)
22 — Basma yazı ve resimleri derleme
kanunu mucibince derlenen neşriyatın ge
nel kayıt defteri, tesellüm ve sevk pusu
lalarının dip koçanları,
23 — Düstur, kanunlarımız külliyatı,
millî eğitim ile ilgili kanunlar,
resmi gazete ve Millî Eğitim
Bakanlığı
Tebliğler Dergisi ko’ eksiyonlariyle Bakan
lıkça yayınlanacak bu nevi neşriyat kolleksiyonlan,
24 — Vilâyet içinde bulunan tarihi abi
delerin defteri,
25 — Î1 danışma kurullarının karar
defteri ve bunlarla ilgili dosyalar,
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pıp bir fezleke veya rapora bağlıyarak kay
makamlık yolu ile valiliğe göndermek,

26 — 222 sayılı kanuna göre öğret
menlerin tatil aylarında yetiştirilmesine ait
plân ve program dosyaları,

8 — ilçedeki ilk öğretim kurallarının
müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve
eğitmenlere zaruri ve acil durumları dolayısiyle yılda üç defayı geçmemek üzere iki
güne kadar izin vermek, kaymakamlıktan
izin istiyenler hakkmdaki düşüncelerini bil
dirmek,

27 — 222 sayılı kanun gereğince 10 yıl
da gerçekleştirilecek köy, şehir ve kasaba
okullarına ait her üç yıl için arsa, arazi,
bina yapım ve onarımı program ve plâ
nına mahsus dosya,
28 — Okul müdürleri, ilk öğretim mü
dürleri, ilk öğretim ve sağlık müfettişleriy
le yapılan toplantılara ait karar dosyaları,

9 — İlce ilk öğretim kurulunun üyesi
ve ikinci başkanı sıfatı ile kurul toplantı
larına muntazam katılarak, kuralca verile
cek görevleri yapmak,

IV

10 — Devamsız öğrenciler hakkında
ilköğretim kurullarından gelen ceza karar
larım üç gün içinde özel idareye göndere
rek infaz işlerini takip etmek, kurullarca
ikinci defa para cezası verildiği halde ço
cuğunu yine devam ettirmiyen öğrenci veli,
vasi veya aile başkanları hakkında kural
dan gelen dosyalan incelemek, eksiklerini
tamamlamak ve derhal cumhuriyet savcılı
ğına göndererek sonuçlarını takip etmek,

ÎLK ÖĞRETİM MÜDÜRLERİNİN
GÖREVLERİ
Madde 17 — İlk öğretim
müdürleri
aşağıda yazılı görevleri yaparlar:
1 — İlk öğretim müdürleri kanun, tü
zük, yönetmelik, ve emirlerle kendilerine
verilen görevleri yapmak, gelsn emirleri,
millî eğitim ile ilgili her türlü resmi işlere
ait evrakı geciktirmeksizin okullara gön
dermek,

11 — ilçede bölge ilköğretim müfettişi
bulunmadığı takdirde 222 sayılı kanunun
60. maddesinde yazılı şahıslardan müteşek
kil komisyonun başkanı sıfatiyle ilce mer
kez ve köy okulları arsalariyle köy okul
larına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama
bahçeleri için lüzumlu topraklann seçilme
sini ve tescilini sağlamak,

2 — 222 sayılı kanunun 78. maddesi
nin (b) fıkrasında yazılı ilk öğretim hiz
metlerine; özel idare bütçesinden
ilçenin
ihtiyacı olarak ayrılan-«ödenekten her okula
düşen miktarı okul müdürlüklerine biidirdirmek, masrafların ödenek bölüm cetvelin
de gösterilen miktarı aşmamasına ve öde
neğin, mevzuat dahilinde maksada uygun
işlere sarfedilmesine dikkat etmek,
8
— İlçeye bağlı ilk öğretim kurulula
rının maaş ve masraf ta-hakkuk amirliğini
yapmak,
bu
sıfatla
tahakkuk
evra
kını onaylamak, ilköğretim kurumlan için
özel idareden verilmiş bulunan ödeme emir
lerinde yazılı ödenekleri ve yapılan masrafı
bütçedeki bölüm ve maddeler üzerinde mas
raf müfredat defterine yazmak ve ödenen
paraların toplamını özel idare kayıtlariyle
karşılaştırmak,
4 — İlce merkezi ve köylerdeki ilk öğ
retim kurumiarından alacağı eğitim-öğretim ile ilgili istatistik bilgilerini, imtihan
diploma defterlerini toplayarak zamanında
millî eğitim müdürlüğüne göndermek,

12 — 222 sayılı kanunun 79. maddesi
nin 2. bendinde belirtilen ve ilköğretim ku
rulunca hazırlanarak kabul edilen il bütçe
sine bağlı üç yıllık plânların uygulanmasını
mülkiye amiri, millî eğitim müdürü, ilk
öğretim müfettişi ile birlikte gerçekleştir
mek,
13 — Bulundukları ilçenin merkez ve
köylerinde yeniden ilkokul, bölge okulu ge
zici okul, ana okulu sınıfı mecburi öğrenim
çağında bulunan veya halk için
lüzumlu
yetiştirici, tamamlayıcı sınıf ve kurslarla
halk dershaneleri, kütüphane ve halk oku
ma odaları ihtiyacını tesbit ederek kayma
kamlık yolu ile valiliğe bildirmek,
14 — ilce merkez ve köylerinin nüfus
ları ile mecburi öğrenim çağındaki kız ve
erkek çocukların kasaba, bucak ve köy üze
rine cetvel ve dosyasını tutmak

5 — İlçesindeki ilkokul öğretmen, yö
netici ve memurlarının sicil durumlanndaki değişiklikleri günü gününe kaymakam
lık yolu ile bildirmek,

15 — ilce ilk öğretim kuramlarında
görevli müdür, müdür yardımcısı, öğret
men ve eğitmenlerin muntazaman fişlerini
tutmak,

6 — Ders yılı başında ve sonunda ilçe
deki ilköğretim kuramlarında görevli mü
dür, müdür yardımcısı, öğretmen ve eğit
menleri topluyarak; toplantı yapmak, ders
yılı başındaki toplantıda ders yılı içinde ya
pılacak ilk öğretim çalışmalarını görüşmek,
ihtiyaçları tesbit etmek ve garekli tedbir
leri almak, ders yılı sonundaki toplantıda
ise bir yıllık çalışmaların muhasebesini
yapmak
öğretmenlerin
yaz
tatili
izinlerini
ayarlamak,
tatildeki
mesle
ki çalışmaların programlarını yapmak, okul
uygulama bahçesi ve tesislerinin
bakım
ve korunmaları ile ilgili tedbirleri almak,
istedikleri, ihtiyaçları ve toplantı sonuç
larını valiliğe bildirmek,

18 — Avans olarak alman paraların
yoyolu ile saıfedilerek zamanında kapatıl
masına dikkat etmek.

7 — İlce içinde haber aldığı soruştur
maya muhtaç meseleleri bölge ilköğretim
müfettişine veya kaymakamlık yolu ile va
liliğe bildirmek, emir alırsa o mestie hakkında, gerekli soruşturmayı usulünce ya-

19 — Öğretmen ve yöneticiler hakkın
da düzenlenen çift hükümlü raporlarda
kendisine ait olan kısımları doldurmak,
bürosundaki memurların teskiye varakala
rım hazırlamak,

25 Haziran

20 — ilk okullardan gelen diplomalar
la smav sonu ve diploma cetvel ve defter
lerini incelemek ve onarmak üzere millî
eğitim müdürlüğüne göndermek,
‘21 — İlkokullarda çalıştırılacak hiz
metlilerin atanmalarını teklif etmek.
Madde 18 — ilce ve ilköğretim müdür
leri 17. maddede yazılı işlerden başka bu
yönetmeliğin 11. maddesinde millî eğitim
eğitim müdürlerinin yönetim işleri arasın
da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20,
22, fıkralarında gösterilen işlerle 12. mad
desinin bütün fıkralarındaki kültür görev
lerinin ilçeleriyle ilgili kısımlarını yapar,
lar 16. maddedeki 2, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 23, 25, 26, 27. fıkralarında gösterilen def
ter, cetveli, fiş ve dosyalan tutar ve tut
tururlar.

V
ÇEŞİTLİ MADDELER
Madde 19 — Millî eğitim müdürleri,
Bakanlığın izni olmadan, asli görevlerin
den başka hiç bir resmi görev alamazlar.
Madde 20 — Millî eğitim müdürleri,
vilâyet okullarına para veya eşya, arsa ve
bina vererek yardım eden veyahut millî
eğitim işlerinde büyaük hizmetleri görülen
lerin takdirname, radyodan isminin okun
ması veya başka türlü taytiflerini valilik
yolu ile Bakanlığa teklif ederler.
Madde 21 — 26-2-1935 tarih ve 20272
kararname numaralı millî eğitim müdürle
ri ve maarif memurlan talimatnamesi yü
rürlükten kaldmlmıştır.
Madde 22 — Bu yönetmelik hükümle
ri yayını tarihinden başlar.

G E N E L G E L E R :
ÖZEL OKULLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 311-1712

!
I

10-5-1962

5894
Konu: Bakanlığımız yayınlarında özel okul
larımıza yapılacak tenzilât:
VALİLİKLERE
Bakanlığımız yayınlarının, özel okul
larımıza °/c 25 tenzilâtla veril;bileceğinin,
bu sebeple kitaplıklarını
zenginleştirmek
isteyen özel okulların ihtiyaçlarını Bakanlı
ğımız Yayın Müdürlüğüne
bildirmesinin
ilgililere duyurulmasını rica ederim.

16 — ilçenin millî eğitim işleri hakkın
da ilden istenilecek her türlü istatistik bil
gileri vaktinde toplamak ve ilgili makam
lara göndermek,
17 — Hastalık ve özürleri sebebiyle
görevlerinden ayrılan öğretmenlerin sınıf
larının boş kalmaması ve derslerinin aksa
maması için gerekli tedbirleri almak ve bir
haftadan fazla olan ayrılmalar için vekil
öğretmen çalıştırılmasını teklif etmek.

1962

Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

ÖZEL OKULLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 420-5-1857

29-5-1962

5895
Konu: özel Okul öğretmenlerinin kurs ve
seminerlere katılabilecekleri:
VALİLİKLERE
Resmi okullarımız yamnda, çocukları
mızın eğitim ve öğretimlerim sağlamak
için memnunluk verici gayretler gösteren
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25 Haziran 1962
ve sonuçlar alan özel okullarımızın, bu
h i z m e t le r i n i daha da iyi başarabilmelerine
yardım amacıyla, özel okul öğretmenleri
nin de Bakanlığımızca düzenlenen “ Öğret
meni İşbaşında Yetiştirme ve Kurs ve Se
minerleri” ne katılmalarına uygun görül
müştür.
Bu sebeple:
A — Bakanlığımızın yetiştirici kurs
ve seminerleri ile ilgili genelgelerinin va
lilikçe bütün özel okullarımıza da mut.aka
gönderilmeleri;
B — Özel okul öğretmenlerinden Ba
kanlığımızca tesbit edilecek bir orana gö
re kurs veya seminerlere davet edilecekle
rin yolluk ve yevmiyelerinin veıileceği,
C — Çalışmalara katılacak öğretmen
lere yer, tablot v. s. gibi kolaylıklar sağ
landığı takdirde bunlardan özel okul öğret
menlerinin de faydalandınlacaklan;
D — Adayların, resmi okul öğretmen
lerinde aranan vasıfları haiz olmaları lâ
zım geldiği hususlarına bilgilerimizi ve ge
reğini rica ederim.
Nihat Adil Erkman
(Millî Eğitim Bakam y.

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür - Yayın
G.280/740

30 Nisan 1962

5896
Konu: Halk Eğitimi Başkalarının
ve yetkileri h.

görev

VALİLİKLERE
İlgi: a) 4 Ağustos 1961 gün ve
G.428/1734,
b)
19 Ocak 1961 gün ve G.280/108 sa
yılı genelgelerimiz.
Yapılan teftişlerden, inceleme gezile
rinden ve yazışmalardan halk eğitimi baş
kanlıklarının il örgütü ve personeli ara
sındaki yerinin iyi saptamadığı anlaşılmak
tadır. Aslında millî eğitim müdürü yardım
cılığına atamalarının Bakanlığımıza illerce teklif edilmesi bu yanlış anlamaya ör
nek gösterilebilir. Yanlış anlama ve yersiz
tekliflerle, halk eğitimi başkanlarımn ça
lışma imkânlarını kısa davranışlara
yer
kalmamak üzere durum aşağıda bir kere
daha açıklanmıştır:
1 — İlinizin Millî Eğitim Müdürlüğü
Bünyesi içinde ve Millî Eğitim Mü
dürü yardımcılığı (Muavinliği)
statüsün
de çalışmak ve Millî Eğitim Müdürlüğü
nün Halk Eğitimi Bölümünü ((Bürosunu)
Millî Eğitim Müdürünün Yardımcısı olarak
ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve te
amüllere uygun bir şekilde yönetmek üzere
illere Halk Eğitimi Başkanîarı atanmak
tadır.
2 — Millî Eğitim Müdürünün Halk
Eğitimi Yardımcısı (Muavini) olarak gö
revli Halk Eğitimi Başkanlığına,
Millî
Eğitim Müdürlüğü Bürosu Dışındaki Millî
Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı, eğitim kurumlarmdan biri imiş gibi işlem yapıldığı
ve müdürlükle başkanlık arasında yazışma
larda bulunulduğu, hattâ halk eğitimi ile
ilgili yazılan, millî eğitim müdürü imzalayamadığı zaman bunların, halk eğitimi
başkanı 'tarafından millî eğitim
müdürü
adına imza edilmesi gerektiği halde, bu ya

zıları, halk eğitimi başkam dururken öte
ki yardımcıların imza ettiği görülmüştür.
3 — 19 Ocak 1961 gün ve G. Y80/103
sayılı genelgemizin 1. Maddesinde yine
4 Ağustos 1961 gün ve G. 280/1734 sayılı
genelgemizin 1. ve 7. maddelerinde açıkça
belirtildiği üzere millî eğitim müdürlüğü
halk eğitimi bürosu (bölümü), ilk öğretim,
orta öğretim teknik öğretim ve benzerleri
gibi millî eğitim müdürlüğü bünyesi için
de ayn bir bölüm olup halk eğitim başkanı
da öteki yardımcıların (muavinlerin) ken
di bölümlerini yönettikleri gibi münhasıran
halk eğitim bölümünü bir millî eğitim mü
dürü yardımcı (muavini) hak, yetki ve so
rumluluğu ile millî eğitim müdürüne bağlı
olarak yürütecek bir millî eğitim müdürü
yardımcısı (muavini)dir.
4 — Yukarıda açıklanan duıuma göre
millî eğitim müdürlüğü halk eğitimi börosu
(bölümü) şu işleri yapacaktır.
a)
b)
e)
d)

Halk eğitimi merkezleri,
Halk dersaneieri,
Okuma odaları,
Halk eğitimi plânlama ve işbirli
ği kurulları,
e) Köye gazete ve öteki yayınlan ulaş
tırma,
f) Müze ve güzel sanatlar,
g) Kitaplık,
İh) Sinema, tiyatro,
i) Basın - yayın derleme,
j ) Bayramlar - törenler,
k) Demekler, toplantı1.ar,
l) Yetişkinler için açılmış özel ve kamul dersane ve kursalar,
m) Öğrenci mi-lmlerle halk eğitimi,
n) îlim toplum kalkınması çalışmaları,
c) Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından
verilecek gençlik ve halk eğitimi ça
lışmaları ile ilgili diğer işler.
İliniz halk eğitimi başkanlığının hak,
görev ve yetkileri yukarıda açıklanmıştır.
Gereğinin buna göre yapılmasının ve
halk eğitimi başkanlarımn başanlan gö
rüldüğü takdirde millî eğitim müdür yar
dımcılığına değil, millî eğitim müdürlüğü
ne atanmaları hususunda bakanlığımızca
teklifte bulunulması gerektiğinin ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

Sayfa: 127
Bu münasebetle Atatürkçülük anlayı
şının ve devrim ruhunun geliştirilip kök
leştirilmesi için, şimdiden hazırlanacak bir
programla, çevre dernek ve kuramlarının
imkânları oranında Atatürk
devrimleri,
27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
demokrasi, ileri uygarlık, ulusal duygu üze
rine eğitsel, bilimsel ve kültüren konfe
ranslar, kompozisyonlar, şiir, resim ve
spor yarışmaları, yayın ve fotoğraf sergi
leri gibi faaliyetlerle konserler, folklor gös
terileri ve halk eğlenceleri ile benzeri fa
aliyetler düzenlemek suretiyle 27 Mayıs’ın
eğitimsel bir şekilde halk eğitimi örgütünce
de kutlanması için gerekli tedbirlerin alın
ması uygun görülmüştür.
Gereğine emirlerini rica ederim.
Müsteşar
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı a.

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür - Yayın
Sayı: 040/742

30 Nisan 1962

5898
Konu: Bayram ve törenlerde halk eğitimi
esaslarına göre çalışılması h.
VALİLİKLERE
Ulusal ve bölgesel bayramlarla belli
gün, olay ve kişilerin anılması için düzen
lenen törenlerin toplumsal ve ulusal eğitim
bakımından büyük önem taşıdıkları bilinen
bir gerçektir, bayram ve törenlerden top
lum eğitiminde yeteri kadar yararlanmak
için bu konu üzerinds daha çok ilgi, dikkat
ve plânlı bir gayret gösterilmesinden Ba
kanlığımızca fayda umulmaktadır.

Bölgesel ve ulusal bayramlarla tören
ler toplumun malıdır. Her yurddaş her ku
rum bunlarla yakından ve çok candan.ilgi
lenir. Bazı bayram ve törenlerle bazı ku
rum ve kişilerin daha çok yakından ilgilen
dikleri de olur. Bütün bu gerçekler gözönünde tutularak ulusal ve bölgesel bay
ram
ve törenlerin, halk eğitimine daha çok
N ih a t A d il E r k m a n
hizmet
etmesini sağlamak ve bu sayede
Müsteşar
toplum
eğitimini özlenen şekil ve derece
Millî Eğitim Bakanı a.
de gerçekleştirmek bakımından bayram ve
törenlerin planlanması ile plân ve program
ların uygulanmasında iliniz halk eğitimi
HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
örgütü personelinin birinci derecede görev
lendirilmesi mümkün ve uygun görülmüş
Kültür - Yayın
türSayı: 040/741
30 Nisan 1962
'İliniz halk eğitimi örgütü ve persone
li, bayram ve törenleri kendi özellik ve
„maçları içinde, kendi geleneklerine uygun
Konu: 27 Mayıs ihtilâlinin ikinci yıldönü
olarak bir plân içinde uygularken; bu sıra
mü h.
ca toplumsal ve ulusal eğitimi gerçekleşti
recek imkân ve esasları da gözönünde tu
VALİLİKLERE
tacaklardır. Halk eğitimciler, bayram ve
İlgi: 12 Nisan 1962 gün ve 721-6 talim
törenlerin daha geniş bir çevreye maledilve terbiye dairesi sayılı genelgemiz:
mesi ile daha çok insanın bunlara daha fay
1
— 27 Mayıs ihtilâlinin ikinci yıldö dalı bir şekilde katılmasını sağlıyacak şe
kilde çalışacaklardır.
nümü dolayısiyle 27 Mayıs 1962 Pazar gü
İl Halk Eğitim Başkanlarımn ve halk
nü saat 10.00 dan itibaren bütün okulları
eğitimi
merkezlerinin yıllık çalışma plân
mızda
öğrenci
ve
öğretmenlerimizin
lan hazırlanırken bayram ve tören hazır
katılacağı kutlama tereni çalışmaları bittik
lıklarına özellikle yer ve önem verilecektir.
ten sonra 27 Mayıs’m anlam ve önemine ya
Bar^ram ve törenlerle toplum eğitimi, halk
raşır şekilde halk eğitimi merkezlerimizle
eğitimi örgüt ve personeli için bulunmaz
okuma
odalarımızda da halk toplantıları
bir fırsat ve vazgeçilmez bir görevdir.
yapılacaktır.

5897

Sayfa: 128

'Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

‘Çok yaygın bir çalışma alam olan bay
ram ve törenlerin toplum eğitimine daha
çok hizmet edecek şekilde kutlanması ili
nizin, özel ve kamul bütün imkânlarının iş
ve gönül birliği içinde harekete getirilmesi
ne bağlıdır. Bu konuda işbirliğini halk eği
timi örgüt ve personelinin sağlıvabilmesi,
ilinizdeki başka kişi ve kuramların bu plâna
etkin olarak katılmalarına bağlıdır.

Komitesi İdaresinin son Bulmasiyle Bakan
lığımızca devralman bağış gazete topla
yıp köylere ulaştırma hizmeti ilk hızı ile
olmamakla beraber, yine de memnun olu
nacak şekilde devam ettirilmektedir.
İlgi bölümünde anılan genelgelerimizde
belirtilen esaslar içerisinde, her ilde, halk
eğitimi örgüt ve personeli başta olmak üze
re ilin bütün örgüt ve personelinin işbirli
ği ile yürütülen bu hizmetin sonunda, köy
lere ulaştırılan gazetelerin, ayrı ayn ad ve
sayılarının her ay sonunda bakanlığımaza
aylık olarak bildirilmesi yukarıda anılan
genelge ile illere duyurulmuştu
Fakat
her nasılsa gazete hizmeti ile ilgili bu sayı
lar, birçok illerimizce bakanlığımıza bildi
rilmemektedir. İlerde hükümete bu konu
larda yapılması düşünülen tekliflerin da
yanağı olarak bakanlığımızca tutulan iştitistik bakımından bağış olarak toplanıp
köylere ulaştırılan gazetelerin ad ve sayı
larının her ay düzenli ve devamlı bir şekil
de bilinmesi gerekmektedir. İl merkezleri
ile bağlı ilçe merkezlerinde toplanan ve kö
ye iletilen gazetelerin toptan bilinmesi ba
kımından :

Bayram ve törenlerin halk eğitimine
yardım edecek ve toplum eğitimini gelişti
recek şekilde yapılması için ilinizin halk
eğitimi örgütü, personelinin ve bütün im
kânlarının işbirliğini sağlayıp
yürütecek
şekilde işe koyulmasını, ilinizin öteki bütün
örgüt, personel ve kaynaklarının da bu ko
nuda eğitimcilerine yardımcı olmalarının
sağlanmasını rica ederim.
Müsteşar
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı a.

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür - Yayım
Sayı: 16.7/743

1 — Gazete toplayıp köye ulaştırma
hizmetine genelgelerde belirtilen
esaslar
içinde il çapında, devamlı ve artan bir ilgi
ve gayret gösterilmesi,

30 Nişan 1962

5899
Konu: Bağış gazete toplanıp köylere ulaş
tırılması h.

2 — Aylık listelerin düzgün ve devam
lı olarak gönderilmesi,

VALİLİKLERE
İlgi: a)
616.7/1884

26

Ağustos

1961

b)
16 Ekim 1961 gün
sayılı genelgelerimiz.

gün

ve

ve

616.7/2278

27
Mayıs İhtilâlinden Sonra Millî Bir
lik Komitesince başlatılıp başarılı ve fay
dalı bir şekilde yürütülerek Millî Birlik

3 — Bu zamana kadar liste gönderme
yen illerde geniş yıllarda dağıtılan gazete
lerin, adlan ve sayıları belirtilmek suretiy
le yıllık olarak toptan; 1962 yılma ait olan
larının da aylar üzerine düzenlenmiş üç ay
lık bir liste halinde mayıs ayı sonuna ka
dar bildirilmesini,
4 — Bundan sonra gönderilecek aylık
çizelgelerin de ekli örneğe göre düzenlen
mesi gerekmektedir.
İlinin

..................... Ayında

25 Haziran 1962
Köye gazete ulaştırma hizmetinin ge
liştirilerek devam ettirilmesini rica ederim.
Müsteşar
Nihat Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı a,

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür - Yayım
Sayı: 428.3/744

30 Nisan 1962

5900
Konu: Okuma odalarına kitap seçme
ları h.
VALİLİKLERE
Okuma odaları ile halk eğitimi merkez
lerinin gezici köy kitaplıklarına ve okuma
salonlarına satın alınacak kitaplar çesilirken aşağıdaki esaslar gözönünde tutulacak
tır.
1
— Okuma odaları köy kamu tüzel
kişiliğinin, halk eğitimi merkezlerinin köy
gezici kitaplıkları, ile okuma salonları da
il özel idarelerinin kuıup işlettikleri kül
tür kurumlandır. Bu itibarla anılan kurumların kitapları illerce seçilecektir. Halkın
okuması için bu krumlara valiliklerce kitap
satın alınmak üzere il özel idarelerine ba
kanlığımız bütçesinden yardım olarak öde
nek gönderilmektedir. Bu yardım: 1961
bütçe yılında, (323.500) lirayı bulmuştur.
1962 bütçesinden de bu amaçla yine yardım
yapılacak ve bu durum bakanlığımızca her
yıl böylece devam ettirilecektir. Bakanlığı
mızca gönderilen ödeneklerle özel idare ve
köy bütçelerine aynı amaçlarla
konmuş
ödenekler birleştirilerek halka daha çok
okuma imkânı illerce hazırlanacaktır.
Köylere

Ulaştırdığı

Bağış Gazete Çizelgesi
Gazetelerin adı

Gazete idaresinin
bağışladığı sayı

İl içinden
nan sayı

topla

Başka yerden gön
derilen sayı

Toplam

Büyük illerde çıkan

sürümü çok gazeteler

1

ilçelerde
İl içinde ve başka

çıkan bölgesel gazeteler

Toplam

1

!
-

Genel

Toplam

Milli Eğitim Müdürü
Tarih, Mühür ve İmza

esas

25 Haziran 1962
2 Bakanlığımızdan gönderilen ödenek
lere özel idare ve köy bütçeleri ile başka
kaynaklardan sağlanan imkânlar kullanıla
rak illerce satın alınacak kitaplar seçilir
ken şu esaslar gözetilecektir:
Seçilen kitabın:
a) Türk alfabesi ve dili ile yazılmış ol
ması,
b) Ulusumuzun of tak inanç, duygu ve
düşüncellerine karşıt, inanç, duygu ve dü
şünceler taşımaması,
c) Kutsal, geleneksel, ahlâbsal, ulusal
ve yurdsal duygu ve düşüncelerimizdeki ile
ri, yararlı ve yeni tarafları belirtmesi ve
lümsuz telkinlerde bulunmaması,
d) Fikir, sanat ve teknik bakımlardan
halkın seviyesine uyar olması,
e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile
belirtilmiş, Türkiye Cumhuriyetinin ülkü
ve ilkelerine uymayan ilke ve ülküleri över
veya Türkiye Cumhuriyet: rejimini, Ata
türk D evrimlerini, 27 Mayıs İhtilâlini, müs
bet bilimi, ileri uygarlığı, yeni buluşları,
toptan tekniği ve yurtta sulh cihanda sulh
görüşünü kötüler olmaması,
£) Türlüğün ulusal benliği ve birliği
ile Türkiyenin bütünlüğü temel görüşüne
zıt görüşler taşımaması,
g ) Devlet yayını değilse içinde asla
günlük ve tarafçı siyasal akım ve eğilim
ler taşımaması,
3 — Okuma odalarına satın alınacak
kitaplar, 21 Kasım 1961 gün ve G.125/2583
sayılı genelgemizde belirtildiği üzere, 1linizce Kurulan Okuma Odalarına Kitap Seç
me Komisyonu tarafından seçilecektir. Anı
lan Komisyonun üyeleri şunlardır:
a) Millî Eğitim Müdürü (Başkan)
b) Halk Eğitimi Başkanı (Başkan Yar
dımcısı)
c) Bir İlköğretim Müfettişi (Paportör)
d) Halk Eğitimi Merkezi Müdürü
e) Kitaplık Müdürü veya mumu (var
sa)
f) Bir ortaokul Türkçe öğretmeni
g) Bir lise veya dengi okul edebiyat öğ
retmeni
h) Bir ilköğretim müdürü
i) Bir gezici halk eğitimci (varsa)
,j) Bir halk sağlık eğitimcisi veya bir
hekim
k) Bir tarım yayın uzmanı veya tarım
teknisyeni
l) Kitap ticareti ile uğraşanların ken
di aralarından seçecekleri bir tem
silci
m) Bir basım temsilcisi (varsa)
4 — Okuma odalarına satın alınması
bakanlığımızca uygun görülüp illere duyu
rulan kitaplar, ayrıca seçime bağlı değildir.
İhtiyaç ve ödenek bakımından durumları
uyan iller, bu kitapları doğrudan doğruya
satın alabilirler.
5 — Millî Eğitini Bakanlığı yayını
olup, okuma odalarına uygun görüldüğü
bakanlığımızca illere bildirilen kitapların
eldeki ödeneklerle satın alınması mecburi
dir.
6 — Kitap sahipleri ile yayınevlerinin
%15-25 arasmda indirimli kitap sattıkları
gözönünde bulundurularak, az para ile çok
kitap satın alınmak üzere, seçilen kitapla
rın önce sahip veya yaymevlerinden indi
rimli olarak satın alınması imkânlarının
aranması şarttır.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 129

7
— Ödenekler elde edilip komisyonca
ZATİŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
kitaplar seçilince, seçilen kitapların sahip
5. Şube
leri veya yayınevleri ile derhal temasa ge
çilip kitaplar satın alınarak en kısa zaman
Sayı: 241.0-15837
2-6-1962
da okuma odalarına ulaştırılacaktır. Her
yıl, her okuma odasına verilen kitapların
listeleri ile okuma odalarının durumlarını
- VALİLİKLERE
gösteren, 21 Kasım 1962 gün ve 125/2583
sayılı genelgemize bağlı (1) ve (2) sayılı
Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarının
çizelge örnekleri doldurularak Bakanlığı
nakil ve tayin şekillleri, kanun ve yönetme
mıza gönderilecektir.
likleri ile tamamen tayin ve tesbit edilmiş
tir. Keyfiyet böyle iken bir kısım mensup
Halkımızın
bilhassa
köylülerimizin
larımızın çeşitli şekillerle ve çeşitli tavas
okuma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliş
sutlarla nakil ve tayin için yaptıkları mü
tirilmeye çalışılan okuma salonları, gezi
racaatların artmakta olduğu müşahade
ci köy kitaplıkları ile okuma odalarının
edilmektedir.
memleketin ihtiyacına uyar şekilde ve ye
Her türlü nakil ve tayinlerde, mevcut
ter derecede kurulabilmesi için gerekli dik
kat ve bütün gayretlerin gösterilmesinin
mevzuatın uygulanmasında titizlik göste
rileceğinden, hakkaniyet ve adalete riayet
ilgililere duyurulmasını rica ederim.
edileceğinden
Millî Eğitim mensuplarının
Müsteşar
emin olmalarını, mevcut mevzuatın dışında
N ih a t Â d il E r k m a n
yapılacak her türlü müracaatın da ancak
Millî Eğitim Bakanı a.
normal yollarla icra edileceğinin bilinmesi
ni ehemmiyetle rica ederim.

5902

Hilmi İncesulu
Millî Eğitim Bakanı

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür - Yayım
Sayı: 359/745

30 Ninsan 1962

ÖZEL OKULLAR
GENEL ÜMÜDÜRLÜĞ

5901
Konu: Konferans, kongre, münazara, açık
oturum ve benzeri toplantılarla
halk eğitimi h.
VALİLİKLERE
Halkın, boş zamanlarını değerlendir
mek; ilgisini, ulusal ve bölgesel konular
üzerinde toplamak, bu konuları yeteri ka
dar ve gerektiği şekilde halka mal etmek
için mümkün olduğu kadar çok sayı ve çe
şitte toplantı çalışmaları yapılması faydalı
görülmektedir. Halk eğitimi örgüt ve per
sonelinin öncülüğü ile ilinizin özel ve kamul bütün imkânları plânlı bir şekilde ve
işbirliği halinde harekete getirilecektir.
İliniz okullarının, halk eğitimi mer
kezlerinin, okuma odalarının, özel ve kamul
demeklerin, personel, bina, araç ve gereç
gibi bütün imkânları kullanılarak, şehir ve
kasabalarda haftada en az bir, köylerde de
— okulların açık bulunduğu— her ayda en
az bir defa olmak üzere bölgesel ve ulusal
konular üzerinde baş tarafta sayılan ve on
lara benzeyen çeşitten birer toplantı yapı
lacaktır.
Yapılacak toplantılar bölge
halkının
ilgi ve ihtiyaçları ilk plânda gözönünde tu
tularak düzenlenecek; fakat ulusal ve böl
gesel önem taşıdıkları halde, halkın ilgi ve
ihtiyaç duymadığı konuların da ilgi yara
tıp ihtiyaç duyurmak amaciyle ele alınması
gerektiği daima gözönünde
bulundurula
caktır.
Her türlü toplantı imkânlarından ya
rarlanılarak halk eğitiminin geliştirilmesi
ne gereken ilgi ve gayretin gösterilmesinin
görevli ve ilgililere duyurularak bu amaçla
il çapında geniş bir işbirliğinin sağlanma
sını rica ederim.
Müsteşar
N ih a t A d i l E r k m a n

Millî Eğitim Bakanı a.

Sayı: 235.OA-2027

13-6-1962

5903
Konu: Özel Okul Öğretmenleri:
.

VALİLİKLERE

Bakanlığımız, özel okullarda
çalışan
öğretmenlerimizin, resmî okullarımızda ça
lışan meslektaşları gibi, yerlerinden emin
bulunmaları, olabilmeleri halini başarı şart
larının başında, özel okulculuğumuzun ge
lişme şartlarının da ilki olarak kabul et
mektedir.
Bu prensip, özel okullarımızla
ilgili
Bakanlığımız işlemlerinde üzerinde en bü
yük hassasiyetle durulan noktalarından bi
ridir.
Özel okul öğretmenlerinin, görevleri
nin devamlılığı bakımından emniyet içinde
bulundurulmaları keyfiyeti, VII. Millî Eği
tim Şûrası çalışmalarında da bilhassa tes
bit ve teyit edilmiş hususlardandır. Şûra
çalışmaları ile bu sonuca bir daha ulaşıl
masında, özel okul sahip ve yöneticisi üye
lerin samimî ve müşterek arzularının da
büyük rol oynadığına Bakanlığımız mem
nuniyetle işaret etmek ister.
2
Haziran 1941 tarih ve 122 sayılı Teb
liğler Dergisinde yayımlanan 9-1164/651
sayılı Genelge ile:
“ Yabancı, azınlık ve hususi Türk okul
larında çalıştırılacak öğretmenlerin tayin
muameleleri vilâyetlerin inhası üzerine
Vekillikçe tasdik edilmekte olduğuna göre
bu öğretmenlerin herhangi bir sebeple va
zifelerine nihayet verilmesi işinin de ta
yinlerindeki usule göre yapılması ve Vekil
liğin
tasdikinden geçmesi bu okullarda
çalışan öğretmenlerin kemali emniyetle iş
lerine bağlı olmaları noktaî nazarlarından
pek lüzumlu addedilmektedir. Badema bu
esaslar dairesinde muamele yapılması tamimen tebliğ olunur.”
Kanaat ve hükmü Bakanlığımızca vaz*

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 130
edilmiş bulunduğundan, her yıl biraz daha
gelişen özel okulculuğumuzun geleceği, bu
Gelenge esaslarının uygulanmasında göste
rilecek hassasiyete sıkı sıkıya bağlıdır.
Gereğine göre hareketi önemle rica
ederim.
Hilmi İncesulu
Millî Eğitim Bakanı

karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.
Müsteşar
Nihat Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Sayı: 660.-04854

Sİ Mart 1962

5904
Konu: “ Özel Öğretim Metodlan” adlı eser
h.
Şevket Türk yılmaz tarafından yayım
lanan “ Özel Öğretim Metodları” adlı ese
rin ilköğretmen okulları öğrencileri için yar
dımcı kitap olarak kabulü ve ilkokul öğret
menlerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Şevket Türkyılmaz, Gazi Eğitim Ens
titüsü Meslek Dersleri öğretmeni — Anka
ra” adresinden 500 kuruş karşılığında te
min edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
Müsteşar
N ih a t A d il

Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-04856

31 Mart 1962

5905
Konu: “ Çil Horoz” adlı kitap h.
Çocuk kitabevinin yayımladığı
“ Çil
Horoz” adlı masal kitabının tavsiye edilme
si uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerin”
den veya “ Çocuk Kitabevi Ankara Caddesi
No: 52/1-İstanbul” adresinden 75 kuruş

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-05084

Q Nisan 1962

5908
Konu: “ Yalancı Tilki” adlı kitap h.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-05080

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

25 Haziran 1962

6 Nisan 1962

5906
Konu: Atomun Sırları” adlı eser h.
Vehbi Belgisi’in Dilimize
Çevirdiği
“ Atomun Sırları” adlı eserin orta dereceli
okullara tavsiye edilmesi uygun görülmüş
tür.
“ Hamle Yayınlan; P. K. 653-îstanbul”
adresinden 200 kuruş karşılığında
temin
edilebilecek olan bu kitabın ilgililere duyu
rulmasını rica ederim.

Hamai Köprülü’nün yayımladığı “ Ya
lancı Tilki” adlı kitabın ilkokulara tavsiye
edilmesi uygun görülmüştür.
“ Hamdi Köprülü; Bahçeler içi No: 541,
Saymakadm — Ankara” adresinden 100 ku
ruş karşılığında temin edilebilecek olan bu
kitabın ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
Müsteşar
Nihat Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Müsteşar
Nihat Adil Erkman

Sayı: 611.2/552 05532

13 Nisan 1962

Millî Eğitim Bakanı y.

5909
Konu: “ Renkli — Resimli Ortaokul Atlas”
h.
»

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-05082

6 Nisan 1962

5907
Konu: “ Doğru Sözlü Çoban” ve “ Altın Kı
zaklı Kediler” adlı kitaplar h.
Tahir ErdiPin yayımladığı “ Doğru
Sözlü Çoban” ve “ Altın Kızaklı Kediler”
adlı çocuk kitaplarının ilkokullara tavsiye
edilmesi uygun görülmüştür.
“ Tahir Erdil; Aksiseda Matbaası, Divanyolu — İstanbul” adresinden 50 şer ku
ruş karşılığında temin edilebilecek olan bu
kitapların ilgililere duyurulmasını rica ede
rim.
'
Müsteşar
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

VALİLİKLERE
Dott. U. Bonapaca — Dott. Prof. L. Vîsîtin’in hazırladığı, R. Gökalp Arkın — M ef
haret Arkm’ın Türkçeleştirdiği ve Bir Ya
yınevinin yayımladığı “ Renkli — Resimli
Ortaokul Atlası” nm Yuıdumuz
hakkında
yanlış bilgiler verdiği görülmüştür.
Bahis konuş Atlas’ın
okullarımızda
satın aldırılmamasmı ve okul kitaplıkları
için satın alınmışsa kitaplıklardan kaldı
rılmasının ve durumdan da Bakanlığımız
Yayım Müdürlüğüne bilgi verilmesini rica
ederim.
Müsteşar
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
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(Bu dergi 2-7-1962 tarihinde basılmıştır)

Ankara — Millî Eğitim Basımevi

YAYIM
m ü d ü r l ü ğ ü n c e her hafta pa
milli

Eğ i t i m

BAKANLIĞI

ZARTESİ GÖNLERİ ÇIKARILIR İ L
GİLİ MAKAM VE MÜESSESELE R E
PARASIZ
GÖNDERİLİR.

T. C .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LLI K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
A B ON E
TUTARI
IVLALSANDIKLA.
R ı N D A N B İ R İ N E Y A T i R i l M A l I VE
ALINACAK MA K B U Z Mİ L L İ EĞİ Tİ M
BA K A NL I ĞI YAYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
2 TEMMUZ 1962

CİLT: 25

KARARNAME :
T. C.
KANUNLAR VE
KARARLAR
Tetkik Dairesi
Karar sayısı
6

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:

Karar s: 147

Karar s: 143

Konu: İçel Özel Koleji beşinci sınıfı
nın denkliğinin tanınması h.

Karar t: 31-5-1962

Konu: Özel Hatay Atatürk Kolejinin
ilk kısım 1., 2. ve 3. sınıfla
rının
resmî iikokullarırımızm
aynı sınıflarına (denk sayılması
h.

BAŞBAKANLIK

*

456
Yatılı ve Pansiyonlu okulların yiyecek
maddeleri ihtiyacı için bütçedeki tertibine
konulan ödeneğin yarısını geçmemek üze
re, 1963 malî yılma sari taahhüde girişil
mesi; Maliye Bakanlığının uygun mütalâ
asına dayanan Millî Eğitim Bakanağının
7-4-1962 tarihli ve 853.1/5371 sayılı yazısı
üzerine, 1050 sayılı kanunun 5209 sayılı
kanunla değiştirilen 50 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulunca 9-5-1962 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Cemal Gürsel
Cumhurbaşkanı

A. lyidoğan

SAYI: 1210

İskenderun’da faaliyette bulunan özel
Hatay Atatürk Kolejinin ilk kısım 1., 2. ve
3. sınıflarının resmi ilkokullarımızın aynı
sınıflarına denk sayılması, Özel
Okullar
Genel Müdürlüğünün 26-4-1962 tarih ve
596 sayılı teklif yazısı ile teftiş
raporu
üzerine, uygun görülerek keyfiyetin Bakan
lık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.

İçel’de faaliyette bulunan ve ilk kısım
1., 2., 3. ve 4. sınıflarının denkliği daha
önce kabul edilmiş olan Özel Kolejinin ilk
kısım beşinci sınıfının da resmi ilkokulla
rımızın beşinci sınıfına denk sayılması,
Özel Okullar Gemi Müdürlüğünün 30-5-1962
tarihli ve 744 sayılı teklif yazısiyle teftiş
raporu üzerine, uygun görülerek keyfiyetin
Bakanlık Makamının tasvibine arzı karar
laştı.
Uygundur.
4-6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Uygundur.
30-5-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Karar s: 146

Karar t: 4-6-1962

Konu: özel Akdeniz Kolejinin ilk kı
sım sınıflarının resmî ilkokul
larımıza denkliğinin kabulü h.
Merin’de faaliyette bulunan Özel Ak
deniz Kolejinin ilk kısım 1., 2., 3., 4. ve
5. sınıflarının resmî Lkıoikuliarımızm aynı
sınıflarına denk sayılması, Özel
Okullar
Genel Müdürlüğünün 30-5-1962 tarihli ve
743 sayılı teklif yazısiyle teftiş raporu üze
rine, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.

Karar t: 4-6-1962

Karar s: 148

Karar t: 5-6-1962

Konu: Özel Alanya Lisesi üçüncü sı
nıfının denkliğinin kabulü h.
Alanya’da faaliyette bulunan ve daha
önce lise 1. ve 2. sınıflarının resmî lisele
rimizin aynı sınıflarına denk.iği kabul edil
miş bulunan Özel Alanya Lisesi üçüncü sınıfmında resmî liselerimizin üçüncü sı
nıflarına denk sayılması, Özel Okullar Ge
nel Müdürlüğünün, 31 Mayıs 1962 tarih
ve 750 sayılı teklif yazısiyle Başmüfettiş
Ali Durukal, Mükerrem Keymen ve Müfet
tiş Ali Ölmezoğlu’nun 23 Mayıs 1962 ta
rihli; 2326 sayılı müşterek raporları üze
rine, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.

İsmet İnönü

Devlet Bakanaı ve

Başbakan

Başb. Yardımcısı

T. Feyzioğlu

A. Doğan

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

N. ökten

N. Su

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Uygundur.
4-6-1962

Uygundur.
4- 6-1962

S. Kurutluoğlu

I. Sancar

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

A. Topaloğlu

F. C. Erkin

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ş. İnan

H. İncesulu

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakam

E. Paksüt

1. Gür san

Bayındırlık Baakanı

Ticaret Bakam

S. Seren

Ş. Buladoğlu

Sa. ve So Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı
C. Oral

C. Akyar

Tarım Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. Ecevit

F. Çelikbaş

Çalışma Bakam

Sanayi Bakanı

K. Evliyaoğlu

M. Güven

Ba. Ya. ve Turiz Ba. İmar ve İskân Bakam

Karar s: 147

Karar t: 4-6-1962

Karar s: 152

Karar t: 5-6-1962

Konu: İçel Özel Akdeniz Kolejinin or
ta Ikısım l.,2. ve 3. sınıLarının
resmî ortaokullarımızın aynı sı
nıflarına denkliğinin kabulü h.

Konu: İçel özel Kolejinin Orta kısım
1., 2. ve 3. sınıflarının resmî
ortaokulların aynı
sınıflarına
denkliğinin kabulü h.

İçel’de faaliyette bulunan Özel Akde
niz Kolejinin ortaokul 1., 2. ve 3. sınıfla
rının resmî ortaokullarımızın aynı
sınıf
larına denk sayılması, Özel Okullar Genel
Müdürlüğünün 2-6-1962 tarih.i ve 760 sa
yılı teklif yazısiyle müfettiş Fazıl Bengisu’nun 1-6-1962 tarih, 386 sayılı
raporu
üzerine, uygun görülerek
keyfiyetin Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş
tı.
Uygundur.
4-6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

İçel’de faaliyette
bulunan İçel özel
Kolejinin ortaokul 1., 2. ve 3. sınıflarının
resmî ortaokullarımızın aynı sınıflarına
denk sayılması, Özel Okullar Genel Müdür
lüğünün 9 Haziran 1962 tarihli ve 767 sa
yılı teklif yazısı ile başmüfettiş
Semih
Ragup Atakamir’in 3 Haziran 1962 tarih
ve 885 sayılı raporu üzerine, uygun görü
lerek keyfiyetin Bakanlık Makamının tas
vibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
5- 6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Sayfa: 132

M illî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

2 Temmuz 1962

İLÂN:
Orta dereceli okullarda çalışan “ Genel Bilgi öğretmenlerinden 1961-1962 ders yılı sonun da nakillerini isteyenlerden dileği yerine
getirilenleri gösterir nakil listesi aşağıya çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur.
ORTA DERECELİ OKULLARIN KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN NAKİL LİSTESİDİR
Eski Görev Yeri

Adı ve Soyad1

Yeni Görev Yeri

Bafra Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Niğde Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Ankara Einndağ Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Kastamonu Göl İlk Öğretmen Okulu Edebiyat Öğretmeni
Konya Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Rize Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Giresun L. Felsefe Öğretmeni olup Sivil Savunma Uz
manlığında görevli
İskenderun Lisesi Felsefe Öğretmeni olup, Sağlık İş
lerinde Görevli
Zonguldak - Karabük Lisesi Felsefe öğretmeni olup,
Orta Öğretim de Görevli
Ankara - Kırıkkale Lisesi Felsefe öğretmeni olup,
Ankara Müzesinde Görevli
Afyon Lisesi Felsefe Öğretmeni
Kayseri Kız Enstitüsü Türkçe Öğretmeni
Ankara - Polatlı Ortaokulu Ede. Grupu öğretmeni
Çankırı Lisesi Türkçe Öğretmeni
Kırşehir Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni olup, Ta
lim ve Terbiye Dairesinde Görevli
Trabzon - Araklı Ortaokulu Elde. Grupu Öğretmeni
Konya Kız Lisesi Türkçe Öğretmeni olup, Talim ve
Terbiye Dairesinde görevli
Ankara - Kırıkkale Lisesi Tarih öğretmeni olup, Orta
Orta Öğretimde görevli
Zonguldak Kız Enstitüsü Türkçe öğretmeni
Çorum Erkek Sanat Enstitüsü Ede. Grupu Öğretmeni
olup, Hukuk Müşavirliğinde görevli
Ankara-Eimadağ Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni
Giresun - Görele Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Kırşehir Lisesi Tarih-Coğrafya Öğretmeni
Içel-Silifke Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Ankara - Ayaş Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Gaziantepa Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmeni
Ankara - Şereflikoçhisar Ortaokulu Ede. Grupu Öğ. ni
Yozgat Îmam-Hatip Okulu Türkçe Öğretmeni
Bingöl Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmeni
Ankara - Şereflikoçhisar Ortaokulu Ede. Grupu Öğ. ni
Çorum - Alaca Ortaokulu Türkçe Öğ. ni ve Müdürü
Kırşehir Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmeni olup, Öğ
retmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosunda görevli
Ankara - Sincan Ortaokulu Ede. Grupu Öğretmeni
Konya - Karaman Ortaokulu Türkçe Öğretmeni olup,
Orta öğretimde görevli
Çorum - Sungurlu Ortaokulu Tarih - Coğrafya Öğ. ni
ve Müdürü
Bursa - Necatibey Kız Ens. Türkçe öğretmeni
İzmir - Tire Ortaokulu Türkçe Öğretmeni olup, Talim
ve Terbiye Dairesinde görevli
Ankara - Şereflikoçhisar Ortaokulu Tarih - Coğrafya
Öğretmeni olup, Etnoğrafya Müzesinde görevli
Rize Lisesi Matematik Öğretmeni
Malatya Lisesi Matematik Öğretmeni olup, Test Büro
sunda görevli
Çankırı Lisesi Fizik öğretmeni
Ankara - Keskin Ortaokulu Matematik öğretmeni ve
Müdürü
Samsun-Akpmar îlk Öğ. Ok. Tabiat Bilgisi Öğ. ni

N ermin Yavuzer
Nebahat Tüıköz
Merih Gürsel
Aziz Güneş
Cahide Yolcu
Nesrin Barlas

Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara

Rabia Erdoğ

Ankara Yhidırımbayazıt Lisesine
Ankara Yhidırımbayazıt Lisesine
Felsefe Öğretmenliğine (Sağlık İşlerinde görevli)
Ankara Atatürk Lisesi Felsefe Öğretmenliğine (Orta
Öğretim Genel Müdürlüğünde görevli
Ankara Yıldırımbayazıt Lisesi Felsefe Öğretmenliğine
(Atatürk Müzesinde görevli)
Ankara Kırıkkale Lisesi Felsefe Öğretmenliğine
Ankara Yenimahalle Kız Enstitüsüne
Ankara Cebeci Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
Ankara İkinci Erkek Sanat Enstitüsü Türkçe Öğret
menliğine (Talim ve Terbiye Dairesinde görevli)
Ankara Cebeci Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne

Burdur Lisesi Fen Grupu Öğ.ni olup, Orta öğ.de görevli
İsparta Erkek Saanat Ens. Matematik öğretmeni
Bursa - Osmangazi Ortaokulu Tab. Bil. Öğretmeni
An'talya-Merkez Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Ankara - Sincan Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Çanakkale - Gelibolu Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğ. ni
Tokat-Gazi Osman Paşa Lisesi Fen Gropn Öğretmeni
olup, Orta Öğretimde görevli

Fuat Hikmet Güner
Fatma Râna Okur
Türkân Özden
Nurinisa Kök
Semahat Oğuz
Şerife Tomaç
Hüseyin Aytaç
Mehmet Bingöl
Işıl Onay
Fahriye Y ılanlıoğlu
Mustafa Ünlü
Vehbiye Çakmakkaya
Lütfü Koksal
Hayrettin Kanık
Kemal Önel
Tuıan Kayserilioğlu
Guner Erdoğmuş
Hamdi Güvenç
Türkân Aıtınok
Huriye Ergün
Yusuf Akın
Nihal Akalın
Refik Ergün
S. Sıtkı Koşhisarlı
Niyazi Özdamar
Semra İştar
İsmail Oğuz Çörüş
Fevzi Gökeşme
Zehra Topçugil

Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Yhidırımbayazıt Lisesine
Yhidırımbayazıt Lisesine
Yıldırımbayazıt Lisesine
Yhidırımbayazıt Lisesine
Yhidırımbayazıt Lisesine

Ankara Atatürk Kız Ens. Türkçe Öğretmenliğine
Ankara Mimarkemal Ortaokllu Tarih-Coğrafya Öğ. ne
(Orta Öğretimde görevli)
Ankara Cebeci Kız Ens. Türkçe öğretmenliğine
Ankara Aktaş Erkek Sanat Ens. Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğ. ne
(Hukuk Müşavirliğinde görevli)
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğ. ee
Ankara Cebeci Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğ. ee
Ankara Cebeci Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğ. ee
Cebeci Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğ. ne
(Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosunda görevli)
Ankara Cebeci Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
(Orta Öğretimde görevli)

Osman Aksoy
Ali Cevat Kavasoğlu

Ankara Cebeci Ortaokulu Tarih-Coğrafya ö ğ . ne
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
(Talim ve Trebiye Dairesinde görevli)
Ankara Ayrancı Ortaokulu Tarih-Coğrafya öğ . ne
(Etnoğrafya Müzesinde görevli)
Ankara Yhidırımbayazıt Lisesi Matematik Öğ. ne

Hayriye özden
Şefika Akman

Ankara Yıldırımbayazıt Lisesi Matematik Öğ. ne
Ankara Yıldırımbayazıt Lisesi Fizik Öğretmenliğine

H. Hüseyin Taylan
A rif Şendil

Ankara
Ankara
Ankara
(Orta
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
M)rta

Hikmet Dizaroğiu

Halûk Talî Simer
İbrahim Baysal
Samiye Malcıoğlu
A. Necdet Hızır
Yücel Durakbaşa
F. Neriman Palancılar
Lütfü Fasa ra

Cebeci Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
Birinci Erk. San. Ens. Tabiat Bilgisi Öğ. ne
Mimarkemal Ortaokulu Fen Grubu Öğ. ne
Öğretimde görevli)
Y^apı Ens. Matematik öğretmenliğine
Cebeci Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğ. ne
Cebeci Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine
Cebeci Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
Cebeci Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
Na^ıkkomal Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne
öğ^ tirrd e görevli)
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Eski Görev Yeri
Ankara Elmadağ Ortaokulu
Matematik
Öğretmeni
olup, Orta Öğretimde görevli
Ankara Kırıkkale Lisesi Tabiat - Bilgisi Öğ. ne
olup, Körler Okulunda görevli
Mersin-Erkek Sanat Ens. Fen Grupu öğretmeni
Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi Tabiye Öğretmeni
Ankara - Atatürk İlk Öğretmen Oku’u Fen Grupu Öğ
retmeni olup, Öğretmen Okullarında görevli
Ankara - Atatürk İlk Öğretmen Okulu Tabiat Bilgisi
öğretmeni olup, Halk Eğitiminde görevli
Kırşelhir Erkek Sanat Ens. Fen Grupu Öğretmeni
Erzincan Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Samsun N. Kemal Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Eskişehir Kız Ortaokulu Tabiat Bi’ gisi Öğretmeni
Kastamonu - Göl İlk Öğretmen Okulu Fen Grupu Öğ.ni
Kütahya Lisesi Tabiiye Öğretmeni
Ankara Kırıkkale Lisesi Fen Grupu öğretmeni
Çorum Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Manisa Lisesi Fen Grubu öğretmeni
Kütahya Lisesi Tabiat Bilgisi öğretmeni
İsparta Lisesi Fen Grupu öğretmeni
Ordu Lisesi aFransızea öğretmeni olup Yayım Müdür
lüğünde görevli
Manisa Lisesi Fransızca öğretmeni
Malatya Lisesi Fransızca Öğretmeni olup, Dış Münase
betlerde görevli
Ankara Ayaş Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Ankara - Kırıkkale Lisesi Fransızca Öğretmeni
Manisa - Akhisar Lisesi Fransızca Öğretmeni
Kırşehir - Kaman Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Kastamonu Lisesi Fransızca Öğretmeni
Ankara - KınkkaieLisesi Fransızca
öğretmeni olup,
Orta öğretimde görevli
Ankara - Sincan Ortaokulu Almanca öğretmeni
Ankara - Kızı’cahamam Ortaokulu Müdürü
Sivas Atatürk Ortaokulu Almanca öğretmeni
Ankara Kırıkkale Lisesi Almanca öğretmeni
îsparta Lisesi Almanca Öğretmeni
Ankara Polatlı Ortaokulu İngilizce öğretmeni
Bolu Kız Ens. İngilizce Öğretmeni
Ankara - Kırıkkale Lisesi İngilizce öğretmeni
Kırşehir Lisesi İngilizce öğretmeni
Ankara - Polatlı Kız Ens. İngilizce öğretmeni
Erzurum Kız Ens. İngilizce öğretmeni
Adana - Karahisarlı Ortaoknhı Beden Eğ. öğretmeni
Afyon Lisesi Beden Eğitimi Öğr?tmenî
Ordu Erkek Sanat Ens. Beden Eğitimi Öğretmeni
Ankara - Polatlı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni
Ba’ ıkesir Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni
Trabzon Lisesi Resim-iş Öğretmeni
Ankara - Polatlı Ortaokulu Resim-iş Öğretmeni olup,
îlk Öğretim Genel Müdürlüğünde görevli
Niğde - Aksaray Lisesi Resim-iş öğretmeni
Adana Erkek Lisesi Resim-iş öğretmeni olup, Öğre
tici Film Merkezinde görevli
Urfa - Birecik Ortaokulu Resim-iş öğretmeni
Edirne Lisesi Müzik öğretmeni olup, Körler Okulun
da görevli
Afyon Lisesi Müzik Öğretmeni
İzmit Lisesi Müzik Öğretmeni
Sinop - Boyabat Ortaokulu Müzik öğretmeni
Diyarbakır Ziya Göka’p Lisesi Müzik Öğretmeni
Bolu Erk. îlk Öğretmen Okulu Müzik öğretmeni
Ankara - Polatlı Ortaokulu Müzik Öğretmeni olup,
Körler Okulunda görevli
Giresun Lisesi Ede. Grupu Öğretmeni
Kars Merkez Ortaokulu Edebiyat Grupu
öğretmeni
Avdın - Çine Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Giresun Lisesi Almanca Öğretmeni
Antalya - Korkuteli Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Bursa - Gemlik Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Antalya - Akseki Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
ve Müdürü
Avdın - Nazilli Lisesi Fen Grubu öğretmeni
Antalya - Aksu tik. Öğretmeni Okulu Edebiyat Öğ. ni
Tunceli Lisesi Türkçe ö ğ . ni
Konya - Beyşehir Lisesi Tarih-Coğrafya öğretmeni

Adı ve Soyadı

İbrahim Öztürk
Nezahat Kırca
Ali Sevimli
Eda Cemiloğlu

Sayfa: 1S8

Yeni Görev Yeri
Ankara Ulus Kız Ortaokulu Matematik Öğ. ne
(Orta öğretimde görevli)
Ankara Ulus Kız Ortaokulu Tabiat-Bilgisi öğ. ne
(Körter Okulunda görevli)
Ankara Motor Sanat Ens. Fen Grupu öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine

Pakize Özkan
Veysel Arseven
Ilışan Ataoğîu
Melâhat Kavı
Nevzat Özkan
Alpay Köstem

Ankara LTlus Kız Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
(Öğretmen Okullarında görevli)
Ankara Mimarkemal Ortaokulu Tabiat Bilgisi öğ . ne
(Halk Eğitimi Genel Md. de görevli)
Ankara Radyo Sanat Ens. Fen Grupu öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Ankara Atatürk Kız Ens. Tabiat Bilgisi Öğ. ne
Ankara Cebeci Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Ankara Cebeci O rtaokul Tabiat Bilgisi öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Tabiat Bilgisi öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fen Grubu Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine
(Yayım Müdürlüğünde görevli)
Ankara Cebmi Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine
Ankara Yddırımbayazıt Lisesi Fransızca ö ğ . ne
(Dış Münasebetler Genel Md. de görevli)
Ankara Cebeci Ortaokulu Fransızca öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fransızca öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fransızca öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fransızca öğretmenliğine
Ankara Atatürk Lisesi Fransızca öğretmenliğine
(Orta Öğretim Genel Müdürlüğünde görevli)
Ankara Cebeci Ortaokulu Almanca öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Almanca Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Almanca Öğretmenliğine
Amkara Yapı Ens. Ahnanca öğretmenliğine
Ankara İmam-Hatip Okulu Almanca öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u İngilizce Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Kız Ens. İngilizce öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u İngilizce öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu İngilizce öğretmenliğine
Ankara Yıldınmbavazıt Kız Fnstitüsüne
Ankara Kırıkka’ e İş Okulu İngilizce Öğretmenliğine
Ankara Ceueci Ortaokulu Beden-Eğitimi Öğ. ne
Ankara Ceueci Ortaokulu Beden-Eğitimi öğ. ne
Ankara Aktaş Erkek Sanat Ens. Bûden-Fğitimj öğ . ne
Ankara Ceueci Ortaokulu Beden-Eğitimi ö ğ ne
Ankara Cebeci Ortaokulu Beden-Eğitimi Öğ. ne
Ankara Cebeci Ortaoku’u Resim-îş öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Resim-îş öğretmenliğine
(İlk öğretim Genel Md. de görevli)
Ankara Cebeci Ortaoku’u Resim-îş öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’u Resim-îş Öğretmenliğine
(öğretici Film Merkezinde görevli)
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Resim-îş öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Müzik öğretmenliğine
(Körler Okulunda görevli)
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Müzik öğretmen1iğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Müzik öğretmen’ iğine
Ankara Cebeci Ortaoku’ u Müzik Öğretmeni’ ğme
Ankara İmam-Hatip Okulu Müzik öğretmenliğine
Ankara Yıldınmbavazıt Erk. Sanat Ens Müzik öğ. ne

Günseli Sayın
Ergin Yürüten
Sönmez Nurlu
A. Aydın Ba^dur
Gülümser Yürüten
Müz?yven Salman
Cumhuriyet Küçükburan

Ankara Cebeci Ortaokulu Müzik öğretmenliğine
(Kör’ er Oku’ unda görevli
Ankara Kızılcahamam Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Ankara Kırıkkale Lisesi Edebiyat Grupu Öğ. ne
Ankara Ayaş Ortaoku’u Fransızca Öğretmenliğine
Ankara Kızılcahamam Ortaokulu Almanca Öğ. ne
Antalya Merkez Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
Antalya Merkez Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğ. ne

A. Ekrem Çavuşoğlu
A. Faruk Akalın
İsmail Özkavnak
Ziyaeddin ülgen
Ali Gökhan

Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya

Kemal Sözer
Müslim Pekgöz
Ali Cevdet Selçuk
Nuri Yıldırım
Ayten Aktan
Zehra Öğüt
Cahit Güneş
Bedia Özatağan
Ayten Göksel
Halit Bayrak
Suat Kaplangı
Mustafa Özatağan
Kenan Okan
Mahmure Bilgiç
Nerime Tonguç
İhsan Ezer
Rukiye Güvenç
Ömer Faruk Bor
Mehmet Toprak
Râna Diker
Nesrin Ataka1
Türkân Onat
Kadriye Aybars
Mthmet Kal uç
Türkân Sarısözen
Burhanettin Yarkent
M. Turhan Özdemir
Meftune Kunter
Seçil Çağlavan
Mehmet Güneş
Haşan Yurtsever
Bed’ a Keskin
Ülkü Tarhan
Kemal Sucak
Sabri öter
O. Fevzi Bilgi
înci özkavnak
M. Şevket Güç’ ü
Ayhan Keskinok
İrfan Vurandamar
Enver Uzan
Meliha Sangar
H. Halit Ebeoğlu

Lisesi Fen Grupu öğ. ne
İmam-Hatip Okulu Fen Grupu Öğ. ne
Lisesi Edebiyat öğretmenliğine
Kız Ens. Türkçe Öğretmen’ iğine
Merkez Ortaokulu Tarih-Coğrafya öğ. ne

Sayfa: 134
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Adı ve Soyadı

Yeni Görev Yeri

Gönül Kuvaki
Özgün Özen
Mehmet Akarsu
Faruk Bayram oğlu

Aydın
Aydın
Aydın
Aydın

H. Şaban Bingöl
Mustafa Çağırgan
Cavidan Özdiler
O. Celâlettin Gündüz
Eyyüp Aydoğan
Aysel Sütal
Haşan Üçdoğruk
Aysel Altan
Hüsamettin Can
Veli Kuru
Siiheylâ Bozkurt

Balıkesir - Muharremhasbi Lisesi Edebiyat Grupu Öğ.ne
Balıkesir Ticaret Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Balık:sir - Bandırma Erk. Sanat Ens. Tarih-Coğ. Öğ.ne
Balıke-sir - Edremit Erk. Sanat Ens. Fen Gr. Öğ. ne
Balıkesir - Edincik Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne
Balıkesir Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Balıkesir Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Balıkesir Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Balıkesir - Burhaniye Ortaokulu Fen Grupu ö ğ .ne
Balıkesir - Erdek Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Bitlis Lisesi Türkçe Öğretmenliğine
(Süleymaniye Kitaplığında görevli)

Sinop-Boyaıbat Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Van - Erçiş Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Erzincan - Refahiye Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Denizli - Çivril Ortaokulu Matematik Öğrstmeni
Kayseri - Yeşilhisar Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ni
Müdürü
Balıkesir - Susurluk Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ . riı
BoluErkek Sanat Ens. Tarih-Coğrafya Öğretmeni
Balıkesir - Havran Ortaokulu Fen Gr. Öğretmeni
Mardin - Derik Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Balıkesir - İvrindi Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Balıkesir - Savaştepe Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ni
Balıkesir - Susurluk Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Kütahya - Değiraıisaz Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Konya - Ereğli Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Çanakkale - Gelibolu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni olup,
Süleymaniye Kitaplığında görevli
Urfa - Viranşehir Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ ret
meni ve Müdürü
Urfa Lisesi Fen Grupu öğretmeni
Sakarya - Hendek Ortaokulu Edebiyat Grupu ö ğ . ni
Bolu - Kıbrısçık Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni
ve Müdürü
Kayseri Ticaret Lisesi Fen Gıupu öğretmeni
Zonguldak Lisesi İngilizce Öğretmeni
Burdur - Tsfenni Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Bolu - Düzce Lisesi Fen Gıupu öğretmeni
Mersin Lisesi Edebiyat öğretmeni
Zonguldak Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Kütahya Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Samsun 19 Mayıs Lisesi Edebiyat öğretmeni
Zonguldak Lisesi Edebiyat öğretmeni
Kırşehir Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Bursa Eğ. Ens. Edebiyat öğretmeni
Balıkesir Lisesi Edebiyat öğretmeni
Edirne Lisesi Edebiyat öğretmeni
Ankara Yıldırım Bayazıt Lisesi Tarih öğretmeni
Burdur Kız Ens. Tarih-Coğrafya öğretmeni
Bursa Osman Gazi O rtaokul Türkçe öğretmeni
Kars Lisesi Tarih öğretmeni

İsmail Zeybek
Mehmet Ülkü
Fethi Güarsoy

Bilecik - Pazaryeri Ortaokulu Ede. Grupu ö ğ . ne
Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen Grupu Öğ. ne
Bolu Erk. Sanat Ens. Edebiyat Grupu öğretmenliğine

Melâhat Muratoğlu
D. Kadri Beşer
Güler Yeşilırmak
İsmet Özkaya
Mustafa Hacıoğlu
Çağlar İkizoğlu
Mükerrem Aksu
D. Zeki Akpmar
Hatice Dinçer
S. Emel Boratav
M. N -cdet Eruygur
İsmet Kayalı
H. Hüsnü Tuncer
Gözde Sevim
Saliha Ulukan
Vildan Narter
Muhsin Tuzcuoğlu
Ayten Mugan

Bolu Kız Ens. Edebiyat Grupu öğretmenliğine
Bolu Erkek Sanat Ens. Fen Grupu Öğretmenliğine
Bolu Lisesi İngilizce öğretmenliğine
Burdur Lisesi Fen Grupu Öğretmediğine
Burdur Îmam-Hatip Okdu Fen Grupu Öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbul Erkek L:'sesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbul Erkek L ’sesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbul Erkek L'sesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbul Erkek L;sesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbul Erkek L’isesi Edebiyat öğretmenliğine
İstanbu1 Erkek Lisesi Tarih öğretm ediğine
İstanbul Cağaloğlu Kız- Ens. Tarih-Coğrafya Öğ. ne
İstanbu1 Cemberlitaş Kız Ortaokulu Türkçe öğ. ne
İstanbul Cemberlitaş Kız Ortaokulu Tarih-Coğ. ö ğ . ne

Eskişehir - Devrim Ortaokdu Edebiyat Grupu öğ . ni
Konya - Karma Ortaokulu Türkçe öğretmeni
Kırşehir Lisesi T a rh - Coğrafya Öğretmeni
Erzurum Kız Ens. Edebivat Grupu öğretmeni
Balıkesir Lisesi Türkçe öğretm -ni
Manisa Lisesi Tarih - Coğrafya öğretmeni
Manisa İsmet İnönü Kız Ens. Edebiyat öğretmeni
Balıkesir Lisesi Türkçe Öğretmeni
Balıkesir Lisesi Tarih - Cağrafva öğretmeni
Adapazarı Ortaokulu Edebiyat Grupu öğretmeni
Balıkesir - Bandırma Lisesi Türkçe öğretmeni
Kütahya Lisesi Tarih-Coğrafya öğretmeni
Bursa - İznik Ortaokulu Edebiyat Grupu öğretmeni
Gaziantep Erkek Sanat Enstitüsü Türkçe öğretmeni
Edirne Erkek Sanat Enstitüsü Tarih-Coğrafya ö ğ . ni
Sinop - Gerze Ortaokulu Edebiyat Grupu öğretmeni

O. Nurdoğan Cabi
Mustafa Çe'tiner
Osman Erbaş
Hayriye Vertörün
Ahmet Ünal
Yahya Kaynak
Hurisar Öztürk
Tayyar İlgaz
Rukiye Arbek
O. Melâhat Aydın
Münevver Yardımsever
Handan Özkent
Kadri Üstel
Rahmi Türkben
S ab İha Aydoğdu
Burhanettin Köksalan

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbu1
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Cembertitaş Kız Ortaokdu Ede. Gramı öğ. ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Türkçe öğ. ne
Cemberlitaş Kız Ortaokdu Tarih-Coğ. ö ğ . ne
Cağaloğlu Kız Enst. Ed. Grupu ö ğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Türkçe ö ğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokdu Tarih-Coğ. ö ğ . ne
Cağaloğ’u Kız Enst. Ed. Grupu Öğ. ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Türkçe ö ğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Tarih-Coğ. ö ğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu öğretm ediğine
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Türkçe Öğ. ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Tarih-Coğ. ö ğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokdu Ede. Grapu ö ğ . ne
Ha.vdarpaşa Erkek Sanat Ens. Türkçe Öe. ne
Sultanahmet Erk. San. Ens. Tarih- Coğ. öğ.ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Ede. Grapu ö ğ . ne

Sakarya - Sapanca Ortaokulu Tarih-Coğrafya öğret
meni ve Müdürü
Eskişehir Lisesi Edebiyat Grupu öğretmeni
Bolu Lisesi Türkçe öğretmeni
Adıyaman Lisesi Tarih - Coğrafya öğretmeni
Bursa - Orhangazi Ortaokulu Edebiyat Grupu ö ğ . ni
İzmit Erkek. Sanat Enstitüsü Türkçe öğretmeni
Kütahya Lisesi Tarih - Coğrafya öğretmeni
Tekirdağ - Malkara Ortaokulu Edebiyat Grurra ö ğ . ni
Antakya - Ark. Sanat Ens. Tarih-Coğrafya ö ğ . ni
Bursa Eğitim Ens. Tabiiye öğretmeni
Eskişehir .Ticaret Lisesi Kimva öğretmeni
Bursa Erkek Lisesi Kimya Öğretmeni
Kırklareli - Babaeski Ortaokulu Fizik-Kimya ö ğ . ni
İzmit Lisesi Fizik öğretmeni
Zonguldak Ticaret Lisesi Matematik öğretmeni
Aydın Erkek Sanat Ens. Matematik Öğretmeni

Şükrü Yılmaz Gedizli
Zeki Şendil
Fazıl Oyat
Süeda Uğurlar
Yıldız Topçu
Nazif Balcıoğhı
Suat Aydınlı
Turhan Andaç
H. Numan Eraktan
Adil Yüksel
Müzehher Paker
Hicriye Bengü
Şehriban Ural
Tayyar Te mir
Zehra Şadoğlu
M.. Kemal Müldür

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
îstanibul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Cemberlitaş Kız Ortaokulu Tarih-Coğ. ö ğ . ne
Sdtanahmet Erk. San. Ens. Ede. Gr. ö ğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokdu Türkçe ö ğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Tarih-Coğ. öğ . ne
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Ede. Grapu ö ğ . ne
Motorsanat Ens. Türkçe öğretmenliğine
Cemberlitaş Kız Ortaokulu Tarih-Coğ. ö ğ . ne
Cembertitaş Kız Ortaokdu Ede. Grapu Öğ. ne
Maçka Erkek San. Ens. Tarih-Coğrafya öğ.ne
Erkek Lisesi Tabiiye öğretmenliğine
Sultanahmet Ticaret Lisesi Kimva öğ. ne
Erkek Lisesi Kimva Öğretmenliğine
Erkek Lisesi Fizik-K’mva öğretmenliğine
Erkek Lisesi Fizik öğretmenliğine
Eyüp Akşam Ticaret Lisesi Matematik ö ğ . ne

Adana Kız İlk Öğretmen Okulu Tabiat Bilgisi ö ğ . ni
olup, Çapa Eğitim Enstitüsünde görevli
Uşak Kız Ens. Fen Grupu Öğretmeni
Adapazarı Ortaokulu Matematik öğretmeni

Sema Berk
Naciye Çınar
M. Bayram Başkaş

-

Nazilli Lisesi Fransızca öğretmenliğine
Nazilli Lisesi Fen Grubu Öğretmenliğine
Nazilli Kız Ens. Fen Grupu Öğretmenliğine
Gazipaşa Ortaokulu Matematik Öğ. ne

İstanbul Yapı Enstitüsü Matematik Öğretmenliğine
İstanbul Cemberlitaş Kız Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğ
retmenliğine (Çapa Eğ. Enstitüsünde görevli)
İstanbul Çağaloğlu Kız Ens. Fen Grupu Öğ. ne
İstanbul Cemberlitaş Kız Ortaokulu Matematik Öğ. ne
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Çorum Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Eize Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Adapazarı Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Balıkesir Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Ankara Polatlı Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Mersin Lisesi Matematik Öğretmeni
İskenderun Kız Ens. Matematik Öğretmeni
Bolu - Gerede Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ni ve Müdürü
Trabzon Lisesi Matematik Öğretmeni
Tekirdağ Erkek Sanat Enstitüsü Tabiat Bilgisi öğ. ni
Çorum - Mecitözü Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Eskişehir Ticaret Lisesi Fransızca Öğaretmeni
Manisa - Turgutlu Lisesi Fransızca Öğretmeni
Ordu - Fatsa Ortaokulu Fransızca Öğ. ni ve Müdürü
Mersin Lisesi Fransızca öğretmeni
Artvin - Arhavi Ortaokulu Almanca Öğretmeni
Zonguldak - Kozlu Ortaokulu Almanca Öğretmeni
İzmit - Kandıra Ortaokulu Almanca Öğretmeni
Eskişehir Mehmetçik Ortaokulu Almanca öğretmeni
Adapazarı Kız Ens. İngilizce Öğretmeni
Edirne Lisesi îng. Öğretmeni
Bolu Lisesi İngilizce Öğretmeni
Bolu - Düzce Lisesi Beden - Eğitimi öğretmeni
İçel - Tarsus Lisesi Beden-Eğitim. Öğretmeni olup, Kü
tüphanelerde görevli
Adapazarı Lisesi Beden- Eğitimi öğretmeni
Kütahya Lisesi Beden-Eğitimi Öğretmeni
Mersin Lisesi Beden-Eğitim Öğretmeni olup, İstanbul
öğretmen Okulunda görevli
Ankara Ulus Kız Ortaokulu Resim-iş öğretmeni
Eskişehir Lisesi Resim-iş öğretmeni
Kastamonu-Gölköy İ’k Öğretmen Okulu Resim-îş öğ.ni
Aydın - Ortaklar İlk Öğretmen Okulu Resiş-iş Öğ. ni

M. Halil Ozansoy
Neriman Rakıcıoğlu
O. Şükrü Oskay
Sabahat Ttizün
Şaziye Güven Giriş
Mustafa Güner
Zehra Kandemir
Mustafa i p e k
İdris Çakır
Fikret Bilgin
Gülten Doğan
Ecvet Anin
Metin Kanıpak
A. Zeki Sancak
Hüsnü Mengenli
Vildan Öztop
Süheylâ Tamer
Rıdvan Tarcan
Servet Orgun
Meral Hacıeminoğlu
Jiilide Sitare Hızlılar
Güneş Nural
Şinasi Balkır

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Hüseyin Boralı
R. Şahin Göktürk
Cemalettin Güvendik
Necmiye Akmay
Necla Çakrdağ
Nevzat Özveren
Yusuf özel
Ömer Sümer

İstanbul Erkek Lisesi Beden-Eğitimi öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Beden-Eğitimi öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Beden-Eğitimi öğretmenliğine
İstanbul Fatih Kız Lisesi Beden-Eğitimi öğretmenliğine
(İstanbul Öğretmen Okulunda görevli)
İstanbul Erkek Lisesi Resim-îş Öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Resim-îş Öğretmenliğine
İstanbul Sultanahmet Erkek San. Ens. Resim-lş öğ. ne
İstanbul Erkek Lisesi Resim-îş Öğretmenliğine

Vedat Keçecigil
Sebahattin Oy
Kâmil Peker
Recep Bozman
Sevim Çeiiköz
Meziyet Akkemit
Dürdana Tomay
Perihan Ünal
Ahnret Engin
A rif Ataç
H. Hüsnü Sebik
Kasım Ülgen
Sıtkı Gökalp

İstanbul Erkek Lisesi Müzik öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Müzik Öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Müzik öğretmenliğine
İstanbul Çatalca Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine
İstanbul Yalova Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ. ne
İstanbul Şile Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
İzmir Namıkkemal Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine
İzmir - Ödemiş Lisesi Edebiyat öğretmenliğine
İzmir Koleji Türkçe Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Tarih-Coğrafya öğ. ne
İzmir - Buca Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ. ne
İzmir - Buca Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Tarih - Coğrafya ö ğ . ne

Hadi Varol
O. Zeki Çakır

İzmir - Buca Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ. ne
İzmir Ticaret iLsesi Türkçe Öğretmenliğine

Aydın - Boğazdoğan Ortaokulu Edebiyat Grupu ö ğ 
retmeni ve Müdürü
Hatay - Kırıkhan Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ni
Balıkesir - Savaştepe İlk Öğretmen Okulu Türkçe Öğ. ni
Manisa Lisesi Tarih- Coğrafya öğretmeni
Manisa - Akhisar Lisesi Ede. Gr. Öğretmeni
Muğla - Milas Ortaokulu Tarih-Coğrafya öğretmeni
Balıkesir - Gönen Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ni
Manisa - Alaşehir Ortaokulu Tarih Coğrafya Öğ. ni
İzmir - Torbalı Ortaoku’u Edebiyat Grupu Öğretmeni
Muğla - Turgutreis Lisesi Matematik öğretmeni
İzmir - ödemiş Lisesi Matematik Öğretmeni
Kırşehir Lisesi Fizik Öğretmeni
Muğla - Milas Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Muğla - Milas Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmeni
İzmir - Torbalı Ortaokulu Fen Grupu Öğretameni

Mahmut Satıç
Ayten Çatı
Ali Özkan
S. Tevfik Erbaş
Nadim Kabaklı
Hilmi Kandemir
Hüsmen Çağlar
Hurşit Tüzün
Melek Adsız
Ferit Tezel
Ü. Serap Süner
Halil Bozkurt
Mehmet Elmas
Perihan Kandemir
Naciye İlgililer

İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir

- Buca Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
- Buca Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
- Buca Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Tarih-Coğrafya öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ. ne
- Buca Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Edebiyat G-rupu Öğ. ne
- Buca Ortaokulu Tarih-Coğrafya öğretmenliğine
- Cumhuriyet Kız Ens. Edebiyat Grupu öğ . ne
- Namık Kemal Lisesi Matematik öğretmenliğine
- Namık Kemal Lisesi Matematik öğretmenliğine
- Namık Kemal L-ı'sesi Fizik öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Matematik öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine

Bilecik - Osmaneli Ortaokulu Matematik Öğretmeni ve
Müdürü
Manisa - Turgutlu Erkek Sanat Ens. Tabiat Bil. Öğ. ni
Denizli Erkek Sanat Ens. Fen Grupu Öğretmeni
Muğla - Turgutreis Lisesi Matematik Öğretmeni
Balıkesir - Edremit Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Manisa - Turgutlu Lisesi Fen Grubu Öğretmeni
Uşak - Erkek Sanat Ens. Fen Grupu Öğretmeni
İzmir - Kiraz Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Balıkesir - Edremit Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Denizli Lisesi Tabiat Bilgisi öğretmeni

M. Sadrettin Ener
Gülsüm Enginer
Süleyman Çokak
Mehmet Kürekçi
Şefika. Müzeyyen Akman
M. Fahri Akçagüner
Ali Serdaroğlu
Mustafa Top
Muzaffer Akman
Kemalettin Koral

İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir

- Buca Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
Mithatpaşa Erk. San. Ens. Tab. Bil. Öğ. ne
Mithatpaşa Erk. San. Ens. Fen Grupu Öğ. ne
- Buca Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
- Ödemiş Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
- Motor Sanat Ens. Fen Grupu öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
- Buca Ortaokulu Fen Grupu Öğretmsnliğine
- Buca Ortaokul Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine

Zonguldak - Çaycuma Ortaokulu Müzik öğretmeni ve
Müdürü
Hatay - İskenderun Lisesi Müzik öğretmeni
Uşak Lisesi Müzik öğretmeni
Konya - Karaman Lisesi Türkçe öğretmeni
Balıkesir - Havran Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ. ni
Adapazarı Lisesi Tabiat Bilgisi öğretmeni
ödemiş Lisrsi Edebiyata öğretmeni
Konya Kız Lisesi Edebiyat öğretmeni
Denizli - Erkek Sanat Ens. Türkçe öğretmeni
Aydın - Kuşadası Ortaokul Tarih-Coğrafya Öğretmeni
İzmir - Bayındır Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni
Muğla - Turgutreis Lisesi Türkçe Öğretmeni
Denizli Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmeni
Giresun - Tirebolu Ortaokulu Edebiyat Grupu öğret
meni ve Müdürü
Manisa - Erkek Sanat Ens. Türkçe öğretmeni

Çemberlitaş Kız Ortaokulu Tab. Bil. öğ. ne
Çemberlitaş Ortaokulu Fen Grupu öğ. ne
Çemberlitaş Kız Ortaokulu Matematik öğ . ne
Çemberlitaş Kız Ortaokulu Tab. Bil. öğ. ne
Çemberlitaş Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne
Çemberlitaş Kız Ortaokulu Matematik Öğ. ne
Çağaloğlu Kız Ens. Matematik öğretmenliğine
Çağaloğ.u Kız Ortaokulu Fen Gurupu Öğ. ne
Çemberlitaş Kız Ortaokulu Matematik Öğ. ne
Yapı Ens. Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
Çemberlitaş Kız Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne
Erkek Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Erksk Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Erksk Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Erksk Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Erkek Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Erkek Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Erkek Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Erkek Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Çağa’ oğlu Kız Ens. İngilizce Öğretmenliğine
Erkek Lisesi İngilizce öğretmenliğine
Erkek Lisesi İngilizce Öğretmenliğine
Erkek Lisesi Beden-Eğitimi öğretmenliğine
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Rıdvan Kanatkıran
Enise Koral
İnci Doğan
Arife Sebik
Şehnaz Uğur
Neriman Çelikten
Melâhat Meral Tor
Cemal Asan
Sevim Dağ
Hadi Uz
Turgut Aslangeçgil
Fethi Tanaç
Veli A*an
Reyhan Bozkurt
İsmail Pirim
Akgiin Gökkıîıç
Cem alettin Çınar
Gülümser Dikeç

İzmir Îmam-Hatip Okulu Fen Grupu Öğretmenliğine
İzmiı - Buca Tabiat Bilgisi öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine '
İzmir - Buca Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu İngilizce Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu İngilizce Öğretmenliğine
İzmir - Kiraz Ortaokulu İngilizce Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Almanca Öğretmenliğine
İzmir - Mithatpaşa Erk. San. Ens. Resim-İş Öğ. ne
İzmir - Buca Ortaokulu Resim-İş Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Müzik Öğretmenliğine
İzmir - Mithatpaşa Erk. San.Ens. Müzik Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Müzik Öğretmenliğine
Kars - Sarıkamış Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
Kastamonu - Taşköprü Orftaokulu Ede. Grupu Öğ. ne
Kastamonu - Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Kastamonu - Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine

Aydın Yıldız

Kastamonu - İnebolu Ortaokulu Fransızca ö ğ . ne

Erol Dikeç
Hüseyin Seven
Şükriye Türkuğlu
Ab it Felekoğlu
Müjgân îzgi
Nermin Tan
İsmail Öcal

Kastamonu Erk. San. Ens. Beden-Eğitimi Öğ. ne
Kayseri Ticaret Lisesi Fen Grup öğretmenliğine
Kayseri Nazmi Toker Ortaokulu Öğretmenliğine
Kayseri - Nazmi Toker Ortaokulu Fen Grupu öğ. ne
Kayseri Nazmi Toker Ortaokulu İngilizce ö ğ . ne
Kırklareli Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Kırklareli Ticaret Lisesi İngilizce Öğretmenliğine

Ziya Gökçora
Muzaffer Çakın
Güzin Arıtürk
Remzi Kaygılı
Mehmet Fidarcı
Ferdan Kabatepe
Melâhat Erdem
Ali Derbent
Ferdane örtmen

Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Nadir Gezer
Hüsamettin Turgut
Seniha Çalım

Bursa - İnegöl Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Bursa - Gemlik Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Bursa M. K. Paşa Erkek Sanat Ens. Fen Grupu ö ğ . ne

Mehmet Buzluk
Süheylâ Altay
Sebahattin îpnkçioğlu
Nazif Güneyce
Nuran îzgi
Hilmi Diler

Bursa - İnegöl Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine
Bursa Erkek Sanat Ens. Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
Bursa Ticaret Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Bursa Erkek Sanat Ens. Müzik Öğretmenliğine
Çanakkale Lisesi İngilizce öğretmenliğine
Çanakkale Erkek Sanat Ens. Fen Grupu Öğretmenliğine

M. Cengiz Turhan
Abdullah Ün’ er
Fikret Doğan
Ayşe Ezgin
Hıdır Deste
Nurten Pak
İbrahim Şenel

Çankırı
Çankırı
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli

Lisesi Türkçe Öğretmenliğine
- Şabanözü Ortaokulu Resim-lş öğretmenliğine
- Alaca Ortaokulu Resim-lş Öğretmenliğine
Lisesi Edebiyat Grupu öğretmenliğine
Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Erkek Sanat Ens. Fen Grupu öğretmenliğine
Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Lisesi İngilizce Öğretmenliğine
- Acıpayam Ortaokulu Beden-Eğitimi ö ğ . ne

İzmir - Menemen Ortaokulu Fransızca öğretmeni
Denizli Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Sivas - Demir Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
İzmir - Bayındır Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
İzmir - Selçuk Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Aydın Kuşadası Ortaokulu İngilizce Öğretmeni
Ordu Lisesi İngilizce Öğretmeni
Bize Lisesi İngilizce öğretmeni
Erzurum - Kız Ortaokulu Almanca öğretmeni
İsparta Lisesi Resim-iş öğretmeni
Muğla - Turgutreis Lisesi Resim-iş öğretmeni
Bolu İlk Öğretmen Okulu Müzik Öğretmeni
İsparta - Gönen İlk Öğretmen Okulu Müzik Öğretmeni
İzmir - Menemen Ortaokulu Müzik Öğretmeni
Erzincan Ticaret Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
Konya - Beyşehir Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Samsun - Vezirköprü Ortaokulu Fen Grubu öğretmeni
Çankırı - Kurşunlu Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Yozgat - Akdağmadeni Ortaokulu Fransızca öğretm e
ni ve Müdürü
Çankırı - Kurşunlu Ortaokulu Beden Eğitimi öğ ret
meni ve Müdürü
Zonguldak Ticaret Lisesi Fen Grubu Öğretmeni
Kayseri - Hacılar Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Kayseri - İncesu Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Konya - Karma Ortaokulu İngilizce öğretmeni
Kırklareli - Pmarhisar Ortaokulu Fen Grupu öğ. ni
Kayseri - Nazmitoker Ortaokulu İngilizce öğretmeni
İstanbul - Tophane Erkek Sanat Ens. Tarih - Coğrafya
Öğretmeni
Bilecik - Bozüyük Ortaokulu Edebiyat Grupu ö ğ . ni
Bursa - Mudanya Ortaokulu Edebiyat Gr. öğretmeni
Urfa Lisesi Edebiyat öğretmeni
Bursa - Gemlik Ortaokulu Tarih - Coğrafya öğ . ni
Çanakkale - Biga Lisesi Fen Grupu öğretmeni
Yozgat Lisesi Kimya öğretmeni
Tekirdağ Erkek Sanat Ens. Beden - Eğitimi ö ğ . ni
Bursa - Karacabey Ortaokulu Resim-iş öğretmeni
Manisa - Demirci Ortaaokulu Fen Grupu öğretmeni
ye Müdürü
Sakarya - Hendek Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Bursa - Keleş Ortaokulu Grupu öğretmeni
Tokat - Artova •Ortaokulu Fransızca
öğretmeni ve
Müdürü
Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi Tabiiye öğretmeni
Gümüşhane Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Bilecik - Pazaryeri Ortaokulu Fizik Öğretmeni
Çanakkale - Eceabat Ortaokulu İngilizce öğretmeni
Mersin Erkek Sanat Ens. Fen Grupu öğretmeni
Çankırı - Eskipazar Ortaokulu Türkçe öğretmeni ve
Müdürü
Kastamonu-Gölköy İlk öğretmen Okulu Resim-iş ö ğ . ni
Bitlis Lisesi Resim-iş Öğretmeni
.
Denizli - Bekili Ortaokulu Edebiyat Grupu öğretmeni
Tunceli Lisesi Edebiyat Grupu Öğrettmeni
Konya - Kadınhanı Ortaokulu Edebiyat Grupu ö ğ . ni
Ceyhan Erkek Sanat Ens. Fen Grupu Öğretmeni
Aydın - Kurucusu Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni ve
Müdürü
Siirt Lisesi Fen Grupu öğretmeni
Denizli - Çal Ortaokulu Edebiyat Grupu öğretmeni
Siirt Lisesi İngilizce Öğretmeni
Samsun - Bafra L. Beden - Eğitimi öğretmeni
Denizli - Çameli Ortaokulu Resim-iş Öğretmeni ve
Müdürü

İbrahim Ceylan
Yusuf Şahin
Şükran Haznedar
Nezihe Şahin
Yavuz Koçar

Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli

Bayram Ali Dağlı

Denizli Lisesi Resim-lş Öğretmenliğine

Diyarbakır - Bismil Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Edirne - Havsa Ortaokulu Tabiat Bi'gisi öğretmeni

Halil Kural
Melâhat Sepici

Diyarbakır Ali Emiri Ortaokulu Fen Grupu ö ğ . ne
Edirne Lisesi Tabiat Bilgisi öğretmenliğine

Kayseri - Tomarza Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni ve
Müdürü

Kız Ens. Tarih - Coğrafya Öğretmenliğine
Erk. Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Osman Gazi Ortaokulu Edebiyat Gr. ö ğ . ne
Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine
Erkek Lisesi Tarih ve Sanat Tarihi öğ . ne
Osman Gazi Ortaokulu Fen Grupu ö ğ . ne
Erkek Lisesi Kimya Öğretmenliğine
Erkek Sanat Ens. Beden-Eğitimi Öğretmenliğine
Osmangazi Ortaokulu Resim-lş Öğretmenliğine

Orhan Kundakçı

Edirne - Havsa Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine

Kırklareli - Pehlivanköy Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ni

Parlar Yazan

Edirne Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine

Erzurum Ticaret Lisesi Fen Grupu Öğretmeni

Hikmet Göçmen

Edirne Ticaret Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine

Maaraş Erkek Sanat Ens.a Beden-Eğitimi Öğretmeni
Kırklareli Erkek Sanat Ens. Türkçe Öğretmeni

Mehmet Kara

Erzincan Erkek Sanat Ens. Beden Eğitimi Öğ. ne

Sevim Rodoplu

Eskişehir Erkek Sanat Ens. Türkçe Öğretmenliğine

Kemal Uzun

Eskişehir Devrim Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne

Muhittin Akkalyoncu

Eskişehir - Tunalı Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne

Afyon-Çay Ortaokulu
Müdürü

Edebiyat Grupu Öğretmeni ve

Bilecik İnönü Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni

2 îem m uz 1962
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Eski Görev Yen
Eskişehir Mahmudiye Ortaokulu Fen Grupu Öğretme
ni oıup, Yunusemre ilk Öğretmen Okuıunda görevli
Sakarya - Pamuüova Ortaokuıu Fen Grupu Öğretmeni
Eskişehir Mihalıççık Ortaokulu Resim-iş Öğretmeni
Edime Lisesi Leaen - aLğıtımi Öğretmeni
EsKişehir - Yunusemre iık Öğretmen Okulu Fen Gru
pu öğretmeni
Muğla - Turgutreis Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Diyarbakır - Dıme Iık Öğretmen Okuiu Edebiyat Gru
pu öğretmeni
İsparta Lisesi Beden-Eğitimi Öğretmeni
Sakarya - Ramukova Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Aııtaıya Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmeni
Elâzığ Lisesi Fizik, Öğretmeni ve Müdürü
Çankırı - Eskipazar Ortaokum Fen Öğretmeni
Niğde - Aıtııınısar Ortaokuıu Fen Grupu Öğretmeni
Tarsus Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmeni
Tarsus Lisesi Edeoiyat Grupu Öğretmeni
İçel - Yenice Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni
Tarsus Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni
Hatay - Kırıkhan Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Mersin - Silifke L. Fen Grupu Öğretmeni
Tarsus Lisesi Beden-Eğitimi Öğretmeni
Gaziantep - Oğuzeii Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
İsparta-Şarkikaraağaç Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğ. ni
ve Müdürü
Antalya - Gazi Paşa Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ.ni
Konya - Bozkır Ortaokulu Fransızca Oğ. ni
İzmir - Tire Erkek Sanat Ens. Matematik Öğretmeni
İzmit İnkiiâp Ortaokulu Matematik Öğretmeni
İzmir - Tire Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Siirt - Beşeri Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni
Afyon - Bolvadin Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Bingöl Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Artvin Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
İzmit - Kandıra Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Van Atatürk Lisesi Aımanca Öğretmeni
Burdur - Bucak Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni
Maraş - Elbistan Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Konya - Karaman Lisesi Beden-Eğitimi Öğretmeni
Çorum Lisesi Coğrafya Öğretmeni
Çorum Kız Ens. Tarih-Coğrafya Öğretmeni
Kütahya - Simav Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Tunceli Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Tunceli Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Manisa - Soma Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Manisa - Kula Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Antalya Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Manisa - Salihli Lisesi Müzik Öğretmeni
Maraş - Andırın Ortaokulu Fransızca Öğretmeni ve
Müdürü
Afyon - Bolvadin Lisesi Fransızca Öğretmeni
Kars Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Muğla - Y'atağan Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Erzurum - İspir Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Konya - Cihanbeyli Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Trabzon - Beşikdüzü Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni
Urfa - Akçakale Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni
ve Müdürü
Hakkâri Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Konya - Akşehir Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni
Samsun - Akpınar İlk Öğretmen Okulu Edebiyat Gru
pu Öğretmeni
Samsun - Bafra Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Elâzığ Lisesi Almanca Öğretmeni
Adıyaman Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Niğde - Bor Lisesi Edebiyat Grupu Öğetmeni
Adana - Saimbeyli Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ni
Niğde - Bor Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Kars Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Bitlis - Tatvan Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni ve
Müdürü
Adana - Ceyhan Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Rize - Fındıklı Ortaokulu Edebiyat Grupu öğretmeni
olup, Rize İkizdere Ortaokulunda görevli
Erzu’-um - Yavuz Selim İlk öğretmen Okulu Müzik
öğretmeni

Sayfa: 13?

Adı ve Soyadı

Yeni Görev Yeri

Reyhan Balcı
Haşan Çoban
Cevat Ülger
Nedim Hızlılar

Eskişehir Kız Ortaokulu Fen Grubu Öğretmenliğine
Giresun - iirebolu Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Eskişehir Koleji Resim-İş Öğretmenliğine
İstanbul Erkek Lisesi Beden-Eğitimi Öğretmenliğine

Yusuf Balcı
Mehmet Bingöl

Eskişehir - Devrim Ortaokulu Fen Gr. Öğretmenliğine
Eskişehir - Mehmetçik Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne

Hüseyin Aytaç
Necati Şener
Haşan Çoban
Kamit Baykal
Ali Fuat Bilen
N Turgut Kalafat
Halil Keser
Lâtife Caner
Neclâ Tan
Abdullah Toroslu
Y. Ziya Çakmakçı
Mustafa Güleç
Nazmi Uslu
Haşan Ulaş
İlham Bilgen

Ankara Cebeci Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Ankara .Cabecı Ortaokulu Beden-Eğitimi Öğretmenliğine
Giresun - Tirebolu Ortaokulu Fen Grupu öğretmenliğine
Gaziantep Lisesi Tarih-Coğrafya Öğretmenliğine
Gaziantep Lisesi Fizik öğretmenliğine
Giresun - Bulancak Ortaokulu Fen Grupu öğ. ne
Antakya Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Mersin - Silifke Lisesi Tarih-Coğrafya Öğ. ne
Mersin Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Tarsus Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
İçel - Yenice Ortaokulu Tabiat Bilgisi Öğretmenliğine
Mersin Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Mersin Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Mersin Ticaret Lisesi Beden-Eğitimi Öğretmenliğine
İçel - Silifke Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine

Hüseyin Çoşkun
M. Emin Yaıçın
Aysel Kayahaıı (Sayınlı)
İhsan Aydın
Talıir Nadir Arcan
Vehbiye Sezgin
Nihat Deniz
Muhip Babalık
Ali Uslu
Fatma Seçkin
Ahmet Palaz
Mehmet Erdem
Naci Aydınlı
Yılmaz Üyetürk
Ali Eser
Orhan Oktar
Müyesser Oktar
Gültekin TiifeK .
Mehmet Özdemir
Asiye Özdemir
M. Adnan Akbaş
Nabi Türaplı
Muallâ Ekici
Mehmet Akman

İsparta Lisesi Tarih öğretmenliğine
İsparta - Sütçüler Ortaokuıu Edebiyat Ede. Gr. Öğ. ne
İsparta Kız Ens. Fransızca Öğretmenliğine
İzmir Ticaret Lisesi Matematik Öğretmenliğine
İzmir Buca Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
İzmir - Buca Ortaokulu Matematik Öğretmenliğine
İzmit Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
İzmit Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
İzmit - Hereke Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
İzmit Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
İzmit Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
İzmit Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Konya - Ermenek Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Konya - Karaman Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Konya - Erkek San. Ens. Beden-Eğitimi Öğretmenliğine
Kütahya Lisesi Coğrafya Öğretmenliğine
Kütahya Kız Ens. Tarih-Coğrafya Öğretmenliğine
Kütahya Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Malatya Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Malatya Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Manisa Ticaret Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Manisa Lisesi Türkçe Öğretmenliğine
Manisa Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Manisa - Akhisar Lisesi Müzik Öğretmenliğine

Adil Kaynar
Gülten Dürük
L. Mesar Adıyaman
A li Sonkul
Tayfun Baykan
Gündoğdu Karaman
Ethem İ. Hamzaoğlu

Manisa - Turgutlu Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Manisa - Akhisar Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Muğla - Bodrum Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine
Muğla Milâs Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine
Niğde Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Niğde Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Ordu Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine

Aydm Karagülle
Güngör Altay
Nermin Yüzbaşıoğlu

Ordu - Ünye Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmenliğine
Rize Lisesi Edebiyat Grupu öğretmenliğine
Samsun - Mithatpaşa Ortaokulu Edebiyat Gr. Öğ. ne

İhsan Ünsal
Şeref Acarel
Ayhan Perker
Kemal Eraslan
Naziver Arısoy
Kemal Ersözlü
M. Emin A nsoy
Hüseyin Fidanlıoğlu

Samsun Erkek Sanat Ens. Edebiyat Grupu Öğ. ne
Samsun - Mithatpaşa Ortaokulu Fen Grupu öğ . ne
Samsun Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Adana Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine
Adana - Tepebağ Ortaokulu Edebiyat Gr. Öğ. ne
Adana - Yavuzlar Ortaokulu Edebiyat Grupu ö ğ . ne
Adana - Yavuzlar Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne
Adana - Tepebağ Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne

İ. Nuri Akyiğit
Ahmet Akyürek

Adana - Ceyhan Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine
Adana - Vehbi Necip Savaşan Ortaokulu Fen Gr. Öğ.ne

Kadir Sırtaş

Sivas - Koyulhisar Ortaokulu Edebiyat Grupu öğ. ne

Gülçin Uysal

Sivas Lisesi Müzik Öğretmenliğine
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Adı ve Soyadı

Yeni Görev Yeri

Adana - Ceyhan Lisesi Edebiyat Grupu öğretmeni

Necmettin Kaynar

Malatya - Hekimhaan Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni

Nadir Alpay

Sivas - Selçuk Ortaokulu Edebiyat Grupu ö ğ . ne
Sivas - Demir Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne

Zonguldak Erkek Sanat En3. Edebiyat Öğretmeni

Şahver Akıncı Kocatürk

TeKiıdag Eıkek Sanat Ens. Ede. Gr. Öğretmenliğine

Tekirdağ - Malkara Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni

Mustafa Ayan

Tekııdağ

Kastaamonu - Erkek Sanat Ens. Fen Grupu öğretmeni

H. Sırrı Şener

Tekirdağ Erkek Sanat Ens. Fen Grupu öğretmenliğine

Adana - Tepedağ Ortaokulu Fransızca Öğretmeni

N. Kemal Pendik

Tekirdağ N. Kemal Lisesi Fransızca Öğretmenliğine

Adana - Kız Lisesi İngilizce Öğretmeni

Jale Pendik

Tekirdağ N. Kemal Lisesi İngilizce Öğretmenliğine

Çanakkale - Gelibolu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğ. ni

Hüseyin Dirim

Tekirdağ N. Kemal Lisesi Beden-Eğitimi Öğ. ne

Trabzon Kız Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni

Kadriye Kaynak

Tekirdağ N. Kemal Lisesi Beden-Eğitimi Öğ. ne

Elâzığ Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni

Burhan îçellioğlu

Tokat - Erbağ Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne

Tokat - Zile Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
a.
Malatya Lisesi Resim-iş öğretmeni

Necmiye Doğan

Tokat Gazi Osmanpaşa Lisesi Fen Grupu Öğ. ne

Aysel Baran

Tokat Erkek Sanat Ens. Resim-îş Öğretmenliğine

Elâzığ Lisesi İngilizce öğretmeni

Olcay Eyüpoğlu

Trabzon - Karma Ortaokulu İngilizce Öğretmenliğine

Giresun Lisesi Beden-Eğitimi öğretmeni

Kemal Urkan

Trabzon - Karma Ortaokulu Beden-Eğitimi Öğ. ne

Zonguldak - Safranbolu Ortaokulu Fransızca Öğ. ni

Emel Gür

Zonguldak - Karabük Lisesi Fransızca Öğ. ne

Erzurum - Ticaret Lisesi Edebiyat Grupu Öğ. ni

Mehmet Özkan

Uşak Erkek Sanat Ens. Edebiyat Grupu Öğretmenliğine

Balıkesir - Erdek Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni

Muzaffer Tekin

Uşak - Merkez Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne

Uşak - Sivaslı Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni

Hüseyin Işık

Uşak - Merkez Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne

Uşak Karahallı Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni

Mehmet Turgut

Uşak - Merkez Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğ. ne

Sakarya - Arifiye İlk Öğretmen Okulu Edebiyat Grupu
öğretmeni

Fahri Yetiş

Sakarya - Adapazarı Ticaret Lisesi Edebiyat
Öğretmenliğine

Zonguldak - Çaycuma Ortaokulu Fen Grupu öğretmeni

Sevil Uzal

Sakarya - Adapazarı Ortaokulu Fen Grupu öğ . ne

Muğla - Marmaris Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni

Güngör Subaşıoğlu

Sakarya - Adapazarı Ortaokulu Fen Grupu Öğ. ne

Aydın Atça Ortaokulu İngilizce Öğretmeni

Nuşen Seyhan

Sakarya - Adapazarı Ortaokulu İngilizce Öğ. ne

Rize Lisesi Tarih Öğretmeni
Mardin Lisesi Fen Grupu Öğretmeni

Salim Akgül

Kırşehir Lisesi Tarih Öğretmenliğine

Selâhattin Heper

Muğla - Milâs Ortaokulu Fen Grupu

Kemal Lisesi Fen Grupu öğretmenliğine

Grupu

Öğretmenliğine

İE
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DÜZELTMELER:
A
Rauf Seymen tarafından liselerin birinci sınıfları için yazılan,

Turan Tanın tarafından liselerin ikinci sınıf edebiyat

kolları

Remzi Kitabevi vasıtasiyle yayımlanan ve 14 Mayıs 1962 tarih ve

için yazılan, İnkilâp ve Aka Kitabevleri Kollektif Şirketince yayım

1203 sayılı Tebliğler Dergisi’nin 57 inci sayfasında yer alan “ Ge

lanan, 14 Mayıs 1962 tarih ve 1203 sayılı Tebliğler Dergisi’nin 59

nel Coğrafya I” adlı kitabm satış fiyatının 365 kuruş olduğu düzel

uncu sahifesinde yer alan Geometri Dersleri II Edebiyat Kolu adlı

tilerek ilgililere duyurulur.

kitabili satış fiyatının 175 kuruş olduğu düzeltilerek duyurulur.
rıo'

'

Şükriye îrge tarafından ilkokulların üçüncü sınıfları için yazı
lan, İnkilâp ve Aka KitaJbevleri Kollektif Şirketince

yayımlanan

14 Mayıs 1962 tarih ve 1203 sayılı Tebliğler Dergisi’nin 68. sayfa
sında yer alan “ Hayat Bilgisi Parçalan Sınıf IIP’ adlı kitabın sa
*;^j
tış fiyatının 260 kuruş olduğu düzşltilerek duyurulur.

*

Hilmiye Dener-B. Vedat Alpman-M. Nuri Karahöyüklüoğlu ta
rafından liselerin üçüncü sınıf edebiyat kolları için yazılan, İnkilâp
ve Aka Kitabevleri Kollektif Şirketince yayımlanan, 14 Mayıs 1962
tarih ve 1203 sayılı Tebliğler Dergısi’nin 60 mcı sayfasmda yer
alan “ Cebir III Edebiyat Kolu” adlı kitabın satış fiyatının 240 ku
ruş olduğu düzeltilerek ilgililere duyurulur.
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(Bu dergi 13-7-1962 tarihinde 'bakılmıştır);

Ankara — M illî Eğitim Basımevi

M İ L L İ EĞİ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HER HAFTA P A 
ZART ES İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M U E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ

YI LLI K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
M A L S A N D I KLA •
R I N O A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
AL'NACAK M A K BU Z Mİ LL İ EĞİ Tİ M

ĞiTiM BAKANLIĞI

B A K A N L I Ğ I Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

D tftG ii
OÎLT: 25
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SAYI: 1211

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:

K ARA RN AM E;
T. C.

Karar s: 157

BAŞBAKANLIK
KANUNLAR VE
KARARLAR
Tetkik Dairesi
Karar Sayısı

gun görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
6-6-1962

Karar t: 7-6-1962

Konu: Özel Elbistan Lisesi birinci sı
nıfının resmî liselerin birinci
sınıfına denkliğinin kabulü h.
Özel Elbistan Lisesi birinci sınıfımn
resmî liselerimizin aynı sınıflarına
denk
sayılması, Özel Okullar Genel Müdürlüğü
nün 30 Mayıs 1962 tarihli ve 742 sayılı
teklif yazısiyîe Başmüfettiş İrfan Alıcıoğlu’nun 24 Mayıs 1962 tarihli, 1050 sayılı
raporu üzerine, uygun görülerek keyfiyetin
Bakanlık Makamının tasviplerine arzı ka
rarlaştı.

6
529
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yatılı,
pansiyonlu okul ve Kurumlanıl 1962 malî
yılı ekmek ihtiyacı için yapılacak şartna
me ve mukavelenamelere değişik fiat esa

Uygundur.

sını ihtiva eden bir kaydın konulması; Ma
liye Bakanlığının uygun

5-6-1962

mütalâasına da

yanan mezkûr Bakanlığının 20-4-1962 tarihli

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s; 138

Karar t: 25-5-1962

Konu: “ İlköğretim Müfettişleri Yönetmeli
ği” h.
İlköğretim Genel Müdürlüğünün 15
Aralık 1961 gün ve 51867 sayılı teklif ya
zısı üzerine “ İlköğretim Müfettişleri Yö
netmeliği” nin ilişik örneğine göre kabulü
hususunun Bakanlık Makamının tasvipleri
ne arzı kararlaştı.

N. Adil Erk man
Millî Eğitim Bakanı y.

ve 6/853.1/6149 sayılı yazısı üzerine, 2490

Uygundur.
25-5-1962

sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (î) ben
dine göre, Bakanlar

N. Adil Erkman

Kurulunca 29-5-1962

Millî Eğitim Bakanı y.

tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar s: 158

Cemal Gürsel

Konu: Şebinkarahisar Özel Lisesi bi
rinci sınıfının denkliğinin ka
bulü h.

Cu mhu rbaşkan ı

İsmet İnönü
Başbakan

A. lyidoğaıı
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

T. Feyzioğiu
Devlet Bakanı

H. O. Begata
Devlet Bakanı

N. Ökten
Devlet Bakam

N. Su
Devlet Bakanı

S. Kurutİuoğİu
Adalet Bakanı

i. Sancar
M. Savunma Bakam

A. Topaloğhı
İçişleri Bakanı

F. Cemal Erkin
Dışişleri Bakam

Ş. İnan
Maliye Bakanı

H. İncesulu
M. Eğitim Bakanı

E. Paksüt
Bayındırlık Bakanı

t. Gürsan
Ticaret Bakam

Karar t: 7-6-1962

Şebinkarahisar’da
faaliyette bulunan
Şebinkarahisar Özel Lisesi birinci sınıfının,
resmî liselerimizin birinci sınıfına denk sa
yılması, Özel Okullar Genel
Müdürlüğü
nün 9 Mayıs 1962 tarihli ve 648 sayılı tek
lif yazısı ile teftiş raporu üzerine, uygun
görülerek keyfiyetin Bakanlık Makamının
tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
6-6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 159

Konu: Ankara’da Özel Selen İlkoku
lunun 1., 2. ve 3. sınıflarının
resmî ilkokulların aynı sınıfı*
na denk sayılması h.

Ş. Bııladoğlu
Ş. Buladoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı V.Güm. ve Tekel Bakanı
C. Oral
Tarım Bakanı

C. Akyar
Ulaştırma Bakam

B. Ecevit
Çalışma Bakanı

F. Çelikbaş
Sanayi Bakanı

K. Evüyaoğlu
M. Güven
Ba. Ya. ve Turizm Ba. İmar ve iskân Bakanı

Karar t-: 7-6-1962

Ankara'da faaliyette bulunan Özel Se
len İlkokulunun 1., 2. ve 3. sınıflarının res
mî ilkokullarımızın aynı sınıflarına
j

sayılması, Özel Okullar Genel Müdürlüğü
nün 12 Mayıs 1962 tarihli ve 669

'

denk
sayılı

teklif yazısiyîe teftiş raporu üzerine, uy

İLK ÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ
YÖNETMELİĞİ
I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 — Millî Eğitim Bakanlığınca
bölgelerindeki ilk öğretim müdürlükleriyle,
resmî ve özel ilk öğretim kurumlarını ve
türlü dershane, kurs ve halk eğitimi ku
mrularının eğitim, öğretim, yönetim işleri
ni ve çocuk kitaplıklarını denetlemek, bu
kummîarda çalışan öğretmenlere rehberlik
edip onları yetiştirmek, mahallî ilk öğretim
kurumiariyle işbirliğini sağlamak, ilk öğ
retim ve eğitimle ilgili inceleme ve bu alan
da çalışanlarla ilgili soruşturmaları yap
mak, ilk öğretim ihtiyaçlarını tesbit etmek,
okulların arsaları ile arazilerinin yerlerini
seçerek komisyona baş-kanlık etmek, okul
binalarının yapımı ile ilgilenmek ve millî
eğitim müdürlüklerine bağlı olmak üzere,
her ile yeteri kadar ilk öğretim müfettişi
atamı’.
Madde 2 — İlk öğretim müferişleri:
a) İlköğretmeıı okulu mezunu olup ta
ilk öğretim kuramlarında asil öğretmenlik
yaptıktan sonra eğitim enstitülerini veya
yabancı memleketlerdeki bu enstitülere
denk okulları bitirenlerden;
b) İlkokullarda, en az 8 yıl öğretmen
lik, veyahut en az 2 yılı ilk öğretim veya
ilkokul müdürlüklerinde, ilkokul
müdür
yaıdımcığmda geçmik olmak şairiyle en az
6 vıl öğretmenlik yapmış olanlardan Mil-

Sayfa: 140

lî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen esasla
ra göre bu görevlerdeki başarılan ve mü
fettişlik için gerekli nitelik ve yeterlikleri
bulunduğu saptanmış olan ve yönetmeliği
ne göre açılan kurslarda başarı gösteren
ilkokul öğretmenlerinden Millî Eğitim
Bakanlığınca; atanırlar.
Madde 3 — İller; resmî ve özel ilk öğ
retim kurumlariyle dershane, kurs ve burs
larda görevli öğretmen sayısı, ilin tabiî,
coğrafi, ekonomik şartları, yol, taşıt araç
ları durumları, yetişmeye muhtaç yeni ele
manlarla mevcut ilk öğretim müfettişleri
sayısı dikkate alınarak, ihtiyaca göre, tef
tiş bölgelerine ayrılır.
Madde 4 — İlk öğretim müfettişlerinin
bölge merkezleri, teftiş bölgelerindeki bü
tün okullara kolaylıkla gidip gelmeğe el
verişli bulunan ilce merkezleridir. Ancak;
bölgenin tabiî, coğrafi şartlariyle yol ve
taşıt durumlarının elverişsizliği sebebiyle
özellik taşıyan yerlerde il merkezi de bölge
merkezi olabiilr.
Madde o — İl merkezi ile merkeze bağ
lı köy okullarından teşkil olunan teftiş böl
gelerinde görevlendirilen ilk öğretim mü
fettişlerinin bölge merkezi merkez ilçesidir.
Madde 6 — Türlü düşünceler ve özel maze
retlerle il merkezinde ihtyaçtan fazla ilk öğ
retim müfettişi çalıştırılamıyacağı gibi tef
tiş bölgelerinin tesbitinde de il merkezin
deki okullar mevcut müfettişler arasında
bölüştürülmek suretiyle hepsinin il mer
kezinde ikâmetlerim sağlamak yoluna gi
dilemez. Ancak, kendisinin veya ailesi fert
lerinin sağlık durumları ile karı koca ve
çocuk okutma durumları dolayısiyle kendi
bölgesinin merkezinde değilde il merkezin
de oturmak zorunda olan müfettişler esas
bölgelerinin merkezine gidip gelmelerinde
yolluk alamazlar.
Madde 7 — İller, 3. maddeye göre tesbit edilen teftiş bölgelerini bu yönetmeliğe
bağlı örneğe uygun şekilde düzenliyeeekleri
bir çizelge halinde her ders yılı ilkokulla
rın açılmasından bir ay önce Millî Eğitim
Bakanlığına gönderirler.
Madde 8 — İki ve daha fazla ilk öğ
retim müfettişi bulunan illerde 1702 sayılı
kanunun 37. maddesinin 4. fıkrasına göre
il millî eğitim disiplin kurulu üyeliğine se
çilen ilk öğretim müfettişi aynı zamanda
teftiş şefidir. Teftiş şefi, bölgesindeki mü
fettişlik görevini aksatmadan yürütmekle
beraber ilk öğretim müfettişlerinin görev
leriyle ilgili işlerde teftiş işlerini izlemek,
müfettişler arasında işbirliğini sağlamak,
müfettiş raporlarını inceliyerek dairece
alınması gereken tedbirleri plânlamak ve
millî eğitim müdürüne bu yönlerden yar
dımda bulunmakla görevlidir.
İlk öğretim müfettişleri öğretmenleri
yetiştirici mahiyetteki kurs ve seminerler
dışında başkaca ek görevler alamayacakla
rı gibi büro ve yönetim işlerinde de çalış
tırılamazlar.
Madde 9 — îik öğretim müfettişleri,
millî eğitim müdürlüğünce zaman zaman
yapılacak toplantılara katılarak iî içinde
öğretmenleri yetiştirme,
rehberlik, teftiş
ve denetleme, inceleme, yönetim ve diğer
çalışma alanlarında ahenkli bir iş ve çalış
ma birliğini sağlarlar. Teftiş şefi bu hu
susun gerçekleşmesini izler.
Madde 10 — ilk öğretim müfettişle
ri, bölgelerinde bulunan staj okullarındaki
çalışmaların
plân ve programlarının ya

Milli Eğitim

Bakanlığı

Tebliğler
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pılması, bunların uygulanması hususunda
iîköğretmen okulları ile işbirliği yaparlar.
Madde 11 — İlk öğretim müfettişleri,
bölgeleriyle ilgili millî eğitim meselelerinde
doğrudan doğruya bağlı bulundukları mil
lî eğitim müdürleriyle muhabere ederler.
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nünden zararsız hâle getirilmesi için ilgili
makamlar nezdinde
teşebbüslerde bulun
mak ve bu hususu izlemek,
"
Teftiş bölgesi hakkında gerekli
ve lüzumlu istatistik bilgileri toplamak,
8 — Bölgesinin sosyal ve ekonomik
durumunu incelemek, gerekli bilgileri top
II
lamak ve bunlardan faydalanmak,
9 — Bölgesindeki eski eserleri, tarihî
ÎLK ÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN
ve millî anıtları incelemek, bunların korun
GÖREVLERİ
ması, ^tanıtılması, turizm yönünden değer
lendirilmesi hususunda gerektiği hallerde
Madde 12 — İlk öğretim müfettişle
özel
raporlarla veya yıl sonu raporunda il
rinden en önemlisi bölgelerindeki öğret
gililere
durumu bildirmek ve mümkün olan
men, eğitmen ve yöneticileri iş başında ye
tedbirleri
almaktır.
tiştirme, alışma ve mesleğe i ntibaklarına
Madde 16 — İlk öğretim müfettişleri
yardım ve rehberlik etmektir.
bölgeleri
içindeki ilk öğretim görevlileriyle
Madde 13 — İlk öğretim müfettişleri,
(ilk
öğretim
müdürü, okul müdür ve yar
ilk öğretimde çalışanların halkla geçimli
dımcıları, öğretmen ve memurlar)
ilgili
ve anlayışa dayanan münasebetler kurarak
olarak memur edildikleri bir mesele hak
çevrelerine tesir edebilelek duruma gelme
kında derhal soruşturmaya başlarlar. Ken
lerine yardım ederler.
di düşünce ve tekliflerini de bir fezleke
Madde 14 — İlk öğretim müfettişleri böl
veya rapora bağlıyarak soruşturma evrakı
gelerindeki resmî ve özel ilk öğretim kurum
ile birlikte en kısa zamanda millî eğitim
lariyle, bütün dershane, kurs, halk eğitimi
müdürlüğüne gönderirler.
kurumlan ve çocuk kitaplıklarında:
İlk öğretim müfettişleri soruşturmayı
a) Okul ve tesislerin genel durumu,
gerekli
gördükleri hususlara doğrudan doğ
temizlik ve düzeni,
ruya
el
koyar ve durumu hemen millî eği
b) Her yönü ile eğitim ve öğretimle il
tim
müdürlüğüne
bildirirler.
gili olan çalışmaları,
Madde 17 — İlk öğretim müfettişleri
c) Yönetimle ilgili olan çalışma, dos
olağanüsitü
hallerde bölgelerindeki öğret
ya ve kayıtları,
men,
eğitmen
ve memurların işten el çek
i)
Okulun çevre ile olan münasebet ve
tirilmesini veya bakanlık emrine alınmasını
etkilerini inceler, değerlendirir ve denetler.
gerekçesi ile birlikte teklif ederler.
Madde 15 — İlk öğretim müfettişleri
İlk öğretim müfettişleri acele ve lü
nin inceleme ve bilgi toplama ile ilgili gö
zumlu hallerde soruşturma sonunu bekle
revleri şunlardır:
meden düşünce ve tekliflerini bir ön rapor
1 — Bölgesinin ilk öğretim durumunu
halinde
millî eğitim müdürlüğüne bildirir
inceliyerek ihtiyaçları tesbit etmek, ilgili
ler.
kurullara ve millî eğitim müdürlüğüne bil
Madde 18 — İlk öğretim müfettişleri
dirmek,
başladıkları
soruşturmayı zorlayıcı sebep
2 — Bölgesinde mecburî öğrenimin ne
ler
dolayısiyle
tamamlayamadıklan takdir
dereceye kadar sağlandığım, varsa devam
de; durumu geciktirmeksizin millî eğitim
sızlık sebeplerini, devamsız öğrenci mik
müdürlüğüne bildirirler.
tarım incelemek, mülki amirler ve zabıta
Madde 19 — Millî Eğitim Bakanlığı
teşkilâtı ile işbirliği yaparak devama engel
müfettişleri,
millî eğitim müdürü veya mil
olan sebeplerin giderilmesi yolunda gerekli
lî eğitim müdürlüğünce memur edilen mü
tedbirleri almak, bu konuda öğrenci veli,
dür yardımcısı, yahut diğer bir bölgenin
vasi veya aile başkanlarma ve okul yöneti
ilk öğretim müfettişi herhangi bir mesele
cilerine yardım etmek,
nin soruşturmasına başladıkları andan iti
3 — Bölgelerinde bulunan mecburi öğ
baren
evvelce soruşturma yapmakta olan
renim çağındaki çocukların 222 sayılı ka
bölge ilk öğretim müfettişleri kendisinin
nunun 59. maddesiyle yasak edilen iş yer
yaptığı soruşturma dosyasını bunlara dev
lerine, özel kurs ve dershanelere
devam
reder ve durumu millî eğitim müdürlüğüne
edip etmediklerini
incelemek ve kanuna
bildirir.
aykırı gördüğü hususlar hakkında gerekli
Madde 20 — İlk öğretim müfettişleri
işlem ve kovuşturmaları yapmak,
soruşturma
görevlerinin her safhasında
4 — Mahallî ilk öğretim kurullarının,
“ müfetiş ve muhakkiklerin fezleke ve ra
yönetmeliğine göre çalışıp çalışmadıklarım
porlarda gözetecekleri hukuki lazimeler
incelemek, toplantılarına katılmak, karar
hakkında muhtıra” daki esasları gözönünde
larını yakından izlemek, uygun görmediği
bulundururlar.
kararlarına karşı üst kurula ve millî eği
tim müdürlüğüne itirazlarını bildirmek,
III
5
222 sayılı kanunun 60. maddesine
GÖREVLERİN NASIL YAPILACAĞI
göre bölgesine giren şehir, kasaba ve köy
okulları arsalariyle; köy okullarına gelir
Madde 21 — İlk öğretim müfetişleri:
sağ’ııyacak arazi ve uygulama bahçeleri için
Her öğretim yılı başmda bölgelerindeki öğ
lüzumlu toprakların temini hususunda gö
retmenlerin meslekî yönden yetiştirilmele
revlilerle birlikte gerekli incelemeleri ma
ri, çalışmaların teftiş ve denetlenmesi, ge
hallen yapmak, bu konu ile ilgili resmî iş
rekli incelemelerin yapılması görevleriyle
lemeleri izlemek, kısa zamanda sonuçlan
ilgili olarak bir yıllık çalışma programı
dırılmasına çalışmak ve okul yapımı ile il
hazırlarlar. 222 sayılı kanunun 43. madde
si hükümlerini ve ilkokul öğretmenlerinin
gilenmek,
2 aylık izinleri dışındaki yaz tatilllerinde
6 — Okulların en az 100 metre yakın
de meslekî çalışmaların devam edeceğini
da ceza eri, bar, içkili yerler, çay ve kah
dikkate almak suretiyle hazırlıyacaklan bu
vehaneler bulunup bulunmadığını incele
vrllık çalışma
programlarını millî eğitim
mek ve okulun yakın çevresinin eğitim yö

9 Temmuz 1962

Milli Eğitim Bakanlığı

Dergisi

Sayfa: 141

müdürlüğünün tetkik ve onayından geçir
dikten sonra aynen uygularlar.
Programın uygulanmasını güçleştiren
ve değişiklik yapılmasını zaruri kılan hal
er ve zorlayıcı sebepler çıkarsa bu husus
ları her defasında ve derhal millî eğitim
müdürlüğüne bildirirler.
Madde 22 — îlk öğretim müfettişleri
her teftiş sonunda edindikleri kanaate göre
o teftişle ilgili
gözlem ve düşüncelerini,
kendisinin öğretmene ne şekilde rehberlik
yapabildiğini ve tavsiyelerini kapsıyacak
şekilde örneğine uygun, bir raporu en kısa
zamanda düzenîiyerek, bir sureti öğretme
ne verilmek üzere, iki nüsha halinde mil
lî eğitim müdürlüğüne gönderir, üçüncü3Ünü de kendi dosyasında saklarlar.

a) Gelen ve giden
evrak
dosyası;
İlk öğretim müfettişlerine gelen ve kendi
lerince gönderilen bütün evrak bu dosyada
saklanır.
b) Giden ve gelen kayıt defteri: Gelen ve gönderilen evrakın, tarihi, numara
sı, gönderildiği veya geldiği yer deftere
kayıt edilir.
c) Teftiş raporları dosyası: Ara tef
tiş raporlarının birer örneği bu dosyada
toplanır.
d) Soruşturma dosyası: Yapılan soruş
turmalarla ilgili olarak düzenlenen rapor
ve fezlekelerin birer örneği bu dosyaya ko
nur.
e) Çalışma programları dosyası: Yıl
lık, aylık ve öğretmenlerin yetiştirilmeleri
ile ilgili çalışma plân ve programları ile
yıl sonu raporlarının birer sureti bu dosya
da saklanır.
f ) İstatistik dosyası: Bölgeleri ile il
gili ve lüzumlu istatistik bilgileri bu dos
yada toplanır.
Madde 29 — İlk öğretim müfettişle
rinde, demirbaş olmak üzere bir resmî mü
hür ile bir yazı makinası ve lüzumlu ka
nunlar, ilk öğretimle ilgili bütün yönetme
likler ve programlar bulunur.
Madde 30 — îlk öğretim müfettişleri
bölgeleriyle ilgili dosya, evrak, defter, kakanunlar, yönetmelikler, programlar, resmî
mühür ve diğer demirbaş eşya ve malzeme
yi bölgeleri değiştiği takdirde ilgililere
usulü veçhile, teslim ve tesellüm, ederler.

Bakanlığın “ öğretmeni İş Başında Yetiştir
me Bürosu” nun faaliyetleriyle teması mu
hafaza eder ve programları hakkındaki dü
şüncelerini ilgililere bildirirler.
Madde 38 — Yönetmeliğin kapsadığı
hükümlerin etraflı açıklamaları “ İlk Öğre
tim Müfettişleri Rehberi” nde gösterilmiş
tir.

Madde 23 — Her müfettiş bölgesinde
ki ilkokul öğretmenleri ve yöneticileri hak
kında düzenlenen çift hükümlü raporlar
daki ilgili sütunu yıl içindeki teftiş sonuç
larım esas tutmak suretiyle doldurur.
Madde 24 — îlk öğretim müferişleri
her teftiş sonunda okuldaki teftiş süresi
içinde ne gibi işler yaptıklarını okulda ya
pılan işlerin iyi ve aksak taraflarım ve bu
konudaki düşünce ve tavsiyelerini, okulda
bu maksatla tutulan, bir deftere yazarlar.
Madde 25 — îlk öğretim müfettişleri
yıllık çalışma programlarının uygulanması
ile ilgili olarak günlük çalışmalarının öze
tini gösterir bir cetvel tutarlar, bunu ay
sonlarında millî eğitim müdürlüğüne gön
derirler.
Madde 26 — îlk öğretim müferişleri
her öğretim yılı başında bölgelerindeki öğ
retmen, yönetici ve eğitmenlerle ilce veya
bucak merkezinde birer toplantı yaparlar.
Bu toplantılarda ilkokul programı mahal
lî özellikler ve ihtiyaçlar yönünden incele
nir. Programa eklenmesi veya çıkarılması
gerekli konular tesbit edilir. Ders kitapları
incelenir. Yeni öğretim yılı eğitim, öğretim
ve yönetim çalışmaları 222 sayılı kanunun
78. maddesinin (b) fıkrasında sayılan sos
yal hizmetlerden önemle üzerinde durula
cak olanlar ve bu hizmetlerin mutlaka ger
çekleştirilmesi için yapılacak
çalışmalar,
alınacak tedbirler beraberce kararlaştırılır.
Müfettiş bu hizmetlerin geliştirilmesi
ve gerçekleştirilmesi için lüzum görüldük
çe Öğretim yılı içinde *bölge
toplantıları
yapar ve çalışma birlikleri kurar.
Madde 27 — îlk öğretim müfettişleri,
her öğretim yılı sonunda o yılın çalışma
programının tamamiyle uygulanıp uygu
lanmadığını, aksayan kısımlar varsa sebep
lerini ve her okulun yılda kaç defa tefriş
edildiğini,
öğretmenlerden en iyi çalışan
ve taltife layık olanlarla yetişmeye muh
taç bulunanların isimlerini, sebepleriyle
birlikte, düzenliyecekleri bir raporu millî
eğitim müdürlüğüne gönderirler. Bu rapor
da ayni zamanda müteakip yıl için idarece
alınması lâzım gelen malî, idari ve eğitirnöğretimle ilgili tedbirler üzerindeki düşün
ce ve tekliflerini de bildirirler.
IV
İLK ÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN
TUTACAKLARI DEFTER VE
DOSYALAR
Madde 28 — İlk öğretim müfettişleri
nin tutacakları defter, dosya ve evrakın
cinsi aşağıda gösterilmiştir:

Tebliğler

V. TÜRLÜ MADDELER
Madde 31 — ilk öğretim müfettişleri
Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Eğirim Mü
dürlüklerince yapılan tebliğlerin, genelge
lerin, gönderilen emirlerin okullara vaktin
de ulaşıp ulaşmadığını, öğretmen ve idare
ciler tarafından uygulanıp uygulanmadık
larım izlerler.
Madde 32 — îlk öğretim müfettişleri
çocuklar için zararlı olduğu tesbit edilen
yayınların okutulmasını, filimlerin göste
rilmesini ve temsillerin verilmesini önle
yici tedbirleri alır ve aldırır.
Madde 33 — îlk öğretim müfettişleri
okul kooperatiflerince öğrencilere satılan
kitap, dergi, tefter, ders malzemesi ve yi
yecek maddelerini kontrol ederek zararlı
olanların satışını ve fazla fiatla . yapılan
satışları önler.
Madde 34 — ilk öğretim müfettişleri
halk eğirimi alanındaki çalışmaları, okul
önceki eğitim
kurumlan
açılması okulyaptırma, okullara yardım ve benzeri der
neklerin kurulması yolundaki bütün teşeb
büsleri teşvik eder.
Madde 35 — İlk öğretim müfettişleri,
okullarda millî bayramların layık olduğu
önemle kutlanması, bayrağa saygı ve sev
ginin yaratılması, millî duyguların gelişti
rilmesi hususlariyle yakından ilgilenir.
Madde 36 — îlk öğretim müfettişleri,
ilk öğretimin bölgesinde tanıtılması, sü
ratle yayılması ve gerçekleştirilmesi için
her yıl yapılmakta olan “ İlk Öğretim Haf
tası” ile ilgili plân ve programların düzen
lenmesi ve bunların uygulanması hususun
da millî eğitim kurumlan, mahallî ilk öğ
retim kurumlan, okul — aile birlikleri, kı
zılay, çocuk esirgeme ve benzeri kuramlar
la işbirliğini ve halkın katılmasını sağla
ma yolunda gerekli gayreti gösterirler.
Madde 37 — îlk öğretim müfettişleri,

.

Karar s: 139

Karar t: 25-5-1962

Konu: İlkokul Öğretmenleri Nakil Tayin
ve Tahvil Yönetmeliği h.
İlköğretim Genel Müdürlüğünün 7 Ara
lık 1961 gün ve 50530 sayılı teklif yazısı
üzerine “ İlkokul öğretmenleri Nakil, Ta
yin ve Tahvil Yönetmeliği1
” nin ilişik örne
ğine göre kabulü hususunun Bakanlık Ma
kamının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
25-5-1962
X. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN
TÂYİN, NAKİL VE BECAYİŞ
YÖNETMELİĞİ
I. Genel Hükümler
Madde 1 — Î1 emrine tâyin edilen ilk
okul öğretmenlerinin valiliklerce görev yer
lerinin teshiri ile bunların nakil, becayiş ve
sıraya alınma işleri bu yönetmeliğe göre
yapılır.
Madde 2 — Öğretmenler, Millî Eğitim
Bakanlığının muvafakati olmaksızın, ilgili
kanun ve usullere göre tesbit edilmiş bu
lunan görev yerleri dışında herhangi bir
yerde ve işte çalıştırılamazlar.
Madde 3 —
a)
Kendi istekleri ile il içinde yer de
ğiştirmek veya başka bir il emrine naklo
lunmak istiyen öğretmenlerin nakil ve be
cayiş istekleri, zaruret olmadıkça, tatil ay
ları içinde yapılır ve öğretime başlamadan
en az on beş gün önce ilgiliye tebliğe olu
nur.
.
ib) öğretime
başladıktan sonra, 43.
maddede yazılı zaruretler hariç, nakil ve
becayiş istekleri işleme konmaz.
c)
Lüzumu, tefriş yetkisini haiz olan
ların usulüne göre yapacakları tahkikatla
sabit olmadıkça ve ilgili disiplin kurulunun
mütalâası alınmadıkça, öğretmenlerin, ilk
okul müdürleri ile ilköğretim
müdürleri
ve yardımcılarının, istekleri dışında, yerle
ri değiştirilemez.
Madde 4 — Bir il emrine sıra bekliyeıı
öğretmenlerden sırası gelenlerin nakilleri,
yerlerine öğretmen verilmek şartiyle, yapı
lır.
Madde 5 — Valilikler, herhangi bir se
beple açılan öğretmenlikleri,
sebepleriyle
birlikte, günü gününe, Bakanlığa (İlköğre
tim Genel Müdürlüğü ile Zatişleri Genel
Müdürlüğüne) bildirirler.
Madde 6 — Her kaynaktan yetişen ilk
okul öğretmenlerinin, illerde görev yerleri
nin teshiri ile nakil ve becayişleri aşağıda
açıklanan komisyon marifetiyle yapılır:
Millî Eğirim Müdürü veya görevlen
direceği bu işle ilgili müdür yardımcısı
başkanlığında:
-

Sayfa: 142
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a) Teftiş Şefi veya Millî Eğitim Mü
dürünün seçeceği bir ilk öğretim müfettişi,
b) İl Merkez İlk Öğretim Müdürü (bir
den fazla ilk öğretim müdürü bulunan yer
lerde kendi aralarından seçecekleri bir ilk
öğretim müdürü),
_
c) İl merkez öğretmen derneklerinden
ilköğretime mensup bir temsilci (Dernek
olmayan yerlerde il merkez ilkokul öğret
menlerinin kendi aralarından
seçecekleri
bir temsilci),
d) Millî Eğitim Müdürlüğünden ilgili
bir memur.
Madde 7 — İlköğretim müdürleri ile
ilkokul müdürlerinin ve yardımcılarının tâ
yinleri, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunun 22. ve 789 sayılı Millî Eğitim
Teşkilât Kanununun 21. madeleri hüküm
lerine ve tesbit edilen usullere göre, Ba
kanlıkça yapılır.
Madde 8 — Gerek il dışı ve gerekse il içi
nakil için vâki müracaatlardan yerine getirilmiyen istekler, sebepleri ile birlikte,
valilikçe dilek sahiplerine yazılı olarak bil
dirilir.
Madde 9 — Muvakkat öğretmenlerin
tâyin, nakil ve becayişleri de bu yönetmelik
esaslarına göre yürütülür.

emrine tâyinlerini istiyenlerin dilekleri, yer
bulunduğu takdirde, dikkata alınır.
Madde 13 — Yaz dönemi yatılı mezun
larının tâyinleri 15 Temmuz, güz dönemi
mezunlarının 15 Eylül’de sona ermek üze
re, bakanlıkta teşkil edilecek bir komisyon
marifetiyle ve komisyonun fcssbit edeceği
esaslar dahilinde illerden her birinin açıklariyle yeni ihtiyaçları gözöııünde tutula
rak yapılır.
Madde 14 — Öğretmen okulu mezunla
rına ait tâyin çizelgesi (örnek 5), mezun
oldukları okullara tebliğ edilmek üazere,
Bakanlıkça ilgili valiliklere gönderilir.
Valiliklerden herbiri emrine
verilen
yeni öğretmen okulu mezunlarının, 6 nu
maralı örneğe göre, hazırlanacak listeleri
de, Bakanlıkça ilgili valiliklere gönderilir.
Her Valilik, emrine tâyin edilen yaz
ve güz dönemi öğretmen okulu mezunları
nın görev yerlerini en g :ç 25 Temmuz ve
25 Eylül tarihlerinde, mezun oldukları okul
müdürlükleri vasıtasiyle, ilgililere
tebliğ
etmiş bulunur.
Muvakkat öğretmenler hakkında
da,
dışarıdan öğretmen okullarını bitirenlerle
birlikte, yukarıdaki esaslar dahilinde işlem
yapılır.

İL YENİ MEZUNLARIN TÂYİNLERİ

III İLLER EMRİNE TÂYİN EDİLEN

Madde 10 — Her öğretim yılı Nisan
ayı sonunda, iller, öğretmen mevcudu ve
ihtiyaç çizelgelerini (örnek 1) İlk öğretim
Genel Müdürlüğüne gönderirler.
Madde 11 — Ilköğretmen okullarından
mezun olan yatılı öğretmen adaylarının:
a) Fiş özet çizelgeleri (örnek 2),
b) Okul gizli fişleri (örnek 3),
c) Yüklenme senetleri,
Gündüzlü öğretmen adaylarının da:
a) Fiş özet çizelgeleri,
b) Okul gizli fişleri,
İmtihanların bitiminden en geç 10 gün son
ra, okul müdürlüklerince, doğruca, Bakan
lık İlk Öğretim Genel Müdürlüğüne gönde
rilmek üzere postaya verilir.
Dışarıdan imtihana girerek
mezun
olanların da fiş özet çizelgeleri ile okul
gizli fişleri, ayrı olmak üzere, diğerleriyle
birlikte, aynı zamanda, postalanır.
Bunlardan herganhi bir bakanlık veya
kurulda memur olanların durumları,
fiş
özet çizelgelerinin düşünceler sütununda,
Öğretmen Okulları Müdürlüklerince, açık
lanır.
Yeni mezunların tercihan çalışmak is
tedikleri en az üç ilin adı, okul müdürlük
lerince kendilerinden sorularak, bakanlığa
gönderilecek fiş özet çizelgeleriyle okul
gizli fişlerinde belirtilir.

ÖĞRETMENLERİN GÖREV

7) üç nüshası ile disiplin kurulu kararları
nın suretlerini ve ilgililerin dilekçe ve diğer
belgelerini en geç Temmuz ayı sonuna ka
dar Bakanlığa gönderirler.
Değişiklik çizelgesinde kadro akatarması gerekiyorsa, bu çizelgelere kadro na
kil çizelgelerinden de
(örnek: 8)
ikişer
adet eklenir.
Madde 18 — Değişiklik
çizelgesinde
nakli gerektiren sebep tam ve açık olarak
belirtilir.
Öğretmenin
isteği dışında, şahsî vs
meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici bir
suç veya toplum düzen ve emniyetini bozu
cu rejim aleytan hareketler gibi olağanüs
tü sebeplerle yapılacak nakillerde, tahkikat
evrakı, disiplin kurulu karar sureti veya
durum, bunların tekemmülüne müsait bulunmıyan hallerde, Millî Eğitim Müdürü
nün, idari bir tedbir olarak, bu şekildeki
nakle esas olan teklif yazısı sureti mutlaka
eklenir.
Madde 19 — öğretmenlerin durumla
rında ve çalışmalarında istikrar sağlamak
maksadiyle 18. maddede yazılı olağanüstü
haller dışında, dilekleri olmadan ve tahki
kata, disiplin kurulu kararlarına istinat et
medikçe, Millî Eğitim Müdürleri il içinde
valiliğe nakil teklifinde bulunamazlar.
İl dışı nakiller için de valilikçe Bakan
lığa teklifte bulunulmaz.

Muvakkat öğretmenlik kursunu bitiren
lerin de okul mezunlan gibi, fiş özet çizel
geleri ve kurs süresince ilgilinin genel du
rumunu özetliyen gizli durum fişleri (ör
nek: 4), vakit geçirmeksizin, aynı okul
müdürlüklerince, İlk öğretim
Genel Mü
dürlüğüne intikal ettirilir.
Madde 12 — Mecburî hizmet borcu olmıyan öğretmenlerle, gündüzlü yeni me
zunlar, dışarıdan öğretmen okulu mezunu
olanlar ve 222 sayılı kanunun geçici 2. mad
desine göre kursları basan ile bitiren mu
vakkat öğretmenler, mecburî hizmet borcu
olanların yerleştirilmelerinden sonra, açık
öğretmenlik kaldığı takdirde, iller emrine
tâyin edilirler.
Bunlardan yer açıklamak suretiyle il

Millî Eğitim Bakanlığı

Tebliğler

YERLERİNİN TESBİTİ İŞLERİ
Madde 15 Bakanlıkça il emrine veri
len:
a)
b)
c)
d)

Açıktan tâyinlerin,
Yeni mezunların,
Muvakkat öğretmenlerin,
Terhisleri dolayısiyle il emrine ve

rilen öğretmenlerin,
e) Yedek subay adayı öğretmenlerin,
Görev yerleri, 6. maddede belirtilen İl
Nakil Komisyonu tarafından tesbit edilir.
Komisyon görev yerlerini tesbit eder
ken, kadın öğretmenlerin çalışabilecekleri
köyleri de dikkate alarak, kadınlar ve er
kekler için ayrı ayrı çekilmek üzere, kuria tertip eder.
Madde 16 — 15. maddede yazılı öğret
menlerin görev yerleri tesbit edilirken, na
kil komisyonunca, aşağıdaki öncelik sıra
sına göre:
a)
Çeşitli sebeplerle açılmış bulunan
ve sıra beklenmiyen yenler,
fb) Sıra beklenmiyen yerlerde yeni ya
pılmış olup ilk defa öğretime açılacak okul
lar,
c) Eğitmeni tasfiye ’ edilmiş, öğrenim
çağındaki çocuk sayısı bir öğretmenin tâ
yinini lüzumlu kılan yerler,
d) En kalabalık olanlardan başlamak
üzere, öğrenci mevcudu öğretmen ilâvesini
zarurî kılan okullar,
gözönünde bulundurulur.
Madde 17 — İller:
a) öğretmen okullar] ve kurs mezunlen ile açıktan tâyin edilenlerin,
b) Başka illerden valilik emrine nak
ledil erin,
c) İl içinde kendi istekleriyle yerleri
değiştirileceklerin,
d) Yapılan tahkikata ve il disiplin ku
rullarının mütalâalarına dayanılarak yer
leri değiştirileceklerin,
Görev yerlerini usulüne göre tespit
ederler. Ve değişiklik çizelgesinin (örnek:

Madde 20 — Başka illerden naklen ve
ya açıktan bir il emrine tâyin edilen öğ
retmenlerin, sıra beklenmiyen
yerlerden,
mümkün olduğu kadar durumlarına uygun
yerlerde görevlendirilmelerine dikkat edi
lir.
Madde 21 — Bir ilden başka bir il em
rine tâyin edilen veya aynı il dahilinde yeri
değiştirilen öğretmenlerin, yeni görev yer
leri tesbit edilerek kendilerine tebliğ edil
meden eski görev yerleri ile ilişikleri ke
silmez.
Madde 22 — İçinde nakillerini istiyen
öğretmenlerin diledikleri yerlerde açık bu
lunmadığı takdirde, dileklerine uygun dü
şeceği düşüncesiyle, muvafakati olmaksızın
başka yerlere nakilleri yapılamaz.
Madde 23 — İdarî ve disiplin sebeple
riyle veya Memurin Kanununun 35., Maarif
Teşkilâtına Dair 789 sayılı kanunun 22.
maddelerine vıa İl İdaresi Kanununun 8,
maddesinin (c) fıkrasına göre il içinde yer
lerinin değiştirilmesine
veya başka bir
il emrine tâyinine lüzum görülecek öğret
menler hakkında İl Millî Eğitim Disiplin
Kurulunun mütalâası alınır.
Madde 24 — 23. madde gereğince öğ
retmenlerin il içinds veya başka bir ile nak
line karar verilmiş ise, bunun süratle yapı
labilmesi için, teklif
yazısı ile birlikte,
ailevî durumu açıklanarak, zati ve aile yol
lukları için de yeteri kadar ödenek istenir,
IV YER DEĞİŞTİRMEK İÇİN Y A P I
LACAK M ÜRACAAT ŞEKLÎ
VE İŞLEMLER
Madde 25 — İl içi ve il dışı nakil ve
becayiş isteğinde bulunan öğretmenler bir
dilekçe ile (ömı;k: 9, 11), 15 Mart’tan
başlamak üzere, en geç 15 Nisan’a kadar
bağlı oldukları kaymakamlıklara, ü mer
kezinde olanlar valiliklere müracaat eder
ler.
"
Doğrudan Bakanlığa başvuranlara, va
liliklere müracaat etmeleri bildirilir.
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Milli Eğitim Bakanlığı

Tebliğler

Dergisi

Hastalık, karı-koca, çocuk okutma du
rumları için, mazeretlerini belgelendirmek
kaydiyle, her zaman müracaat edilebilir.
öğretmenler tâyin edildikleri ilde sağ
lık ve karı-koca mazeretleri hariç, stajyer
liklerini
tamamlamadıkça,
başka bir il
emrine nakil isteğinde bulunamazlar.

c)
Dairelerce doldurulacak ikişer nüs
ha durum fişini (örnek: 12),
Her öğretrr»?n için açacakları ayrı bir
zarfa koyarlar.
Ayrıca millî eğitim müdürlüklerince:
a)
13 numaralı
örneğe göre bir fiş
özet çizelgesi,
ıb) 1 numaralı örneğe göre ilin öğret
Madde 26 — Sağlık kurulu raporu ib
men
mevcudu ve ihtiyacını gösteren bir çi
raz edenlerle karı-koca durumunda olanlar
zelge,
hariç olmak üzere:
c)
14 numaralı örneğe göre, ildeki köy
a)
Kendi istekleriyle yerleri değiştiri
ve şehir okullarının açılma ve kapanma
len öğretmenler nakledildikleri yerlerde iki
tarihlerini gösterir çizelge,
takvim yılı fiilen çalışmadıkça,
Hazırlanır ve hepsi, topluca, en geç 16
ıb) Yetiştirme yurtlarında, özel eğitim
Nisan’da Bakanlık adresine postaya verilir.
müesseselerinde ve diğer
müesseselerde
Madde 35 — Başka bir il emrine na
muayyen müddet çalışmayı taahhüt etmiş
killerini istiyen öğretmenlerin sayıları, o
bulunanlar bu müddeti doldurmadıkça,
ildeki açıklardan az veya ona denk ise ve
nakil isteğinde bulunamazlar.
başkaca bir sakınca görülmüyorsa Bakan
Madde 27 — 789 sayılı kanunun 22.
lıkça istedikleri il emrine tâyin edilirler.
maddesi veya disiplin kurulu karariyle baş
Madde 36 — Valiler ve kaymakam
ka bir ile nakli yapılan veya il içinde yer
ların ve Millî Eğitim
Bakanlığı Merkez
leri değiştirilen öğretmenlerin istekleri
Teşkilâtında
görevlendirilenlerle,
Millî
üzerine eski çalıştıkları merkezlere veya
Eğitim Müdür, Müdür Yardımcısı ve her
il emrine iade edilebilmeleri, son görev yer
dereceli okul müdürleri ve ilköğretim mü
lerinde en az iki takvim yılı çalışmaları
fettişlerinin öğretmen olan eşleri sıraya
ve eski çalıştıkları ilin disiplin kurulları
tâbi olmaksızın nakledilirler.
nın müsbet kanaati ile mümkün olabilir.
Ancak, o merkezde açık öğretmenlik
Madde 28 — Î1 içi ve il dışı yer değiş
bulunması şarttır.
tirme isteğinde bulunan öğretmenler, 9 ve
Madde 37 — Başka bir il emrine na
11 numaralı örneğe göre, hazıriıyacaklan
killerini istiyen öğretmenlerin sayısı, o il
dilekçelerine, varsa, özürlerini tevsik eden
deki açık öğretmenlik sayısından fazla ol
resmî ve millî eğitim müdürlüğünce tasdik
duğu takdirde aşağıdaki tercih sebepleri
li diğer belgeleri de eklerler.
gözönünde bulundurularak nakil işlemleri
Madde 29 — öğretmenler, «mazeret
yapılır:
leriyle sıraya alınmak hariç, il dışı nakil
a) Hastalık,
müracaatlarında, yalnızca
istedikleri ilin
b) Karı-koca,
adım 'belirtirler.
.
.
c) Çocuk okutma,
İlce, kasaba, köy ve okul adı vermek
d) Meslekteki ’kıdemi,
suretiyle dilekçe verenler hakkında işlem
e) En son bulunduğu yerdeki hizmet
yapılmaz, kendilerine bu yolda cevap ve
süresinin fazlalığı,
rilir.
f ) Bulunduğu görevlerdeki başarısı,
Madde 30 — İl dahili nakillerde ceza
g ) Çocuk sayısı,
almaksızın, bulunduğu köyde en az 5 yıl
Madde 38 — Nakilleri Bakanlıkça uy
başarı ile çalışmış ve iyi rapor alınış öğ
gun görülenlerin, adlan, ayrılacakları va
retmenler, açığı bulunmak kaydiyle, iste
lilik ile, yeniden emrine tâyin edildikleri
dikleri köy okullarına tercihan nakledile
valiliğe bildirilir.
bi! irler.
Nakilleri
yapılmıyan öğretmenlerin
Bunlardan mahrumiyet bölgesine dahil
adları da, sebepleri açıklanarak, kendileri
köylerde çalışmış olanlar, öncelik hakkına
ne tebliğ edilmek üzere, ilgili valiliklere
sahiptirler.
yazılır.
Madde 31 — Köylerde 10 yıl fiilen
Nakilleri yapılan
öğretmenler, görev
başarı ile çalışmış olan öğretmenler, ma
yerleri ilgili valiliklerce kendilerine tebliğ
zeretleri bulunmazsa dahi, bulundukları il
edilinceye 'kadar, eski görevlerine devam
de istedikleri merkezler için sıraya alına
ederler.
bilirler.
Nakil dilekleri, il içinde valiğin; iller
Madde 32 — Meslekteki kıdemi en az 15 yıl
arasında bakanlığın onayından çıktıktan
bulmuş başarılı öğretmenlerle, 5439 sayılı
sonra, hastalık, karı-koca durumu hariç,
kanunun 2. maddesine göre başka bir işte,
¡eski yerlerinde
bırakılmaları için tekrar
yetiştirim? yurtlarında ve özel eğitim mües
müracaat edenlerin dilekleri yerine getiril
seselerinde görevlendirilmiş olanlardan ay
mez.
nı niteliği taşıyanlar, nakletmek istedikleri
V BECAYİŞ
başka bir il için, bir defaya mahsus olmak
üzere, sıraya alınabilirler.
Madde 33 — İl içi nakil isteğinde bu
lunan öğretmenlerle becayiş isteğinde bu
lunan öğretmenler, yolluk istemiyeceklerini
belirten bir taahüt belgesini (örnek: 10)
dilekçelerine eklerler.
Sağlık durumlarından dolayı il içinde
nakil isteğinde bulunanlar bu kaydın dışın
dadırlar.
Madde 34 — Millî Eğitim Daireleri,
başka bir il emrine tâyinlerini istiyen öğ
retmenlerden alacakları;
a) Dilekçelerle (örnek: 11),
b) Varsa diğer resmî belgeleri.

Madde 39 — Öğretmenlerin il içinde
becayişleri, Millî Eğitim Müdürünün teklifi
ve valiliğin onayı ile; iller arasındaki be
cayişler, valiliklerin teklifi ve bakanlığın
kabulü ile yapılır.
Her ne sebeple olursa olsun,
Nisan,
Mayıs, Haziran aylarında il içi, il dışı be
cayiş yapılamaz.
Madde 40 — Becayiş istiyen öğretmen
ler, dilekçelerine, varsa, mazeret belgele
riyle yolluk istemiyecetklerine dair 90 ku
ruş pullu taahhüt belgelerini de ekliyerek,
emrinde bulundukları valiliklere başvurur
lar.

Sayfa; 143

Madde 41 — İller arası becayiş istek
lerine ait belgeler, ilgili valilikler tarafın
dan kesin kanaatları da belirtilerek, durum
fişleriyle birlikte, ilgili valiliklerden birisi
tarafından bakanlığa sunulur.
'.Stajyer öğretmenlerle 5439 sayılı ka
nuna göre görevlendirilenler, becayiş dile
ğinde bulunamazlar.
Madde 42 — Becayiş suretiyle gitmek
istediği ilden veya merkezden 789 sayılı
kanunun 22. maddesi hükmü uyarınca nak
ledilenlerin becayiş isteklerinin yerine ge
tirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığının muvafakatma; il disiplin kurulu karan ile
ayrılmış olanların becayiş isteklerinin ye
rine getirilmesi de, teskiden hakkında karar
almış olan il millî eğitim disiplin kurulu
nun tekrar eski ilinde çalışmasında sakın
ca bulunmadığına dair müsbet mütalâasına
bağlıdır.
Ancak, 789 sayılı kanuna veya il di
siplin kurulu kararma daynılarak başka
bir ile nakledilen öğretmenler, burada iki
takvim yılı çalışmadıkça, becayiş dileğinde
bulunamazlar.
VI SIRAYA ALINMA
Madde 43 — Bulunduğu il içinde veya
diğer bir ildeki merkezlere nakillerini istiyenler, görevleri başında beklemek kaydiyl?, aşağıda yazılı sebep ve şartlarla is
tedikleri yerler için:
a) Kendileri, eşleri, çocukları veya ka
nunen bakmaya mecbur oldukları kimseler
le, kendisinden başka bakacak kimsesi bulunmıyan muinsiz ana, baba veya kardeş
lerinden birisi hasta olup, öğretmenin gö
revli bulunduğu yerde tedavisi
mümkün
olmıyanlar, bağlı oldukları ilin sağlık ku
rulundan veya burasının lüzum gösterece
ği başka bir kuruldan, alacakları raporlara
dayanarak SAĞLIK durumundan;
b) Eşleri resmî dairelerde, iktisadi dev
let teşekküllerinde, mahallî idarelerde ve
ya gayri resmî müesseselerde memur ve
serbest meslek sahibi olanlar ile emekliye
ayrılmış olanlar veya iş ve güçleri dolayısiyle bir yere devamlı şekilde yerleşmiş
olanlar, resmî makamlardan alacakları v$
mahallî mülkiye amirliklerine onaylatacak
ları belgelere dayanarak o merkezler için
KORI-KOCA durumundan;
c) Çocuklarını, başka kimsesi bulunma
yan, kanuııı?n bakmaya mecbur oldukları
kardeşlerini, görev yerlerinde bulunmıyan
bir okulda okutmak istiyenler, bu okuldan
temin edecekleri öğrencilik belgesine daya
narak (örnek: 15) ÇOCUK OKUTMA du
rumundan;
d) İdarî veya meslekle ilgili olarak
adlî yönden ceza almamış olmak kaydiyle,
meslek hayatı on beş yılı bulmuş veya köy
lerde fiilen on yıl hizmet görmüş olan ba
şarılı öğretmenler, Millî Eğitim Dairelerin
den alacakları belgelere dayanarak, bir de
faya mahsus olmak üzere, KIDEM VE
BAŞARI durumundan;
Sıraya alınırlar.
Madde 44 — Köylerde mecburî hizme
tini başarı ile bitiren ve hiç evlenmemiş
olan kadm öğretmenler, başka mazeretleri
olmasa dahi, istedikleri merkezler için sı
raya alınabilirler.
Madde 45 — öğretmenlerin, istedik
leri merkezler için sıralan gelinceye kadar
bulundukları yerlerdeki görevlerine devam
etmeleri şarttır.
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Madde 46 — Birden fazla mazaretle
sıraya alınmak istiyen öğretmenler, tercih
ettikleri mazeretlerinden ve 43. maddenin
a. b, c, fıkralarındaki durumlarından yal
nız birinden sıraya alınırlar.

öğretmenlerin bu durumları, sıra cetvelin
deki adlan hizasına ve düşünceler sütu
nuna, Bakanlık yazısının tarih ve savı siyi e
birlikte işaret olunur.

yetçe mazeretlerinin devam ettiği kabul ve
tesbit edilenlerin nakilleri yapılır. Değişik
lik çizelgesi, eski ve yeni belgeler eklen
mek suretiyle, bilgi için Bakanlığa gönde
rilir.
b) Belirli bir merkez için sırada olup,
sırası gelen öğretmenler, başka illerde gö
revli iseler, sırada bulundukları vilâyetçe,
sıralan gelmiş olanlara, mazeretlerinin gel
diğini tevsik eden belgelerinin bir ay için
de ibrazı lüzumlu emrinde çalıştıklan vali
likler yoluyla kendilerine tebliğ olunur.
Mazeretlerinin devam ettiği tesbit edi
lenlerin yeni ve sıraya alınışlarına ait di
ğer belgeleri eklenmek suretiyle, iller em
rine tâyinleri için, Bakanlığa teklifte bulu
nulur.
Çalıştıkları il dışında bir merkez için
sırada bekleyip sırası gelen öğretmen Ba
kanlıkça ilgili il emrine tâyin edilmedikçe,
sıra beklediği yerde hiçbir şekil ve suret
le görevlendirilemez.
c) Sıraya alınmasını gerektiren özür ve
ya ihtiyacın sıra bekledikleri zaman içinde,
bulundukları yerlerde de karşılanabilir ha
le gelmesi veya büsibütün zail olmuş bulun
ması halinde, 61. maddede yazılı ölüm şart
lan hariç, öğretmenler Bakanlıkça sıradan
çıkarılırlar.
Madde 63 — Tebellüğ tarihinden iti
baren 30 gün zarfında özürlerinin devamı
nı belgelendirmeyen öğretmenler valilikçe
sıradan çıkarılarak, durum Bakanlığa bil
dirilir.
Mazeretlerini bu müddet bittikten son
ra belgelendirenler ancak yeniden sıraya
alınabilirler.
4489 sayılı kanuna göre veya Bakan
lığın müsaadesi ile, herhangi bir suretle
izinli olarak yabancı memleketlere gitmiş
bulunan öğretmenlerin, yurt dışında bulunlan müddetçe, sıra haklan mahfuz tutulur.
Ancak, bu arada sırası gelen diğer öğret
menlerin nakilleri yapılır.
Madde 64 — Bir yer için sıraya alın
mışken bu sıradan çıkanlmalannı istiyen
öğretmenler, bir dilekçe ile görevli bulunduklan valiliğe vaşvururlar. öğretmen
başka bir il için sırada ise, dilekçesi Ba
kanlığa gönderilir.
VIII YENİDEN MESLEĞE DÖNMEK
İSTİYEN ÖĞRETMENLERİN İL
EMRİNE TÂYİNLERİ
Madde 65 — Daha önce ayrılmış olup
da yeniden mesleğe dönmek istiyen öğret
menlerden, isteklerine göre tâyinleri uygun
görülerek, Bakanlıkça gösterilecek illerden
birisinde çalışmalı kabul edenlerden:
a) En son ayrıldıkları illerden Bakan
lıkça getirtilecek son üç yıllık teftiş ve çift
hükümlü raporları, sicil özetleri, hizmet
süresince aldıkları izinleri gösteren çizel
ge, eskiden öğretmen olarak
çalıştıkları
yerlerde haklarında verilmiş mahkeme ka
rarı varsa ilâmlarının tasdikli örnekleri ve
sicil kayıtlarına göre valiliğin
öğretmen
hakkmdaki kanaat yazısı,
b) Meslekten ayrı bulundukları zama
na ait çalıştığı yerin en büyük mülkiye
amirliğinden
alınacak iyi hal kâğıdı ve
serbest
mesleklerde
çalışmışsa bu süre
içindeki durumlarını gösteren meşguliyet
belgeleri,
c) En son çalıştıkları Bakanlık ve ku
mullardaki dosyalarında mevcut gizli tez
kiye varaklan,
d) Sağlığının, öğretmenlik
yapmaya

Madde 47 — Başka iller için veya il
içindeki bir merkez için sıraya alınmak is
tiyen öğretmenler, 9 veya 11 numaralı ör
neğe göre yazılmış bir dilekçeye,
diğer
mazeret belgelerini de ekliyerek, bağlı bu
lundukları valiliklere müracaat ederler.
İl içinde belli bir merkez için sıraya
alınmak istiyenler sağlık durumu hariç
ayrıca yolluk istemiyeceklerine dair bir de
taahhüt belgesi verirler.
Belgeleri noksan olanların, tamamlat
tırılmadan, dilekçeleri işleme konulmaz.
Madde 48 — Sağlık
durumlarından
dolayı nakillerini istiyenler, bulundukları
illerde devlet hastahanesi mevclut değilse,
bunu da tevsik etmek kaydiyle, sağlık mer
kezlerinden alacakları müşterek imzalı ve
kesin hükümlü raporlarını dilekçelerine ek
lemek zorundadırlar. (Sağlık merkezinde
bir doktor varsa rapora, hükümet tabibi
nin de katılması gerekir).
Madde 49 — Hasta olan, öğretmenin
kendisi, eşi veya çocuğu değilse, hastanın
bakımının kanunen kendisine ait olduğunu
ve hastanın başka kimsesi bulunmadığım,
mahallin en büyük mülkiye amirliğinden
alacağı belgelerle tevsik etmesi lâzımdır.
Madde 50 — Karı-koca durumundan
alınacak belgeye,
öğretmenin eşi memur
ise, yeni görev yerinde işe başlandığını
gösteren belgenin eklenmesi şarttır.
VII SIRA ÇİZELGELERİ
Madde 51 — 43. maddede yazılı maze
ret gruplariyle, kıdem ve başan durumun
dan sıraya girmek istiyen öğretmenlerin
sıraya alınacakları her ilçeye ait, merkez
ler için, Millî Eğitim dairelerinde, bütün
bu mazeretleri içine alan yalnız bir sıra
çizelgesi düzenlenir (örnek: 16).
Bu çizelgedeki numaralar sıraya almış
tarihlerine göre, bir numaradan başlamak
üzere teselsül eder.
Madde 52 — Sıra çizelgeleri, çeşitli
sebeplerle sıradan çıkarılmış olanlarla sıra
dan çıkarılmış olanlarla sıraları gelip tâ
yinleri yapılanlar g'özönüne alınarak, her
yıl Ocak ayının ilk haftası içinde yeniden
düzenlenir ve ikişer nüsha olmak üzere o
tarihte Bakanlığa gönderilir.
Bunlardan bir nüshası Bakanlıkça
onaylanarak ile iade olunur.
Madde 53 — İl içinde bir şehir, kasaba
veya köy için sıraya girmek üzere lüzumlu
belgeleri tamam olup bu yönetmelik hü
kümlerine göre özürleri valiliklerce yerin
de görülenler, müracaat tarihleri esas ol
mak üzere ve valiliğin onayı ile, " sıraya
alınırlar.
Sıraya alınmasına esas olan belgeler
tetkik ve sıra çizelgesine kaydedilmek üze
re Bakanlığa gönderilir.
Madde 54 — İl dışında bir yer için sı
raya alınmak istiyen öğretmenlerin belge
lerine, Millî Eğitim dairelerince doldurula
cak durum fişleri de eklenerek (örnek: 12)
ve bunlar da açık ve kesin mütalâalar da
belirtilerek, valiliklerce Bakanlığa gönderi
lir.
Madde 55 — Valiliklerce il dahilinde
sıraya alındıkları halde, özürleri Bakanlık
la kabul edilmiyen ve evrakı iade edilen

Tebliğler

Herhangi bir merkez için sırası gelip
nakli yapılanlar için de “ nakli yapılmıştır”
kaydı Bakanlık yazısının tarih ve savısiyle birlikte konur.
Madde 56 — Belirli merkez için sıra
ya alınmak üzere baş vuran öğretmenler
den özürleri Bakanlıkça kabul edilenlerin
belgeleri, öğretmenin sıraya
alındığı va
liliğe gönderilir. Bu suretle sıraya alman
öğretmenlerin sıra numaralan bu valilikler
ce kendilerine tebliğ edilmek üzere, öğret
menin emrinde çalışmakta olduğu valiliğe
ve Bakanlığa bildirilir.
Madde 57 — Çeşitli mazeretlerden aynı
tarihte sıraya alman öğretmenlere sıra nu
marası verilirken, birinci derecede sağlık
durumunda olanlar, ikinci derecede k a n koca durumunda olanlar, üçüncü derecede
çocuk okutma durumunda olanlar ve dör
düncü derecede kıdem ve başan durumunda
olanlar tercih edilirler.
Durumları aynı olanlardan
fazla bulunanlar öne alınırlar.

kıdemleri

Madde 58 — 5439 sayılı kanunun 2.
maddesine göre, öğretmenlikten başka bir
işde, yetiştirme yurtlarında ve özel eğitim
müesseselerinde görevlendirilmiş olanlar,
varsa, zamanla kayıtlı çalışma taahhütle
rini yerine getirmek kaydiyle, sıra bekle
nilen merkezlerde tekrar öğretmen olarak
çalışmak istedikleri takdirde, ilkokullarda
çalışan öğretmenler gibi, mazeretlerine gö
re sıraya alınırlar.
Buralardaki öğretmenlerden görevle
rinden alınmasına Bakanlıkça veya disip
lin kurulunca karar verilenlerin, il içinde
yerlerinin değiştirilmesi gerekiyorsa, sıra
beklenmiyen yerlerden birine nakledilirler,
sakınca görülen merkezler için sıraya alı
namazlar.
Madde 59 — Karı-kocadan her ikisi
de öğretmen olanlardan, birisinin, çocukla
rı nm veya kanunen bakmakla
mükellef
oldukları ana, baba yahut
kardeşlerinin
sağlık durumları yahut çocuklarının veya
geçimlerini sağlamakla kanunen mükellef
bulundukları kardeşlerinin öğrenim durum
ları dolayısiyle, bir yer için sıraya alın
ması halinde, beraberce
müracaat etmiş
olmak kaydiyle, diğeri de aym
mazereti
müteakip sıra numarasına alınır.
Madde 60 — Aynı veya başka başka
merkezler için sırada bulunan öğretmenler
arasında sıra hakları değiştirilemez. .
Madde 61 — Eşinin veya çocuğunun
sağlık durumu veya kendi çocuğunun öğre
nimi, kanunen bakmakla mükellef olduğu
ana veya babalarının sağlık durumu dolayi3İyle, bir yer için sıraya girmiş öğret
menlerin, eşlerinin, ana veya babalarının,
bahis konusu çocuklarının ölümleri halinde,
istedikleri ve zamanında baş vurdukları
takdirde, sıra haklan mahfuz tutulur.
Madde 62 — Belirli bir merkez için
sırada olup da sırası gelen öğretmenler:
a) Çalışmakta oldukları ilin bir mer
kezi için . sıraya girmiş ve sırası
gelmiş
olanlara, mazeretlerinin devam ettiğini
tevsik eden belgelerinin bir ay içinde ib
razı lüzumu, dairesince tebliğ olunur. Vilâ
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elverişli olduğunu bildirir tam teşkilâtlı hastahaneden alınmış sağlık kurulu raporu,
e)
Görev yerine kadar yolluk istemiyeceği hakkında 90 kuruşluk pullu taahhüt
■
senedi,
Alınır. Bu gibilerin öğretmen olmala
rında sakınca görülmediği
takdirde, sıra
beklenilen merkezler dışındaki herhangi
bir açıkta görevlendirilmek üzere, mümkün
olursa isteklerine uygun bir ile,' olmazsa,
ihtiyacı olan illerden birisi emrine tâyin
edilirler.
Made 66 — Yeniden mesleğe dönmek
istiyen öğretmenlerden devlet dairelerinde
vazifeli bulunanlar için bağlı bulundukları
dairelerin muvafakati alınır.
Madde 67 — Açıktan emre tâyin edi
len öğretmenlerin görev yerleri, illerce tâ
yin emrinin almış tarihinden itibaren, en
geç bir hafta içinde tesbit ve kendilerine
tebliğ edilir.
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zar
fında vazifeye başlamıyan öğretmenlerin
çekilmiş sayılmaları için, Bakanlığa teklif
te bulunulur.
Madde 68 — Açıktan iller emrine tâ
yinlerini istiyenlerin, gerekli belgeleri en
geç Mart ayı sonuna kadar valiliklere veya
Bakanlığa göndermiş bulunmaları şarttır.
Bu durumda olanların açıktan iller emrine
tâyinleri yapılır.
Belgelerini Mart sonuna kadar tamamlamıyanlarla, Mart ayından sonra baş vu
ranların Nisan, Mayıs, Haziran ve Tem
muz ayları içinde açıktan iller emrine tâ
yinleri yapılmaz.
Yalnız, askerden terhis edilenler, mec
burî hizmet borcu olanlar, sağlık durumun
dan emekliye ayrılıp raporları Emekli San
dığı Sağlık Kurulunca “ ğretmenlik yapa
bilir” kaydiyle tasdik edilenler, Bakanlık
emri kaldırılanlar, işten el çektirilip tek
rar görevlerine iade edilenler bu kaydın
dışında tutulurlar.IX

edilen mecburî hizmet borçlu öğretmenlerle,
borcu olmıyan öğretmenler, herhangi okul
ların imtihanlarım kazanmış
olduklarını,
resen veya bağlı oldukları ilköğretim mü
dürlükleri vasıtasiyle, Millî Eğitim Müdür
lüğüne bildirirler. Yazılarında görevlerin
den ayrılış tarihlerini de belirtirler.
Madde 74 — Millî Eğitim Müdürleri
alacakları yazı üzerine, durumu, ismi bil
dirilen enstitü müdürlüğünden sorarlar.
Öğretmenin imtihanı kazandığı ve
enstitüye devam edeceği anlaşıldıktan son
ra, ilişik kesilmesi için valilik yolu ile Ba
kanlığa teklifte bulunurlar.
Madde 75 — İlköğretmen okulu me
zun olup da, eğitim enstitülerinde okurken,
bütünlemeye kaldıklarından bahisle, ilko
kul öğretmenliğinde görevlendirilmek isti
yenlerin dilekleri, ilkokulların yeni öğre
tim yılı başlangıcı olan kayıt ve kabul ta
rihinden evvel yerine getirilmez.

IX ASKERDEN TERHİS EDİLEN
ÖĞRETMENLERİN TÂYİNLERİ
Madde 69 — Fiili askerlik hizmetlerini
yapmak üzere, meslekten
ayrılan öğret
menler için en geç bir hafta içinde, Millî
Eğitim müdürlüklerince bir fiş doldurula
rak (örnek: 17), Bakanlığa gönderilir.
Madde 70 —- Askerlik görevinde bu
lunan öğretmenler, terhislerini müteakip,
terhis tezkerelerinin asil veya tasdikli bir
suretini bağlıyacakları bir dilekçe ile gö
rev yerlerine kadar yolluk isbemiyeceklerine dair, 90 kuruşluk pullu bir taahhüt bel
gesi de ekliyerek, Bakanlığa başvururlar.
Madde 71 — Mecburî hizmet borcu bu
lunup da terhis edilerek mesleğe girecek
olan öğretmenler, Bakanlıktaki tâyin ko
misyonu tarafından tesbit edilecek esasla
ra göre, istekleri ve illerin o günkü ihtiyaç
ları gözönünde tutularak, tâyin edilirler.
Madde 72 — Terhis edilerek tekrar
görev almak istiyenlerden mecburî hizmet
borcu bulunmayan
öğretmenler, mecburî
hizmeti olanların tâyinlerinden sonra, açık
öğretmenliklerin bulunduğu iller emrine
ve durumlan gözönüne alınarak, tâyin edi
lirler.
X İLİŞİK KESME
Madde 73 — Eğitim Enstitülerine veöiğer yüksek okullara girmelerine müsaade

Tebliğler
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XI MÜSTAFİ SAYILANLARIN
YENİDEN TÂYİNLERİ
Madde 76 — 4357 sayılı kanunun 8.
maddesine göre görevlerinden çekilmiş sa
yılan öğretmenlerden, yeniden gürev almak
istiyenlerin tâyinleri, ancak görevlerinden
çekilmiş sayılmalarını takip eden öğretim
yılı başında yapılabileceğinden,
tâyinleri
için başvurmaları halinde, kendilerinden
65. maddede sayılı belgeler istenir.
Madde 77 — Mecburî hizmet borçlu
olup müstafi sayılan ve yeniden mesleğe
alınmalarını istiyen öğretmenler, 65. mad
dede yazılı belgeleri aynen ibraz ederler.
Maliye Bakanlığı dileklerinin yerine geti
rilmesine muvafakat ettiği takdirde, bun
lardan, bunlardan, ayrıca mecburî hizmet
borçlarım öğretmenlik yaparak ödeyecek
lerine dair, noterlikçe usulüne göre düzen
lenmiş müteselsil yüklenme senedi alınır.
Bundan sonra, 4357 sayılı kanunun 8.
maddesinin son fıkrası da gözönüne alına
rak, belgelerine dayanarak, sıra beklenilen
merkezler dışında bir yerde görevlendiril
mek üzere, açığı bulunan bir il emrine tâ
yinleri yapılır.
XII YEDEK SUBAY ÖĞRETMENLERE
DAİR GEÇİCİ MADDELER
Geçici madde 1 — 97 sayılı kanun ge
reğince köy okullarında görevlendirilmek
üzere, iller emrine tertip edilen yedeksubay adayı öğretmenlerin görev yerleri 6.
maddede belirtilen tâyin ve nakil komisyo
nunca, kur’a ile tesibit olunur.
Geçici madde 2 — 97 sayılı kanuna
göre, yedeksubay adayı öğretmenler, mes
lekten olsun veya olmasın, askerlik hizmet
leri son buluncaya kadar, sağlık mazeret
leri hariç, il içinde veya başka bir il için
nakil ve becayiş dileğinde bulunamazlar.
Geçici madde 3 — Sağlık durumları,
görev yerlerinde kalmalarına müsait olma
yanlar, diğer öğretmenler gibi ve usulüne
göre bağlı bulundukları ilin sivil veya as
kerî hastane sağlık kurulundan veya bura
sının lüzum göreceği başka bir sağlık ku
rulundan, alacakları kesin hükümlü rapor
lara dayanarak, bir dilekçe ile ilgili vali
liklere başvururlar.
Geçici madde 4 — Valilikler,
rapor
muhteviyatına göre, kanaatlariyle birlikte,
yedeksubay adayı öğretmenin il içinde ve-

Sayfa: 146

! ya başka bir ile nakli için, adı geçen beîI geleri ekliyerek, Bakanlığa teklifte bulu| nurlar.
Geçici madde 5 *— İdarî, meslekî veya
S başka bir sebeple görev yerinde kalmaları
sakıncalı sayılarak yerinin değiştirilmesine
lüzum görülen yedeksubay adayı öğretmen
ler hakkında, diğer öğretmenler gibi, ilgi
liler tarafından yaptırılacak tahkikata ve
il Millî Eğitim Disiplin Kurulunun müta
lâasına dayanarak, valilikler,. Bakanlığa
teklifte bulunurlar.
Geçici madde 6 — Sağlık Kurulu ra
poru veya Disiplin Kurulu kararı olmadık| ça, Millî Eğitim Müdürlüklerince, yedekj subay adayı öğretmenler için, yer değiştirj me teklifinde
bulunulmaz ve valiliklerce
de nakil ve becayiş istekleri yerine getiril
mez.
Geçici madde 7 — 18. maddede açıklan
mış bulunan olağanüstü haller zuhur et
tiği takdirde, bir taraftan tahkikata başlat
tırılmak ve disiplin kurulu karan alınmak
la beraber, bir taraftan da, valilikler, Mil
lî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, nakil
işlemi yapar ve durumu telle veya yazı ile
Bakanlığa bildirirler.
Geçici madde 8 — Sağlık durumundan
ötürü, yahut disiplin kurulu karariyle ve
ya olağanüstü sebeplerle yerlerinin değiş
tirilmesine karar verilen yedeksubay adayı
öğretmenler için, Millî Eğitim Müdürlük
lerince, asil öğretmenlerin çizelgelerine
karıştınlmıyarak, ayrı bir değişiklik çizel
gesi düzenlenir.

Karar s: 141

Karar t: 31-5-1962

Konu: İzmir - Özel Ege Kolejinin öğ
retim yönetmeliğinin kabulü h.
İzmir’de İsmet Süner’in
kuruculuğu
altında açılmasına izin verilen özel Ege
Koleji Öğretim yönetmeliğinin, özel Okul
lar Genel Müdürlüğünün 26 Nisan 1962 ta
rihli ve 597 sayılı teklif yazısı üzerine,
ilişik örneğine göre kabulü hususunun Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
30-5-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

İZMİR ÖZEL EGE KOLEJİ ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİ
Madde 1 — İzmir Özel Ege Koleji,
Orta ve Lise sınıflarını ihtiva eden özel bir
öğretim müessesesidir.
Madde 2 — Okul, Gündüzlü ve karma
dır.
Madde 3 — Okul mes’uj müdürü tara
fından idare edilir.
Madde 4 — Okulda kayıt ve kabul, yö
netim, eğitim, öğretim, imtihan ve disiplin
işleri, resmi lise ve orta okul yönetmelik
lerine, müfredat
programlarına ve Millî
Eğitim Bakanlığınca yapılacak genel teb
liğlere göre yürütülür. Ancak, yabancı dil
(İngilizce dersleri, haftada her sınıf için
beşer saat artırılmak suretiyle
takviyeli
olarak okutulur.
Okulda İngilizce dahil,
bütün derslerde resmi orta okul ve Lise
kitapları takip olunur, öğretimin gerektir
diği ders araçları okulca temin olunur.

Sayfa: 140

Milli Eğitim Bakanlığı

Madde 5 — Öğrencilerden, yıllık tutarı
ve taksit zamanlan her ders yılı başında
valilikçe tasdik olunacak tarifede belirtilen
miktar üzerinden ücret alınır.
Madde 6 — Taksitler peşin ve mak
buz karşılığında alınır. Taksit müddeti so
na ermeden okulu kendiliğinden bırakan
veya disiplin karariyle kaydı silinen öğren
cilerin yatırdıkları taksitler geri verilmez.
Madde 7 — Okul ücretini ödemiş öğ
rencilerden, ders yılı sonunda bütünlemeye
ve engele kalanlar, müteakip ders yılında
okula devam etmiysceklerse,
geçirdikleri
imtihanlar bir evvelki ders yılma ait bu
lunduğu için yeniden taksit ve ücret isten
mez.
Madde 8 — Okul, Hükümetçe alınacak
sıhhi tatil kararı dışında, kurucusu tarafın
dan veya idari, adli bir kararla kapatılırsa
peşin alınmış ücretlerin öğretim yapılma
yan günlere düşen payı öğrencilere geri
verilir.
Madde 9 — K okjin birinci ve ikinci
devre sınıflarında vazifelendirilecek öğret
menler, bu devrelerde öğretmenlik yapma
ya resmi yetkisi olanlar arasından seçilir
ve usulüne göre tayin olunurlar.
Madde 10 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış
hususlarda
resmî ve
Özel Okullar yönetmelik hükümlerine ve
valilikten alınacak emirlere göre hareket
edilir.
Madde 11 — Bu yönetmelik 30-5-1962
tarihinde yürürlüğe girer.

GENELGE:
ORTA ÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tebliğler

Dergisi

yımîanan
5-12-1959 tarih ve 320 Sayılı
Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ve 1106
Sayılı Tebliğler
Dergisinde
yayımlanan
5199 Sayılı Tamim gereğince Devlet Lise
ve Devlet Ortaokul yazılı imtihanlarında
aldıkları notlara itiraz eden
öğrencilere
ait imtihan kâğıtlarının, birinci d :fa ince
leyen öğretmenlere tetkik ettirilmesi ge
rekmektedir. Yazılı imtihan
neticelerinin
bütün imtihanların sonunda ilân edilmesi
halinde, öğretmenler tatil sebebiyle vazife
yerlerinden ayrılmış bulunduklarından im
tihan kâğıtlarının zamanında incelenmesi
mümkün olmamaktadır. Bunu önlemek,
itiraz kâğıtlarının büyük tatile girilmeden
önce incelenmesini
sağlamak
üzere ya
zılı imtihan sonuçlanılın — bütün im
tihanların bitimi beklenmeden — kâğıtla
rın incelenmesi biter bitmez ilân edilmesi
uygun göıâil müştür.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Mehmet Arslantiirk
Millî Eğitim Bakanı y.

AÇIKLAMALAR:

5910
Konu: Yazılı imtihan kâğıtları h.
VALİLİKLERE
1087 Sayılı Tebliğler

*
Dergisinde ya-

DÜZELTMELER :
Şevket Türkyılmaz tarafından yayımlanan
yardımcı kitap olarak kabul edilen 14 Ma
yıs 1962 tarih ve 1203 sayılı Tebliğler Dergisi’nin 85 inci
sayfasının
îlköğretmen
Okullarının birinci devre ikinci sınıflarında
yer alan “ Özel Öğretim M etodlan” adlı
eserin adı geçen okulların
ikinci devre
üçüncü sınıfında gösterilmesi gerektiği
ve bu sınıflarda okuyan öğrencileri ilgilen
dirdiği düzeltilerek duyurulur.

Hüseyin Hüsnü Tekışık tarafından ya
zılan, yayımlanan ve 4 Mart 1957 tarih,
945 sayılı Tebliğler Dergisinde ilgililere
tavsiyesi yapılmış olan “ Desimal
Dosya
Usulüne göre İlköğretim Teşkilâtı Yazış
ına Rehberi” adlı kitabın ikinci baskısının
satış fiyatının 250 kuruş olduğunu düzelti
lerek duyurulur.
★
Şevki Erkson - İlhan Erkson tarafın

★
16-6-1962

İhsan Yalbır tarafından
yazılan, 14
Mayıs 1962 tarih ve 1203 sayılı ders, yar
dımcı ders kitaplarına ait Tebliğler Der
gisinin
ardımcı Ders Kitapları bölümün
de Kız Olta Sanat okullarının birinci, ikin
ci ve üçüncü sınıfları ile liselerin birinci
ve ikinci sınıflarının
Biyoloji grubunda
gösterilen “ Sağlam ve Hasta Çocuk Ba
kımı” adlı kitabın Kız Enstitülerinin birin
ci ve ikinci sınıflarında okuyan öğrencileri
de ilgindirdiği duyurulur.

★
Haşan Fehmi Ergin’in “ Temel Mate
matik Orta I, II, 111” adlı kitaplarının sa
tış yeri olan, 14 Mayıs 1962 tarih ve 1203
sayılı ders, yardımcı ders kitaplarına ait
Tebliğler Dergisinin 100 üncü sayfasında
(Kültür Kitabevi - İstanbul) kısaltma ile
gösterilen Kültür Kitabevinin açık adresi
aşağıda gösterilmiştir.
Kültür Kitabevi
Ankara Caddesi No: 62/2
İstanbul

üçüncü Şubesi
Sayı: 503-9125

9 Temmuz 1962

Ruhi Sürenkök tarafından yazılan, 14
Mayıs 1962 tarih ve 1203 sayılı Ders, Yar
dımcı Ders Kitaplarına ait Tebliğler Dergi
sinin 66 inci sayfasında yer alan, satış
fiyatı ayrıca bildirilecek olan “ Malzeme”
adlı kitabın Erkek Sanat
Enstitülerinin
I Özel IV. sınıfları için olduğu ilgililere du
1 yurulur.

dan İlkokulların beşinci sınıfları için ya
zılan, 14 Mayıs 1962 tarih ve 1203

sayılı

ders ve yardımcı ders kitaplarına ait Teb
liğler Dergisinin 52 inci sayfasında

yer

alan “ Matematik V ” adlı kitabın satış fi
yatının 220 kuruş olduğu düzeltilerek ilgi
lilere duyurulur.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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Ankara — M illî Eğitim Basımevi

T. C .
M İ L L Î E Ğİ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI K A R I LI R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

_____.... _

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
AB ON E
TUTARI
M ALSAN G I K L A 
R I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK BU Z M İL Lİ E Ğİ Tİ M
B A K A NL I ĞI Y A YI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G O N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
16 TEMMUZ 1962

CİLT: 25

TALİM VE TERBİYE KURULU ŞÛRA

VII. Millî Eğitim Şûrası Kararları
Hakkındakı S Haziran 1962 tarih
ve 32-1S8 Sayılı Tamime Ektir

DAİMÎ BÜROSU GENEL

I — Millî Eğitimin Temel İlkeleri

SEKRETERLİĞİ

Millî Eğitimimizin amacının, Koordi
nasyon Grupunun teklifi veçhile, VII. Mil
lî Eğitim Şûrasında, “ her yaştaki yurttaş
ları eşit eğitim imkânları içinde, istidat
ve kabiliyetlerine göre en üstün seviyede
yetiştirmek;
milletimize ve insanlığa ya
rarlı, iyi ve verimli yurttaşlar haline ge
tirmek; sosyal ve ekonomik kalkınma pro
gramlarının uygulanması için gereken çe
şitli vasıftaki insangücünü hazırlamak”
şeklinde tesbit edilerek millî eğitimimizin
temel ilkelerinin bu görüş ve anlayışa uy
gun olarak hazırlanmış olması ve öğretim
sistemimizde yapılması teklif edilen deği
şikliklerin bu esaslara istinat ettirilmiş bu
lunması memnunlukla karşılanmıştır. Böy
lelikle millî eğitim gençleri yetiştirmenin
sadece bir vasıtası değil aynı zamanda ve
özellikle millî kalkınmayı hızlandıracak ve
gerçekleştirecek verimli bir yatırım olmak
tadır. Bundan böyle her derece ve tipteki
okullarımızın
amaçlarının tesbitinde ve
müfredat programları ve yönetmeliklerinin
hazırlanmasında bu temel ilke daima esas
olacaktır.
Millî Eğitim
Şûrasmca kabul edilen
“ Millî Eğitimin Temel İlkeleri” metninde
yer alan ve herbiri diğeri kadar önemli
olan kavramların, farklı anlayışlara mey
dan vermemek gayesiyle, açık ifadelerle bi
rer broşör halinde, okutanlara, okuyanlara
ve halka duyurulması için gerekli hazırlık
lar Talim ve Terbiye Dairesince yapılacak
tır.

G E N E L G E L E R :

No. 32-188

._

9-6-1962

5911
Konu: VII. Millî Eğitim
rarları h.

Şûrası ka

İlgi: 26 Şubat 1962 tarih ve 32-127, 28
Mart 1962 tarih ve 32-156, 7 Nisan
1962 tarih ve 32-174 sayılı tamimle
re ektir.
VII. Millî Eğitim
Şûrası
kararları
Türk eğitim ve öğretim sisteminin bünye
sinde esaslı değişiklikler yapılmasını ge
rektirdiğinden, bu kararların
tarafımdan
tasdik edilmesinden önce, bilhassa Şûrada
değişikliğe uğrıyan
Koordinasyon Grupu
teklifleri üzerine yapılacak işlemler hak
kında ilgili Dairelerin yazılı olarak düşün
celerinin alınmasını ve sonra kararların
Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığınca
tasdike sunulmasını uygun buldum. Bu ka
rarım üzerine durum
yukarıda tarih ve
sayıları yazılı tamimlerle Bakanlığın ilgili
Dairelerine intikal ettirilmiş; Dairelerce
hazırlanan cevaplar değerlendirilmiş ve
neticede VII. Millî Eğitim Şûrası karar
ları üzerine yapılacak işlemler hakkında şu
kararlara varılmıştır:

SAYI: 1212
1 — İlk Öğretim Yönetmeliği
2 — İlk Öğretim Kurumlan Yönetme
liği
3 — Millî Eğitim Müdürleri ve İlk
Öğretim Müdürleri Yönetmeliği
4 — İlk Öğretim Müfettişleri Yönet
meliği
5 — Beslenme
Eğitimi Yönetmeliği
6 — İlk Öğretim Kurumlan Sağlık İş
leri Yönetmeliği
7 — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar
Yönetmeliği
8 — ilkokul Öğretmenleri Tâyin ve
Nakil ve Becayiş Yönetmeliği
9 — Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıf
ve Kurslar Yönetmeliği
10 — Gezici Okul ve Gezici öğretmen
likler Yönetmeliği
11 — Ana Okulları ve Ana Sınıflan
Yönetmeliği
12 — Ders Araç ve Gereçleri Yönet
meliği
13 — Bölge Okulları Yönetmeliği.
Bu yönetmelikler Talim ve Terbiye
Kurulunca incelenerek 1962-1963 öğretim
yılı başında uygulamaya konacaktır.
III — Ortaokul

Koordinasyon Grupu Ortaokulu “ orta
öğretimin ilk kademesi olarak, ilkokulu bi
tirmiş olan öğrencilerin genel eğitimlerinin
yaş ve fikir seviyelerine uygun surette sağ
lanması; çevrenin ekonomik özellikleri de
gözönünde bulundurularak öğrencilerin il
gi, istidat ve kabiliyetlerinin meydana çı
karılıp geliştirilmesi;
öğrencilerin daha
1 — Bakanlıkça
hazırlanan ve VII.
sonraki
eğitim
ve
öğretim
kademelerini
Millî Eğitim Şûrasmca da uygun görülen
takip
için
gerekli
olan
bilgi
ve
beceriklerle
bütün
teklifler ve kararlar
tarafımdan
ehliyetli
hale
getirilmeleri
ve
hayata
atıl
tasdik edilmiştir.
II — İlk öğretim
mak istiyenlere tutacakları işlerde başarı
2 — Bakanlıkça
hazırlanan ve VII.
4
Ocak
1961
tarih
ve
222
sayılı
İlk
şartlarının
kavratılması ile görevli bir ku
Millî Eğitim Şûrasında değişikliğe uğrıyan
Öğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden
rum”
olarak
tarif etmiş ve bu tarifi bugün
tekliflerden tarafımdan aynen veya tadisonra
kurulan
Plânlama
Kurulu
İlk
Öğre
kü
ortaokullarla
birlikte erkek ve kız sanat
ien tasdik edilenler bu tamim ekinde ayrı
tim Komitesinde kanunda tesbit edilen ko
enstitüleri,
ticaret
liseleri ve öğretmen
ayrı belirtilmiştir.
nular üzerinde çalışılmış, ilk öğretim ala
okulları gibi orta dereceli eğitim kurum la
6
— Tasdik edilen Şûra kararları üze
nına giren bütün meşaleler etraflıca ince
lamızın ortaokul dengi olan birinci devreleri
rine Bakanlığımızca yapılacak işlemler bir
lenmiş ve mecburi ilk öğretimin 1970 yı
için de aynen kabul etmiştir.
VII. Millî
plâna bağlanmış ve ilgili Dairelere düşen
lma kadar bütün yurdumuzda
yayılması
Eğitim Şûrasmca da aynen tasvip edilen
görevler ve sorumluluklar bu tamim ekin
ve gelişmesi için bir plân hazırlanmıştır.
bu tarife göre ortaokulunuızun düzenlen
de belirtilmiştir.
İlk öğretim Komitesinin Raporu Koordi
mesi uygun görülmüştür. Buna göre orta
4 — Bu tamim ve eki, baskı işi sona
nasyon Grupunun teklifi üzerine Bakanlık
okul konusunda yapılacak müteakip çalış
ermekte bulunan VII. Millî Eğitim Şûrası
ça tasvip edilerek kararlan uygulanmağa
maların esasını ortaokul müfredat pro
adlı kitapla birlikte
Dairelere ve ayrıca
başlanmış ve 115 sayfa halinde bastırılan
gramları ile çeşitli yönetmeliklerinin göz
bilgi için Şûra üyelerine Şûra Bürosu Ge
rapor, sadece bilgi için VII. Millî Eğitim
den geçirilmesi veya yeniden hazırlanması
nel Sekreterliğince gönderilecektir.
Şûrası’na sunulmuştur.
teşkil edecektir. Bu çalışmalar
aralıksız
5 — Kararların
planlandığı şekilde
bir mesai ile 1962-1963 döneminde ikmal
222 sayılı İlk Öğretim Kanununa göre
yürütülmesi için gerekli bütün tedbirlerin
edilerek yeni ortaokul programı
memle
yeniden hazırlanması gereken aşağıda isim
öncelikle ve ivedilikle alınmasını ilgili Da
ketin coğrafi, ekonomik ve sosyal özellik
leri yazılı 13 adet jmnetmelik tasarısı bu
irelerden önemle rica eder, başarılar dile
ler taşıyan çeşitli bölgelerinde seçilecek
defa Şûra’dan hemen sonra
Bakanlıkta
rim.
bazı okullarda, 1963-1964 öğretim yılı ba
teşkil edilen Komisyonlarca hazırlanarak
Hilmi İncesulu
şında denemeye vazedilecektir.
Talim ve Terbiye Kurulunun incelenmesine
Millî Eğitim Bakanı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve
sunulmuş bulunmaktadır.

Sayfa: 148

Millî Eğitim Bakanlığı

Dergisi
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ilgili Dairelerle yakın işbirliği etmek su
retiyle, bu esaslar çerçevesinde müteakip
mesainin düzenlenmesi ile ilgili bütün ted
birlerin alınması ve neticenin en geç 30
Nisan 1963 tarihine kadar Talim ve Ter
biye Kurulunun incelemesine
sunulması
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce sağla
nacaktır.

uygun görülmüştür. Ancak bu tarife göre
liselerimizin hemen teşkilâtlandırılmasına
bugünkü imkân ve şartlarımız elverişli bu
lunmamaktadır. Bu itibarla
mevcut lise
lerimizi daha uzun müddet muhafaza et
mek gerekecektir. Buna göre, liselerin
bugünkü yönetmeliklerinde yapılması za
rurî görülen değişiklikler hemen ele alına
rak gerekli çalışmalar Orta Öğretim Genel
Müdürlüğünce
yapılacak ve hazırlanacak
değişiklik teklifleri, 1962-1963 öğretim yılı
başına yetiştirilecek
şekilde, zamanında
Talim ve Terbiye Kurulunun incelemesine
sunulacaktır.

mış, insan münasebetlerine ve iş idaresine
vakıf, görev ve sorumluluk duygusu geliş
miş elemanlar yetiştirmek;

IV — Çeşitii Olgunluk
sistemi

imtihanları

“ Lise ve dengi meslek okullarını biti
ren öğrencilerin ilgili fakültelere giriş hak
kını elde edebilmek için
yetiştirildikleri
alanlara göre ihdas edilecek ve tek elden
idare olunacak bir çeşitli olgunluk imtihan
ları sistemine tabi tutulmaları” hususun
da Koordinasyon Grupunca hazırlanan tek
lifin Millî Eğitim Şûrasmca da kabul edil
mesi memnunlukla karşılanmıştır.
Orta
öğretim seviyelemesinde kalite bakımından
millî bir standart sağlıyacak olan bu tek
lif, bir taraftan liselerimizin ahenkli bir
şekilde gelişmesine yardım ederken, ayni
zamanda, lise dengi meslekî ve teknik öğ
retim kumarlarımızda yetişen üstün kabi
liyetli öğrencilere, başka bir okulun düze
ninden geçmeğe zorianmaksızın, yüksek
öğrenim imkânı vermekle meslekî ve
teknik öğretimin gelişmesine ve yayılma
sına büyük ölçüde hizmet edecektir.
Çeşitli olgunluk imtihanları sisteminin
uygulanabilmesi
için önce lise ve dengi
okulların bünyelerinde yapılması Millî Eği
tim Şûrasmca teklif edilen değişikliklerin
ele alınması ve sonuçlandırılması gerekir.
Burada hemen belirtilmelidir ki ortaokula
dayalı çeşitli meslekî ve teknik okulların
çeşitli alanlarda orta seviyede insangücünü yetiştirmek olan esas amaçlarından çe
şitli olgunluk imtihanları sisteminin lehi
ne fedakârlkta ¡bulunulması katiyen bahis
konusu olmamalıdır. Şu halde, çeşitli olgun
luk imtihanları sistemi yalnız başına çözü
lecek bir mesele
olmadığına göre bütün
hazırlıklar ikmal edilmeden uygulama ta
rihi hakkında
şimdiden bir karara var
mak mümkün görülmemektedir.
Bununla
birlikte Şûranın bu konudaki kararlarını te
mel tutularak çeşitli olgunluk imtihanları
sistemi tasarısının, üniversitelerimizin tem
silcileriyle de işbirliği suretiyle 31 Ekim 1962
tarihine kadar hazırlanması Talim ve Ter
biye Dairesince sağlanacaktır. Bu suretle
hazırlanacak çeşitli olgunluk
imtihanları
sistemi
tasarısı
müfredat
programlan
üzerinde çalışacak çeşitli komisyonlara ve
rilmiş olacaktır.
V — Liseler
Koordinasyon
Grupu Lisenin “ genel
eğitim veren bir okulu olup esas fonksiyonu
yüksek öğrenime gidecek öğrencilerle lise
den sonra hayata atılacak gençlere hem
genel kültür, hem de ilgi, istidat ve kabi
liyetlerine uygun gerekli meslek öncesi bil
gi ve becerikleri kazandıran bir kurum”
olarak düzenlenmesini teklif etmiştir. Mil
lî Eğitim Şûrası bu teklif yerine, Plânla
ma Kurulunun ilk safhasında orta öğretim
Komitesince hazırlanan şu tarifi benimse
miştir: “ Lise, ortaokula dayalı ve akade
mik öğrenime başlangıç olmak ve kaynak
lık yapmakla görevi, genel kültür veren; bu
nun gerekliliğine göre organize edilmiş bir
kurumdur.” Bu iki tariften Koordinasyon
Grupunca hazırlanan tarif esas itibariyle
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Bununla birlikte,
Koordinasyon Gru
punca kabul edilen tarife göre yeni lise
müfredat programları ve yönetmelikleri
1962-1963 döneminde hazırlanacak, önce
deneme mahiyetinde yurdun çeşitli bölge
lerinde uygulanacak ve alınacak
sonuca
göre tedricen teşmil edilecektir.
Bu arada, nüfusu az olan
yerlerde,
ortaokuldan sonraki meslekî ve genel öğ
retim kurumlarının, aynı çatı altında top
lanan çok gayeli bir okul olarak kurulma
sı uygun olur. Bu itibarla bu okulların de
neme mahiyetinde açılması ve elde oluna
cak sonuçlara göre teşmil edilmesi hususun
da Koordinasyon Grupunca hazırlanan ve
Millî Eğitim Şûrasmca kabul edilen tek
lif uygun görülmüştür.
Bütün bu esaslara göre gerekli hazır
lıklar, Talim ve Terbiye Kurulu ile yakın
işbirliği
suretiyle, Orta öğretim
Genel
Müdürlüğünce
yapılacak ve hazırlanacak
program ve yönetmelik tasarıları zamanında
Talim ve Terbiye Kurulunun incelemesine
sunulacaktır.
VI — Kız Enstitüleri
Kız Enstitülerinin “ ortaokula
dayalı
ve genç
kızlarımıza iyi ev kadınlığı ve
vatandaşlık nitelikleriyle
birlikte verimli
bir üretmen olarak hayatlarını kazanabil
melerini mümkün
kılacak bilgi ve bece
rikleri kazandıran üç yıllık bir meslek
okulu” haline getirilmesi hususunda Koor
dinasyon
Grupunca hazırlanan ve Millî
Eğitim Şûrasmca kabul edilen tarif ve
teklifler uygun görülmüştür. Bu esaslara
göre yeniden hazırlanacak olan müfredat
programları ve yönetmelikler
1963-1964
yılı başında uygulanmağa
başlanmalıdır.
Hazırlık çalışmaları, Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanlığı ile işbirliği suretiyle, Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce yapı
lacak ve meydana getirilecek müfredat
programlan ve yönetmelikleri en geç 30
Nisan 1963 tarihine kadar Talim ve Ter
biye Kurulunun incelemesine sunulacak
tır.

b) Bu eıemanları, endüstri, bayındırlık
ve diğer iş alanlarının ihtiyacı olan çeşitli
sanat
dallarında
becerikler
istiyen
işlere kolaylıkla uyabilecek hale getir
mek;
c) Ayrıca bu okullara devam eden
üstün kabiliyetli gençleri branşları ile ilgili
yüksek öğrenime hazırlamak.
Bu amaçlara ek olarak yapı, motor
sanat, kimya sanat ve mensucat sanat ens
titüleri ve matbaacılık okulları için hazır
lanan tarif ve teklifler de uygun görülmüş
tür. Kabul edilen esaslara göre bu okul
ların üçer yıllık müfradat programları ve
yönetmelikleri
önümüzdeki yılda hazırla
narak 1963-1964 öğretim yılında uygulan
mağa başlanmalıdır.
Programların hazır
lanmasında, bu okulların iş hayatına kuv
vetli el maharetine sahip sanatkârlar ye
tiştirmek olan esas amaçlarından
çeşitli
olgunluk imtihanları sistemi lehine feda
kârlıkta bulunulması katiyen bahis konusu
olmamalıdır.
Bu konuda gerekli Komisyonların ku
rulması ve mesailerinin düzenlenmesi ile
ilgili çalışmalar, Talim ve Terbiye Kurulu
ile her safhada işbirliği suretiyle, Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce ya
pılacak ve hazırlanan program ve yönet
melik tasarıları en geç 30 Nisan 1963 ta
rihine kadar Talim ve Terbiye Kurulunun
incelemesine sunulacaktır.
VIII — Kız ve Erkek Sanat Liseleri
Kız ve Erkek Sanat Enstitülerine “ Kız
ve Erkek Sanat Liseleri” adının verilmesi
teklifi Koordinasyon Grupunca uygun gö
rülmediği halde Millî Eğitim
Şûrasında
kabul edilmiştir.
Üç yıllık sanat Enstitülerinin amaçla
rı yukarıda sarih olarak belirtilmiş bulun
duğuna göre, memleketimizde
belirli bir
anlam taşıyan “ lise” adının bu okullara
verilmesi yerine, esasen benimsenmiş ve
tutunmuş olan Sanat Enstitüleri adı altın
da gelişip yayılmaları daha uygun mütalâa
edilmiştir.
Diğer taraftan Sanat Enstitüleri me
zunlarına verilecek unvanlar konusu üçer
yıllık müfredat programlarının
hazırlan
masından sonra Talim ve Terbiye Kuru
lunca ele alınmalıdır.
IX

— Akşam Kız Sanat Okulları

Koordinasyon Grupunca teklif ve Mil
lî Eğitim Şûrasmca tasvip edildiği gibi
Akşam
Kız Sanat Okullarının “ Türk ka
VII — Erkek Sanat Enstitüleri
dınını besin, beslenme, çocuk
bakımı ve
Erkek Sanat Enstitülerinin ortaokula
eğitimi ile ilgili problemlerinin çözümün
dayalı ve üç yıllık meslek okulları haline
de ehil hale getiren; evini beceriklikle ida
getirilmesi hususunda Koordinasyon Gru
re etmeye yeterli kılan ve ona icabında el
punca teklif ve Millî Eğitim Şûrasmca ka
sanatlarından birisiyle hayatını kazanma
bul edilen kararlar tasvip olunmuştur.
imkânı sağlıyan kıırs mahiyetinde okullar”
Erkek Sanat Enstitüleri için kabul
olarak tarif edilmesi ve adının “ Kadın
edilen amaçlar şunlardır:
Meslek Okulları” olması uygun görülmüş
a)
Yapıcı ve yaratıcı bir muhakeme tür. Şûra tarafından da tasvip edilen tek
yetenekliğiııe
sahip, müteşebbis, işini ve
liflere göre, bu okullardaki kurs program
mesleğini seven ve bununla
iftihar edip
larının hemen hazırlanarak Talim ve Ter
iş ahlâkını benimsiyen, mesleği ile ilgili
biye Kurulunun incelemesine sunulması
makine, âlet ve malzemeleri iyi kullanarak
için gerekli tedbirler Kız Teknik Öğretim
iş yapabilme bilgi ve beceriklerini kazan
Genel Müdürlüğünce alınacaktır.
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X — Sanat Enstitülerine Dayalı Okul
lar
Sanat Enstitülerine
dayalı olan tek
niker okulları, Tatbiki Güzel Sanatlar
Okulu ve teknik okullariyle ilgili olarak
Şûra tarafından kabul edilen hususların,
üç yıllık sanat enstitüleriyle ilgili çalışma
ların ikmal edilmesinden hemen sonra ele
alınması muvafık mütalâa edilmiştir.
XI — Eğitimimizde ölçme ve değer
lendirme
Okullarımızda uygulanmakta olan ölç
me ve değerlendirme metotları, rehberlik
ve disiplin gibi konularda eğitimimizde ölç
me ve değerlendirme başlığı altında Koor
dinasyon Grupunun teklif edilen esasların
Millî Eğitim Şûrasında derinliğine incele
nerek karara bağlanması mümkün olma
mıştır.
Hiç şüphesizdir ki ölçme ve değerlen
dirme konusu müfredat programlan ile
sıkı sıkıya ilgilidir.
Çeşitli okullarımızın
müfredat programları yeniden ele alındığı
na göre imtihan ve disiplin yönetmelikleri
ile rehberlik konusunun da paralel olarak
ele alınması gerekir. Orta dereceli genel
ve meslekî teknik öğıetim
okullarımızın
müfredat programlan ve yönetmeliklerinin
gözden geçirilmesi 1962-1963 döneminde
sonuçlandıracağına göre imtihan ve disip
lin yönetmelikleri de paralel olarak ele
alınmış olacaktır. Böyle olmakla birlikte
"eğitimimizde ölçme ve değerlendirme”
başlığı altında ele alman konularda 1962 1963 öğretim yılı başında uygulanması za
ruri görülecek konular seçilerek 1962 Ağus
tos sonundan önce okullanmıza tamim edil
melidir. Bu hususta Test ve Araştırma Bü
rosunca
hazırlanmakta olan esaslar za
manında Talim ve Terbiye Kurulunun in
celemesine sunulacaktır.

X

XII — Güzel Sanatlar Akademisi

Güzel Sanatlar Akademisinin memle
ket kültür ve sanat hayatı içinde kendisine
verilmiş eğitim ve öğretim görevini ve sa
nat faaliyetini hakkiyle yerine getirebil
mesi, araştırma ve yayın yapabilmesi, ta
rihî ve geleneksel bünyesi zedelenmeksizin
'en uygun şekilde gelişmesi ve öğretim per
soneline daha müsait şartlar sağlanması
için, Güzel Sanatlar Akademisi kanununun
hazırlanması hususundaki
Koordinasyon
Grupu teklifi Millî Eğitim
Şûrasmca da
muvafık bulunmuştur. Koordinasyon Gru
pu "Akademiye
özerklik ve tüzel kişilik
tanımasını ve öğretim personeline üniver
site unvanları verilmesini” prensip olarak
uygun görmemiş, ancak bu kavramlarla
müesseseye ve öğretim
personeline sağ
lanmak istenen imkân ve şartların kanun
da muhafaza edilmesini esas olarak kabul
etmiştir. Aynı konuda VII. Millî Eğitim
Şûrası "Akademinin özerkliği ve tüzel ki
şiliği haiz bir müessese haline getirilme
sini” teklif etmiştir. Diğer taraftan,
XIII — Devlet Konservatııvarı
Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek
kısmının yüksek ihtisas öğretimi ve eğiti
mi yaparak üstün vasıfta sanatkârlar ye
tiştirecek, bilimsel
araştırmalara imkân
sağlıyacak, yaratıcılık ve icracılık vasıfla
rını kazanmış olanlardan kendilerini öğre
tim ve eğitim kariyerine vakfedeceklere bu
alanda gerekli bilgi ve tecrübeyi kazandı
racak ve sanat kültürünün memleket ölçü-

Millı Eğitim Bakanlığı
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Dergisi

sünde yayılıp gelişmesine baş yardımcı
olacak bir Devlet Müzik ve Temsil Akade
misi haline getirilmesi ve bu maksatla bir
kanun hazırlanması
hususundaki Koordi
nasyon Grupu teklifi Millî Eğitim Şûrasmca
da tasvip edilmiştir. Koordinasyon Grupu,
"Devlet Müzik ve Temsil Akademisine
özerklik ve tüzel kişilik tanınmasını ve öğ
retim personeline üniversite unvanları ve
rilmesini” prensip olarak uygun görmemiş,
ancak bu kavramlarla müesseseye ve öğ
retim personeline sağlanmak istenen imkân
ve şartların kanunda muhafaza edilmesini
esas olarak kabul etmiştir. Ayni konuda
VII. Millî Eğitim Şûrası "Devlet Müzik ve
Temsil Akademisinin özerkliği ve tüzel
kişiliği haiz bir müessese haline getirilme
sini” teklif etmiştir.
Görülüyor ki Güzel Sanatlar ve Dev
let Müzik ve Temsil Akademilerinin gelişe
bilmeleri için kanunî tedbirler alınması
Koordinasyon Grupu ve VII. Millî Eğitim
Şûrasmca kabul edildiği halde bu kurumlara özerklik ve tüzel kişilik tanınmasında
ve öğretim personeline üniversite unvanla
rının verilmesinde fikir aykırılığına düşülmektedir.
özerklik üniversitelerimize Anayasa ile
tanınmış bulunmaktadır. Bu itibarla Üni
versite dışında kalan yüksek öğretim ku
ramlarımıza özerklik ve tüzel kişilik tanın
ması ve öğretim
personeline
üniversite
unvanlarının verilmesi teklifleri karşısın
da Bakanlıkça hemen bir karara varılma
sı yerinde görülmemiştir. Bu konunun bü
tün halinde ele alınarak üniversite dışında
kalan bütün yüksek okulların tâbi olma
ları gereken müşterek statülerinin bir ka
nunla tesbit edilmesi zarurî bulunmakta
dır. Bu kanun Akademilerin veya yüksek
okulların en uygun şartlar içerisinde geliş
mesini sağlıyacak müşterek ve temel esas
ları ihtiva etmelidir. Böyle bir kanun ta
sarısı teklifi, Şûranın Akademiler ve yük
sek okullarla ilgili çeşitli teklifleri de dik
kate alınmak suretiyle Talim ve Terbiye
Kurulunca kısa zamanda hazırlanmaîıdır.
XIV — Özel Okullar

XV — Îmam-Hatip Okulları
"Din ile ilgili
Eğitim ve Öğretim”
başlığı altında ve "Amaçlar” , "Din Öğre
timinde Türkçe” , "Ilköğretmen Okulların
da Din öğretim i” ,
"Ortaokullarda
Din
Öğretimi” , "İmam-Hatip Okulu Mezunları
için bir Yıllık Kurs” ve "Yüksek İslâm
Enstitüsü” gibi konularda Koordinasyon
Grupunca hazırlanan ve Millî Eğitim Şûrasmca aynen kabul edilen esaslar uygun
görülmüştür.
okulları

Gıupunca ilkokula dayalı bir meslek okulu
olarak tarif edildiği halde Millî
Eğitim
Şûrasında İmam-Hatip okullarının ortao
kula dayalı olması teklifi kabul edilmiştir.
Bu iki ayrı görüş karşısında Şûra’nın tek
lifi kabul edilmiştir.
Buna göre hazırlanacak müfredat pro
gramları 1963-1964 yılı başında uygulan
mağa başlanmalıdır. Bu konuda gerekli
hazırlıklar, Talim ve Terbiye
Dairesiyle
işbirliği suretiyle, Din Eğitimi Müdürlü
ğünce yapılacak ve müfmdat programları
tasarıları en geç 1963 Nisan ayına kadar
Talim ve Terbiye Kurulunun incelemesine
sunulacaktır.
XVI — Yabancı
renci Yetiştirme

Memleketlerde ö ğ 

Türk öğrencilerinin
yabancı memle
ketlerde okumaları ile ilgili olarak Koor
dinasyon Grupunca teklif ve Millî Eğitim
Şûrasmca kabul edilen esaslara göre ilgili
yönetmelik Tüksek Öğretim Genel Müdür
lüğünce gözden geçirilmiş ve tadil teklif
leri Talim ve Terbiye Kurulunca sunul
muş bulunmaktadır. Bu teklifler hemen
incelenecek ve yönetmelik, tadil edilmiş
şekli ile biran önce yürürlüğe konacaktır.
XVII — üniversiteler
Üniversiteler ve yeni açılacak üniver
sitelerle ilgili olarak Millî Eğitim Şûrasmca kabul edilen esaslar genel olarak ka
bul edilmiştir. Bu esaslara göre
gerekli
tedbirlerin alınması Yüksek Öğretim Genel
Müdürlüğünce sağlanacaktır.
XVIII — Öğretmen Yetiştirilmesi ve
öğretmenlik Mesleğinin Cazip Hale Ge
tirilmesi
1 — Öğretmen
ilkeler

Yetiştirme ile ilgili

Koordinasyon Grupunca teklif ve Mil
lî Eğitim Şûrasmca tesbit edilen aşağıdaki
ilkelerin öğretmen yetiştiren bütün kuram
lar için esas olarak kabul edilmesi uygun
görülmüştür.
Her öğretmen,

Özel öğretim kuramlarının, resmî öğ
retim kurumlan
yanında aynı seviyeye
uygun bir düzen içinde gelişip . yayılması
için teşvik edici ve destekleyici tedbirleri
ihtiva etmek üzere kanun ve yönetmelikler
hazırlanması gerekmektedir. Bu kanun ve
yönetmeliklerde yer almak üzere Koordi
nasyon Grupunca teklif edilen
esasların
Millî Eğitim Şûrasmca da tasvip edildiği
memnunlukla tesbit olunmuştur. Bu esas
lara göre kanun tasarısının ve yönetmelik
lerin biran önce hazırlanarak Talim ve
Terbiye Kurulunun incelemesine sunulma
sı Özel Okullar Genel Müdürlüğünce sağ
lanacaktır.

Îmam-Hatip

_______ _________________ __________Sayfa: 149

Koordinasyon

a) Millî eğitimin temel ilkelerini be
nimsemiş ve bunları uygulama seviyesine
ulaşmış olması,
b) Meslek hayatına atıldığı zaman ge
nel kültür ve bilgi yönünden en az lise
seviyesinde olması,
c) Meslekî
formasyon ve okutacağı
derslerin bilgi ve becerileri ile cihazlanmış
ve gerekli uygulamaları geçirmiş bulun
ması,
d) Türk Cumhuriyetinin, devrimlerinin ve milliyetçiliğinin ilkelerine
bağlı,
şahsiyet ve ahlâki karekter sahibi, mesle
ğin değerine inanmış ve kendini meslekte
hizmete vakfetmiş olması.
2 — Ilköğretmen Okulları
Koordinasyon Grupunca teklif ve Mil
lî Eğitim Şûrasmca kabul edildiği gibi, 1.
maddede tesbit edilmiş bulunan ilkelerin
ışığı altında,
a) En az lise seviyesi ile ifade olu
nan bir genel kültür seviyesine erişmiş,
b) Sağlam bir meslekî formasyon al
mış ve her türlü uygulamaları geçmiş ve
c) îş eğitimi ilkelerine göre genişle
mesine bir takım becerikler kazanmış ilko
kul öğretmenleri yetiştirebilmek için, ilköğretmen okullarının, bina, ders araç ve
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gereçleri ile öğretmen kadrosu ve müfre
dat programı bakımından
eksikliklerinin
süratle tamamlanması kadar öğretim sü
resinin de uzatılması gerekli görülmekte
dir.
Bu konuda Koordinasyon
Grupunda
ilköğretmen okullarının öğrenim süresinin
artırılması esas itibariyle benimsenmiş,
hattâ bu artışın bir yıl değil iki yıl olma
sı gerektiği belirtilmiş; fakat kısa zaman
da çok sayıda
öğretmen
yetiştirilmesi
gerektiğinden öğrenim süresinin artırılması
halinde malî imkânsızlıklar dolayısivle bu
teklifin,şartların daha müsait olacağı bir za
mana kadar uygulanmaması kabul edilmiştir.
Millî Eğitim Şûrasında ilköğretmen okul
larının öğretim sürelerinin uzatılması uy
gun görülmüş; bu okullardan ilkokula da
yalı bulunanların 7, ortaokula dayalı bu
lunanların da 4 yıla çıkarılması ve bu hu
susun hemen uygulanmasına geçilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Gerek Koordinasyon Gru
punda gerekse Millî Eğitim Şûrasında ilk
öğretmen Okullarının süresinin uzatılması
prensip itibariyle benimsendiğine göre icabeden maddî fedakârlıklara katlanmak ve
gerekli bütün tedbirleri almak
suretiyle
öğretmen okullarının süresinin Şûraca tek
lif edildiği veçhile bir yıl artırılması uy
gun görülmüştür. Ancak mevcut ilköğret
men okullarının süresi kanunla tesbit edil
miş bulunduğundan bu kararın, gerekli ka
nunî değişiklik yapılmadan, hemen uygu
lanması mümkün
olarnıyacaktır. Bu iti
barla ilköğretmen okulları hakkında Şûra
ca kabul edilen diğer esasları da ihtiva
etmek üzere hazırlanacak kanun tasarısı
nın en kısa zamanda yasama organlarına
intikal ettirilmesi gerekmektedir.
3 — Eğitim Enstitüleri
Koordinasyon Grupunca teklif ve Mil
lî Eğitim Şûrasmca da kabul edildiği üze
re eğitim enstitülerinin bütün bölümlerinin
öğrenim sürelerinin üc yıla çıkarılması
uygun görülmüştür. Eğitim Enstitüleri
edebiyat ve fen gruplarımın ikişer bölüme
ayrılması teklifi Koordinasyon
Grupunca
uygun görülmediği halde Millî Eğitim Şû
rasında Edebiyat bölümlerinin (a) türkçe
tb) tarih, coğrafya-yurttaşlık bilgisi; fen
bölümlerinin de (a) matematik, fizik, (b)
kimya-tabiat bilgisi olmak
üzere ikişer
branşa ayrılması teklif edilmiştir. Eğitim
Enstitüleri fen gruplarının ayrıca bölüm
lere ayrılması yeni ortaokul müfredat pro
gramlarının hazırlanmasından sonra kararlaştınlabilecek bir konu olarak mütalâa
edilmiştir. Bu itibarla, edebiyat ve fen bö
lümlerinin şimdiki halde sadece üç yıllık
müfredat programlarının hazırlanması ge
rekmektedir.

rum! arın her yönden istikrara kavuşturul
ması ve öğretmenlerinin İlmî ehliyetlerinin
belirtilmesi için bir Eğitim Enstitüsü ka
nunu hazırlanması, Koordinasyon Grupun
ca teklif ve Millî Eğitim Şûrasmca da ka
bul edildiği veçhile uygun görülmüştür. Bu
konu XIII numaralı konuda belirtilen yük
sek okullar kanun tasarısı hazırlanırken
dikkate alınacaktır.

Gerek bu esaslara gerekse bu esaslara
uygun olarak Koordinasyon Grupunca ha
zırlanan ve _Millî Eğitim Şûrasmca kabul
edilen tekliflere göre Eğitim Enstitülerinin
üçer yıllık müfredat programlan kısa za
manda hazırlanarak 1982-1963 öğretim yı
lında
uygulanmağa
başlanmalıdır.
Bu
maksatla yapılacak çalışmalar, Talim ve
Terbiye Kurulu ile işbirliği etmek suretiyle
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünce
yapılmalı ve hazırlanan program tasarıları
1962 Ağustos ayı başında Talim ve Ter
biye Kurulunun incelemesine sunulmalı
dır.
Diğer taraftan, Eğitim Enstitülerinin
iîmî hüviyetlerinin yükseltilmesi, bu ku

Bakanlığı

Tebliğler

Dergisi

4 — Eğitim Bilimleri Yüksek Enstitü
sü
Eğitim Bilimleri Yüksek Enstitüsü
nün, Koordinasyon Grupunca teklif ve Mil
lî Eğitim Şûrasmca kabul edilen esaslar
çerçevesinde, özel bir kanunla, önce üniver
site dışında ve Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı olarak kurulması, kuruluş tamamlan
dıktan sonra üniversiteye bir eğitim fa 
kültesi halinde katılma yol ve çarelerinin
aranması uygun görülmüştür. Eğitim Bi
limleri Yüksek Enstitüsü için Koordinas
yon Grupunca teklif ve Millî Eğitim Şû
rasmca kabul edilen amaçlar muvafık bu
lunmuştur.
Bu hususta gerekli hazırlıkların yapıl
ması için Şûradan sonra kurulan Komis
yon tarafından tesbit edilecek esaslar ö ğ 
retmen Okulları Genel Müdürlüğünce göz
den geçirilerek Talim ve Terbiye Kurulu
nun incelemesine sunulmalıdır.
5 — Yüksek Öğretmen Okulları
Koordinasyon Grupu Yüksek öğ ret
men
Okullarının
Üniversiteye
bağlı
veya müstakil bir eğitim fakültesi haline
getirilmesi, öğrencilerinin branş öğrenimle
rini üniversitenin ilgili fakültelerinde, mes
lek formasyonlarını da eğitim fakültesin
de almalarını esas olarak teklif etmiştir.Bu
konuda, Millî Eğitim Şûrasmca da kabul
edildiği üzere, Yüksek öğretmen Okulları
nın geliştirilmesi için gerekli
tedbirlerin
alınması ve bu okulların branş öğretimi
bakımından üniversiteye bağlı kalması uy
gun görülmüştür.
Yüiksek öğretmen Okullarının Eğitim
Fakültesi haline getirilmesi teklifine ge
lince, Eğitim Bilimleri Yüksek Enstitüsü
nün kurulması ile ilgili teklifte, bu ensti
tünün kuruluş hazırlıkları
tamamlandık
tan sonra Eğitim Fakültesi haline getiril
mesi derpiş edildiğine göre, Eğitim Fakül
tesinin kuruluşunda Bakanlığımızca takip
edilecek yol da çizilmiş demektir. Binaen
aleyh yüksek öğretmen okullarının eğitim
fakültesi haline getirilmesi teklifinin ayrı
ca ele alınmasına lüzum görülmemiştir.
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yıllık yüksek dereceli bir okuldur.” Bu iki
ayn teklif karşısında Koordinasyon Gru
punca hazırlanan tarif uygun görülmüştür.
d)
Bu okulun adının,
Koordinasyon
Grupunca teklif ve Millî Eğitim Şûrasmca
tasvip edildiği üzere “ Erkek Teknik Yük
sek Öğretmen Okulu” olması kabul edil
miştir.
c)
Erkek Teknik Öğretmen
Okulları
ile ilgili olarak Koordinasyon Grupunca
hazırlanan ve Millî Eğitim Şûrasmca uy
gun görülen teklifler kabul edilmiştir.
ç) Erkek Teknik Öğretmen Okulları
nın amacı, orta dereceli teknik
öğretim
kurumlanna, özellikle çeşitli erkek sanat
enstitülerine öğretmen
yetiştirmek olduduğuna göre Erkek
Teknik
Öğretmen
Okullarının müfredat programlarının göz
den geçirilmesi veya yeniden hazırlanma
sı için, yeni üç yıllık sanat enstitülerinin
programlarının hiç olmazsa ana hatlariyle
ortaya çıkması gerekir. Bu itibarla Erkek
Teknik öğretmen Okulları müfredat pro
gramlarının da 1962-1963 döneminde ha
zırlanacak olan erkek
sanat enstitüleri
programlarına muhteva bakımından paralel
olarak ele alınması uygun
görülmüştür.

7 — Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu
Bu konudaki karar sonradan bildirile
cektir.
8 — Kız Teknik Öğretmen Okulu
Koordinasyon Grupu Kız Teknik ö ğ 
retmen Okulunu “ orta dereceli Kız Teknik
Öğretim Okullarında atelye ve meslek ders
lerini okutacak, yeteri derecede genel kül
türe, pedagojik formasyona ve meslekî becerikliğe sahip öğretmenler yetiştiren dört
yıllık yüksek dereceli bir öğretmen okulu”
olarak t-arif etmiştir. Bu tarif Millî Eğitim
Şûrasında biraz daha işlenmek
suretiyle
I şu şekil almıştır: “ Kız Teknik Öğretmen
Okulu, orta dereceli kız teknik öğretim
okullarında meslekî dersleri ve dengi okul
larda branşları ile ilgili dersleri okutacak
yeteri derecede genel kültüre, pedagojik
formasyona ve meslekî becerikliğe sahip
öğretmenler yetiştiren dört yıllık yüksek
dereceli bir okuldur.” Bu tarif uygun gö
rülmüştür. Bu okulun adının, Koordinas
yon Grupunca teklif ve Millî Eğitim Şûrasınca tasvip edildiği üzere “ Kız
Teknik
YYiksek Öğretmen Okulu”
olması kabul
edilmiştir.
Bu teklifler de dikkate alınmak sure
tiyle, Kız Teknik Y7üksek Öğretmen Okulu
müfredat programlarının, 1962-1963 döne
minde hazırlanacak olan kız enstitüleri
6 — Erkek Teknik öğretmen Okulu
programına muhteva bakımından
paralel
a)
Koordinasyon Grupunca kabul edi
olarak ele alınması uygun görülmüştür. Bu
len Erkek Teknik Öğretmen Okulu tarifi
hususta gerekli çalışmalar, Talim ve Ter
sudur “ Erkek Teknik Öğretmen Okulu, orta
biye Kurulu ile de işbirliği suretiyle Kız
dereceli erkek teknik öğretim okullarında
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce ya
atelye ve meslekî teorik dersler okutacak,
pılacak ve hazırlanacak yönetmelik tasarı
yeter derecede genel kültürü, pedagojik
ları en geç 1963 Mayıs ayı sonuna kadar
formasyonu olan, yüksek teknik bilgisi ve
Talim ve Terbiye Kurulunun incelemesine
meslekî becerikliği bulunan öğretmenler
sunulacaktır.
yetiştiren dört yıllık yüksek dereceli bir
9 — Kadın Meslek öğretmen Okulu
öğretmen okuludur.” Millî Eğitim Şûrasın
da ise bu tarif kabul edilmemiş ve şu ta
Koordinasyon Grupunca teklif ve Millî
rif teklif olunmuştur: “ Erkek Teknik Yük
Eğitim Şûrasmca tasvip
edildiği
üzere
sek Öğretmen Okulu, orta dereceli erkek
Kadın Meslek Öğretmen Okulunun akşam
teknik öğretim okulları ile tekniker okul
kız sanat okulları için atelye öğretici ele
manlarını yetiştiren iki yıllık bir öğretmen
larına atelye ve meslek dersleri ve dengi
okullarda branşlariyle ilgili dersleri vere
okulu olarak tarif edilmesi uygun görül
bilecek kabiliyette, branşında mühendislik
müştür. Bu okul ile ilgili tekliflere uygun
olarak hazırlanmış olan müfredat progra
seviyesinde teknik bilgi ve pedagojik for-,
mı tasarısına nihai şeklin verilmesi ve 1962masyona sahip öğretmenler yetiştiren dört
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1963 öğretim yılı (başında
uygulanmağa
başlanması için gerekli tedbirler Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığınca alınacaktır.

XX — Beden Eğitimi
Beden eğitimi konusunda Koordinas
yon Grupunca hazırlanan ve Millî Eğitim
Şûrasmca kabul edilen
teklifler
uygun
görülmüştür. Bu tekliflere göre müteakip
çalışmalar Beden Eğitimi ve İzcilik Mü
dürlüğünce yürütülecektir.

10 — Köy Kadınları Gezici Kurslarına
öğretmen Yetiştirilmesi
Bu konuda Koordinasyon Grupunca tek
lif ve Millî Eğitim Şûrasmca kabul edilen
teklifler uygun görülmüştür. Bu tekliflere
göre gerekli işlemler Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı ile işbirliği
suretiyle
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce
yapılacaktır.
11 — Öğretmenlik Mesleğinin Cazip
Hale Getirilmesi
Öğretmenlik mesleğinin cazip hale ge
tirilmesi konusunda “ Meslekî Yetişme ve
Gelişme” , “ Tâyin, Terfi ve Nakil” , “ Maaş,
Ücret ve diğer Maddî ve Manevi İmkânlar” ,
“Mevcut
Mevzuattaki Bazı Aksaklıklar”
ve “ Kanun ve Yönetmelikler” gibi başlık
lar altında Koordinasyon Grupunca ha
zırlanan ve Millî Eğitim Şûrasında bazı
eklemelerle kabul edilen teklifler
uygun
görülmüştür.
Bütün bu tekliflerde
açık
olarak belirdiği üzere öğretmenlik mesle
ğini cazip kılacak tedbirler âcilen alınma
dığı takdirde öğretmen yetiştirmek için ya
pılan büyük yatırımlar ve sarfedilen büyük
gayretler arzu edilen neticeye bizi ulaştıramıyacaktır.' Bu itibarla mesleğin cazip
kılınması konusunda Millî Eğitim Şûrasmca kabul ve ilân edilen tekliflerin her de
rece öğretim kurumlan öğretmenlerine şa
mil olmak üzere, tek bir kanun tasarısı ha
line getirilerek bu tasarının en kısa zaman
da yasama organlarımıza
sunulması için
gerekli bütün tedbirlerin alınması Bakan
lık olarak öncelikle neticelendirmek mec
buriyetinde olduğumuz bir konudur. Yuka
rıda Öğretmen Yetiştirme konusunda be
lirtilen öğretmen yetiştiren okullarımız ile
ilgili kanun tasarısı tekliflerinin da aynı
kanun içerisine alınmak suretiyle, iki bö
lüm olarak, bir bütün halinde ve toptan ya
sama organlarımızın
incelemesine sunul
ması, bu alanda halen dağınık surette ya
pılmakta olan ve bu defa Şûra kararları
üzerine hazırlanacak olan çeşitli kanun tek
lifleri için harcanan ve harcanacak gayret
lerin koordine ve teksif edilmesi bakımın
dan yerinde görülmüştür. Bu itibarla her
derecedeki öğretim kurumlanınız öğret
menleri için bahis konusu tek kanun tasarı
nın, meslekî ve teknik öğretim daireleri ve
diğer ilgili
bütün daire ve teşekküllerle
işbirliği suretiyle hazırlanması için gerek
li tedbirler Öğretmen Okullan Genel Mü
dürlüğünce öncelikle ve ivedilikle ele alı
nacak ve meydana
getirilecek tasarı en
kısa zamanda Talim ve Terbiye Kurulu
nun incelemesine sunulacaktır. Talim ve
Terbiye Kurulu tesbit edilen esasları Dev
let Personel Teşkilâtı ile devlet personel
genel politikasına uygun olarak, fakat öğ
retmenliğin özelliklerini esas tutarak mü
dafaa edecektir.
XIX — Millî Savunma ile İlgili Eğitim
ve öğretim
Millî Savunma ile ilgili Eğitim ve ö ğ 
retim konusunda Koordinasyon Grupunca
hazırlanan tekliflerden Millî Eğitim Şûrasınea kabul edilenler uygun görülmüştür.
Buna göre Millî Savunma eğitim ve öğreti
mine ait müteakip
çalışmalar Askerlik
öğretim Müdürlüğünce yürütülecektir.

XXI — Sağlık
Sağlık konusunda Koordinasyon Gru
punca hazırlanan ve Millî Eğitim Şûrasmca kabul edilen teklifler uygun görülmüş
tür. Sağlık Eğitimi konusunda genel an
lamda temizlik eğitimi de özel olarak ele
alınacaktır.
XXII — Eğitim Vakıfları
Eğitim Vakıfları konusunda
Koordi
nasyon Grupunca hazırlanan ve Millî Eği
tim Şûrasmca kabul edilen teklifler uygun
görülmüştür. Buna göre müteakip çalışma
lar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığın
ca yürütülecektir.
V 1 XXIII — Güzel Sanatlar
“ Riyasetieumihur Senfoni Orkestrası” ,
“ Halk Eğitiminde Güzel Sanatlar” , “ Plâs
tik Sanatların Gelişmesi, “ Sanatkârlarımı
zın Teşviki ve Korunması” , “ Radyo” ve
“ Bölge Kültür ve Sanat Merkezleri” konu
larında Koodinasyon Grupunca hazırlanan
ve Millî Eğitim Şûrasmca bazı ilâvelerle
kabul edilen teklifler uygun görülmüştür.
Buna göre müteakip çalışmalar Güzel Sa
natlar Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.
^

XXIV — Opera ve Tiyatro
1 —■ Opera ve Tiyatro Bölümünde Ko
ordinasyon Grupunca hazırlanan ve Millî
Eğitim Şûrasmca kabul edilen teklifler uy
gun görülmüştür.
2 — Koordinasyon Grupu Tiyatro ve
Opera Bölümlerinin bugünkü şartlar içinde
ayrılmasının
geçmiş yıllarda bu konuda
yapılmış tecrübelerin müsbet sonuçlar ver
mediğini belirterek, şimdilik mümkün görül
mediğini mütalâa etmiş; her iki bölümün ye
ni bir opera binası ve atelyeleri yapılıp çok
sayıda teknik eleman
yetişinceye kadar
birbirinden ayrılmamasını, Opera Bölümün
ün Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Teşkilâtı içinde kalmasını ve Devlet Tiyat
rolarının Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı
tüzel kişiği haiz, tiyatro, opera, operet,
bale ve çocuk tiyatrosu bölümlerini ihtiva
eden bir Genel Müdürlük olmasını teklif
etmiştir.
Millî Eğitim Şûrası ise Devlet Tiyat
ro ve Operasının, küçük kadrolarla birbiri
ne muhtaç durumda bulunduğu kuruluş
zamanından bugüne kadar çok genişlemiş,
sanatkârların ve ihtiyaçların birkaç misli
artmış olması dolayısiyle, zaten bünyeleri
bakımından birbirinden tamamiyle ayrı
olan Devlet Tiyatrosu ile Devlet Operası
nın, bütün dünyadaki benzerleri gibi, der
hal ayrılarak iki ayrı müstakil Genel Mü
dürlük halinde idare edilmesini; ayrı ayrı
idare edilmekle beraber aynı binada çalış
mak mecburiyetinden doğacak
güçlükleri
bertaraf edecek gerekli teknik
tesislerin
sağlanmasını; ileride ayrıca kurulacak
Devlet Balesine hazırlık olmak üzere geniş
bale reperatuvarım icra edecek ve halk
oyunlarımızın temelini teşkil edecek kore
ograf ik yaratmalara imkân hazırlıyan bir
Devlet Balesi Bölümünün, Devlet Operası
bünyesi içinde kurulmasını teklif etmiştir.
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Devlet Operası ile Devlet Tiyatrosu
nun ayrılması ve Devlet Balesi Bölümünün
Devlet Operası bünyesi içinde kurulması
prensip olarak uygun görülmüştür. Bu ka
rarın uygulanabilmesi için gerekli bütün
* maddî imkân ve şartlar önceden sağlanma
lı- ve bu maksatla iki kanun tasarısı hazırlanmalıdır. Bu kanun
tasarısı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığının sorumluluğu
altında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve
Devlet Konservatuvan yetkili temsilcileri
tarafından hazırlanarak Talim ve Terbiye
Kurulunun incelemesine sunulacaktır.
Aynı şekilde Bölge Tiyatroları Kanun
tasarısı da ayrı konu olarak ele alınacaktır.
Y

XXV — Eski Eserler ve Müzeler

Eski Eserler ve Müzeler konusunda
Koordinasyon Grupunca hazırlanan ve Mil
lî Eğitim Şûrasmca kabul edilen teklifler
uygun görülmüştür. Bu konuda müteakip
çalışmalar Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğünce yürütülecektir.
XXVI — Kütüphaneler
1 — Kütüphaneler başlığı altında yer
alan “ Halk Kütüphaneleri” , “ Okul Kütphaneleri” , “ Personel Yetiştirme” , “ Kütüphanelerarası İşbirliği” ve “ Derleme” konularında Koordinasyon Grupunca hazırlanan
ve Millî Eğitim Şûrasmca kabul edilen tek
lifler uygun görülmüştür. Bu konularla il
gili mütekaip
çalışmalar
Kütüphaneler
Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.
2 — Koordinasyon Grupu Millî Kütüp
hanenin idari bakımdan Kütüphaneler Ge
nel Müdürlüğüne bağlı bir Müdürlük ola
rak 'hizmet- görmesinin faydalı olacağı kanaatma vardığı halde, Millî Eğitim Şûra
sı Millî Kütüphanenin doğrudan doğruya
Bakanlığa bağlı, İlmî ve İdarî bakımdan
özerkliği ve tüzel kişiliği haiz bir Müdür
lük olarak hizmet görmesinin faydalı ola
cağım kabul etmiştir. Millî Kütüphanenin
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kal
ması kabul edildiğine göre özerkliğin ba
his konusu olmaması gerekir. Tüzel kişığe
gelince Millî Kütüphane uygun bir binaya
kavuşturulmadan bu konuda hemen bir ka
rara varılması yerinde görülmemiştir. Bu
itibarla mevcut durum devam edecektir.
/

XXVII — Yayım

Bu bölümde yer alan “ Okul Ders Ki
tapları” , “ Öğretmen Meslek Kitapları” ,
“ Çocuk
Yayınları” ,
“ Halk
Yayınları” ,
“ Türk Kültür Eserleri” , “ Klâsikler” , “ An
siklopediler” , “ Güzel Sanatlar Yayınları” ,
“ Telif Tiyatro' Eserleri” , “ Çeşitli Yayın
lar” , “ Süreli Yayınlar ve Dergiler” , “ Ba
kanlık Çalışmalariyle
ilgili
Yayınlar” ,
“ Bakanlıklararası İşbirliği
Yayınları” ve
“ Çeşitli Telifleri’ gibi konularda
Koordi
nasyon Grupunca hazırlanan ve Millî Eği
tim Şûrasmca bazı ilâvelerle kabul edilen
teklifler uygun görülmüştür. Bu teklifler
ile ilgili müteakip çalışmalar Yayım Mü
dürlüğünce yürütülmelidir.
XXVIII — Halk Eğitimi
Halk Eğitimi Bölümünde “ Halk Eği
timinin Tanımı ve Amaçları” , “ Halk ^Eği
timinin Konuları” , “ Halk Eğitiminde İşbir
liği, İşbölümü ve Çalışma Plânlan” , “ Halk
Eğitimi Merkezleri” , “ Halk Eğitimi Odalan ” , “ Halk Eğitimi Yayınları” , “ Halk
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Nihat Adil Erkman

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-05922

19

Nisan 1962

5916
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
14 Nisan 1962

Konu: “ Sosyal ve Kültürel Düşünceleriyle
Atatürk” adlı eser h.
Yrüksek Öğrenim Gençliği Atatürkçü
ler Derneği tarafından yayımlanan “ Sosyal
ve Kültürel Düşünceleriyle Atatürk” adlı
eserin her derecedeki okul öğretmenleriyle
lise ve dengi okullar öğrencilerine tavsiye
si uygun görülmüştür.
“ Yüksek öğrenim Gençliği Atatürkçü
ler Derneği, Sanayi Caddesi Demir İş Han
No: 55 Ankara” adresinden 400 kuruş kar
şılığında temin edilebilecek olan bu kita
bın ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Konu: “ Okul Ekmek ve Güneş” ile “ Keloğ
lan” adlı eserler h.
Ankara Neşriyat Ltd. Şti’nin yayımla
dığı aşağıda adlan ve fiyatları yazılı eser
lerin ilkokul öğrencilerine tavsiyesi uygun
görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ Ankara Neşriyat Ltd. Şti. P.
K. 41, Yenimahalle — Ankara” adresinden
karşılarında gösterilen fiyatlar üzerinden
temin edilebilecek olan bu kitapların ilgili
lere duyurulmasını rica ederim.
Kitabın Adı:

Fiyatı

Okul, Ekmek ve Güneş
Keloğlan

125 krş.
5 0 krş.

Nihat Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Nihat Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

XXX — Yönetim örgütü

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

MiLı Eğitim Bakanlığı merkez ve taş
ra örgütü ve görevleri hakkında Plânlama
Kurulu Yönetim Örgütü Komisyonu tara
fından hazırlanan kanun teklifi Koordin
asyon Grupunda tartışılmadan Şûraya su
nulmuştur. Diğer taraftan Yönetim Örgütü
konusunda Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Mehmet Özgüneş tarafından hazırlanan
bir teklif de bilgi için Şûra’ya arzedilmiştir.

Sayı: 660.-05926

Bu aıada merkezi hükümet teşkilâtında
fonksiyonların dağılış tarzını incelemek
üzere Başbakanlıkça bir komisyon teşkil
edilmiştir, Yönetim Örgütü konusunda geı.ok Şûra ya sunulan dokümanlar gerekse
Şûra nrn kararları bahis konusu kornişyonun incelemesine arzedilmiştir. Bu hale
göre Millî Eğitim Bakanlığı Yönetim Ör
gütü konusunda ancak bahis konusu komis
yonun mesaisinden sonra bir karara var
mak mümkün olabilecektir.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Nisan 1962

5912
Conversations en Français et en
Turc (Fransızca-Türkçe
Konuş
m alar)” adlı eser h.

René Giraud ile Tahsin Saraç tarafın
dan hazırlanıp yayımlanan “ Conversations
en Fiançais et en Turc (Fransızca - Türk
çe Konuşmalar)” adlı eserin okullara duyu
rulması uygun görülmüştür.
Xlilli Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ René Giraud, Siyasal Bilgiler
x' aKültesi Fransızca Okutmanı — Ankara”
y anut Tahsin Saraç, Gazi Eğitim Enstitü
sü Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretme
ni — Ankara” adresinden 500 kuruş karşı-

19 Nisan 1962

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-05917

19 Nisan 1962

Konu: “ 26 Çiçek” adlı eser h.
Mahmut Öğretim’in yazdığı, Ankara Neş
riyat Ltd.Şti’nin yayımladığı “ 26 Çiçek” ad
lı eserin ilkokullara tavsiyesi uygun görül
müştür.

'

5917
Konu: “ Falaka ve Gecelerim” adlı eser h.

5914

Millî Eğitim Şûrasında yönetim örgü
tü ile ilgili olarak kabul edilen teklifler
Şûra kararlan arasında bastırılmaktadır.

14

___________ _________________ 16 Temmuz 1962

Millî Eğitim Bakanı y.

5913

Dış Kültür Münasebetleri Bölümünde
yer alan “ Memleketlerarası Münasebetler” ,
“ Hükümetlerarası veya Milletlerarası Te
şekküllerle olan Münasebetler” ,
“ Memle
ketimizdeki Yabancı Kültür
Kurumlan” ,
“ Türkiye’nin Yabancı Memleketlerde A ça
cağı Kültür Merkezleri” , “ Türkiye’de Ya
bancılar için Türk
Kültür Merkezleri” ,
“ Türk Kültür Müşavirlikleri” , “ Burslar” ,
“ Kültürel Gösteriler” , “ Toplantılar” ve
“ Okul Kitaplarının incelenmesi” gibi ko
nularda Koordinasyon Grupunca hazırlanan
tekliflerin Millî Eğitim Şûrasında incelen
mesi zaman darlığı bakımından mümkün
olamamıştır. Bu konuda Koordinasyon Gru
punca kabul edilen teklifler ile ilgili müte
akip çalışmalar Dış Münasebetler Genel
Müdürlüğünce yürütülmelidir.

f

*

lığında temin edilebilecek olan bu kitabın
ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Sayı: 660.-05673

XXIX — Dış Münasebetler

Konu:

---------

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Eğitiminde Tesis ve Araçlar” , “ Kanun ve
Yönetmelikler” , “ Genel Konular” ve “ Ön
celikle Ele Alınması Gereken İşler” gibi
konularda Koordinasyon Grupunca ¡hazırla
nan ve Millî Eğitim Şûrasmca bazı ekleme
lerle kabul edilen teklifler uygun görül- ^
müştür. Bu tekliflere göre gerekli çalışma
lar Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünce yü
rütülmelidir.

Şayi: 660.-05668

------

m m *

“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinden”
veya “ Ankara Neşriyat Ltd.Şti.,P.K.41 Ye
nimahalle — Ankara” adresinden 100 kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Ahmet Rasim’in, Sâit Erişen tarafın
dan hazırlanan, Ankara Neşriyet Ltd. Şti.
tarafından yayımlanan “ Falaka ve Gecele
rim” adlı eserin okul koperatiflerinde sa
tılması ve okullara tavsiyesi uygun görül
müştür.
“ Millî Eğtim Bakanlığı Yaymevlerinde” veya “ Ankara Neşriyat Ltd. Şti, Hü
kümet Caddesi, Ticaret Han No: 28, Ulus
Meydanı — Ankara” adresinden 300 kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Nihat Adil Erkman

Nihat Adil Eıkman

Millî Eğitim Bakanı y.

Millî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-05921

19

Nisan 1962

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-06192

24 Nisan 1962

5918

5915
Konu: “ Füzeler” adlı eser h.

Konu: “ Orman Genel Müdürlüğünce yayım
lanan broşür h.

Ankara Neşriyat Ltd. Şti’nin yayım
ladığı “ Füzeler” adlı eserin orta okullarla
ilkokul ikinci devre öğrencilerine tavsiyesi
uygun görülmüştür.

Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdür
lüğünce Ormanları
tanıtma ve sevdirme
amacı ile yayımlanan bir kapak içindeki
altı adet resimli broşürlerin okullara tavsi
ye edilmesi uygun görülmüştür.

“Millî Eğitim
Bakanlığı Yaymevierindeıı” veya “ Ankara Neşriyat Ltd. Şti.
P. K. 41 Yenimahalle — Ankara” adresin
den 125 kuruş karşılığında temin edilebile
cek olan bu kitabın ilgililere duyurulmasını
rica ederim.

Orman Genel Müdürlüğü ile Orman
Başmüdürlükleri ve Orman İşletmenlerin
den parasız olarak temin edilebilecek olan
bu broşürlerin ilgililere duyurulmasını rica
ederim.

Nihat Adil Erkman

Nihat Adil Erkman

M illî E ğitim Bakam y.

Millî Eğitim Bakanı y.

16 Temmuz 1962

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650-06512

____ __________

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

25 Nisan 1962

5919

Sayı: 660.2/225 06630

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

26 Nisan 1862

Sayı: 660-07064

irfan ve Margaret Orga tarafından
yazılıp Londra’da Michael kitabevi tarafın
dan bastırılan “ Atatürk” adlı İngilizce ki
tabın asıl ve esastan âri hususları ihtiva
etmesi dolayısiyle, Türkiye’ye
sokulması
ve dağıtılmasının 10 Nisan 1962 tarihli ve
6/358 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle ya
sak edilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve bu eserin ele ge
çecek nüshalarının Bakanlığımız Yayım
Müdürlüğüne gönderilmesini rica ederim.
Nihat Adil Erkman

4-5-1962

5925

5922

Konu Yurda sokulması ve dağıtılması ya
sak edilen kitap h.

Sayfa: 153

Konu: “ Gazi Eğitim Enstitüsü Araştırma
ve incelemeleri” Bülteni’nin 2. sa
yısı h.
Gazi Eğtim Enstitüsünü Bitirenler Ce
miyeti tarafından yayımlanan “ Gazi Eğitim
Enstitüsü Araştırmaları ve İncelemeleri”
adlı büttenin 2. sayısının meslektaşlara
duyurulması
uygun görülmüştür.

Konu: “ İlkokulda Yazışmalar ve Ku
yudat Rehberi” adlı eser h.
Zekeriya Bulut (Garzan Kampı İlko
kulu Öğretmeni — Batman)
tarafından
yayımlanan, aşağıda adı yazılı eserin ilko
kul Öğretmenleriyle ilgililere tavsiye edil
mesi uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

“ Millî Eğtim Bakanlığı Yaymevlerinden” veya “ Gazi Ota öğretim Okulu ve
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü — Ankara
“ adresinden 750 kuruş karşılığında temin
edilebilecek olan bu kitabm ilgililere du
yurulmasını rica ederim.
i

Millî Eğitim Bakanı y.

Kitabın Adı:

Fiyatı:

İlkokulda Yazışmalar ve Kuyudat
Rehberi
£50 Krş.

Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Savı: 660.2/B-07254

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650-06513

23 Nisan 1962

5920

5926
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-06634

Konu: Türkiye’ye sokulması ve dağı
tılması yasak edilen kitap h.

Konu.
26-4-1962

5923
Konu: “ Aşağıda adları yazılı kitaplar h.

Yurt
dışında
basıldığı
anlaşılan
“ Leksikoğrafi Enstitüsünün Ansiklopedi
si” adlı kitabın 3 ve 4 sayılı ciltlerini teş
kil eden Hırvatça iki matbuanın, yurda so
kulması ve dağıtılması 10 Nisan 1962 tarih
ve 6/360 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yasak edilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve bu eserin ele ge
çecek nüshalarının Bakanlığımız
Yayın
Müdürlüğüne gönderilmesini önemle
rica
ederim.
Nihat Adil Erkman

ve ortaokullara tavsiye edilmesi uygun gö
rülmüştür.

Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Modelin Adı:

Fiyatı:

Moda Sayı: 1

400

Krş.

ilgililere duyurulmasını rica ederim.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabm Adı:

Fiyatı:

Peri Masalîan

100 Krş.

Kayıp Sultan

100 Krş.

Kahramanlık Şiirleri

200 Krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 616.628-06684

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-07256

7-5-1962

5927
Konu: “ Asrın Dini Müslümanlık” adlı
derginin 1-11. sayıları h.
E. Kişioğlu (P. K. 423 — Ankara) ta
rafından yayımlanan aşağıda adı yazılı ese
rin İmam-Hatip
Okulları ile Yüksek Is
lâm Enstitüsü öğrenci ve Öğretmenleriyle
ilgililere tavsiyesi uygun görülmüştür.

25 Nisan 1962

Konu: Türkiye’ye sokulması ve dağıtılma
sı yasak edilen eserler h.

Hikmet Yılmaz (Altıparmak 12 Ocak
Apartmanı — Bursa) tarafından yayımla
nan aşağıda adı yazılı modelin Kız Sanat
Enstitüleri ile Akşam Kız Sanat Enstitü
leri ve Akşam Kız Sanat Okulları öğren
cilerine tavsiyesi uygun görülmüştür.

ladığı aşağıda adlan yazılı kitapların ilk

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

5921

Moaa” adlı modelin 1. sayısı h.

İstanbul’da Varlık Yayınevinin yayım

Millî Eğitim Bakanı y.

Sayı: 650-06514

7-5-1962

26-4-1962

Nihat Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Paris 34, Rue de Penthiovre de neşre
dilen “ Etudes Plastiques” adlı mecmua

ile

Fuat Satı tarafından derlenip 1957

yılında

Şam ve Halep’te basılan “ Harita

Resim

leri Defteri” adlı kitabm, yurda sokulması

5924

Kitabın Adı:

Konu: “ Her anne, baba, öğretmen neler
bilmelidir” adlı eser h.
Bursa Eğitim Enstitüsü

lis Özgü’nün yayımladıığı aşağıda adı ka

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yıtlı kitabm ikinci baskısının meslekdaşla-

yasak

ra duyurulması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve bu eserlerin

Nihat Adil Erkman
M illî Eğitim Bakanı y.

rica

10 0

er Krş

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660,5-07258

7-5-1962

Nihat Adil Erkman

ele

Millî Eğitim Bakanı y.

geçecek nüshalarının Bakanlığımız Yayım
Müdürlüğüne gönderilmesini önemle
ederim.

Asrın Dini Müslümanlık
Sayı: 1-11

Müdürü Ha

ve dağıtılması 10 Nisan 1962 tarih ve 6/359
edilmiştir.

Fiyatı:

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Her anne, baba, öğretmen neler
bilmelidir
450 krş.

5928

.

Konu: “ Büyük Osmanlı Lügati” adlı
eserin 3 ve 4. ciltleri h.
Ali Rıza Alp ile Sabahat A lp’in (Ca
ğa loğlu, Ça'talçfeşme
Sokak No: 20/2 —

Sayfa: 154

İstanbul) birlikte yayımladıkları aşağıda
adı yazılı eserin ilgililere duyurulması uy
gun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

______________ _________

16 Temmuz 1962

yayımlanan aşağıda adı yazılı eserin İlk
ve Orta dereceli okullara duyurulması uy
gun görülmüştür.

Üniversitesi Mekanik

Asistanı, Gümüşsu-

Nihat Adil Erkman

Nihat Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

Millî E ğtim Bakam y.

Kitabın Adı:

Kitabın Adı:

Fiyatı:

yu
İstanbul) tarafından yayınlanan aşa
ğıda yazılı eserlerin tavsiyesi uygun görül
müştür.
Nihat Âdil Erkman

Fiyatı:

Millî Eğitim Bakanı y.
Büyük Osmanîı Lügati
Cilt: 3 - 4

Üç Küçük Yaramaz

30 ar lira

200 Krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660/487-07477
10-5-1952

5929

Sayı: 660-07497

i

Konu: “ Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okul
larında Öğretim” adlı eser h.

İ

Kitabın Â dı:

5931
Konu: “ Orman Ağaçlarımızı Tanıyalım”
adlı eser h.
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi erinde
satışı yapılan, M. Zekâi Bayer (Sağlık So
kak No: 27/4, Toran Ap. — Ankara) ta
rafından yayımlanan aşağıda adı yazılı
eserin Öğretmen Yetiştiren Müesseseîere
tavsiye edilmesi uygun görülmüştür.

Hüseyin Hüsnü Tekışık - Cemil Mıhcı
tarafından hazırlanan
“ Birleştirilmiş Sı
nıflı Köy Okullarında Öğretim” adlı eserin
Öğretmen
Okulları Metot ve Uygulama
derslerinde müracaat
kitabı olarak kul
lanılması uygun görülmüştür.

Nihat Âdil Erkman

“ H. Hüsnü Tekışık - Cemil Mıhcı: P.K.
35 — Sivas, Öğretmen Dergisi P.K. 316 —
Ankara” adresinden 300 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

Millî E ğ tim Bakam y.
Kitabın Adı:

Fiyatı:

Oırnan Ağaçlarımızı Tanıyalım

Mehmet Arslaııtüık

500 Krş.

Millî Eğitim Bakanı y.
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

1) Çözümlü Fizik Problemleri
(Birinci Fasikül Mekanik)

300 Krş.

2) Çözümlü Fizik Problemleri
(Lise Birinci Sınıf için)

400 Krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-07512

Sayı: 660-07509

Konu: Doğan Kardeş Yayınlan A.Ş.nin
yayımladığı eserler h.
Bakanlık Y aymevlerinde satışı yapı
lan Doğan Kardeş yayınları A. Ş. (P.K.
1146 — İstanbul) tarafından yayınlanan
aşağıda adlan yazılı eserlerin ilkokulların
dördüncü ve beşinci smıflariyle ortaokul
öğrencilerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî E ğtim Bakam y.

10-5-1962

10-5-1962

5932

5930
Konu: “ Üç Küçük Yaramaz” adlı eser h.
Münife Baıan (Kültür Kitabeyi, Mil
lî Kütüphane Arkası — İzmir) tarafından

Kitabın Adı:

Konu: “ Çözümlü Fizik
adlı eser h.
I

10-5-1962

5933

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-07495

Fiyatı:

10-5-1961

Fiyatı:

Problemleri”

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevierinde
satılan, Telât Tuncer
(İstanbul Teknik

Küçük Lord
Leylek Dede
Gri Şapkalı Adam
Yaşanmış Hikâyeler

400
400
300
300

Krş.
Krş.
Krş.
Krş.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
i“
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(i-»u dergi 23- 7-1962 tarihinde basılmıştır)

Ankara — M illî Eğitim Basımevi

M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M Ü D O R L Ü Ğ O N C E HE R HAFTA P A 
Z A R T ES İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M O E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MA L S A N D I KLA
R l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M
B A K A NL I ĞI Y A YI M M ü D C R L C Ğ O NE
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
SAYI: 1213

23 TEMMUZ 1962

CİLT: 25

KARARN AM E:

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:

yapma yetkisi taşıyanlar, usulü dairesinde
inha ve tayin olunurlar.

Karar s: 150

Madde: 10 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış olan hususlarda resmî ve
özel okullar mevzuatına ve Valilikten alı
nan emirlere göre hareket edilir.
Madde: 11 — Bu yönetmelik 2-6-1962
tarihinde yürürlüğe girer.

Karar t: 5-6-1962

T. C.
Konu: özel Adana Ortaokulu öğretim
yönetmeliğinin kabulü h.

BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Karar Sayısı
6
606
Yapılan eksiltmesine istekli çıkmadığı
ve bir aylık pazarlık müddeti
içinde de
ihale
edilmediği
takdirde, Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı yatılı, pansiyonlu okul
ve kuramların ihtiyaçları için satın alınacak
yiyecek, yakacak ve temizlik maddelerinin
(1962 malî yılma münhasır kalmak şartiyle) 2490 sayılı Kanunun 46 ncı madde
sinin (R ) fırkasına göre pazarlıkla temini,
Maliye Bakanlığının muvafık mütalâasına
dayanan Millî Eğitim Bakanlığının 31 Ma
yıs 1962 tarih ve 6/853.1/8138 sayılı yazı
sı üzerine, Bakanlar Kurulunca 13-6-1962
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Cemal Gürsel
Cumhu rb aşk an ı

Adana’da Ahmet Küstü’nüıı kuruculu
ğu altında açılmasına izin verilen Özel
Adana Ortaokulu öğretim yönetmeliğinin,
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 12 Ma
yıs 1962 tarih ve 666 sayılı teklif yazısı
üzerine, aşağıdaki
örneğine göre kabulü
hususunun Bakanlık Makamının tasvibine
arzı kararlaştı.
Uygundur.
2-IV-1962
M. Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y.

Adana Ortaokulu öğretim
Yönetmeliği
Kuruluş:

Karar s: 160

Karar t: 7-6-1962

Konu: İskenderun Özel Hatay Ata
türk Koleji Orta Kısım I. sı
nıfının denkliğinin kabulü h.
İskenderun’da faaliyette bulunan Özel
Hatay Atatürk Koleji orta kısım I. sınıfı
nın resmî orta okullarımızın birinci sınıf
larına denk sayılması, Özel Okullar Genel
Müdürlüğünün
28-5-1962 tarihli ve 723
sayılı teklif yazısiyle teftiş raporu üzerine,
uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Ma
kamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.

Madde: 1 — Adana’da Reşatbey ma
hallesi 239 sokak 262 numarada
Ahmet
Küstü’nün
kuruculuğu
altında
açılan
(Özel Adana Ortaokulu) üç sınıflı Özel bir
Ortaokuldur.

6-6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Madde: 2 — Okul, gündüzlü ve karma
A. İyidoğan
İsmet İnönü
Başbakan

Devlet Bakanı ve

T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı

H. O. Begata
Devlet Bakanı

N. ökten
Devlet Bakanı

N. Su
Devlet Bakam

S. Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

İ. Sancar
Millî Savunma Bakanı

A. Topaloğlu
içişleri Bakanı

F. Cemal Erkin
Dışişleri Bakanı

Ş. İnan
Maliye Bakanı

H. İncesulu
Millî Eğitim Bakanı

E. Paksüt
Bayındırlık Bakanı

İ. Gürsan
Ticaret Bakam

Başb. Yardımcısı

Ş. Buladoğlu
S. Seren
Sa. ve So. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı
C. Oral
Tarım Bakam

C. Akyar
Ulaştırma Bakam

B. Ecevit
Çalışma Bakam

F. Çeiikbaş
Sanayi Bakanı

M. Güven
K. Evliyaoğiu
Ba. Ya. ve Turizm Ba. İmar ve İskân Bakanı

dır.
Madde: 3 — Okul, mesul müdür tara
fından idare olunur.
Madde: 4 — Okulun kayıt-kabul, eği
tim, öğretim, imtihan ve disiplin
işleri,
resmî okullar mevzuatına göre yapılır.
Madde: o — Okulda resmî okullar
müfredat programları ve kitapları takip
olunur. Ancak İngilizce dersleri, takviyeli
olarak okutulur.
Ücret:
Madde: 6 — Öğrencilerden
alınacak
ücretler, her ders yılı başında
Valilikçe
tasdik olunacak tarife üzerinden ve 3 tak
sitte peşin alınır.
Madde: 7 — Taksit müddeti sona er
meden okulu kendiliğinden bırakan veya
disiplin kurulu kararı ile kaydı silinen öğ
rencilerin ödedikleri ücretleri iade olunmaz.
Ücretini ödemiş olan öğrencilerden,
ders yılı sonunda bütünlemeye ve engele
kalanlar, müteakip ders yılı okula devam
etmiyeceklerse
geçirecekleri imtihan için
yeniden ücret istenmez.
Madde: 8 — Okul, sıhM sebepler dışın
da, kurucu tarafından veya adlî, İdarî bir
kararla kapatılırsa peşin alman ücretlerin
| öğretim yapılmayan günlere düşen payı ge
I ri verilir.
Madde: 9 — Okulun mesul müdürlü
ğüne ve öğretmenliklerine, öğretmenlik

Sayı: 161

Karar t: 11-6-1962

Konu: Bartın Özel Lisesi birinci sınıf
larının resmî liselerin 1. sınıf
larına denk sayılması h.
Özel Bartın Lisesi birinci
sınıfının
resmî liselerimizin birinci sınıflarına denk
sayılması, Özel Okullar Genel
Müdürlü
ğünün 31 Mayıs 1962 tarih ve 748 sayılı
teklif yazısiyle Müfettiş Kemal Tuzluoğlu’nun 26-5-1962 tarihli, 185 sayılı raporu
üzerine, uygun görülerek
keyfiyetin Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş
tı.
Uygundur.
11-6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Karar s: 162

Karar t: 11-6-1962

Konu: Özel Marmara Kolejinin lise bi
rinci sınıfının resmi liselerimi
zin birinci sınıflarına denkliği
nin kabulü h.
İstanbul Kadıköy’de
faaliyette bulu
nan Özel Marmara Kolejinin lise birinci
sınıfının resmi liselerimizin birinci sınıf-

Sayfa: 15G

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

laıına denk sayılması, Özel Okullar Genel
Müdürlüğünün 31 Mayıs 1962 tarihli ve
ı49 sayılı teklif yazısiyle Başmüfettiş Re
şat Oğuz ve müfettiş Cevdet Anın’un 28
Mayıs 1962 tarihli müşterek raporu üze
rine, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
11-6-1962
N. Adil Erkmaıı
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 163

Karar s: 166

Konu: Özel Adana İlkokulu 1. sınıfı
nın resmî ilkokulların 1. sınıfı
na denk sayılması h.
Adana’da faaliyette bulunan Özel Ada
na İlkokulu birinci sınıfının resmî ilkokul
larımızın birinci sınıflarına denkliği, Özel
Okullar Genel
Müdürlüğünün 30. Mayıs
1962 tarihli ve 745 sayılı teklif yazısiyle
teftiş raporu üzerine, uygun görülerek key
fiyetin Bakanlık Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur.

Karar t: 11-6-1962

11-6-1962

Konu: İstanbul’da Özel Ata Kolejinin
lise 1. sınıfının denkliğinin ka
h.
İstanbul da faaliyette bulunan ve orta
okul sınıflarının denkliği daha önce kabul
edilmiş olan Özel Ata Kolejinin lise 1. sı
nıfın resmî liselerimizin aym sınıfına denk
sayılması, Özel Okullar Genel Müdürlüğü
nün 28-5-1962 tarih ve 722 sayılı teklif
yazısiyle teftiş raporu üzerine uygun gö
rülerek keyfiyetin
Bakanlık Makamının
tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
11-6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 164

Karar t: 11-6-1962

Konu: Fenerbahçe Özel Ender Orta
okulu birinci sınıfının resmî
orta okull. sınıfına denk sayıl
ması h.
İstanbul da faaliyette bulunan Özel
Ender Ortaokulu 'birinci
sınıfının resmî
ortaokul birinci
sınıfına denk sayılması,
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 31 Ma
yıs 1962 tarihli ve 747 sayılı teklif yazısiye Başmüfettiş Rasim Başgöz ve müfet
tiş Ziver Tezeren’in 29 Mayıs 1962 tarihli,
233 sayılı müşterek raporları üzerine, uy
gun görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
11-6-1962
N. Adil Erkmaıı
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 165

Karar t: 11-6-1962

Konu: Ankara’da Özel Gönen İlkokunun 1., 2. ve 3. sınıflarının res
mî ilkokullarının aynı sınıfla
rına denkliğinin kabulü h.
Ankara - Bahçelievlerde faaliyette bu
lunan Özel Gönen İlkokulunun 1., 2. ve 3.
sınıflarının resmî ilkokullarımızın aynı sı
nıflarına denk sayılması, Özel Okullar Ge
nel Müdürlüğünün 11 Mayıs 1962 tarih ve
665 sayılı teklif yazısiyle teftiş raporu üzenne, uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
11-6-1962
N. Adil Erkmaıı
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar t: 11-6-1962

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 167

Karar t: 11-6-1962

Konu: Eğitim Enstitüleri yönetmeliği
nin 5. ve 67. maddelerinde de
ğişiklik yapılması h.
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü
nün 4-6*1962 tarih ve 2172 sayılı yazısı
üzerine lise veya öğrenim bakımından li
seye denk bir okuldan mezun olup Orta
Öğretim Öğretmen muavinliği imtihanla
rında basarı göstererek “ Yeterlik Belgesi”
almış ve 5 yıl başarı ile öğretmenlik yap
mış olanların da, ilkokul öğretmenleri gibi
Eğitim Enstitüleri yönetmeliğinin 5. ve
67. maddelerinde tesbit olunan esaslar da
iresinde dışardan Eğitim Enstitüleri Bitir
me İmtihanına kabul edilmeleri ve bu mak
satla Eğitim Enstitüleri yönetmeliğinin 5.
v e 67. maddelerinin aşağıdaki örneğine göre
değiştirilmesi hususu uygun mütalâa oluna
rak keyfiyetin Bakanlık Makamının tas
viplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
11-6-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Madde 5
Eğitim Enstitüsü öğrenimi
meslekî bir bütün teşkil eder. Bu öğreni
me iık sınıftan başlanır ve enstitüye de
vam etmek suretiyle tamamlanır. Yakarı
sınıflara öğrenci alınmaz ve enstitü
öğ
lencilerinin bölüm değiştirmelerine izin ve
rilmez.
İlkokul öğretmenlerinden veya lise ve
ya öğrenim bakımından
liseye denk bir
okuldan mezun olup orta öğretim öğretmen
muavinliği imtihanlarında başarı göstere
rek “ yeterlik belgesi’ ’almış olanlardan di
ğer şartları haiz bulundukları halde, yaş
lanılın büyük oluşundan veya 7 nci mad
denin (b) fıkrasına göre evli;
boşanmış
^eya dul oldukları için kayıt ve kabulleri
yapılmıyanlar beş yıl basan ile öğretmen
lik yapmış olmaları kavdı ile 67. madde
deki esaslara göre, devam kaydından muaf
olarak dışardan enstitü imtihanlarına ka
bul edilirler. Bunların imtihana girmeğe
başlamadan önce vaki olacak bölüm veya
yardımcı ders değiştirme
dilekleri, ilgili
enstitü müdürlüğüne 15 Mayıs akşamına
kadar dilekçe ile müraceat etmeleri şartiyıe kabul olunur. İmtihana girmeye başla-
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diktan sonra bölüm veya yardımcı
ders
değiştirmek istiyenler, müktesip hakların
dan vazgeçerek
kayıtlarını
yeniletmeye
mecburdurlar.
Madde 6.
Beşinci madde gereğince
dışardan imtihana
girecek
öğretmenler
hakkında aşağıdaki esaslara göre iş yapı
lır:
1
— İstekli öğretmen, imtihana girme
ğe başlıya cağı öğretim yılının Aralık ayı
içinde, bağlı olduğu Millî Eğitim Müdürlü
ğüne dilekçe ile başvurur. Bu dilekçeye İlköğretmen Okulu diplomasının veya lise
diplomasının ve orta öğretim
öğretmen
muavinliği imtihanını kazandığını gösterir
“ yeterlik belgesi” nin aslı ile nüfus hü■vi> et cüzdanımı tasdikli sureti ve altı ta
ne "vesikalık fotoğraf ve (evli, dul veya
boşanmış bayan öğretmenler için) medeni
hallerini gösterir Milli Eğitim
Müdürlü
ğünce tasdikli belge eklenir.
“
Millî Eğitim Müdürlüğünce ilgili
öğretmenin durumu incelenerek kendisinin
beşinci, yedinci ve 76. madde hükümlerine
göre imtihana girme şartlarını haiz olup
olmadığı
tesbit edilir. Şartı haiz olanın
dilekçesine, dışardan eğitim enstitüsü im
tihanına girme şartlarını haiz bulunduğu
na dair, şerh yaziıarak mühür ve imza ile
tasdik olunur. Fotoğrafların arkalarına da
sahibinin adı ve soyadı yazılıp daire mühürü basıldıktan sonra dilekçe ve ekleri
ada>ın imtıııana girmek istediği
eğitim
enstitüsü müdürlüğüne
gönderilir. Şartı
haiz olmayana, dilekçenin kabul olunma
dığı bildirilir ve dilekçesinin
ekleri iade
olunur. Bu işler Ocak ayı sonuna kadar
bitirilir. '
°
Enstitü idareci dışardan imtihana
girecekleri ayrı bir künye defterine kay
deder ve her biri için fotoğraflı bir “ imtiha
na girme belgesi” düzenler. Her adayın im
tihana girme belgesi Mart ayı sonuna ka
dar ilgili Valilik yoluyla kendisine gönde
rilir. Aday imtihana girerken bu belgeyi
yanında bulundurmaya mecburdur.
4
İmtihana girme belgesi alan aday
lar imtihan zamanında usulüne göre izin
alırlar.
5 — Aday müracaat ettiği
öğretim
yılının Haziran döneminde ilgili bölümün
1. sınıf öğrencileriyle birlikte imtihana gir
meye başlar ve hakkında yönetmeliğin im
tihanlara ait bütün hükümleri (devam ve
kanaat notlarına ait olanlar hariç) uygu
lanır.

Karar s: 168

Karar t: 16-6-1962

Konu: Ana Okulları ve Sınıfları Yö
netmeliği h.
İlköğretim
Genel
Müdürlüğünün
8-1-1962 gün ve 748 sayılı teklif
yazısı
üzerine ‘Ana Okulları ve Sınıfları Yönet
meliği” nin aşağıdaki örneğine göre kabulü
hususunun Bakanlık Makamının tasviple
rine arzı kararlaştırıldı.
Uygundur.
.

16-6-1962
X . A dil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

23 Temmuz 1962

>

(222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanuna göre hazırlanan)

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
II. ANA OKULUNA YAZILMA
ŞARTLARI VE ŞUBE TEŞKİLİ

alınacak

a) Nüfus cüzdanı sureti
b) Çiçek aşısı belgesi (doktorun lü
zumlu gösterdiği diğer aşılar da okul sü
resi içinde yaptırılır).

Madde 20 — Çocukların sağlık durum
larım, vücut gelişmelerini muayene, kont
rol ve tesbit etmek, ana okulunun diğer
sağlık ve temizlik işleriyle ilğilenmek üze
re bir doktorun yardımı sağlanır.

Madde 9 — Ana okuluna 3. yaştan
(gelişmiş çocuklarda en erken 30. aydan)
ilkokul çağma kadar olan çocuklar alınır.

I — Amaç ve Kuruluş:

Madde 10 — Ana okuluna
çocuklardan şu belgeler istenir.

Madde 2 — Ana okullarındaki çocuk
lar yaşları bakımından iki grupa aynlırlar. (*)
.

ait bir öğretmen kadrosu ve yıllık bütçesi
hazırlanıp valiliğin onayına sunulur.
Madde 19 — Ana okulunun temizlik
ve yemek, işlerinin sağlık şartlarına uygun
bir surette yürütülmesini sağlayacak sa
yıda ve ana okulunun iş hacmine göre işçi
ve memur kullanılır.

ANA OKULLARI VE SINIFLARI
YÖNETMELİĞİ

Madde 1 — Ana okulları, Üçüncü yaş
tan (gelişmiş çocuklarda en erken, 30. ay
dan) olmak üzere ilkokul çağma
kadar
olan
çocukların
bakım ve
eğitimle
rini
ve
her
yönden
gelişmelerini
sağlıyan resmî ve özel eğitim kurumlan
dır. Bu kurumlar çocukların en uygun şart
lar altında ruhsal bedensel ve toplumsal
gelişmelerine
yardım eder.
Onlarda iyi
alışkanlıkların yerleşmesine çalışır ve ilk
okula uyumlanm sağlıyacak yetenekleri
kazandırır.

Sayfa: 157

c) Bulaşıcı bir hastalığı olmadığına
dair doktor roporu.
Madde 11 — Çocuk sayısı otuzu geçmiyen ana okullarında şube teşkili mecbu
ri değildir, aynı şube içinde gruplama yapı
labilir.
III. AN A OKULUNUN YÖNETİMİ

Madde 21 — Ana okulunda öğretmen
lerin ve çocukların sicil, devam, ayrılma
durumlarına, bütçe ve hesap işlerine, öğ
rencilerin vücut ve ruh gelişimlerine ait
fiş, defter, dosya ve gerekli istatistik cet
velleri tutulur. Defter ve dosya işleri, ana
okulunun yönetmelik esaslarına göre tayin
ve tanzim olunur.

Madde 12 — Ana okullarına menşeleri
IV. ANA OKULUNUN ÇALIŞMA
aşağıda belirtilenler öğretmen ve müdür
ZAMANLARI VE TATİL GÜNLERİ
a)
Üçüncü ve dördüncü yaş çocukla olabilirler:
rını içine alan çocuk yuvası bölümü,
a)
Öğretmen okullarından veya bu mak
Madde 22 — Ana okulunun açılma ve
b)
beşinci yaş ve okul olgunluğu
satla açılacak özel bölümlerden mezun
kapanma zamanları ile, çalışma saatlerinin
na erişmemiş olan altıncı yaş çocuklarını
' olanlar veya yabancı memleketlerde buna
başlama ve bitme zamanlan, iş ve dinlen
içine alan “ Çocuk balhçesi” veya “ Anası
denk öğrenim yapmış olanlar;
me müddetleri mevsimlere, çevre özellik
nıfı” bölümü.
b)
Lise veya kız enstitüsü mezunu lerine göre ana okullarınca tesbit edilir.
olup özel okul veya kursları başarıyle bi
Madde 3 —
Çocukları
ilköğretime
Bu hususlara ait teklifler valiliklerce tas
tirenler atanırlar.
hazırlamak, Türkçelerini geliştirmek, ana
dik olunduktan sonra uygulanır. İlgi
ve
Madde 13 — Çocuk sayısı otuzu aşokullarına öğretmen yetiştiren müesseseihtiyaca göre ana okulları yanaı veya bü
mıyan ana okullarının idare, eğitim ve öğ
lerin uygulama çalışmalarına imkân ver
tün günlük olmak üzere her mevsimde
mek ve özel eğitime muhtaç çocukları ye
retim işleri bir yardımcı bulundurmak şaı*faaliyetlerine devam edebilirler.
tiştirmek gibi türlü ihtiyaçlara göre çeşit
tıyle tek öğretmenle yürütülebilir. Bu öğ
Madde 23 — Ana okulu, hafta tatille
li okullara bağlı olarak ana sınıfları açıla
retmen aynı zamanda ana okulunun mü
ri ile resmi tatil günlerinde tatil yapar.
bilir.
dürü olabilir. Ancak çocuk sayısı otuzu ge
Made 24 — Resmi tatil günlerinin dı
çen ana okullarında şubeler teşkil olunur.
Madde 4 — Aııa okulunun açıl
şında bulaşıcı hastalık ve fazla soğuk, sı
Çocuk sayısı çoğalmış ana okullan en çok
dığı binanın oda sayısı, oyun yerleri, bah
caklık dolayısıyle yapılacak tatillerde ge
25 mevcutlu şubeler teşkil ederler. Bu şu
çesinin büyüklüğü; öğretim araçlarının
nel hükümlere göre işlem yapılır.
belerin müstakil birer öğretmeni bulunur.
miktar ve çeşidi; çocuk sayısına, çevrenin
Ayrıca müzikli çalşmalarda, diğer okulla
imkân ve şartlarına bağlıdır. Ancak
bir
V. ANA OKULLARININ GELİRİ
rın müzik öğretmenlerinden de faydala
ana okulunun açılabilmesi için en az bir
Madde 25 — Ana okulunun geliri ço
nılabilir.
oyun odası, bir yemek ve eşya muhafaza
cuklardan alınacak aylık ücretlerinden iba
Madde 14 — Bir öğretmenli ve bir şu
odası olmak üzere üç odadan ibaret bir
rettir.
bina ile, bir kum havuzu, çeşitli açıkhava
beli ana okullarında olduğu gibi çocuk sa
Madde 26 — Çocuklardan alınacak ay
oyun araçları, oyun ve istirahata elverişli
yısı yüzden az ana okullarında da şube
lık
ücret
miktarının tayininde çocuğun ana
bir bahçe veya açıkhava oyun yeri (teras)
öğretmenlerinden biri aynı zamanda ana
okulunda öğle yemeğine veya kahvaltıya
sağlanması zaruridir.
okulunun müdürü olabilir. Çocuk
sayısı
katılıp
katılmayacağı, çevrenin ekonomik
yüzden fazla olan ana okulları müstakil
Madde 5 — Ana okulu olarak kulla
durumu,
geçim şartlarında memleket ölçü
bir müdür tarafından idare olunur.
nılacak bina ve bahçenin sağlık şartlarını,
sündeki
değişiklikler,
müessesenin sağla
Madde 15 — Ana okulunun müdürü
eğitim ve öğretim maksatlarına elverişli
dığı türlü özel eğitim servisleri dikkate
ana okulunun eğitim ve öğretim faaliyet
olup olmadığı; sağlık, Millî Eğitim ve Ba
alınır, özel eğitim ana okulları ile farklı
lerinin, idare ve sağlık işlerinin yönetmelik
yındırlık Müdürlükleri elemanlarının ve
şartlan
tesbit edilen ana okullan için ayrı
ve program esaslarına göre yürütülüp yürecekleri müşterek bir raporla tesbit olunur.
ücretler tesbit edilir.
rütülmemesinden sorumludur. Müdür ana
Madde 6 — Ana okullarında, çocuklar
Madde 27 — Anaokulunca tesbit olu
okulunun her sahada düzenli ve verimli iş
tarafından kullanılacak araçlardan sağlan
nan
aylık ücretler, valiliğin onayı ile bir
leyişi hususunda öğretmenlere yol göste
ması faydalı görülenler ile çalışma şekil
yıl
için
geçerlidir. Her yıla ait aylık ücret
rir; onların gayretlerini çalışma hevesle
lerine ait en lüzumlu eşya listesi, ana okul
miktarları valiliğin onayından geçmedik
rini arttırır; yeni teşebbüslere, buluşlara
ları kılavuzuna eklenmiştir. Ana okulları
çe
çocuk velilerinden ücret alınmaz.
teşvik eder, verilen ödevlerin başarılı so
nın kurucuları bu kılavuzlarda gösterilen
Madde 28 — Aylık ücretler, aybaşla
nuçlara ulaştırılmasını ister, takip ve kont
en lüzumlu eşyaları sağlamakla yükümlü
rında
peşin alınır. A y içinde ayrılan çocuk
rol eder.
dür.
ların gelmediği ve bulaşıcı hastalık yüzün
Madde 16 — Ana okulu öğretmeni ana
Madde 7 — özel ana okulları, özel
den
ana okulunun kapalı bulunduğu günlere
okulu müdürünün tayin edeceği
şubenin
okullar yönetmeliğinde tesbit olunan esas
ait
veya
çocuk terk ettiği takdirde ücret
öğretmenliğini yapar, şubenin bütün öğre
lara göre açılır.
ler geri verilmez.
tim ve eğitim işlerini yönetmelik ve prog
Madde 8 — Bütün ana okulları ile aııa
¡Madde 29 — Birden fazla çocuğu ana
ram esaslarına göre yürütür. Müdürün ve
sınıfları ana hatları ile bu yönetmeliğe
okuluna
devam veyahut velilerin malî du
receği görevleri, yapar; öğretmen ve okulbağlı kalmak şartivle diğer
hususlarda
rumlarına
göre çocukharm ücretsiz veya
aile birlikleri toplantılarında bulunur; veri
(kendi özelliklerine göre) özel yönetme
indirmeli
ücrete
tabi olara.k
anaokuluna
len kararları uygular.
liklerine uyarlar.
alınmalarının tayin ve tesbiti, anaokulunun
Madde 17 — Ana okullarında çalışa
bu
hususta alacağı karara bağlıdır.
cak olan Öğretmenlere, öğrenim durumla
3. yaş: 36 avı tamamlamış olanlar
rına göre, devletçe ¡barem kanununda ta
VI. ANAOKULUNUN KAPANMASI
4. yaş: 48 ayı tamamlamış olanlar
nınan asgari maaş ve ücretlerden daha az
5. yaş: (60 ayı tamamlamış olanlar
Madde 30 — Kurucunun göstereceği
ücret verilemez.
6. yaş: 72 ayı tamamlamış olanlar .
lüzum üzerine, anaokulunun kapanması geMadde 18 — Ana okulunun her yıla
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rekiyorsa, bu durum mucip
sebepleriyle
valiliğe bildirilir ve valiliğin muvafaktı ile
kapatılır.
(Made 31 — Anaokulu yapılan teftiş
sonuçlarına göre Millî Eğitim Müdürlüğü
nün göstereceği lüzum üzerine, valiliğin
kararı ile kapatılabilir. Bu karara Millî
Eğitim Bakanlığı nezdinde itiraz edilebi*
lir.
Madde 32 — Anaokulu, kurucu tara
fından veya İdarî ve adlî bir sebeple kapa
tıldığı takdirde, peşin alman ücretten, ana
okulunun kapalı günlerine düşen payı veli
lere iade olunur.
VII. MÜTEFERİK MADDELER
Madde 33 — Anaokulunun işleyişi, ye
niden ele alınacak işler, günlük çalışma
plânlan, çocukların gelişimleri
hakkında
işbirliği yapmak ile ilgili tedbir ve karar
ları almak üzere öğretmenler, her ay so
nunda müdürün veya vekil bırakacağı bir
öğretmenin başkanlığında toplanır. Bu bel
li toplantıların dışında görülen lüzum üze
rine olağan üstü daha sık toplantılar da
yapabilir, bu toplantılarda alınacak karar
lar bir deftere kaydolunur ve toplantıya
katılanîar tarafından imzalanır.
Madde 34 — Anaokulları öğrenci veli
leriyle ayrı ayrı veya toplu bir halde gö
rüşme ve toplantılar yaparak eğitim çalış
malarını iş birliği içinde yürü türler.
Madde 35 — Bu yönetmelik esasları
na aykırı olmamak ve valilikçe tastik olun
mak şartiyle anaokulları birer özel yönet
melik hazırlarlar.
Madde 36 — Anaokulları çocukları için
imkân görülen yerlerde yaz kampları açı
lır; bu kampların da bir özel yönetmeliği
bulunur.
Madde 37 — özel anaokullarında ya
pılacak çeşitli faaliyetler Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan “ Anaokulları
Kıla
vuzumda belirtilen esaslara göre yürütülür.
Bu maksatla her özel anaokulunca ha
zırlanacak çalışma programları Millî E ği
tim Bakanlığının tastikinden sonra uygu
lanır.
Madde 38 — Bu yönetmelikte ve ana
okulunun özel yönetmeliğinde belirtilmiyen
hususların yürütülmesinde merci,
valilik
yolu ile Millî Eğitim Müdürlüğüdür.
Madde 39 — Bu yönetmelik 16 Hazi
ran 1962 tarihinde yürürlüğe girer.
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Konu; Gezici Okul ve Gezici Öğretmenlik
ler Yönetmeliği h.
İlköğretim Genel Müdürlüğünün
7.
Aralık. 1962 gün ve 50530 sayılı teklif ya
zısı üzerine ‘‘Gezici Okul ve Gezici Öğret
menlikler \ önetm eliğinin aşağıdaki ölme
ğine göre kabulü hususunun Bakanlık Ma
kamının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygudur.
16-6-1962
X . Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununa göre kurulması gereken
Gezici
Okul ve Gezici Öğretmenlikler Yönetmeliği.
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ma zamanına kadar sabit bir yerde normal
olarak çalışır. Halk yaylaya göç edince
okulda halkla birlikte göç eder. Öğretime
yeni yerleşme yerinde devam eder.
( I . E s a s la r )
b)
Okulun bulunduğu mahalledeki halk
yayla ve otlağa göçünü kademeli olarak
Madde 1 — G e z ic i Okullar;
yaparsa, okul da halkla birlikte kademeli
Gezici okullar yılın muhtelif mevsim
olarak göçe katılır, imkân bulduğu her ka
lerinde yaylacılık, göçebelik vesair sebep
demede öğretime devam eder.
lerle yer değiştiren halk
topluluklarının
;b) İkinci tipte gösterilen ve halkı dai
çocuklarına mahsus ilköğrenim kurumlan
ma göçebe olarak yaşıyan topluluktaki ge
dır.
zici okullar, çalışma ve öğretim durumla
Halkın yer değiştirme durumuna uy
rını halkın şart ve hareketlerine uydura
mak suretiyle faaliyette bulunacak
olan
rak aşiret ve oba ile birlikte hareket ha
bu okullar, çalışma şekil ve yerlerine göre
linde olur ve imkân bulunduğu yerde öğ
aşağıda belirtildiği şekilde dört tip olarak
retimine devam eder.
tesbit edilmiştir;
C) Birkaç ayını belirli bir yerde geçi
a) Halkı, yılın belirli zamanlarında ve
rip bilâhare göçebe haline geçen
toplu
belirli yerlere yaylacılık maksadiyîe göç
luklardaki üçüncü tip okullar da çalışma
eden topluluklardaki okullar.
larını bulundukları topluluğa uydurup, bir
b) Bütün bir yıl süresince oturma yer
kaç ay sabit okul gibi çalışarak göç bağ
lerini, hayvanlanma beslenme
şartlarına
layınca gezici okul haline geçen.
İmkân
bağlıyan aşiret, oba gibi göçebe hayatı yabulduğu her yerde öğretime devam eder.
şıyan halk topluluklarının bulundukları
D) Belirli bir yerde birkaç ay topluca
yerlerdeki okullar.
oturup bilâhare parçalar halinde çeşitli
c) Yılın belirli birkaç ayını, belirli bir
mahallere güç eden topluluklardaki dör
yerde toplu halde geçirip, yılın diğer kıs
düncü tip gezici okullar:
mını göçebe olarak geçiren halk topluluka) Okul tek öğretmenü ise, göç eden
lannın bulunduklan yerlerdeki okullar.
topluluktan büyük çoğunluk nereye göç
d) Belirli yerde birkaç ay sabit olarak
ederse okul da bu grubu takip eder.
oturup bilâhare başka başka yerlere par
b) Göç haline geçen halk eşite yakın
çalar halinde göç eden halk topluluklançocuklarla birden fazla gruplara ayrılırsa,
nın bulunduğu yerlerdeki okullar.
okul çeşitli şartları da dikkate alarak bö
lüklerde münavebe ile öğretime
devam
Madde 2 — G e z ic i ö ğ r e t m e n li k le r ;
eder.
Gezici öğretmenlikler, nüfusu ve öğ
c) Topluluklardaki gezici okul birden
retim çağındaki çocuk sayılarının azlığın
fazla öğretmenli ise, toplumun ayrılacağı
dan başlıbaşına bir okul yapılıp öğretmen
grup ve şartlara göre her öğretmen bir
verilmesine; yol, mesafe, arazi durumu ve
veya birkaç grubu takip eder. Bu grup
ya maddî imkânsızlıklardan ötürü bir böl
larda duruma göre öğrencileri
biraraya
ge okuluna bağlanmasına imkân bulunma
getirir veya münavebe ile öğretime devam
yan mahalle, divan, mezraa ve kom gibi
ederler.
dağınık iskân sahalarında bulunan halkın
d) Göç eden bölüklerden diğer gezici
öğrenim çağındaki çocuklarını ilköğretime
okul ve öğretmen bölgesine giren bölükler
kavuşturmak amacı ile kurulur.
olursa, bu bölüklerin gittikleri yerdeki
Gezici öğretmenlerin vazife göreceği
gezici okul ve öğretmenliklerden istifade
bölgeler aşağıda gösterilen şekillerde tes
etmeleri için gerekli tedbirler alınır.
bit olunur:
E) Gezici okullar, öğretimi
mahallî
şartlara uygun olarak: Açık havada, çar
a) Birbirine yakın mahalle,
divan,
dakta, çadırda, gezici barakalarda veya ^
mezraa ve komlar birleştirilerek gezici öğ 
varsa binalarda yaparlar.
retmenlik bölgeleri meydana getirilir.
Madde 4 — Gezici öğretmenlerin çalış
b) Bir bölgeye gören meskûn yerler
ması:
—
den birbirine çok yakın ve gidip gelme
A ) Bir gezici öğretmenliğe en az iki
şartları elverişli birden fazla mahalle, di
öğretim merkezi bağlanır.
van ve benzeri küçük yerlerin çocukları bir
B) Bu öğretim merkezlerinin
sayısı
merkezde toplanarak öğretim
merkezleri
mevsim şartlan, mesafe ve arazi örtülen
kurulur.
dikkate
alınarak üç veya daha fazla da ola
c) Mahallî iklim ve arazi şartlarına
bilir.
göre gezici öğretmenlik bölgelerinde
bir
C) Öğretim merkezlerinde eğitim ve
veya daha fazla öğretim merkezleri tesİ3
Öğretim: İklim, mesafe ve arazi şartlan
edilebilir.
.
dikkate alınarak aşağıdaki şekillerde ayar
d) Bu bölge ve öğretim merkezlerinde
lanır:
mahallin iklim ve yaşama şartları dikkate
a) öğretim merkezleri birbirine yakın
alınarak yeter derecede gezici
öğretmen
ve
gidip
gelme şartları elverişli ise yarım
istihdam edilir.
şar günlük münavebe ile,
(II. Gezici Okul ve Öğretmenliklerin
b) öğretim merkezleri günlük
gidiş
çalışma şekilleri)
ve dönüşe imkân vermiyecek mesafe ve
şartlarda ise gün aşan münavebe ile,
Madde 3 — Gezici Okulların çalışma
c ) öğretim merkezleri ikinden fazıa
sı ;
olduğu takdirde veya gezici öğretmen1ikA ) Birinci tip okullar:
ler dağlık ve çok kar alan mıntıkalarda ise,
a)
Birinci tipte gösterilen ve öğretim günlük haftalık, aylık ve hatta mevsimlik
süresinin çoğunu sabit bir yerde geçirip az
münavebeler i:e,
bir zamanını belirli bir yayla veya otlağa
d) Öğretim merkezlerine bağlı mahal
göç ederek geçiren halk
topluluklarına
le, divan, mezraa, ve komların öğrencileri
mahsus g e z ic i okullar, halkın yaylaya ç ı k 
nin öğretim merkezine gelme imkânı bu-
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lunmadığı hallerde, her birinde münasip
aralıklarla kalmak suretiyle.
D)
Mahallî şartlara göre gezici öğret
menliklerin diğer çalışma şekilleri: Millî
Eğitim Müdürü, İlköğretim Müfettişi, İlk
öğretim Müdürü, Gezici Öğretmen ve ma
hallî İlköğretim Kumlu tarafından müşte
reken tesbit edilir ve şartlar dikkate alı
narak programlaştırılıı*.
III. öğrenci Kayıt ve Nakil işleri)
Madde 5 — Gezici Okul ve Gezici Öğ
retmenliklerde öğrenci kayıt ve nakil iş
leri:
A ) öğrenci kayıt ve kabulü İlkokullar
Yönetmeliğinde saptanan esaslar dikkate
alınarak yapılır: Ancak çalışma yerlerinin
özellikleri dikkate alınarak ilk defa kayde
dilen öğrencilerden temini kolay olmıyam
belgeler ve fotoğraf istenmez.
B) Bu okullarda öğrenci devamı ile il
gili işler de İlkokullar Yönetmeliğindeki
esaslara göre yürütülür.
C) Öğrenci nakilleri:
a ) Gezici okul ve gezici öğretmenlik
lerden normal ve sabit okullara nakletmek
istiyen öğrenciler için tanzim edilecek na
kil belgelerinde öğrencilerin sınıf seviyele
ri belirtilir ve öğrenciler buna göre denk
sınıfa alınırlar.
b) Normal okullardan gezici okul ve
öğretmenliklere naklen gelen
öğrenciler
de lâyik görüldükleri gruba kaydedilirler.
(IV. İş ve Tatil Zamanlan)
Madde 6 — Gezici Okul, öğretmenlik
lerde iş ve tatil zamanlan:
A ) Gezici okullarda:
a) Çalışma şartlan normal ilkokllara
uyan gezici okullarda İlkokullar Yönelme
li ğine göre hareket edilir.
b) Çalışmaları normal okullara
uymıyan gezici okullarda çalışma zamanlan
ve tatiller okulun vazife gördüğü toplumun
durum ve şartlarına göre mahallî Millî
Eğitim İdarecilerinin teklifi ve İlköğretim
Kurulunun karan ile tesbit edilir.
B) Gezici Öğretmenliklerde;
a) Şart ve çalışma durumlan normal
okullara uyan gezici öğretmenliklerde (yanmşar gün veya gün aşırı münavebe ile
öğretim yapanlar) çalışma gün ve tatil za
manlan İlkokullar
Yönetmeliğine
göre
ayarlanır. Durumlan normal okullara uymıyanların çalışma zamanlan ise yukandaki (A ) fıkrasının b bendine göre tesbit
edilir.
b) Gezici öğretmenliklerin günlük ça
lışma saatleri mahallî şartlara göre ma
hallinde tesbit edilir.
C) Gezici Okul ve Gezici Öğretmenlik
lerde iş ve tatil zamanlan tesbit edilirken
çahştıklan toplumlann çalışma ve göç du
rumları dikkate alınır.
(V. Eğitim ve öğretim)
Madde 7 — A) Eğitim: Gezici Okul
ve Öğretmenliklerde ilkokullar
progra
mında normal ilkokullar için tesbit edilmiş
olan eğitim amaçlarına göre hareket olu
nur.
B ) öğretim :
a) Gezici okul ve gezici öğretmenlik
lerde ilkokul programının öğretim kısmın
da belirtilen amaçlara ulaşılmaya çalışı
lır,
b) Gezici okullarda ve gezici öğret
menlerin çalıştığı öğretim
merkezlerinde
bütün Türkiye için hazırlanmış ve dondu
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rulmuş bir program yerine (Bu program
mahallî şartlara uydurulmuş olsa
dahi)
mahallin çeşitli özelliklerini, çocukların ve
toplumun ihtiyaçlarını kapsayan ve ma
hallinde hazırlanan bir program uygulanır.
Bu programın hazırlanmasında ilgililerin
görüş ve fikirlerinden faydalanılır.
c)
Gezici okul ve gezici öğretmenlik
lerde klâsik sınıf sistemi ve taksimatı ya
pılmaz. Bunun yerine öğrencilerin durum
lan, ihtiyaçlan veya yaşları dikkate alı
narak öğretmen tarafından teşkil edilecekgruplar halinde öğretim yapılır. Bu grup
lar:
1 — Okuma-yazma öğrenecek grup
(birinci sınıf seviyesindeki grup)
2 — Okuma-yazma sim
geliştirmekle
birlikte genel bilgi verilecek grup (ikinci
ve üçüncü sınıf seviyesindeki grup)
3 — İlkokulu bitirme seviyesine ulaş
tırılacak grup (Dördüncü ve beşinci sınıf
seviyesindeki grup) şeklinde ayarlanacak
tır.
d)
Gezici okul ve öğretmenliklerde uy
gulanacak ders müfredat programı da bu
gruplar dikkate alınarak hazırlanır.
(VI. Sınavlar))
Madde 8 — Gezici Okul ve öğretmen
liklerde sınav ve karneler:
a) Gezici okul ve öğretmenliklerde bi
rinci ve ikinci gruptaki öğrenciler, yetişme
durumları dikkate alınarak bir gruptan di
ğer gruba öğretmenin kanaati ile geçirilir.
b ) ilkokul bitirme sınavları ilkokullar
Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılır.
c) Gezici okul öğretmenlklere devam
eden öğrencilere normal ve sabit ilkokul
larda olduğu gibi çalışma kaimesi verilir.
(VII. Gezici Okul ve öğretmenliklerde
çalışma Müdür ve öğretmenlerin görev ve
yetkileri)
Madde 9 — Gezici okul öğretmenlik
lerde çalışan müdür ve öğretmenler görev
ve yetkileri ile, yapacakları işler bakımın
dan ilkokullar Yönetmeliği ile İlköğretim
Kurulları Yönetmeliğinde saptanan esasla
ra tabidirler. Bunlara ilâveten:
a) Bu okullarda çalışan müdür ve öğ
retmenler vazife gördükleri çevreyi ve
halk topluluğunun özelliklerini inceliyerek
bir rapor hazırlarlar.
b) Çevrenin şart ve özelliklerine göre
günlük çalışma programı ve çizelgesini ha
zırlayarak bağlı bulundukları Millî
E ği
tim Dairelerine tasdik ettirirler.
c) Uygulanacak müfredat programı
nın hazırlanması ile ilgili toplantılara ka
tılırlar.
d) Esas bölgesindeki Millî Eğtim Dai
resine bağlı olmakla beraber göç ettikleri
sırada bölgelerine girdikleri . Millî Eğitim
Daireleri ile irtibat kurar ve resmî yazış
malarını bu kanallarla yaparlar.
e) Birden fazla öğretmenle
çalışan
dödüncü tip gezici okullarda göç sırasında
hangi öğretmenin hangi grup göçü takip
edeceğini okul müdür ve öğretmenler müş
tereken tesbit ederler. Ve tesbit edilen
esaslara uyarlar.
f) Gezici öğretmenliklere tercihan, g ö
revlerinin icaplarına uygun olarak sağlık
lı ve tecrübeli öğretmenler atanır. Bu öğ
retmenler gerektikçe seminer ve kurslara
tabi tutulurlar.
g) Bu öğretmenlere gezi sırasında ve
seminerler süresince kanunî yövmiye
ve
yollukla n ödenir.
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(VIII. Ders araçları)
Madde: 10 — A ) Gezici Okul ve öğ
retmenliklerin sıra, masa ve benzeri gibi
araçları portatif ve taşıması kolay cinsten
sağlanır.
B) Gezici okul ve öğretmenlikler için
normal okullar da kullanılan öğretim araç
ları arasında bulunan ve taşıması kolay
olan eşya ve araçlar sağlanır.
C) Gezici okul ve öğretmenliklere mer
kezlerden daima takviye edilen, birer sey
yar ecza dolabı verilir.
D) Gezici okul ve öğretmenliklere öğ
rencilerin ve halkın faydalanacağı bir ki
taplık ve yeteri kadar kitap verilir. Bu ki
taplık devamlı olarak kitap, gazete ve der
gilerle zenginleştirilir.
(IX. Sosyal faaliyetler)
Madde: 11 — A ) Gezici okul ve öğret
menliklerde sosyal çalışmalar ilkokul Y ö
netmeliği ve ilköğretim kurulları Yönetme
liğinde tesbit edilen esaslar dahilinde ve
mümkün olduğu nispette yürütülür.
B) Gezici okul ve gezici öğretmenler
çalışmalarında daima halkla işbirliği yapar.
Halka okuma- yazma, sağlık, eğitim, ta
rım alanlarında şartların müsaadesi nispe
tinde faydalı olmaya çalışır.
(X. Diğer Hükümler)
Madde: 12 — Bu yönetmelikte bulun
mayan ve İlkokullarla ilgili diğer husus
larda İlkokullar Yönetmeliğinde tesbit edi
len esaslara göre ve çevre imkânları da
dikkate alınarak yürütülür.
Madde: 13 — Bu yönetmelik 10-6-1962
tarihinde yürürlüğe girer.

Karar s: 174

Karar t: 23-6-1962

Konu: “ Yetişirici ve Tamamlayıcı Sı
nıflar ve Kurslar Yönetmeliği”
h.
İlköğretim
Genel Müdürlüğünün 15
Aralık 1961 gün ve 51867 sayılı teklif ya
zısı üzerine
“ Yetiştirici ve Tamamlayıcı
Sınıflar ve Kurslar Yönetm eliğinin aşa
ğıdaki yönetmeliğe göre kabulü hususunun
Bakanlık Makamının tasviplerine arzı ka
rarlaştı.
Uygundur.
23-6-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununa Göre Açılacak
(Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar
ve Kurslar Yönetmeliği)
Amaçlar:
Madde 1 — Yetiştirici ve Tamamlayı
cı Sınıflar ve Kurslar aşağıdaki amaçları
gerçekleştirmek için alçılır:
a) Mecburi öğrenim çağında bulunduk
ları halde, öğrenimlerini yaşıtlan ile bir
likte zamanında yapamamış olan çocukla
ra kısa yoldan ilköğrenim vermek,
b) Durumları ve yaşama şartları yö-

Sayfa: 160
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nünden yetişmelerine lüzum görülen çocuk
ları ilkokula hazırlamak,
c) İlkokulu bitirmiş olup da henüz
mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst
dereceli öğrenim kurumlarma gidemiyecek
olanların genel bilgilerini artırmak ve ken
dilerine iş ve üretim hayatında faydalı ola
cak bi.gi ve becerileri kazandırmak,
d) Ilköğrenim
çağı
dışına çıkmış
olup da üst dereceli öğrenim kurumlarma
gidememiş olan yurtdaşların genel bilgile
rini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir
iş ve üretim unsuru olarak yetişmelerine
yardım etmek.
Örgüt:

•

Madde 2 — Birinci maddedeki amaç
ları gerçekleştirmek için; gerçek ve tüzel
kişilerle, belediyeler, özel idareler ve dev
let tarafından açılacak sınıflar ve kurslar.’
a) Mecburi olan yetiştirici ve tamam
layıcı sınıflar ve kurslar,
b) İsteğe bağlı tamamlayıcı ve yetiş
tirici sınıflar ve kurslar, olmak üzere iki
ye ayrılır.
Madde 3
Mecburî olan yetişirici ve
tamamlayıcı sınıflar ve kurslar şunlardır:
Kısa yoldan
a)

İlköğrenimi verme kursları,

fb) Tamamlayıcı genel bilgi kursları,
c) İşe ve mesleğe hazırlama kursları.
Madde 4
Kısa yoldan ilköğrenimi
verme kursları:
Mecburî ilköğrenim çağmda bulunduk
ları halde ilköğretimlerini yaşıtlarıyla bir
likte zamanında yapmamış olan çocuklara
kısa yoldan ilköğrenim vermek yahut böylelerini ilköğrenimin verilerinden yararlan
dırmak^ için açılan “ A ” ve “ B” kurslarıdır.
.
bursları ile okuma-yazma öğreti
lir ve gerekli temel bilgiler verilir, ilkoku
lun birinci devresinde öğretilen önemli ko
nular hakkında birinci devreye
yaklaşık
bilgiler kazandırılır.
B kurs-arına “ A ” kursu bitirmiş
olanlarla, yetiştirme durumları bu seviye
de bulunanlar alınır ve ilkokulun ikinci
devre öğretim programının hayati Önemi
bulunan konular işlenir.
Bu kurslar, haftada sekiz saatten aşa
ğı olmamak üzere eylemli öğretim yılı sü
resince devam eder.
Bu kursları bitirmiş olanlardan yaş
ları müsait ve yetiştirme durumları bir sı
navla tesbit edilenler, yetişmiş oldukları
seviyedeki ilkokul sınıflarına alınırlar.
ı
Bu maddenin uygulanmasında ilkokul
lar yönetmeliğinin 4. maddesinin " c " fıkra
sı hükümleri gözönünde bulundurulur.
Madde 5 • İlkokulu bitirmiş olup da
henüz mecburî öğrenim çağında bulunan ve
ust dereceli öğrenim kurumlarma gidemi
yecek olanların genel bilgilerini artırmak
ve kendilerine iş ve üretim hayatında fay
dalı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak
için aşağıdaki kurslar açılır:
a) Tamamlayıcı genel bilgi kursları:
imokullarda program ve çocukların
i1ummu icabı olarak verilememiş olan yurt‘ aşlık bilgilerini artırmak ve geliştirmek,
‘ ©Vıenin sağuk
şartlarını
düzenleyecek,
rağlıklı yaşamıya götürecek nitelikte sağ
lık ve beslenme bilgileri vermek, dil bilgi
cim geliştirmek ve daha geniş bir hayat
, öı üşü kazandırmak amacıyla açılır

b)

İşe ve Mesleğe Hazırlama Kursla

rı:
Çevrenin yaşama ve geçim
şartları
gözönünde bulundurularak konunun özel
liğine göre uygun zaman ve sürelerde aşa
ğıdaki konular ve benzeri alanlarda çeşitli
kurslar açılır:
1.
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8.

___________________________

Marangozluk
Dülgerlik
Yapıcılık
Tuğlacılık
Kiremitçilik
Demircilik-Tenekecilik
Biçki-Dikiş
Erkek terziliği

9. Ana ve çocuk sağlığı (Ana sağlığı,
çocuk bakımı ve korunması, beslenmesi ve
eğitimi)
10. Ev idaresi ve beslenme (Yiyecek
lerin besin değerini kaybeden pişirilmesi,
doğru beslenme kuralları, sofra
düzeni,
ütücülük, onarım, ev ve giyim eşyasının
bakım ve temizlenmesi v.b.)
11. Trikotaj ve her çeşit örme işleri
12. Tarla tarımı
13. Bağcılık, meyvecilik ve ağaç yetiş
ti rcil iği
14. Çeşitli tarım
sanatları ve besin
lerin saklanması (Reçel, marmelat, turşu,
sirke, saLça, peynir, tarhana, şehriye, eriş
te yadımı vjb.)
15. Teknik sabunculuk
16. Hayvancılık
17. Arıcılık
18. İpek böcekçiliği
19. Kümes hayvancılığı
20. Bitki sapları, orman artıkları, de
niz ürünleri kabuklarının değerlendirilme
si ve balıkçılık
21. Halıcılık ve her çeşit dokumacılık
22. Kooperatifçilik
23. Toplum sağlığı
(Çamaşırlık, köy
hamamı, sıhhi hela, fenni gübrelik yapımı,
içme suyu getirilmesi, bataklıkların kuru
tulması, çevre sağlığı ve belli başlı bula
şıcı ve salgın hastalıklarla savaş v.b.)
24. İnsan ve aile münasebetleri
2o. Sepetçilik, arabacılık, ambalajcıîık,
bakırçılık, sıhhi tesisatçılık v.b.)
Yukarıda açıklanan kurslar, imkânla
rın sınırlı olduğu yerlerde münferit ve kısa
süreli ve aralıklı olarak açılabileceği gibi;
imkânları elverişli olan yerlerde
(okulu
çok ilce ve il merkezleriyle, bölge okulları
v.b.) A,B,C kursları halinde ve her kurs
bir bütün olmak üzere, programlı ve birbi
rini tamamlayıcı ve devam edenlere bir iş
alanında maharet, bilgi ve yeterlik kazan
dırabilecek şekilde de düzenlenir.
Bu gibi kursların program ve yönet
melikleri İlköğretim Genel Müdürlüğü,
Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı
nın ilgili daireleri, Tarım, Sanayi, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarıyla işbirliği
halinde hazırlanır ve yürütülür.
Bu kursları başarı ile bitirenlere, Va
liliklerce birer (Kurs Bitirme Belgesi) ve
rilir.
Madde 6 — Çevrenin
şartlarına ve
eldeki imkânlara göre 5. maddede belirti
len kurslardan biri, yahut birden fazlası
bir arada açılabileceği gilbi, tamamlayıcı
genel bilgi kurslarıyla birlikte de açılıp
yürütülebilir.
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Madde 7 — İlkokula hazırlayıcı, yetiş
tirici sınıflar ve kurslar, Türkçeli ilkokul
öğrenimim gereği kadar takip edebilecek
^eklide bilmeyenler için lüzumlu görülenyerlerde açılır.
Madde 8
Mecburi ilköğrenim çağı
dışına çıkmış olanlar için gerek ilkokul öğ
renimini vermek maksadiyle
tertiplenen
ve gerekse iş ve mesleğe hazırlayıcı kurs
lar Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünce ve
ilgili diğer örgüt ve kurumlarca düzenle
nir ve yürütülür.
Kursların Yeri, Süresi ve Zamanı
Madde 9 — Kursların açıldığı yer ve
süresi, açılma zamanları ve haftalık çalış
ma saatleri; ele alınacak konuların bünvesine ve çevrenin ihtiyacına göre ve Millî
Eğitim Müdürlüklerinin sorumlulukları al
tında, ilgili örgüt ve kurumlarca tesbit edi
lir.
Madde 10 — Sözü geçen kursların açıl
dığı yerlerde, varsa mesleki ve teknik alan
daki kurslardan da faydalanılır.
Yönetim
Madde 11. Yetiştirci ve
tamamlayıcı
sınıflar ve kursların her çeşit yazışma ve
yönetim işleriyle
kayıt, kabul ve devam
işleri, kursun açıldığı yerin ilkokul müdü
rü veya gezici öğretmeni tarafından yürü
tülür.
Madde 12 — İlköğrenim çağında bu
lunup da herhangi bir öğrenim kurumuna
devam etmeyen kız ve erkek çocuklar, 14
yasını tamamladıkları öğretim yılı sonuna
kadar, bu yönetmeliğe göre açılan sınıfla
ra ve kurslara devama mecburdurlar. De
vam etmeyenler hakkında, ilkokula devam
etmeyenler gibi işlem yapılır.
Madde 13 — Bir yerde birden çok kurs
açılması halinde, öğrencilerin bunlardan
hangisine gidecekleri, kendilerinin de is
teklerine uyularak okul müdürleri ve kurs
öğretmenlerince düzenlenir. Ancak, kurs
ların öğrenci sayısı 10 dan az olamaz.
Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve
Kurslarda
Faydalanılacak
Personel

Madde 14 — Yukarıda belirtilen ve
benzeri yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar
ve sınıflarda, konunun niteliğine göre il
gili muesseselerce ehliyeti tesbit edilen aşa
ğıdaki personelden faydalanılır:
1. Her derece okul ve kursların öğret
men ve usta öğreticileri, veya bu görevlere
tayin şartlarım haiz olanlar.
2. Tan mBakanlığı örgütünde görevli
tarım teknisyeni, mühendisi, yüksek mü
hendisi, uzmanları, yöneticileri.
3. Sağlık Bakanlığı ile öteki resmî
kurumlarda görevli doktor, sağlık memu
ru, hemşire ve ebeler,
4. Sanayi Bakanlığı küçük
sanatlar
kurslarında görevli öğretmen ve usta öğ 
reticiler,
5. Halk eğitimi örgütünde görevli ele
manlar.
Yetiştirici ve Tamamlayıcı
Kursların Giderleri

Sınıf ve

Madde 15 — Tamamlayıcı ve yetiştiri
ci sınıflar ve kursların yönetim ve öğretim
ücretleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit
edilecek esaslara ve miktara göre genel
bütçeden karşılanıl’.
Madde 16 — Tamamlayıcı ve yetiştir
ici sınıf ve kursların yönetim ve öğretim
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ücretleri dışındaki bütün g-iderleri 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78.
maddesinin “ b” fıkrasındaki hizmetler için
illerin özel idare bütçelerinden ayıracak
ları sosyal hizmetleri ödeneklerinden, köy
bütçelerine aynı kanun hükümlerine göre
kaııulan %10 lardan ve okula ait arazi ve
uygulama bahçesi gelirlerinden karşılanır.
Madde 17 — Bu yönetmelik 23 Hazi
ran 1962 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
rer.

Karar s: 176

Karar t: 25-6-1962

Konu: Parasız yatılı olarak okutula
cak öğrenciler hakkındaki yö
netmeliğin 13. ve 14. maddele
rinin değiştirilmesi h.
Parasız yatılı olarak okutulacak öğ
renciler hakkındaki yönetmeliğin 13. ve 14.
maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesi uygun görülüp durumun Bakanlık
Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
25-6-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

Lise ve Ortaokullara Parasız Yatılı Olarak
Alınacak Öğrenciler Yönetmeliğinin 13. ve
14. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
YÖNETMELİK
Madde 1 — Lise ve ortaokullara para
sız yatılı olarak alınacak öğrenciler hakkmdaki yönetmeliğin 13. ve 14. maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 13 — Okullardan gelen imtihan
kâğıtları, Bakanlıkça uygun görülecek bir
zatın nezareti altında münferiden memur
edilen ilgili branş öğretmenlerine
mesai
saatleri dışında incelettirilir ve kâğıtlara
not takdir ettirilir.
Madde 14 — Öğretmenler tarafından
incelenen ve notları verilen imtihan kâ
ğıt. arının kapalı köşeleri bir Bakanlık mü
fettişinin nezaret ve sorumluluğu altında
münferiden memur edilen ilgili şube müdü
rü, öğretmen ve memurlar tarafından me
sai saatleri dışmda açılır ve öğrencilerin
kazandıkları notlar hususi cetvellere geçi
rilir. îmtihânı kazanan öğrencileri aşağıda
gösterilen esaslara uygun olarak tesbit
eder.
Madde 2 — Bu maddeler hükümleri
25 Haziran 1962 tarihinde yürürlüğe girer.
Karar s: 177

Karar t: 4-7-1962

Konu. Antakya Özel Uğur Dersanesi
Öğretim Yönetmeliği h.
Antakya’da Gülseren Yakut’un kuru
culuğu altında açlmasma izin verilen Özel
Uğur Dersanesi Öğretim Yönetmeliğinin,
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 12-6-1962
tarihli ve 790 sayılı teklif yazısı üzerine,
aşağıdaki örneğine göre kabulü hususunun
Bakanlık tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
4-7-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

Uğur Özel Dersaııesinin Öğretim
YÖNETMELİĞİ
Kuruluş:
Madde 1 — Hatay merkezi Fevzi Pa
şa mahallesi, Oğuzlar Caddesi, Kiremitli
Sokak, No: 3 de Gülseren Yakut’un kuru
culuğu altında açılan (UĞUR) özel dersa*
nesinin gayesi, ilk, orta, lise ve muadili
okul öğrencileri ile dışardan istiyen öğren
cilerin zayıf oldukları derslerden yetişme
lerini sağ.amak, lisan öğrenmek ve imtihan
lara hazırlamaktır.

—-

_____ ______________

Sayfa: 161

Karar s: 179
Karar t: 4-7-1962
Konu: Ankara Özel Işıl İlkokulu birin
ci sınıfının denkliğinin kabulü
ıh.
Ankara’da faaliyette bulunan Özel Işıl
Ana ve İlkokulunun ilk kısım birinci sını
fının resmi ilkokullarımızın birinci sınıfla
rına denk sayılması, Özel Okullar Genel
Müdürlüğünün 21 Haziran 1962 tarih ve
8l4 sav ılı teklif yazısiyle teftiş
raporu
üzerine, uygun görülerek keyfiyetin Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş
tı.
Uygundur.

Madde 2 — Dersane, mesûl müdür ta
rafından idare edilir.

4-7-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y.

Kayıt ve Kabul:
Madde 3 — Öğrencilerden bir adet ve
sikalık fotoğraf ve veli muvafakatnamesi,
öğrenci olmayanlardan bunlara
ilâveten:
aşı kâğıdı, sağlık raporu istenir.

Karar s: 180

Mecburi ilköğretim
yaşmda olup da
ilkokula devam etmiyenler dersaneye alın
mazlar.

Konu: Özel İzmir Şafak Ana ve İlko
kulu üçüncü sınıfının denkliği
nin kabulü h.

Dersane nizamlarına aykırı hareket
edenlerin dershane ile ilişiği kesilerek du
rum velisine bildirilir.

İzmir’de faaliyette bulunan ve ilk kı
sım 1. ve 2. sınıflarınm denkliği daha ön
ce kabul edilmiş bulunan Özel Şafak Ana
ve İlkokulunun üçüncü sınıfının resmi ilko
kullarımızın üçüncü sınıflarına denk sayıl
ması, Özel Okullar Genel Müdürlüğünün
21 Haziran 1962 tarih ve 827 sayılı teklif
yazısiyle teftiş raporu üzerine, uygun gö
rülerek keyfiyetin Bakanlık Makamının
tasvibine arzı kararlaştı.

Madde 4 — Ders ücretleri, her yıl
derslere başlamadan önce valilikçe tasdik
edilecek tarifeye göre aylık ders saati üze
rinden peşin alınır.
Madde 5 — Dersaneden ileri gelen se
beplerle yapılamayan derslere isabet eden
miktar müdavimlere geri verilir.

Uygundur.
4-7-1962

Disiplin kararı ile dersane ile ilgisi
kesilenlere peşin alman ücret geri verilmez.

Mehmet Arslantürk

Öğretim:
Madde 6 — Millî bayram ve genel
tatillere dair olan kanunda yazılı günler
de dersanede öğretim yapılmaz. Bunun ha
ricinde öğretime bütün yıl devam edilir.
Madde 7 — Dersanede öğretim mevsim
özelliğine uyularak sabah 7,30 ile akşam
19,30 arasında değişmek üzere ayarlanır.
Okul öğrencilerinin dersleri saat 19,30 dan
sonraya bırakılamaz. Her ders 50 dadika
sürer.
Madde 8 — Öğretimde resmî okul pro
gramı ve kitapları takip olunur.
Madde 9 — Öğretim karma olarak ya
pılır. Müdavimlerin yaşları ve ihtiyaçLan
ayrı guruplar halinde yetiştirilmelerini ve
ya kız ve erkeklerin ayrılmalarını gerek
tiren hallerde dersane idaresince tedbir alı
nır.
Madde 10 — Dersanenin idaresi, disip
lin ve defter tutma işleri resmi okullar
mevzuatı göz önünde tutularak hazırlanan
ve valilikçe tasdik edilen iç yönetmelik hü
kümlerine göre yönetilir.
Madde 11 — Dersanenin mesûl müdür
ve öğretmenleri özel okullar talimatnamesi
hükümleri dairesinde inha ve tayin olunur
lar.
12
— Dersanenin öğretmenlerinden
resmi ve özel okullarda vazifeli
olanlar
kendi öğrencilerine ders veremezler.
Madde 13 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış olan hususlarda, özel
okullar mevzuatına ve valilikten alınacak
emre göre hareket olunur.

Karar t: 4-7-1962

Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 181

Karar t: 4-7-1962

Konu: Özel Adana Orta Okulu ikinci
sınıfının resmi orta okulların 2.
sınıflarına denk sayılması h.
Adana’da Ahmet Küstü’nün kuruculu
ğu altında faaliyette bulunan ve orta okul
birinci sınıf mm denkliği daha önce kabul
ediımiş olan özel Adana Ortaokulu ikinci
sınıfının resmi ortaokullarımızın ikinci
sınıfına denk sayılması Özel Okullar Genel
Müdürlüğünün 21 Mayıs 1962 tarihli ve
676 sayılı teklif yazısiyle Başmüfettiş Ni
yazi Öncelay ve Müfettiş Cemile Devrim’in müşterek teftiş raporu üzerine, uygun
görülerek keyfiyetin Bakanlık Makamının
tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
4-7-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

Müdürler Komisyonu Kararı:
Karar s: 405.1-217

Karar t: 23-5-1962

Konu: Ankara Erkek Teknik Öğretmen
Okuluna bağlı II. Erkek Sanat
Enstitüsü Ağaçişleri Şubesinin
aynı öğretmen okuluna bağlı
“ Ağaçişleri Erkek Sanat Ens
titüsü” haline getirilmesi h.
Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlü-
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S a r fa : 162

ğiiniin 9 Mayıs 1962 tarihli ve 5970 sayılı
teklif yazınız incelendi; işin gereği düşü
nüldü:
Ankara Erkek Teknik Öğretmen Oku
luna bağlı II. Erkek
Sanat
Enstitüsü
Ağaç işleri Şubesinin aynı Öğretmen Oku
luna bağlı “ Ağaçişleri Erkek ;>anat Ensti
tüsü” haline getirilmesi uygun olacağına
ve gerekli tescil muamelesi yapılmak üzeıe
işbu kararımız kopyalarının Erkek Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğünce görülerek
özlükişleri Genel Müdürlüğüne
tevdiine
karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-07515

10-5-1962

5935
Konu: “Batıya Yönelirken Şinasi” ad
lı eser h.
Millî Eğitim Bakanlığı yaymevlerinde
satışı yapılan, Dr. Gündüz Akıncı
(Dil,
Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Türk Ede
biyatı Doçenti — Ankara) tarafından ya
yımlanan aşağıda adı yazılı eserin lise ve
öğretmen okulu öğrencilerine tavsiyesi uy
gun görülmüştü!’.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı:

Fiyatı:

23-5-1962
N. Adil Erkman

Batıya Yönelirken Şinasi

300 Krş.

Millî Eğitim Bakanı y.
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-07519

GENELGELER:

5936
Konu: “İlim ve Endüstri için Yüksek
İstidatlı İnsan Gücü” adlı eser
h.

ÖZEL OKULLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 500.2423

16-7-1962

5934

'

VALİLİKLERE
Giriş imtihanı yaparak öğrenci kabul
eden özel okullarımızın bu
imtihanlarda
kullandıkları testler Bakanlığımızca ince
lenmiş ve testlerden bir kısmının test tek
niğine uygun, bir kısmının ise bu bakım
dan zayıf oldukları görülmüştür.
Giriş imtihanlarının İlmî usullerle ha
zırlanmış testlerle yapılmasını
sağlamak
için özel okullarımızın Bakanlığımız Talim
ve Terbiye Dairesinin Test ve Araştırma
Bürosundan tavsiye ve vardım isteyebile
cekleri hususunun ilgililere duyurulmasını
rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

l

Millî Eğitim Bakanlığı Y'aymevlerinde
satışı yapılan, Fuat Uluğ (Gazi
Osman
Paşa, Kırlangıç Sokak No: 38 — Ankara)
tarafından yayımlanan aşağıda adı yazılı
eserin öğretmenlere tavsiyesi uygun görül
müştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı:

Fiyatı:

İlim ve Endüstri için Y"üksek İs
tidatlı İnsan Gücü
500 Krş.
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 08220

24-5-1962

5937
Konu: “Leylek Sultan” adlı piyes kitabı h.
\
Haldun
Marlalı’mn
(Devlet
Tiyatrosu

Sanatkârı — Ankara) yayımladığı aşağıda
adı yazılı piyes kitabının ilkokul öğrenci
lerine tavsiye edilmesi ve okul kooperatif
lerinde satışa konulması uygun görülmüş
tür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı:

— Fiyatı:
250 Krş.

Leylek Sultan

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08222

24-5-1962

5938
Konu: “Günümüze Hazırlanıyoruz” ad
lı kitap h.
Bakanlığımız
Yaymevlerinde
satışı
yapılan Mehmet İhsan Bulurün (Merkez
İlkokulu Müdürü, Eyüp — İstanbul) ya
yımladığı 23 Nisanla ilgili aşağıda adı ya
zılı kitabın ilgililere duyurulması uygun
görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı:

Fiyatı:

Günümüze Hazırlanıyoruz

Sayı: 660-08225

24-5-1962

5939
Konu: “Sihirli Elma” adlı kitap h.
Ahmet Kılıççının (Yreni Çocuk Yayın
ları, PJK. 35 — Manisa) yazdığı aşağıda
adı yazılı masal kitabının ilkokullara tav
siye edilmesi uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı:

Fiyatı:

Sihirli Elma

70 Krş.
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100 Krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

12

1

i

10-5-1962

23 Temmuz 1962

*

(Bu dergi 27-7-1962 de basılmıştır’)

Ankara — Millî Eğitim Basımevi

A'

T.
Mİ L L İ E Ğ İ T İ M

BA K A NL I ĞI

c

.

YAYI M

m ü d ü r l ü ğ ü n c e her hafta p a 
ZARTESİ GÜNL ERİ ÇI KARI LI R İ L
GİLİ MAKAM VE MCTESSESELERE
P ARAS I Z
GÖNDE R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONES İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSA N DIK L A Rı N DAN Bİ Rİ NE YATI RI LMALI VE
ALI NACAK MAKBUZ Mİ LLİ EĞİ Tİ M
BAKANLI ĞI YAYIM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLİ-; DERGİSİ
30 TEMMUZ 1962

CİLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlam:
Karar s: 182

Karar t: 4-7-1962

Konu: Özel Sakarya İlham Dersanesi öğre
tim yönetmeliğinin kabulü h.
Sakarya - Ankara Caddesi 88 numara
lı binada Nazife Özdemir’in kuruculuğu
altında açılmasına izin verilen Özel İlham
dersanesi öğretim yönetmeliğinin, Özel
Okullar Genel ¿Müdürlüğünün 18 Haziran
1962 tarihli ve 809 sayılı teklif yazısı üze
rine, aşağıdaki örneğe güre kabulü husu
sunun Bakanlık Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur.
4-7-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bkanı y.

ÖZEL İLHAM DERSANESİ ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİ
Kuruluş:
Madde: 1 — Sakarya - Ankara Cad
desi 88 numarada Nazife Özdemir’in kuru
culuğu altında açılan “ Özel İlham Dersanesi’nin gayesi, İlk, Ortaokul, Kız ve Er
kek Sanat Enstitüleri öğrencileri ile Lise
sınıflarındaki
öğrencileri zayıf oldukları
derslerden imtihanlara hazırlamak, yaban
cı dil öğretmek, yüksek okulların giriş im
tihanlarına hazırlamak, dışardan imtihan
lara gireceklerin noksan bilgilerini tamam
lamaktır.
x
Madde: 2 — Dersane, mesul
tarafından idare edilir.

müdürü

Kayıt ve Kabul:
Madde: 3 — Dersaneye alınacaklardan
aşağıdaki belgeler istenir:
a)
b)
c)
d)
kâğıdı.

Nüfus cüzdanı örneği,
Öğrenim belgesi,
Sağlık ve aşı raporu
Lsülüne göre düzenlenmiş iyi hâl

(Öğrenci olanlardan bu belgeler aran
maz.)
Madde: 4 — Mecburi öğrenim çağında
olupta ilkokula devam etmiyenler dersa
neye alınamazlar.
Ücret:
Madde: o — Ders ücretleri, her yıl
derslere başlamadan önce Valilikçe tasdik
edilecek tarifeye göre ders saati üzerinden
aylıkveya kurs sonuna kadar hesabı ile
peşin alınır.
Madde: 6 — Dersane, ilgili makamlar
ca sıhhi tatil kararı dışında her ne sebeple

olursa olsun kapatıldığı takdirde, peşin alı
nan ücretlerden dersi yapılmayan saatlere
isabet eden miktar müdavimlere geri ve
rilir (Disiplin kararı veya kendi arzusiyle
ilgisi kesilenlerin peşin alınan ücretleri ge
ri verilmez).

SAYI: 1214
yılı teklif yazısı üzerine aşağıdaki örneğe
göre kabulü hususunun Bakanlık Makamı
nın tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
4-7-1962
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bkanı y.

Öğretim:
Madde: 7 —- Resmi tatillere dair olan
Kanunda yazılı günlerde öğretim yapılmaz.
Bunun haricinde bütün sene öğrenime de
vanı olunur.
{Madde: 8 — Dersanede öğretim saat
8.30 da başlar, 19.30 da biter
Her ders
50 dakikadır.
Madde: 9 — Öğretimde Resmi okul
programları ve kitapları takip olunur.
Derslerde bulundurulması gereken ders
vasıtaları, dersane idaresince zamanında
temin olunur.
Madde: 10 — Öğretim karma olarak
yapılır. Müdavimlerin yaşlan ve ihtiyaçla
rı ayrı gruplar halinde
yetiştirilmelerini
veya Kız ve Erkeklerin ayrılmalarını ge
rektiren hallerde dersane idaresince tedbir
alınır.
Madde: 11 — Dersanenin idare, disip
lin, defter ve dosya tutma işleri, resmi okuliarmevzuatı gözönünde tutularak hazırlanıp
Valilikçe tasdik edilecek iç yönetmelik hü
kümlerine göre yürütülür.
Öğretmenler:
Madde: 12 — Dersanenin mes’ul mü
dürü ve öğretmenleri, öğretmenlik yetkisi
olanlar arasında inha ve tayin olunurlar.
Madde: 13 — Dersanenin mes’ul mü
dür ve öğretmenleri arasında aynı zamanda
resmî ve özel ilkokullarda vazifeli olanlar
dersanede kendi sınıf öğrencilerine ders
veremezler.
Diğer işler:
Madde: 14 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış olan hususlarda özel
okullar mevzuatına ve valilikten alınacak
emre göre hareket olunur.
Madde: 15 — Bu yönetmelik 4-7-1962
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Karar s: 185

Karar t: 4-7-1962

TEZEL ÖZEL DERSANESÎNlN
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Kuruluş:
Madde 1 — İstanbul Kadıköy’de Güzin
Tansıker tarafından açılan özel Tezel dersanesinin gayesi, ilk, orta, Mse ve muadili
okul öğrencileri ile bilumum
isteklilerin
lisan, matematik ve fen derslerinden müş
küllerini halletmek, bilgilerini
arttırmak
ve öğrenim ihtiyaçlarına cevap vermektir.
Madde 2 — Dersane, mesul müdürü
tarafından idare edilir.
Kayıt ve Kabul:
Madde 3 — Dersaneye, öğrenci vas
fım taşıyanlarla 4. maddede belirtilen bel
geleri ilbraz edenler alınırlar.
(Madde 4 — Dersaneye devam etmek
isteyenlerden şu belgeler istenil':
a)
b)
c)
d)
kâğıdı

Nüfus cüzdanı (aslı veya, örneği)
Öğrenim belgesi
Sağlık ve aşı raporu
Usulüne göre düzenlenmiş iyi hal
(öğrenci olanlardan istenmez).

Ücret:
Madde 5 — Her yıl derslere başlama
dan önce Valilikçe tasdik edilecek tarifeye
göre ve ders saati üzerinden aylık hesa
biyle (veya on ders esası) üzerinden peşin
tahsil edilir.
Madde 6 — Dersane, ilgili makamlar
ca alınacak sıhhi tatil karan dışmda her
ne sebeple olursa olsun kapatıldığı tak
dirde, peşin alınan ücretlerden ders yapılmıyan saatlere isabet eden miktar müda
vimlere geri verilir. Disiplin karan ile il
gisi kesilenlerle kendiliğinden dershaneyi
terkedenlere, peşin alınmış olan ücretleri
iade edilmez.
Öğretim:

Konu: Kadıköy’de açılan özel Tezel
Dersanesi öğretim yönetmeli
ğinin kabulü h.

Madde 7 — Öğretim, takvim
yılına
göre olup devamlıdır. Ancak millî bayram
ve genel tatillere dair olan kanunda yazılı
olan günlerde öğretim yapılmaz.

İstanbul - Kadıköy Altıyol Şems-itap
Sokak 25/3 numaralı binada Güzin Tansıkerin’iıı kuruculuğu altında açılmasına izin
verilen Özel Tezel Dersanesi öğretim yö
netmeliğinin, Özel Okullar Genel Müdür
lüğünün 6 Haziran 1962 tarihli ve 770 sa

Madde 'S — Derslerin günün hangi
saatinde yapılacağı, haftada okutulacak
derslerin çeşitleriyle saat tutarları, Millî
Eğitim Müdürlüğünce tasdik edilecek gün
lük vakit ve haftalık dsrs dağıtma cetvel
lerine göre yapılır.
Okul
öğlencilerinin

Sayfa: 164

Mîllî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

dersleri, saat 19,30 dan sonraya bırakılmaz,
ders süresi 50 dakikadır.
Madde 9 — Öğretimde resmi okul pro
gramları ile ders kitapları takip olunur. Bu
husus için gerekli malzeme ve araçlar,
dersane idaresince sağlanır.
Madde 10 — Öğretim karma olarak
yapılır. Ancak müdavimlerin
yaşları ve
ihtiyaçları ayrı guruplar halinde yetişme
lerini ve cins ve farkına göre ayrılmaları
nı gerektiriyorsa Dershane idaresince ¡bu
na göre tedbir alınır.
idare ve Disiplin:
Madde 11 — idare, disiplin, defter ve
dosya tutma işleri, resmi okullar mevzu
atı.
gözönünde tutularak hazırlanıp Vali
likçe tasdik edilecek iç yönetmelik hüküm
lerine göre yürütülür.
Öğretmenler:
Madde 12 — Dersanenin mesul mü
dürü ve öğretmenleri, Özel Okullar ta
limatnamesi hükümleri dairesinde öğret
menlik yetkisi olanlar arasından inha ve
tâyin olunurlar.
Madde 13 — Dershanenin öğretmenleri
arasında aynı resmî ve özel diğer okullar
da vazifeli olanlar; bu dersanede kendi
dershanenin öğrencilerine ders veremezler.
Madde 14 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış hususlarda, özel okullar
yönetmeliği ve valilikten alnacak emre gö
re hareket olunur.
Madde 15 — Bu yönetmelik 4-7-1962
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Karar s: 186

Karar t: 7-7-1962

Konu: “ Özel Eğitime Muhtaç
lar Yönetmeliği” h.

Çocuk

İlköğretim Genel Müdürlüğünün 30
Aralık 1961 gün ve 54061 sayılı teklif ya
zısı üzarine “ Özel Eşitime Muhtaç Ço
cuklar Yönetmeliği” nin aşağıdaki örneğine
göre kabulü hususunun Bakanlık Makamı
nın tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
6-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu
hükümlerine göre hazırlanan
ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR
y ö n e t m e l iğ i

Madde 1 — Özel Eğitime muhtaç ço
cukların eğitim ve öğretimi için ihtiyaca
göre, özel eğitim okulları ve sınıflan açı
lır veya gezici öğretmenler görevlendirilir.
Madde 2 — Özel eğitim Okulları ve
sınıfları Millî Eğitim Bakanlığının müsaa
desiyle özel teşebbüslerce de açılabilir.
I. Özel Eğitim Okulları
Madde 3 — Özel eğitim okullan, her
anza grupu için ayn ayrı olmak üzere açı
lır. Bu okullar gündüzlü, yatılı veya gün
düzlü ve yatılı olabilir.
Madde 4 — Üstün
zekâlı ve üstün
özel yetenekli çocuklar için de özel eğitim
okulları açılabilir.
Madde 5 — Özel eğitim okulları, ana,
ilkokul ve çok gayeli orta öğretim kısımlanm ihtiva eder.
Madde 6 — Özel Eğitim Okulları, ter

30 Temmuz 1962

cihan şehir kıyılarında geniş arazi üzerinde
herhangi bir vatandaş tarafından görülen
kurulmalıdır. Bu okulların kurulacağı yer
özel eğitime muhtaç çocukıar mahaliin
ler, okulun şehlân sosyal hayatı ile teması
İlköğretim Kuruluna, İlköğretim Kurulu
nı güçleştirecek uzaklıkta olmamalıdır.
nun bulunmadığı yerde Bucak veya ilçe
Madde 7 — Özel Eğitim Okullarının
İlköğretim
Kurullarına yazılı veya sözlü
öğrenci kadroları özür çeşidine göre 150 olarak bildirilir. Bildiriyi alan İlköğretim
200 ü geçmemelidir.
Kuıuiu Başkanı tarafından çocuğun yaşı,
Madde 8 — Özel Eğitim Okullarına,
anzası, aile durumu ve yeri hakkında ge
Eğitim ve öğretim ihtiyaçları normal okul
rekli bilgiler güvenilir kaynaklardan elde
lar ve özel sınıflarda karşılanamıyan çocuk
ediieı ek en kısa zamanda M i l ¡î Eğitim Mü
lar kabul edilir.
dürlüğüne duyurulur.
9
— Özel Eğitime muhtaç çocuklara
Madde 18 — Millî Eğitim Müdürlü
mahsus her cins okulun öğretim program
ğünde, Özel Eğitime muhtaç
çocukların
lan ile yönetmelikleri Bakanlıkça ayrıca
durumlarım incelemek ve yerleştirilecek
hazırlanır.
leri eğitim kurumiarını kararlaştırmak üze
re sıra ile aşağıdaki kımseier
rilir:

II. Özel Eğitim Sınıfları
Madde 10 — Özel Eğitim sınıflan, ay
rı arıza grupuııa dahil ortalama on öğren
cinin bulunduğu merkezlerde, normal öğ
retim yapan ve imkânları müsait olan okul1ar içinde açılır. Bu sınıflar mümkün oldu
ğu takdirde ayn okullarda açılır.
Çift arızalı veya ek özel ferdi bakıma
ihtiyaç gösteren öğrenciler özel sınıfa alın
mamalıdır.
Madde 11 — Uzun süreli olarak hastahanelerde bakıma muhtaç çocuklar için, hastahanelerin çocuk ve ortopedi servisleri
içinde de özel sınıflar açılabilir.
Madde 12 — Özel sınıflann mevcudu,
Körler ve az görenler için 10-15 sağırlar ve
ağır işitenler için 10-15, Ortopedik ârızası bulunanlar için özel durumlarına göre
5-15, geri zekâlılar için 15-20 olarak düşünülmalidir.
Madde 13 — Üstün zekâlı ve üstün
özel yeteneklere sahip çocuklar içinde özel
sınıflar açılabilir.
Madde 14 — Bu sınıflardaki çocuk
lara anzalannm mahiyetine göre gerekli
özel araçlar sağlanır. Bu sınıflar tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflar esaslarına göre
yürütülür, öğrenciler özel teknik ve met
otları gerektiren derslerini özel öğretmen
leri ile özel sınıflarında yaparlar. Diğer
dersler ve faaliyetleri normal sınıf arka
daşları ile birlikte yaparlar.
III. Gezici Özel Eğitim Öğetmenlikleri
Madde 15 — A_nzalarınm derece ve çe
şidi yönünden normal okulların normal sı
nıflarında yetiştrilmeleri mümkün olan özel
eğitime muhtaç öğrencilerin eğiti mve öğ
retimleri gezici özel eğitim öğretmenleri
vasıtasiyle yapılır. Bu şekildeki eğitim öğ
retim imkânlarından aşağıdaki özel grup
lara giren öğrenciler faydalanırlar.
a) Üstün zekâlı ve üstün özel yete
nekli çocuklar, körler ve az görenler; sa
ğırlar ve ağır işitenler, konuşma anzası,
mahdut ortopedik anzası olanlar (topal,
çolak, kambur, hafif ferçlilik gibi)
ağır
öğrenenler.
b) A ynca mühim hastalıklan bulunan,
uzun süreli ev ve hastahane tedavisine
muhtaç olan öğrenciler de gezici özel eği
tim öğretmenlerinin hizmetlerinden fayda
lanırlar.
IV. Özel Eğitime muhtaç
tesbit ve Yerleştirilmesi

çocukların

Madde 16 — Okuma çağında ve okul
öncesi çağda özel eğitme muhtaç çocuklar
her yıl mecburi ilköğretim çağındaki çocuklann sayımı sırasında tesbit olunur.
Madde 17 — Öğretmen, Zabıta, Devlet
ve Belediye memurlan ile muhtarlar v e y a

görevlendi

a) Rehberlik ve Araştırma Merkezin
deki görevliler,
b) Okul Psikoloğu,
c) Özel Eğitim Müfettişi,
d) Gezici özel eğitim öğretmenleri,
e) Özel eğitim kurumlan müdür, mü
dür yardımcıları ve öğretmenleri,
f ) Özel sınıf öğretmenleri,
g ) İlköğretim müfettişleri,
h) İlköğretim müdürleri.
Madde 19 — 18. Maddede belirtilen
görevlilerden özel eğitime muhtaç çocuk
ların buıunduğu yere en yakın olanı duru
mu inceler ve gerekirse okul psikoloğu,
rehberlik merkezi görevlileri ve doktor gi
bi teknik uzmanlarında düşüncelerini ala
rak çocuğun yerleştirileceği kuıum hakkmdaki teklifini mahallin ilköğretim veya
millî eğitim müdürlüğüne yapar.
Madde 20 — Özel eğitime muhtaç ço
cukların yerleştirilmesi ile ilgili raporlar
millî eğitim
müdürlüğünün veya bu işle
görevlendireceği yardımcısının başkanlığın
da il merkezindeki özel eğiti muzmanları ve
okul doktorundan teşekkül edecek bir ku
rulca incelenerek karara bağlanır. Bu su
retle il içinde bulunan özel eğitim tedbir
lerinden hangisinin çocuğun
ihtiyaçlarım
karşılamaya elverişli olduğu tesbit ve öğ
retim yılı başında öğrencinin buraya deva
mı temin edilir.
Madde 21 — Yaşı 11 ve daha yukarı
olan özel eğitme muhtaç öğrenciler gün
düzlü ve yatılı özel eğitim kurunılarının
orta kısımlarında 222 sayılı kanununun 11.
maddesi gereğince açılacak özel yetiştirici
kurslar ve sınıflarda yetiştirilirler.
Madde 22 — Eğitim ve öğretimleri il
içinde bulunan özel eğitim kurumlan ile
karşılanmıyacak çocuklar için Millî Eğitim
Bakanlığına teklifte bulunulur.
Madde 23 — Özel eğitime muhtaç çocuklann teşhisi ve yerleştirilmesi ile ilgili
incelemelerde, 6972 sayılı kanuna dayanı
larak hazırlanmış olan yönetmeliğin 52, 53
ve 54. maddeleri gereğince kurulmuş ve
kurulacak olan müşahade istasyanlarından
da faydalanılır.
Madde 24 — özel eğitim kurumu mü
dürleri veya özel özel eğitim sınıf öğret
menleri, eğitim ve öğretim
sorumluluğu
kendilerine verilen öğrenciler hakkında 21.
maddede belirtilen kurulca verilen kararla
rın değiştirilmesi hususunda teklifte bu
lunmaya yetkilidirler.
Madde 25 — Yerleştirilmelerinde ih
tilâf çıkan çocukların durumları, okul mü
dürünün de katılacağı ilgilerden teşekkül
eden ve 21. madde de belirtilen komisyon
da tetkik edilerek kesin karara başlanır.
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Madde 26 — Arızalanılın çeşidi ve de
Madde 32 — öğrenimlerini bitiripte
recesi özel eğitimden faydalanmalanna im
daha yüksek bir öğrenime devam etmeye
kân vermeyen ve ancak özel bir kurumda
cek olan öğrencilerin, Sağlık ve Sosyal
devamlı bir bakım ve yardıma ihtiyaç gös
Yardım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı veya
teren çocuklar, belediyeler kanununun 15.
Özel Sosyal Yardım Kuramlarınca acıta
ve 45. fıkraları ve Umumi Hıfzısıhha ka
cak rehabilitasyon merkezlerinde iş eğiti
nununun 3. maddesinin 13. fıkrası hüküm
mi görmeleri ve işe yerleştirilmeleri husu
lerine müsteniden belediyeler ve Sağlık ve
sunda, bitirdikleri okul yöneticileri ilgili
Sosyal Yardım Bakanlığınca açılacak özel
lerle iş birliği yaparlar,
müesseselerde bakılıp korunurlar.
V. REHBERLİK MERKEZLERİ
¡Madde 27 — Yerleştirilecek çocuk sa
yısı mevcut özel eğitim ve öğretim im
Madde 33 — Özel Eğitime muhtaç çokânlarından fazla olduğu takdirde seçim ve
cuklann durumunu incelemek, teşhis et
yerleştirme her gurup için müracaat ta
mek yerleştirilecekleri kurumlan kararrihi gözönüne alınara kşu öncelik sırasına
laştmnak, gerekli tedavi ve rehberliği sağ
lanmak ve her basamaktaki okullann reh
göre yapılır:
a) İlköğretim çağma henüz girmiş,
berlik işlerinde iş birliği yapmak ve okul
birden fazla arızası ve eğitim ve öğretimi
lara rehberlik konusunda gerekli
teknik
ni zorlaştıracak herhangi bir durumu bu
yardımları sağlamak amacıyla ihtiyaç gö
lunmayan, aynı zamanda
korunmaya da
rülen yerlerde rehberlik merkezler açılır.
muhtaç olan çocuklar.
Madde 34 — Rehberlik ve Araştırma
b) İlköğrenim çağma henüz girmiş,
Merkezleri nüfusu 70000 den fazla
olan
birden fazla arızası ve eğitim ve öğretimi
tam teşkilâtlı sağlık merkezleri bulunan
ni zorlaştıracak herhangi bir durumu bu
yerlerde kurulur. Nüfusu ve. okul
sayısı
lunmayan çocuklar.
birden fazla Rehberlik merkezine ihtiyaç
e)
Birden fazla amzası bulunmayan ve gösteren yerlerde ihtiyaca göre birden faz
ilkokula giriş yaşım 1 ilâ en çok 4 yıl ge
la merkez açılabilir.
çirmiş olan özel eğitime ve korunmaya muh
Madde 35 — Rehberlik ve Araştırma
taç çocuklar.
Merkezleri kurulduktan
bölgelerin
köy,
d) — Birden fazla anzası bulunmayan
ilce ve şehirlerindeki okullarda kendileri
ve okula giriş yaşını 1 ila 4 yıl geçirmemiş
ne düşen görevleri yerine getirebilmek için
olan özel Eğitime Muhtaç Çocuklar.
gezici ekipler kurar ve muntazam ziyaret
e) Birden fazla arızası bulunupta eği
lerle bütün bölgenin rehberlik hizmetleri
tim ve öğretimleri mümkün olanlar.
ni karşılar. Okulların rehberlik teşkilâtı
ile işbirliği yapar.
Madde 28 — Normal okullarda eğitim
Medde 36 — Rehberlik ve Araştırma
ve öğretimleri sağlanmıyan özel eğitime ve
Merkezleri gerekli test araçlannın sağlan
korunmaya muhtaç çocuklar, bulundukları
ması, iş başında yetiştirme ve ilgili olduk
yerlerde özel sınıf açılmamış ise ilin özel
ları konularda araştırma yapmak hususun
yurtlarında, aileler yanında, yetiştirme
da Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbi
yurdunda barındırılmak suretiyle il ve ilce
ye Kuruhı Test ve Araştırma Bürosuna
merkezlerindeki özel sınıflara devam ettiri
bağlıdırlar.
lirler.
Madde 37 — Rehberlik ve Araştırma
Bunlardan ailelerinin maddi durumla
Merkezinin çalışmaları mevcut özel yönet
rı elverişli olanların bakım masrafları ta
meliğine göre yürütülür.
mamen veya kısmen aileleri
tarafından,
Madde 38 — Gerek Rehberlik mer
olmıyanlann ise 222 sayılı kanunda belirti
kezlerinin, gerek özel eğitim okul veya
len sosyal yardım ödeneğinden bu maksat
müesseselerinin ihtiyacı olan bu türlü
için, vilâyet Çocukları Koruma Birliğine
araç ve gereçlerin bir plân dahilinde tes
ayrılacak fondan karşılanır.
hiri ve temin: işiyle Bakanlığın özel eği
Madde 29 — Yatılı özel eğitim okul
timle ilgili dairesi meşgul olur.
larında yetiştirilen öğrencilerin bakım ve
Madde 39 — Özel eğitim müesseselebarındırma giderleri, ailelerinin madi duru
rinde bulundurulması gereken asgari araç
mu elverişli ise ailelerince değilse ilköğre
ve gereç listeleriyle bu müesseselerde ça
tim sosyal yardım ödeneğinden karşılanır.
lışan teknik eleman ve öğretmenlerin ve
Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve
müesseselerde okuyan
öğrencilerin
özel
barındırma giderleri, bağlı bulundukları
eğitimle
ilgili
ihtiyaç
listeleri
bu
okulların
kurumlarca ödenir.
özel yönetmeliklerinde ayrı ayrı belirtilir.
Madde 30 özel eğitim okul veya sınıf
Madde 40 — özel Eğitim Danışma Ku
larım bitiren öğrencilerin devam edecek
leri normal okullardaki özel eğitim ve öğ
rulu:
retim ihtiyaçları bitirdikleri okullar, gezi
a) özel Eğitim Danışma Kurulu, özel
ci özel eğitim öğretmenleri ve diğer özel
eğitim alanına personel yetiştiren yüksek
eğitim görevlilerinde sağlanır.
öğrenim kuramlarından iki ve Talim Ter
biye kurulunun özel eğitim alanında yet
Medde 31 — Özel eğitim okullarım
kili üyelerinden üç kişi olmak üzere beş
bitiripte daha yüksek normal örenim ku
kişiden ibarettir.
'
ramlarına. devam eden özel eğitimi muh
taç öğrencilerden korunmaya muhtaç olan
b) Danışma Kurulu Üyeleri, ilköğre
ların her türlü eğitim masrafları 6972 sa
tim Genel Müdürlüğünün Teklifi ve Ba
yılı kanun hükümleri gereğince bağlı ol
kanlık onayı ile seçilir, üyelerden birinin
duktan korunmaya muhtaç çocukları ko
ayrılması halinde en geç bir ay içinde ye
ruma birliklerince sağlanır. Bu durumda
nisi atanır.
olupta korunmaya muhtaç olmayanların
c) Danışma Kurulu, en az üç ayda bir
özel eğitim araçları mezun
oldukları
toplanarak özel eğitim işlerini plânlanması,
özel Eğitim okullannm döner sermayeler
gelişmesi, personel yetiştirme ve uygula
ya okul ve öğrencileri koruma demekleri
ma ile ilgili problemlerin çözülme gibi ko
tarafından bedeli karşılığında temin edi
nularda gerekli incelemeleri yapıp daire
lebilir.
sine tekliflerde bulunur. Mevcut mevzuat
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çerçevesi içerisinde gerekli işlemler yapıl
dıktan sonra teklifler uygulanmaya konu
lur.
Madde 41 — Millî Eğitim Müdür Yar
dımcılarından, özel eğitim alanında bilgi
ve tercübesi olanlardan birsi il özel eğitim
işlerinin
yürütülmesiyle görevlendirilin*.
Madde 42 — özel Eğitim Teftişi:
Her ilde özel eğitim alanında gerekli
özel eğitim ve tecrübeyi kazanmış olan bir
müfettişe bu görev verilir. İlin durumu ve
şartlar imkân veriyorsa münhasıran ilin
bütün özel eğitim hizmetlerini düzenlemek
ve özel eğitim personelini iş başında yetiş
tirmek ve teftiş etmek gib hizmetler bu
müfettiş tarafından yürütülür.
Madde 43 — Gezici Özel Eğitim ö ğ 
retmeni :
a) Normal okullara yerleştirilmiş olan
veya evlerinde, hastahanelerde yetiştiril
meleri gereken özel eğitime muhtaç çocuk
ların eğitim ve öğretimleri ile ilgili husus
ları düzenleyip yürütür. Gezici özel eğitim
öğretmenlerine en çok 15 öğrenci verilir.
b) Gezici özle eğitim öğretmenleri,
her öğrenciyi haftada; şehirlerde en az üç
defa, köylerde en az bir defa ziyaret ede
rek arızası ile ilgili teknik bilgi ve beceri
leri kazandırır.
Madde 44 — özel eğitim öğretmenle
rinde aranacak vasıflar:
a) özel eğitim kuramlarına atanacak
öğretmenler, ilk veya orta okullarda en az
iki yıl başarılı öğretmenlik yaptıktan son
ra, çalışacağı özel eğitim alanında özel bir
şekilde yetiştirilmiş olmalıdır.
b) Özel eğitim sınıflarında görevlen
dirilen öğretmenler vazife gördükleri okul
müdürlüğüne bağlıdırlar.
Madde 45 — Okul Psikoloğu:
Okul Psikoloğlan Rehberlik merkezi
nin bulunmadığı yerlerde
Millî
Eğitim
Müdürlüğüne bağlı olarak; rehberlik mer
kezinin bulunduğu yerlerde ise rehberlik
merkezi bünyesinde vazife görürler.
Okul Psikoloğu aşağıdaki işleri yapar:
a)
Çocukların zihin kabiliyetleri
ile
başarı seviyelerini tesbit maksadı ile ferdi
ve grup zekâ feslerini tatbik eder ve yo
rumlar.
(b) Korunmaya ve özel eğitime muhtaç
çocukların görme ve işitme gücünü ve di
ğer özelliklerini ölçen aletleri kullanır. Bu
gibi çocukların gerekli müesseselere yer
leştirilmeleri hususunda muhalâasmı bil
dirir.
c) Türlü güvenilir metot ve teknikler
le çocukların şahsiyet özelliklerin araştır
maya çalışır.
d) Başarı tesierinin hazırlanmasında
değerlendirme
tekniklerinin
kullanılma
sında, okul ve sınıf öğrencilerinin başarı
ve verimlerini taşhis ve değerlendirmede
öğretmen ve idarecilere yardımda
bulu
nur.
c)
Grup ve fertlerin eğitim ve intibak
güçlüklerinin giderilmesinde ve okuldaki
ruh sağlığı faaliyetlerinin düzenlenmesin
de okul personeline yardımda bulunur.
f) Okullarda başarı sağlamıyan öğren
cilerin teşhisi ve başarısızlıklarının gide
rilmesi için alınması gerekli tedbirleri il
gilere bildirir ve tedbirlerin alınmasında
yardımcı olur.
g ) Okulların karşılaştıkları güçlükle
rin ve okullarda ruh sağlığının gerçekleş-
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tirilmesi maksadiyle öğretmenler, ana ba
balar, idareciler ve diğer iğili teşekkül
lerle işbirliği yapar.
Ih) Ders, okul ve meslek seçmede ve
şahsi meselelerini çözmede öğrencilere ve
ana babalarına yardımlarda ve rehberlikte
bulunur.
Madde 46 — Sosyal Yardımcı:
Sosyal yardımcılar, ¡konulmaya ve özel
eğitime muhtaç çocukların okul ve aile
çehrelerinde gerekli incelemeleri yapmak,
kuramlara
yerleştirilmelerinde
yardım
larda bulunmak, okul ve aile arasındaki
bağları ve anlayış birliğini geliştirmek öğ
rencileri yerleştirilecekleri iş
yerlerinin
tesbiti ve okula d :ıvam işlerinin talibi ile
görevlidir. Sosyal yardımcılar,
rehberlik
Merkezleri, Millî Eğitim Müdürlüğüne ve
ya büyük münferit okullara bağlıdırlar.
Madde 47 — Rehberlik İşleri Görevli
leri :
Rehberlik İşleri Görevlileri,
Okulla
rın, özel eğitim kuramlarının eğitim ve
meslek rehberliği ile ilgili işlerini düzen
lemek ve yürütmekle görevlidir.
Bunlar
rehberlik Merkezlerine, Millî Eğitim Mü
dürlüğümle veya münferit büyük okullara
bağlı olarak çalışırlar.
Madde 48 — ölçme ve Değerlendirme
Görevlisi:
Ölçme ve değerlendirme görevlisi, özel
eğitime ve korunmaya muhtaç çocukların
teşhisi, yerleştirilmesi ve öğrencilere reh
berlik hususunda gerekli bilgileri toplamak
maksadiyle mevcut psikolojik testleri uy
gular ve yorumlar, ölçme ve değerlendir
me görevlileri rehberlik Merkezlerine, Mil
lî Eğitim Müdürlüğüne veya münferit bü
yük okullara bağlı olarak çalışırlar.
Madde 49 — Özel eğitim ve rehberlik
alanlarının çeşitli basamaklarında
görev
alacakların, özel bir eğitim görmeleri ge
rekir.
Madde 50 — Sıra beklenmesi gereken
şehirlerdeki özel eğitim kuramlarına sıra
dışı atanan öğretmenlerden, kendi istek
leri ile bu kuramlardan ayrılmak isteyen
ler geldikleri okullardaki eski görevlerine
veya başka bir il emrine nakledilirler.
Madde 51 — Özel eğitim kuramların
da çalışan öğretmen ve idareciler bu okul
larda en az üç yıl çalışmadan diğer okul
lara nakil için sıraya alınmazlar.
Madde 52 — Mali hükümler:
Özel eğitim kuramlarının inşası, mev
cutlarının tadil ve onarım, lüzumlu ders
araçlarının temini için gerekli ödenek ile
sosyal yardım ve donatım ödeneği 22 sayı
lı kanunun 73. maddesi ile 6972 sayılı ka
nunun ilgili hükümlerince ayrılan fondan
sağlanır.
Madde 53 — Bu yönetmelik. 6/7/1962..
tarihlerinden itibaren yüralüğe girer.
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5940
Konu: 6867 sayılı kanuna göre sevk tehiri
talebinde bulunan öğretmenler h.

Millî Eğitim Bakanlığı Seferberlik ve
Askerlik Ö. Gn. Md. ne
Bakanlığımızca vaki teklif üzerine ge
rek ilkokullarda ve gerekse ortaokullarda
öğretmenlik görevini deruhte edenlerin as
kerlik kanununun 86 ve 89 uncu maddele
rine tabi olmamak şartı ile 6867 sayılı ka
nun gereğince askere celp ve şevkleri geri
bırakılmaktadır.
Her bir şahsa ait ikmal edilmesi lü
zumlu olan belgeler meyanmda Millî Eği
tim Müdürlüklerince askerlik şubelerinden
istenilen askerlik kanarlarında şahısların
yoklama kaçağı veya bakaya durumunda
olup olmadığı sarih olarak belirtilmediğin
den Başbakanlığımızca askerlik
şubeleri
arasında uzun yazışmalar devam etmek
tedir.
Bademe Millî Eğitim Müdürlüğü veya
Memurluklarınca sevk tehiri talebinde bu
lunan şahıslara ait askerlik şubelerinden
istenilen askerlik kararlarında
şahısların
halen 86 veya 89 uncu maddeye tabi olup
olmadığının ve haklarında daha evvel M. S.
Bakanlığınca sevk tehiri işleminin yapılıp
yapılmadığı hususların tebarüz ettirilmesinnin Millî Eğitim teşkilâtına yayınlan
masını arzederim.
SÜLEYMAN ÖZDEMÎR
Kurmay Albay
Merkez Dairesi Bşk.

SEFERBERLİK VE ASKERLİK
ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 494.1043

23. Temmuz 1926

5941
Konu:

Sevk tehirlerindeki askerlik kara
rı h.
VALİLİKLERE

6867 Sayılı kanuna göre sevk tehiri
teklifinde bulunulan, îlk, Orta, Lise ve den
gi okul öğretmenlerinin sevk terihi için lü
zumlu olan belgeler meydanında askerlik
şubelerinden istenilen askerlik kararların
da şahısların yoklama kaçağı veya bakaya
durumunda olup olmadıklarının ve
daha
evvel haklarında sevk tdhiri işlemi yapılıp
yapılmadığının belirtilmesi gerektiğine da
ir Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvet
leri Komutanlığı Merkez Dairesi Başkan
lığından
alman
6-7-1962
tarih
ve
4283-7.9/28-71.E/5 (B.2-Bek.) sayılı yazı
sının örneği yukarıya çıkarılmıştır.
1-4-1957 tarih ve 949 sayılı Tebliğler
Dergisinde yayınlanan 4379 sayılı genelge
nin sevk tehir muameleleri kısmının 3.
maddesinin a fıkrasında belirtilen Asker
lik Şubelerine yazılacak yazılarda yoklama
kaçağı veya bakaya durumunda olup olma
dıkları ve haklarında daha evvel sevk te
hiri kararı alınıp alınmadığı hususlarının
da ilâvesinin ilgili Okul Müdürlükleri ile
İlköğretim Müdürlüklerine tebliğini
rica
ederim.
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y.

MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 420-637

21 Haziran 1962

5942
Konu: VII. Millî Eğitim Şurası Çalışma
larından olarak kütüphaneler h.
VII.
Millî Eğitim Şurası Çalışmala
rından olarak Kütüphaneler Komitesince
Hazırlanan ‘‘Kütüphaneler Komitesi
Ra
poru” Kültür İşleri ve Güzel Sanatlar
Koordinasyon grubunca da uygun görül
müş ve VII. Millî Eğitim şurasına sunula
rak gerekli komisyonlarda inceledikten
sonra Şura Genel Kurulunca da kabul edi
lerek yüksek makamlarının da onayı ile
kesinleşmiş bulunmaktadır.
Kütüphane! Komitesi raporunun
10
yıllık plânlama devresinde kütüphaneleri
miz teşkilâtının raporda kabul edilen esas
lara göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu
cümleden olarak imkân ve şartların müsa
it bulunduğu il ve bölgelerde il ve bölge
Halk kütüphaneleri teşkilâtının kurulması
icap etmektedir. Buna göre;
I
— îstanbul Bayazit Genel Kütüphane
si adının “ îstanbul Bayazit Davlet Kütüp
hanesi” ve Müdürlüğünün de
“ îstanbul
Bayazit Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü”
olarak değiştirilmesi,
a) îstanbul Bayazit Devlet Kütüpha
nesinin “ Nazari ve tatbiki ilimlerde ve
özellikte humanizma alanında halkın, res
mî ve hususi kuramların her türlü araştır
malarım mümkün kılacak Türkçe ve ya
bancı dillerdeki lüzumlu eserleri toplaya
rak umumun istifadesine sunmakla,,
gö
revlendirilmesini,
b) îstanbul Bayazit Devlet Kütüpha
nesi Müdürlüğünün yönetmeliğini hazırla
yarak onanmak üzere Bakanlığımıza gön
derilmesini,
c) Bu Kütüphane bünyesinde bulunan
cilt atölyesinin eskiden olduğu gibi bölge
cilt atölyesi hizmetine devam etmesini,
II — îstanbul Süleyman!ye Genel Kü
tüphanesi Müdürlüğünün Süleymaniye Kü
tüphanesi Müdürlüğü olarak değiştirilme
sini,
a) Süleymaniye Kütüphanesinin İstan
bul Yazmalar Merkezi 'haline getirilmesi
ve bu Kütüphane Müdürlüğüne Klâsik Kü
tüphanelerimi zd sen.
il — Ayasofya Kütüphanesi
lüğünün,

Müdür

2 — Köprülü Kütüphanesi Müdürlüğü
nün,
3 — Nuruosmaniye Kütüphanesi Mü
dürlüğünün,
4 — A tıf Efendi Kütüphanesi Başmemurluğunun,
5 — Ragıp Paşa Kütüphanesi Müdür
lüğünün bağlanmasını,
b) Süleymaniye Kütüphanesinin “ İs
lâm kültürü ile ilgili yayımları bünyesinde
toplamak, kütüphanesinin ve bağlı kütüp
hanelerin yazma koHeksiyonlannın özellik-

«r
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terine göre kataloglarını yapmak ve yayım
lamak, Üniversite, Müze ve Belediye Kü
tüphaneleri dahil, İstanbul kütüphaneleri,
yazma kolleksiyonl arının toplu kalaloğunu
yapmak, İstanbul dışındaki kütüphanele
rimizde bulunan yazma kolteksiyonlann
toplu katalogunu hazırlamak, bu arşivden
ilim âleminin istifadesini sağlamak, yazma
kolleksiyonl arından istifadenin devamım
sağlamak üzere ve koruyucu ve kurtarıcı
tedbirleri almak ve gerekli tesisleri kur
makla” görevlendirilmesini,
III — İstanbul İl Halk Kütüphanesi
olarak Fatih Millet Kütüphanesi Müdür
lüğünün teşkilâtlandırılmasını,
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ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

öğretmenler Kurulunda okunarak gereği
nin ona göre yapılmasını rica ederim

Nakil..... Şubesi

Not: Bu genelge İlimizdeki her dere
cedeki okul ve müesseselerdeki öğretmen
lere duyurulacaktır

Sayı: 230....

5943

Mehmet Arslantüık
Millî Eğitim Bakam y.

Konu: Nakil dilekçeleri h

1-1102 Sayılı Tebliğler Dergisinde ya
yımlanan Nakil ve Becayiş Yönetmeliği bir
defa okunacaktır.

1961-1962 Öğretim yılı sonunda nakil
lerini istiyen öğretmenlerin ditekçeterinin
ne şekilde hazırlanacağı ve hangi esaslar
dahilinde müracaat edileceği hususlar aşa
ğıda gösterilmiştir

2 — Yönetmelikte yapılan değişiklik
ler şunlardır:
a) Nakil için F-mazeret grupundan

Bu tamim alındığında toplanacak ilk

a) İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne,
1 — Üsküdar Genel Kütüphanesi Mü
dürlüğünün,
2 — Murad Molla Kütüphanesi Müdür
lüğünün,
3 — Hüsrev Paşa Kütüphanesi Başmemurluğunun,
4 — Taşlı Tarla Halk İare
memurluğunun bağlanmasını,
Ib) Bu kütüphaneler adlarının
kütüphanesi olarak değiştirilmesini,

servisi
Halk

IV — Bünyelerinde çocuk kütüphanesi
bulunan klâsik kütüphanelerimizin idare
lerinin çocuk kütüphanelerinin özelliğine
binaen bu kütüphanelerle olan idari yön
den ilgilerinin kesilmesine lüzum olmadı
ğına göre, eski durumlarının devam ettiril
mesini,
V — Bina veya teşkilât bakımından
İl Halk Kütüphanesi durumuna geçirilebi
lecek olan Amasya Bayazit, Ankara Genel,
Aydın Genel, Balıkesir Vatan, Bursa Ge
nel, Çorum Genel, İzmir Genel, Konya
Genel, Niğde Sungurbey, İçel Mersin Ge
nel, Erzurum Genel, Kars Genel, Sakarya
Genel, Trabzon Genel, Manisa Genel ve
Kütahya Vahit Paşa Kütüphane Müdür
lüklerinin, bu İller “ İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü” olarak değiştirilmesini,
a) İl Halk Kütüphanelerinin “ İlim
kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına
göre Türkçe ve yabancı dillerdeki kitap ve
kütüphane materyalini sağlamak, ilinde
basılan lüzumlu eserlerle periyodikler ve
il hakkında yayımlanan kitaplarla yazı ve
makaleleri toplamak ve böylelikle kolleksiyonlarını geliştirmek, göze, kulağa, hi
tap eden çeşitli eğitici ve öğretici araç ve
gereçlerle halka faydalı olmak, ilinde bu
lunan üniversite, yüksek okul ve diğer ku
rumlar kütüphaneleri ve halk eğitim mer
kezleri ite işbirliği sağlamak, ilinin kitap,
periyodik, mikrofilm, fotokopi ve benzeri
materyallerle ilgili okuyucu isteklerini ve
isra taleplerini karşılayıcı tedbirler almak
la” görevlendirilmesini,
b) Î1 Halk kütüphaneleri teşkilatına
alınan yukarıda adları yazılı
kütüphane
müdürlüklerinin şura kararlarına paralel
olarak illeri içindeki ilçe halk kütüphanele
rini teşkilatlandırmak üzere görevlendiril
mesini yüksek tasviblerine saygı ile arzederim.
Aziz Berker
Kütüphaneler Genel
Müdürü
Uygundur«
21/VI/1962
Hilmi İncesulu
Millî Eğitim Bakanı

NAKİL

DİLEKÇESİ

Okulu
2 — Adı ve Soyadı
3 — Mezun olduğaı okul ve şubesi
4 Ders branşı
5 — Mazeret veya nakil sebepleri grupu
6 — İstediği esas İl ve o İlin İlçeleri
(Yalnız bir İl yazılacaktır.)
7 — Varsa Yardımcı dersi
8 — Maaşı
ı9 — Meslekteki kıdemi
(l/M art/1962
tarihine kadar infisaller çıktıktan
sonra hesaplanacaktır.)

Yıl

Ay

Gün

10 — Bulunduğu okul hangi okuldan gel
diği ve bu okulda l/M art/1962
tarihine kadar çalıştığı.

Yıl

Ay

Gün

11 — Evli ise eşinin ödevi, eşi öğretmen
ise bulunduğu yer, çalıştığı okul
ve ders branşı
12 — İsteği yere nakli yapıldığında eşi
nin sırası gelmediği takdiıde, ay
rı kabul edip etmiyeceği
13 — Bu dilekçeye eklenen belgelerin sa
yısı
14 — Müdürlük vazifesi varsa
vaz geçip geçmediği

bundan

15 — Geçen yıl müracaat etmiş ise nere
leri istediği
16 — Üniversite Tarih, Coğrafya ve Ta
biiye Şubelerinden mezun olanla
rın Ortaokullarda Tarih-Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi ve Tabiat Bilgi
si Öğretmeni olarak sıraya alın
mayı kabul edip etmediği
17 — Nakil için gösterdiği sebepler
Not: Bu sayfayı Okul Müdürleri

edeceklerdir

inceleyip mühürliyerek tasdik

Resmî Mühür
ve İmza
.............................Okul Müdürlüğüne
Bu dilekçeye yazdığım sebeplerden dolayı, yolluksuz olarak naklimi rica ederim.
Öğretmenin imzası
(Ful ve Tarih)
/

Okul Müdürünün kanaati:

/196

Okul Müdürü
Millî Eğitim Müdürünün Kanaati:

/

/196

Millî Eğitim Müdürü

Sayfa: 168

müracaat edeceklerin, Mart 1962 ayı için
de bulundukları okulda iki ta myılı dol
durmuş olmaları gerekir.
b) Bulundukları okulda on yıl başarı
ile çalışan öğretmenler, C-grupundan sıra
ya alınacaklardır. Bu itibarla Okul Müdür
lerinin, Öğretmenlerin başarı
durumları
nın nakil dilekçelerinde belirtmeleri gere
kir.
c) Nakil dilekçesi ilişik örnekteki şe
kilde değiştirilmiştir.
d) 9. Madde, “ nakiller A, B, C grupla
rında münavebe ile üçeri alındıktan son
ra D, E ve F-gruplarmdan münavebe ile
ikişer” şekilde düzeltilmiştir.
e) Bakmağa mecbur oldukları kardeş
leri tahsilde olupta bulundukları yerlerde
bunların devam etmesi icap eden okul bulunmıyanlarda E-grupunda sıraya alına
caklardır.
f — F— grupundan müracaat edenler
için sıra cetveli tutulmakta, müracaatları
nı yenileyenlerin sıraları ertesi yıla devre
dilmektedir.
3-A, B, C, D ve E gruplarından daha
önce yıllarda nakil için müracaat etmiş
olanların belgelerini yeniliyerek müracaat
dilekçelerine behemahal eklemeleri gerek
tir. Aksi halde Yönetmeliğin 18. maddesi
gereğince sıradan çıkarılacaklar,
tekrar
müracaatları halinde yinden sıraya alına
caklardır.
4 — Yönetmeliğe aykırı müracaatta
bulunanların dilekçeleri Okul Müdürlükle
rince veya Valiliklerce kendilerine iade edi
lecektir. Dilekçelerin eksik veya
yanlış
gönderilmesi halinde sorumluluk Okul Mü
dürleri ve Millî Eğitim Müdürlerine ait
olacaktır^
5 — Millî Eğitim
Müdürlüklerinde
toplanan Orta, Lise, Ticaret, Orta ve Li
sesi, Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü
Kültür Dersleri Öğretmenlerine ait Yönet
melik esaslarına uyan nakil dilekçeleri engeç 15/Nisan/1962 tarihinde Bakanlıkta
bulunmak üzere, doğruca Orta
Öğretim
Genel Müdürlüğü,
Ev-İşleri Öğretmenlerine ait dilekçe
lerde Kız Teknik öğretim Genel Müdürlü
ğü adına postalanacaktır.
6 — îlköğretmen Okullarında çalışan
öğretmenlerden, nakil isteyen
öğretmen
lerin Yönetmelik esaslarına uyan nakil di
lekçeleri en geç 15/Nisan/1962 tarihinde
Bakanlıkta bulunmak üzere, doğruca ö ğ 
retmen Okulları Genel Müdürlüğü adına
gönderilecektir.
7 — öğretmenin meslekteki kıdemi
va bulunduğu okulda çalıştığı yıllar Okul
Müdürlerince l/M art/1962 gününe kadar
gün, ay ve yıl olarak hesaplanacak ve il
gili hanesine yazılacaktır.
8 — Üniversite Tarih, Coğrayfa ve
Tabiiye Şubelerinden mezun olanlar orta
okullarda Tarih-Coğrafya, Yurttaşlık Bil
gisi ve Tabi at-Bilgisi derslerini okutacak
larını kabul ettikleri takdirde dilekçelerine
bu hususu belirteceklerdir.
9 — Dilekçelerde yolluksuz kaydının
bulunmasına bilhassa dikkat edilecektir.
10 — Eşi öğretmen olanlar, eşlerinin
hangi okulda çalıştığını, ders branşını
mutlaka belirteceklerdir.
11 — Okul Müdürleri öğretmen ola
rak nakillerini istedikleri takdirde
dilek
çelerine “ Müdürlükten vazgeçiyorum” kav
kını koyacaklardır. Müdür olarak naklim
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mümkün değilse öğretmen olarak istiyo
rum şeklinde şarta bağlı dilekçeler işleme
konulmıyacaktır.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 108i53
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1962

5944
Konu: 1943 Doğumluların son
ları h.

da ilân edilmekte olduğundan bu sınıflar
da bulunan öğrenciler hakkında aşağıda
2 nci maddeye göre, okul idarelerince tan
zim edilecek belgeleri 30 Hazirandan önce
As. şubelerinde bulunacak şekilde gönderi
lecektir.
2.
OKUL VE FAKÜLTE İDARELE
RİNDEN
ASRERLİK
ŞUBELERİNE
GÖNDERİLECEK BELGELERDE BULU
NACAK BİLGİLER:

yoklama

VALİLİKLERE
1943 Doğumluların son yoklamaları
hakkında Millî Savunma Bakanlığı Genel
Kurmay Başkanlığı Karargahından alınan
20 Haziran 1962 tarih ve 4012 1.62 Asal
568 sayılı “ Broşürün” bir örneği aşağıya
çıkarılmıştır.
Gereğinin yapılmasını önemle rica ede
rim.
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
KARAGÂHI ANK ARA
PER

_______ ____ ______________________ 80 Temmuz 1962

: 4012 1.62 Asal-568 20 Haziran 1962

KONU: 1943 Doğumluların son yoklama
ları
1. 1943 ve bunlarla işleme tâbi daha
yaşlı
doğumluların
son
yoklamaları;
16 Temmuz: 28 Ekim 1962 tarihleri arasın
da, herbir askerlik şubesine son yoklama
plânında tahsis edilmiş olan süre içinde,
aşağıdaki Özel Talimata göre yapılacaktır.
İçişleri, Dişişleri, Millî Eğitim, Maliye,
Tarım, Ulaştırma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım dım Bakanîıklariyle, Üniversite Rek
törlüklerine Özel Talimatın yalnız bu ma
kamları ilgilendiren bölümleri
gönderil
miştir.
2. Talimatın aynen uygulanmasını ve
yoklamaların tam zamanında ikmal edil
mesini rica ederim.
îlhami SANÇAR
Millî Savunma Bakanı
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin yoklamalarda okul ve
fakülte idarelerinin görevleri
1.
Her sene son yoklamalara Temmuz
ayında başlanmakta olduğundan, öğrenci
lerin askerlikleri hakkmda alınacak karar
lara mesnet Haziran ayı imtihanı netice
leridir. Bu bakımdan askerlik çağında olup,
ortaokullarla, lise ve muadili
okullarda,
yüksek okul ve fakültelerde öğrenimde bu
lunan öğrencilerin Haziran ayında yapılan
imtihanları neticelerine göre öğrencilerin
okul ve öğrenim durumlarını belirtir aşa
ğıda 2 nci maddede açıklanan şekilde okul
ve fakülte idarelerince tanzim edilecek
belgeleri, Haziran imtihanlarını takibeden
ilk 15 gün içinde askerlik şubelerine gön
derilecektir.
Ortaokullarla, lise ve muadili okullar
da sımf geçme durumları kanaat notu ile
mümkün olan sınıflarda bulunan öğrenci
lerin bu durumları Haziran ayı ilkyaneın-

Haziran ¿mtihanlan neticelerine göre,
okul ve fakülte idarelerince herbir öğrenci
için aynı tanzim edilerek askerlik şubele
rine gönderilecek belgelerde aşağıda yazı
lı bilgiler bulunacaktır:
a.
Baba adı, doğum tarihi, adı ve so
yadı (nüfus cüzdanına göre),
ib. Nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu yer
(ili, ilçesi, köy veya mahallesi, hane, cilt,
sahife numarası),
c. Öğrenim yaptığı okul veya fakülte
nin bulunduğu yerdeki adresi,
d. Soıı iki ders yılında okul veya fa
kültede hangi sınıflara devam ettiği, için
de bulunulan senenin Haziran ayında sınıf
geçip, geçmediği veya mezun olup olma
dığı,
Okul ve fakülte idarelerinden askerlik
şubelerine gönderilen belgelerin yukardaki
sorulara cevap teşkil edecek mahiyette ol
madığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin asker
likleri hakkında alınacak kararlara mes
net olacak belgelerin askeralma teşkilâtı
için büyük değer taşıdığı gözönünde tutu
larak belge, fakülte ve okul idarelerince
buna göre tanzim edilecektir.
3.
DEVAM ETMEKTE OLDUĞU BİR
ÖĞRENİM MÜESSESESİNİ İKMAL ET
MEDEN DİĞER BİR ÖĞRETİM MÜESSESESİNE
KAYDOLUNANLARIN,
KAYDOLUNDUKLARI ÖĞRENİM MÜESSESELERİNDEN YUKARIDA 2 NCİ
MADDEYE
GÖRE
GÖNDERİLECEK
BELGELER:
En son ders yılından evvelki ders yı
lında diğer bir öğrenim müessesesinde bu
lunan öğrencilerin son ders yılında bulun
dukları öğrenim müesseseîerinden yukar
da 2 nci maddeye göre tanzim edilerek as
kerlik şubelerine gönderilecek okul ve öğ 
renim durumların belirtir belgelerinde son
ders yıllarında evvel bulundukları öğrenim
müessesesindeki öğrenim durumları da
belirtilecektir.
4.
HAZİRAN İMTİHANI NETİCELE
RİNE GÖRE ÜSTÜSTE İKİ SENE SINIF
GEÇMEMİŞ DURUMDA GİRENLER:
Her sene Temmuz ayında
başlıyan
son yoklamalarda öğrencilerin askerlikle
ri hakkında alınacak karara mesnet, yukar
da 1 nci maddede belirtildiği gibi, okul ve
fakülte idarelerinden Haziran imtihanı ne
ticelerine göre tanzim edilerek
askerlik
şubelerine gönderilecek belgelerdir. Bu bel
gelerde üstüste iki sene sınıf geçmediği
anlaşılanlar, toplu ise, askerlik meclisleri,
dağılmış ise, idare heyetleri tarafından er
tesi yıla terkedilmeyip asker edileceklerdir.
Bu bakımdan Haziran imtihanı neticeleri
alınır alınmaz, belgelerin okul idarelerin
ce derhal askerlik şubelerine gönderilmesi

usul ittihaz edilecektir.
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Haziran imtihanı netilerine göre, üstüste iki sene sınıf geçmemiş duruma gir
diklerinden askerlik meclisi veya
idare
heyetlerince ertesi
yıla
terkedilmiyerek
asker edilen öğrencilerden aynı yıl Eylül
veya Ekim aylarında yapılan imtihanlar
da basan göstererek bir üst sınıfa geçen
öğrencilerin askerlikleri hakkında alınmış
olan kararlar ertesi yıla terk şeklinde ta
dil edilmesi gerektiğinden, bu gibi öğren
cilerin asker şevklerine meydan verilme
mesi için, Eylül ve Ekim imtihanı netice
lerine göre okul ve fakülte idarelerince
tanzim edilecek belgeleri derhal askerlik
şubelerine gönderilecektir.
5. BİR ÖĞRENİM MÜESSESESİNDEN AYRILARAK DİĞER BİR ÖĞRE
NİM MÜESSESSİNE KAYDOLUNMAK
ÜZERE MÜRACAAT EDEN ASKERLİK
ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA
KAYDOLUNMAK ÜZERE
MÜRACAAT
ETTİKLERİ ÖĞRENİM
MÜESSESELERİNCE YAPILACAK İŞLEM:
Bir öğrenim müessesesinin herhangi
bir sınıfından ayrılarak diğer bir öğre
nim müessesesine kaydolunmak üzere mü
racaat eden öğrencilerden, ayrıldıkları öğ
renim müesseselerinde üstüste iki
sene
sınıf geçmemiş olduğu anlaşılanlar, asker
lik hizmetlerini yapmadıkça müracaat et
tikleri öğrenim müesseselerine kayd olu
namazlar.
Ayrıldıkları öğrenim
müessesesinde
yalnız bir sene sınıf geçmediği anlaşılan
ların müracaat ettikleri öğrenim müesse
selerine kayd o lunm al arında askerlik bakı
mından sakınca yoktur.
Öğrenim müesseselerini değiştirmek
istiyenlerin, kayıt ve kabul için müracaat
ettikleri öğrenim müesseselerince mevzu
ata aykırı bir işlem yapılmasına meydan
verilmemesi için, bu öğrencilerin son iki
ders yılma ait sınıf geçme durumlarının
ayrıldıkları öğrenim müesseselerinden so
rularak tesbit edilmesi gerektir.
Bir öğrenim müessesesinden
ayrılıp,
diğer bir öğrenim müessesesine kaydolun
mak istiyen öğrencilerden bâzılan, müra
caat edecekleri
öğrenim
müesseselerine
kaydedilmelerini sağlamak için, kaydolunmalarmda askerlik
bakımından sakınca
olmadığına dair belge almak üzere asker
lik şubelerine müracaat etmektedirler. Bu
şekilde belge almak için öğrenciler tarafın
dan askerlik şubelerine müracaat edilme
si halinde askerlik şubelerince öğrencinin
son iki ders yılma ait okul veya fakülte
durumunu tesbit edilmeden belge
veren
askerlik şube personeli hakkında kanunnî
takibat yapılacaktır.
6. ÖĞRENCİLERİN SINIF GEÇME
ME DURUMU:
Son yoklamada öğrencilerin askerlik
leri hakkında doğru bir karar alınması,
Haziran imtihanı neticelerine göre
sınıf
geçip, geçmediğini bilmekle mümkündür.
Haziran imtihanlarına
girip
başarı
göstermiyen bir öğrenci sınıf
geçmemiş
sayıldığı gibi, aynı ay imtihanına hiçbir
dersten girmemiş veyahut bir kısım ders
lerden girmiş, bir kısım derslerden girme
miş olan öğrenciler de sınıf geçmemiş sa
yılır.
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7. ORTAOKUL, LlSE VE MUADÎLİ
OKULLARDAN BELGE ALAN ÖĞREN
CİLER:
Orta, lise ve muadili okullarda üstüs
te iki sene sınıf geçmiyen öğrenciler belge
li duruma girmektedirler. Belgeli duruma
giren öğrenciler imtihan zamanlarında im
tihana girebilirler. Bu imtihanları sonun
da başarı göstererek okula aslî
öğrenci
olarak kaydedilmek hakkını kazananlar
dan:
a. Henüz askerlik çığına girmeden
(doğum tarihine göre 19 yaşını doldurma
dan) kayıt ve kabul için müracaat eden
lerin okula aslî öğrenci olarak kayıt ve
kabullerinde askerlik bakımından sakınca
yoktur. Bu bakımdan bu gibilerin okula
kabullerinde askerlik bakımından sakınca
olup, olmadığına dair askerlik şubelerin
den malûmat istemeğe lüzum yoktur.
b. Askerlik girdikleri sene (19 yaşını
doldurdukları yıl) okula kaydı kabul için
müracaat edenler yukarıda (a) fıkrasında
belirtildiği gibi okula aslî öğrenci olarak
kaydedilirler. Ancak, bugibiierin askerlik
meclisi veya idare heyetlerince almmış
olan kararlan tadil edilmek üzere, okula
kaydedildikreri okul idarelerince askerlik
şubelerine bildirilecektir.
c. 20 ve daha yukan bir yaşı doldur
muş olanların asker edilmeleri
gerektir.
Bugünlerden okula kaydolunmak üzere,
müracaat edenler, askere
sevkedilinciye
kadar öğrenimden geri kalmamalan için,
asker celp sırası geldiğinde hiçbir hak id
diasında bulunmaktan askere gitmeyi kabul
ettikilerine dair muvafakatname verenler
okula namzet olarak kaydedilirler. Bugibilerin belgeli duruma düştüğü, imtihanı
nı vererek üst sınıfa devam etmek hakkı
nı kandığı, namzet olarak okula kaydedil
diği tarihleri ve nüfus cüzdanlarına göre
yazılı açık künyelerini ve ikametgâh ad
reslerini belirtir belgeleri okul idarelerin
ce askerlik şubelerine gönderilecektir.
8. K AYIT VE KABUL İÇİN FAKÜL
TE VEYA YÜKSEK OKUL İDARELERİ
NE MÜRACAAT

EDECEK

LİSE

VE

MUADİLİ OKUL

MEZUNU

ÖĞRENCİ

LERİN KAYIT VE KABULLERİNE ASKERALMA

MEVZUATI

GÖZÖNÜNDE
LAR:

BAKIMINDAN

TUTULACAK

HUSUS

Lise ve muadili okul
mezunlarından
kaydedilmek üzere müracaat ettikleri yıl
içinde 19 yaşını doldurmuş veya dolduracak
olanlarla daha küçük yaşta bulunanların
fakülte veya yüksek okula kaydedilmele
rinde askeralma mevzuatı bakımından sa
kınca yoktur.
Kaydedilmek üzere müracaat ettikle
ri yıl içinde 20 veya daha yukarı yaşlan
doldurmuş olanlardan ancak kaydedilmek
üzere müracaat ettikleri yıl içinde lise ve
muadili okuldan mezun olduğu anlaşılan
ların fakülte veyüksek okullara kayde
dilmelerinde askeralma mevzuatı bakımın
dan sakınca yoktur. Bu yaşlarda bulunan
lardan fakülte veya yüksek okula kayde
dilmek üzere müracaat ettikleri yıldan bir
veya daha fazla yıl önce lise ve muadili
okullardan mezun olduğu anlaşılanların
asker edilmelerigerektiğinden
bugibiierin

Sayfa: 169
fakülte \eya yüksek okullara kaydedilme
leri, Askerlik Kanununun 93 ncü madde
sine aykırı olur.
9.
ÖĞRENİMLERİNİ İKMAL EDEN
FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL MEZUN
LARINA İHTİSAS, DOKTORA,
ASİS
TANLIK VE TAHSİL YAPACAK OLAN
LAR:
Fakülte veya yüksek okul mezunla
rından kendi hesaptarına ihtisas, staj, dok
tora veya asistanlık yapacak olanlardan
a. 29 yaşmı doldurmamış olanlar, fa
külte veya yüksek okulları ikmal ettikleri
>ıl içinde ihtisas, staj, doktora, veya asis
tanlığa başladıklarına dair intisabettikleri
öğlenim müesseselerinden belge
getiren
veya gönderlerin, Askerlik
Kanununun
tatbikatına dair Talimatın 35 nci madde
(c) fıkrası 1 nci paragrafı gereğince as
kerlik meclisi veya idare heyetlerince er
tesi yıla terk işlemleri yapılır. Bu şekilde
ki işlem 29 yaşmı dolduruneıya kadar her
seneki yoklamalarda tekrar edilir. Bu şe
kilde ertesi yıla terkedilmiş olanlardan 29
yaşım doldurdukları yıl içinde ihtisas,
staj, doktora, asistanlıklarını henüz ikmal
etmedikleri anlaşılanların 6869 sayılı ka
nun (As. Kanununun 35 nci madde E fık
rası) gereğince askere celp ve
şevkleri
nin geri bırakılması hakkında gerekli
karar alınmak üzere askerlik şubelerince
hazırlanacak işlemli evrakları As. daire
leri tarafından K. K. Mrk. D. Bşk. lığına
gönderilecektir.
b. Fakülte veya yüksek
okullardan
mezun oldukları yıl içinde 29 yaşını doldur
muş veya dolduracak olanlar fakülte ve
ya yüksek okulu ikmal ettikleri yıl içinde
ihtisas, staj, doktora veya
asistanlığa
başladıklarına dair intisabettikleri
veya
edecekleri öğrenim müesseselerinden
as
kerlik şubelerine Akseptans getiren ve
ya gönderenlerin saklık muayenelerin
de yaptırılmak suretiyle askerlik mecli
si veya idare heyetlerince
askerliklerine
karar alındıktan sonra, As.
şubelerince
tekammül ettirilecek evrakları, 6869 sayı
lı kanun (AS. Kanununun 35 nci madde E
fıkrası) gereğince askere celp ve şevkleri
nin geri bırakılması hakkında gerekli ka
rar alınmak üzere As. D. lerince K. K. Mrk.
D. Bşk. lığına gönderilecektir.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660 08227

24-5-1962

5945
Konu: Takla Göz Takla Kulak” adlı eser h.
Varlık Yayınevinin (Ankara Caddesi
No: 4 9 /A — İstanbul) yayımladığı aşağıda
adı yazılı kitabın ilkokul ikinci devre öğ
rencileri ile ortaokul öğrencilerine duyu
rulması uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı:
Takla Göz Takla Kulak

Fiyatı:
100 Kry.

¡Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergimi

Sayfa: 170

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
K ültür-Y ayı m
6:16/2127

19 Temmuz 1962

5946

Konu: Satın alınacak dergi ve gazeteler h.
VALİLİKLERE
Aşağıda adları yazılı dergi ve gazete
lere halk eğitimi merkezleri okuma salon
ları için abone olunması faydalı görülmüş
tür.

Halk eğitimi merkezleri ödeneğinizin
imkânları oranında ve İliniz Halk Eğiti
mi Merkezi yayım kolunca faydalı görüle
cek diğerleri arasında aşağıdaki gazete ve
dergilere de abone olunması imkânının
aranmasını; halk eğitimi merkezleri için
abone olunan ve olunacak dergilerle gaze
te ad ve adresleri ile yıllık abone bedelle
rinin Bakanlığımıza
bildirilmesini
rica
ederim.
Millî Eğitim Bakanı
Mahmet Arslantürk

30 Temmuz 1962

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08229

24-5-1962

5947
Konu: “ Sosyometrik Metod” adlı eser h.
Doğan Çağlar’m (Millî Eğitim Bakan
lığı İlköğretim Genel ¡Müdürlüğü Özel E ği
tim Şube Müdürü Muavini) yayımladığı
aşağıda adı yazılı kitabın meslekdaşlara
duyurulması uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman

Yıllık abone

Millî Eğitim Baıkanı y.

ücreti
Derginin adı

Adresi

İlköğretim

Lira Kuruş

M. Eğ. Bk.
Yayım
Müdürlüğü
Dergi Bürosu, Ali İhsan
Kalmaz
Cad. Şahinler Han Kat: 3 — Ankara

Meslekî ve Teknik öğretim

Matbaacılık Okulu Mütedavil Ser
mayesi Dergi İşleri Sultanahmet —
İstanbul

Halk Eğitimi

Halk Eğitimi

Merkezi — Giresun

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Sosyometrik Metod
8

250 Krş.

00
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-081231

24

00

9

00

*

24-5-1962

5948
Konu: “Rehberliğin Esasları” adlı eser h.

Halk Eğitimi

Halk Eğitimi Merkezi — Amasya

Birlik

Emekli Öğretmen

Beden Eğitimi

Türkiye Öğ. Der. Millî Fed.
Cad. No: 6 — Ankara

Tuna

Cağaloğlu Servili Mescit Sok.
Iş Hanı No: 303 — İstanbul

Kurt

Beden Eğitimi Öğretmenleri Anka
ra Şubesi P. K. 207 — Ankajra
I. Beyler 846. Sok. No: 43 Kat: 3 —
İzmir

Türkiye Köylü Gazetesi

5

00

12

00

10

00

Bakanlığımız yaymevlerinde satışı ya
pılan Dr. Haşan Tan’ın (Toros Sokak No:
23/7, Sıhhiye — Ankara) yayımladığı aşa
ğıda adı yazılı kitabın her dereceli okul
öğretmenleriyle, öğretmen yetiştiren okul
öğrencilerine tavsiye edilmesi uygun görül
müştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

10

00

48

00

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Rehberliğin Esasları

10 Lira

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, K A R A R L A R V E T A M İ M L E R L E DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.

1

12

23

34

45

f2

13

24

35

46

14

25

36

47

15

26

37

48

’ 5

16

2?

38

49

8

1?

28

39

50

7

18

29

40

61*

: a

19

30

41

52

: 9

20

31

N
iHj

63

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

i 3
fi
4

(Bu dergi 2-8-1962

;

tarihinde basılmıştır.)

Ankara — M illî E ğitim Basımevi

T. C .
U E ^ i r Î M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L Ü Ğ C N C E HER HAFTA P A 
ZART ES İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M Ü E S S E S E L E H E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

_____ _

m 7l

M İU İ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
AB ON E
TUTARI
MA L S A N G I K L A 
R I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA KB UZ M İL Lİ EĞİ Tİ M
B A K A NL I ĞI Y A YI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E
R İ L M E L İD İR

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

6 AĞUSTOS 1962

Talim ve Terbiye Kurulu Karanı
Karar s: 184

Karar t: 4-7-1962

Konu: Okul Spor
Yurtları ve Oyun
Yuvalan yönetmeliği h.
Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü
nün 2 1 Şubat 1962 tarih ve 328-11.D-57
sayılı teklif yazısı üzerine Okul Spor Yurt
ları ve Oyun Yuvaları yönetmeliğinin aşağı
daki örneğe göre kabulü ile, Kurulumuzun
o Ekim 1959 tarih ve 262 sayılı kararlariy; le kabul edilen yönetmeliğin yürürlükten
kaldırılması hususunun Bakanlık Makamı
nın tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
4-7-1962
Mehmet Arslantürk
Milli Eğitim Bkanı y.
OKUL SPOR YURTLARI VE OYUN
YUVALARI YÖNETMELİĞİ
Madde 1 — Bir eğitim konusu olan spor
okulun tabii çalışmaları içinde bir düzene
bağlamak ve bu anlayışla sporun gerçek
geleneği içinde gelişimini sağlamak amacıy
la, lise,dengi meslekî ve teknik ve özel okul
larda birer “ Spor Yurdu” kurulur.
Madde 2 — Yaş ve kabiliyet seviye
lerine uygun çalışmalarla, öğrencileri spor
yurtlarının icaplarına hazırlamak amaciyle
ortaokullarla, dengi mesleki ve özel okul
larda birer “ Oyun Yuvaası” kurulur.
Madde 3 — Bir okulun “ Spor Yurdu”
ve “ Oyun Yuvası” o okulun adı ile anılır.
Meselâ: “ Atatürk Lisesi Spor Yurdu” ve
“ Namıkkemal Ortaokulu Oyun Yuvası” gibi.
Madde 4 — Bir okulda birden fazla
spor yurdu ve oyun yuvası kurulamaz.
Madde 5 — Statü
bakımmdan ayrı
hüviyet taşıyan fakat türlü sebeplerle bir
idare altında bulunan okullarda da ayrı
ayrı spor yurtları ve oyun yuvaları kuru
lur.
Madde 6 — Spor yurdunun ve oyun
yuvasının forması okulun seçtiği ve kabul
ettiği rengi taşır
(Aynı şehir içindeki
spor yurtlan ve oyun yuvaları ayrı ayn
renkler seçerler. Bu hususta çıkabilecek
anlaşmazlıklar Millî Eğitim Müdürlüğünce
halledilir).
Madde 7 — Spor yurda bulunan okul
larda kurulacak oyun yuvaları spor yurt
larının bir kolu olarak çalışırlar. 15 yaşını
bitirmiş ve vücutca gelişmiş olan öğrenci
ler, üyeleri bulundukları oyun yuvalariyle
ilgilerini kesmek şartıyla öğrencisi olduk
ları okulun spor yurdu çalışmalarına katı
labilirler (Futbol, Boks, hariç) ancak bu
gibilerin ders yılı başında okullararası mü
sabakaların başlama tarihinden en az beş

Sayı: 1215

gün Önce oyun yuvası veya spor yurdun
dan birini tercih ettikleri okulu tarafından
Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilir. Spor
yurdunu tercih eden oyun yuvası üyeleri
temsil etikleri okulda veya aynı şehir için
de naklettikleri lise ve dengi meslekî, tek
nik okullariyle özel okullarda !bir daha
oyun yuvasına dönemezler.
Madde 8 — Spor yurtları ve 05 nın yu
vaları yönetim kurulu, yedi üyeden teşek
kül eder.

a) . Başkan Yardımcısı ve Başkaptan:
Okul Beden Eğitimi öğretmeni a 5Tiı zamamanda spor yurdunun ve oyun 5uvasımn da başkaptanıdır.
Beden Eğitimi öğretmeni bulunmıyan
okullarda bu iş ile ilgili diğer branş öğret
menlerinden birisi başkaptan olarak mü
dür tarafından seçilir ve Bakanlığa bildi
rilir. Başkan Yardımcısı ve Başkaptan
spor 5uırdu ve 05 nın 5uvasınm her türlü
faaliyetlerinin nazımıdır.
*

b) Branş Kaptanları: Sınıf Kaptanları
arasından seçilir. Okul içi ve okul dışı fa
a)
Başkan: Okulun Müdürüdür. Yöne
aliyetlerde kendi branşlarına ait takımla
tim Kumlunun hazırlıyacağı çalışma pro
rını yetiştirir, gerekli tedbirleri
önceden
gramım u5rgun gördüğü takdirde tasdik
alır ve çalışmalarını Başkaptamn kontrolü
eder ve u5Tgulamasmı sağlar.
altında yapar.
ib) Başkan yardımcısı ve Başkaptan
c) Sınıf Kaptanları: Her sınıfta mev
Okul Müdürü tarafından Beden
Eğitimi
cut, her takımın bir kaptanı bulunur. Bun
öğretmenleri arasından seçilir Spor yurdu
lar sınıf öğrencileri tarafından seçilir. Sı
ve 05 nın 5mvasının her türlü faaliyetlerinin
nıflar arası faaliyetlerde branşlarına
ait
nazımıdır.
takınılan yetiştirir ve idare eder.
c) Genel Sekreter: Spor yurdunun ve
d) Küme Kaptanlan: Bir 3 por yurdu
05 nın 5"uvasımn bütün yazı ve kayıt işleri
veya bir 05 nın yuvası bulunan yerlerde,
ni yapar.
okul içinde teşkil edilen iki veya daha çok
kümelerin birer kaptanı bulunur. Kümeler
d) Muhasip - Mutemet: Spor yurdu
arası faaliyetlerde branşlanna ait takım
nun ve 05 nın yuvasının gelir ve gider hesap
ları yetiştirir ve idare eder.
larım tutar.
Yönetim Kurulunun Vazifeleri

e) Malzeme koru 5Uicusu: Spor yurdu
nun ve oyun 5nıvasımn bütün malzemelerine
iyi bakar ve onlan korur.
g ) îki üye
Madde 9 — Genel Sekreter, Muhasip,
Malzeme Koru 5mcusu ve iki üye sınıfların
temsilcileri arasından seçilir. Bunlardan
malzeme koruyucusu ile muhasip tercihan
küçük sınıflardan seçilir.
Madde 10 — Yönetim Kumlu, Başkan
ve Başkan Yardımcısının göstereceği lü
zum üzerine toplanır. Spor yurdunu ve
05 nın yuvasına ait aşağıda ki hususlar hak
kında kararlar verir.
a) Spor yurduna ve oyun yuvasına ge
lir sağlamak, bütçesini tanzim etmek, ya
pılacak masraflar hakkında karar vermek.
b) Gerekli defter ve dosyalan tutmak.
c) Okul içi Beden Eğitimi faaliyet
programlarını yapmak, Okul Müdürünün
tasdikine sunmak ve ilgililere duyurmak
d) Okul dışı spor faaliyetlerinin iyi bir
şekilde düzenlenmesini sağlamak,
e) Eğlenceli 05 nın, cimnastik müsamereleri, millî ve mahallî halk dans ve oyun
ları, müzikli, müziksiz cimnastik ve spor
gösterileri tertip etmek,
f)

Geziler ve kamplar tertip

etmek,

g ) Zaman zaman okulun branş ve sı
nıf kaptanlanyle birlikte toplantılar yap
mak, gerekli tedbir ve karan almak,
Madde 11— Spor yurdu ve oyun yuva
sının teknik elemanları:

ÜYELİK VE YURT DEĞİŞTİRME
Madde 1 2 — Bir okulun öğretmenleri
ile öğrencileri spor yurdunun ve oyun yu
vasının tabii üyeleridir. Öğrenciler kabili5ret ve sağlık durumlarının el verdiği, ken
di bölümlerinde gösterilen spor faaliyetle
rine katılılar.
Madde 13 — Öğrenciler ancak kendi
okulları içinde kurulan spor yurduna ve
05 nın yuvasına girebilirler. Tatillerde baş
ka bir yere giden öğrenciler gittikleri yer
lerdeki okul spor yurduna ve oyun yuva
sına geçici olarak girebilirler. Ancak spor
yurdunun ve 0 5 un yuvasının resmî yarış
malarına katılamazlar.
Madde 14 — Öğrenciler yaz tatili ay
larında Beden Terbiyesi Bölgelerinin tertipliyeceği muhtelif katagorilerdeki (Fut
bol, Boks, Güreş hariç) bütün müsabakala
ra velisinin yazılı izni ile ferdi olarak ka
tılabilirler. Fakat bir teşekkülün
temsil
edilmesi halinde okul spor yurdu ve oyun
yuvası lisansı ile ancak kendi okulları adı
na müsabakalara katılabilirler.
Madde 15 — Okullar açıldığı tarihten
en geç otuzuncu günü (tatile tesadüf etti
ği takdirde onu takip eden iş günü) akşa
mına kadar, aynı şehir içinde bir okuldan
diğerine nakleden öğrencilerle, birinci ka
naat dönemi sonuna kadar başka şehirler
den naklen gelen öğrenciler kaydolunduğu
yeni okulunu o öğretim 5ulı içinde okullararası yarışmalarda temsil edebilirler.

Millî Eğitini Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Şayi*: 172

Madde 16 — Bir öğrenci okuldan me
zun olduğu veya herhangi bir surette okul
dan ayrıldığı takdirde, okulun spor yurdu
ve oyun yuvası ile ilgisi kesilir. Beklemeli
olanlar da aynı hükme tabidirler.
Resmi okullardan belge alan öğrenci
ler kaydolunduklan özel okulun spor yur
du veya oyun yuvalarını temsilen müsaba
kalara katılamazlar.
Madde 17 — Muhtelit okullarda kız
öğrenciler de spor yurduna ve oyun yuva
sına üye olurlar. Kız öğrenciler
kızlara
mahsuz spor şubelerinin takımlarını teşkil
ederler. Kız öğrenciler erkeklerle aynı veya
karşı takımda müsabaka yapamazlar.
SPOR YURDU OYUN YUVASI
MENSUPLARININ SAĞLIK
DURUMLARI
Madde 18 — Öğrencilerin sağlık du
rumlarının sporla uğraşmağa müsait olup
olmadığı veya hangi spor şubelerinde meş
gul olmaları lâzım geldiği okul doktoru,
tarafından,
okul
doktoru
bulunmıyan
yerlerde
diğer
okullardan
birinin
okul
doktoru,
Belediye
veya
Hükü
met Tabipleri tarafından tespit edilir. Sağ
lık durumları, Sağlık Kurullarında muaye
nesi lüzumlu görülen öğrenciler Hastahanelere gönderilerek tam bir muayeneden
geçirilir. Beden Terbiyesi Genel
Müdür
lüğünün Sağlık Muayene Merkezleri bulu
nan yerlerde muayeneler bu Sağlık Merkez
lerinde yapılır.
Madde 19 — Okul spor yurtlanma
ve
oyun
yuvalarının her
çeşit
fa
aliyetleri
sırasında müsabakaların devamınca
ve
müsabakalardan
hemen
sonra Okul Doktorları müsabıkların durum
larını kontrol eder ve görecekleri her tür
lü anzalara karşı tedbirler alırlar.
Madde 20 Spor yurtları ve oyun yuva
larının çalışma programlan her yıl Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından verilen özel
bir programa ve emirlere göre, çevre imkânları ve mevsim şartları gözönünde tutularak okul spor yurtları ve oyun yuvala
n Yönetim Kurullarınca hazırlanır. Okul
Müdürü tarafından tasdik edilerek
Millî
Eğitim Müdürlüğüne ve birer örneği Ba
kanlığa gönderilir.
Madde 21 — Spor yurtlarının ve oyun
yuvalarının yapacakları genel faaliyetler
şunlardır:
Madde 22 — Spor yurtlan faaliyeti:
a) Eğlenceli oyun ve cimnastik müsa
dereleri, millî ve mahallî halk dans ve
oyunları, müzikli, müziksiz cimnastik ve
spor gösterileri,
b) Atletizm, Voleybol, Basketbol, Eltopu, Futbol, Güreş, Boks, Eskrim, Bisik
let, Ping-pong, Atıcılık ve Okçuluk (elve
rişli iklimlerde dağ, kayak ve su sporlan
v. s.)
c) gezi ve kamplar,
Madde 23 — Oyun yuvaları faaliyet
leri :
a) Eğlenceli oyun ve cimnastik müsa
dereleri, millî ve mahallî halk dans ve
oyunları, müzikli, müziksiz cimnastik ve
spor gösterileri,
b) Atletizm, Voleybol, Basketbol, Eltopu, Eskrim, Bisiklet, ping-pong, Atıcılık
ve Okçuluk (elverişli iklimlerde dağ, ka
yak ve su sporları v. s.)
c) Oyun yuvasına mensup öğrenciler
futbol, Boks ve Güreş çalışmalarına

.
j
j

katılmazlar.
Ancak,
15 yaşını
bitir
miş, vücutça gelişmiş ve okul Dokto
rundan “ Güreş sporu yapabilir” kaydı ile
rapor alan öğrencilerin Güreş sporu yap
malarına müsaade edilebilir.
Madde 24 — Bir İl veya şehrin için
deki okulların öğrencileri ile
kurulacak
karma takımlar, başka bir ilin veya şehrin
aynı şekilde kurulmuş takımları ile maç ya
pabilirler.
Ancak, bu türlü spor karşılaşmaları,
Millî Eğitim Müdürlüklerinin teklifi ve
Valiliklerin izni ile mümkündür.
Bu takımların yurt dışında kendileri
ne benzer bir takımla maç yapmaları, Mil
lî Eğitim Bakanlığının müsaadesine bağ
lıdır.
Madde 25 — Kız Öğrenciler bünyele
rine uygun sporlarla (Futbol, Boks ve
Güreş hariç) kendi aralarında faaliyetler
de bulunurlar.
Madde 26 — Müsabakalara katılacak
öğrencilere okul idaresi tarafından örneği
ne uygun lisanslar verilir.
Madde 27 — Okul yurtları arası Fotbol müsabakalarına ancak 16 yaşma girmiş
öğrenciler katılabilir. Müsabaka müddeti
2 x 40 dakikadır.
Madde 28 — Okul spor yurtları ve
oyun yuvalarının müsabaları özel ve resmî
olmak üzere ikiye ayrılır.
a) Özel Müsabakalar:
Okul Müdürlerinin uygun görecekleri
zamanlarda, hafta sonu, dinlenme ve bay
ram tatillerinde spor yurtlarının ve oyun
yuvalarının çalışmalarını yaymak ve can
landırmak, öğrencilerin spor eğitimini ge
liştirmek ve boş zamanlarım değerlendir
mek, okullarasmda tanışma ve kaynaşma
yı sağlamak amacıyle yapılan müsabaka
lardır.
b) Resmî müsabakalar:
1 — Millî
Eğitim
Müdürlüklerince
tertiplenen müsabakalar,
2 — Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan tertiplenen müsabakalar.
Madde 29 — Okul spor yurtlan arası
müsabakalarda Beynelmilel kaideler tatbik
edilir.
Madde 30 — Spor yurtları ve oyun yu
valarının Atletizm faaliyetleri içinde aşa
ğıda gösterilen uzunluklardan daha fazla
koşular tertip edilemez.
Kız oyun yuvaları için
:
600 m.
Erkek oyun yuvalan için : 1500 m.
Kız spor yurtlan için
: 1000 m.
Erkek spor yurtlan için
: 3000 m.
K AYIT İŞLERİ
Madde 31 — Spor yurdu ve oyun yu
vası Yönetim Kurulu Toplantılarında aldı
ğı kararları, yapılacak her türlü müsaba
ka programlarını ve sonuçlarını yazmak,
spor yurdunun ve oyun yuvasının gelir
ve gider hesaplarını tutmak, eşya ve malze
melerini kaydetmek için aşağıdaki defter
ler tutulur:
a) Karar defteri,
b) Demirbaş eşya defteri,
c) Okul spor yurtları ve oyun yuvala
rı faaliyetlerinin ve spor karşılaşmalarının
sonuçlarını yazmağa mahsus defter ve bun
lara ait resimler için albüm,
d) Gelir ve gider defteri (Muhasebe
defteri),
e) Makbuz, senet ve fatura dosyası,
f ) Kulüplerde spor yapmasına müsa
ade edilen öğrencilere ait izin fişi dosyası.
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BÜTÇE
Madde 32 — Okul spor yurtalan ve
oyun yuvaları, okul içi ve okul dışı yaptık
ları eğitsel faaliyeltlerin zaruri masrafla
rını karşılamak maksadıyle aşağıda yazılı
şekillerde gelir temin ederler:
a) Millî Eğitim Bakanlığınca okullara
gönderilecek yardım ödeneğinden,
b) Okul kooperatiflerinden,
c) Okul öğrencilerini koruma dernek
lerinden,

I

d) Üyelerin kendi istekleriyle verecek
leri aidattan (bu para semde 10 lirayı ge
çemez),
e) Üyelerin ve velilerin bağış sure
tiyle yardımlarından,
f ) Okul içinde üyelerin kendi arala
rında yapacakları piyango ye
müsamere
tertibinden.
Madde 33 — Okul spor yurtlan ve
oyun yuvalannin gelirleri şu
maksatlar
için sarfedilir:
a) Saha ve oyun salonlannın tertip,
tanzim ve hazırlanmasına,
b) Müsabakaların tertip, tanzim ve
idaresinde vazife alanların zaruri masraf
larına,
c) Çeşitli spor faaliyetlerinin gerektirdiği malzemeye,
d) Müsabakalar sonunda derece alan
takım ve sporculara verilecek mükafaatlaı-a,
e) Çeşitli masraflara.
Madde 34 — Okul spor yurtlan ve
oyun yuvalan, bütçesinde sağladığı gelirleri
Yönetim Kurulu kararıyle sarf ¿der ve mu
hasebesini tutar.
Madde 35 — Okul spor yurtlan ve
oyun yuvaları geliri Bankada
muhafaza
edilir. Kasada 50 liradan fazla bulunduru
lamaz. Paralar Bankadan, Yönetim Kurulu
Başkan ve Yardımcısının ve Muhasibin imzalarıyle çekilir. (Ödemelerde çek sistemi
tercih edilir.)
Madde 36 — Millî Eğitim Müdürlük
lerince tertiplenen okullar arası spor yurt
ları ve oyun yuvalan müsabakaları Lik
Key’ethri tarafından idare edilir. Bu mak
satla yapılacak faaliyetlerin zarurî masrafian şu şekilde karşılanır:
a) Millî Eğitim Bakanlığınca verile
cek yardım ödeneğinden,
b) Okullararası müsabakalarda üyele
rin istekleriyle verdikleri giriş ücretlerin
den,
c) Okul spor yurtlan ve oyun yuvala
rı gelirlerinden (bu miktar % 5 i geçemez),
Madde 37 — Bu gelirler 33 üncü mad
dedeki esaslar dahilinde Lik Hey’eti kararıyle sarfedilir ve muhasebesi tutulur.
Madde 38 — Lik Hey’etleri teknik ve
malî konularla ilgili faaliyetleri tespit için
usulüne uygun, gerekli defter ve kayıtlan
tutar.
DÎSÎPLİN
Madde 39 — Spor yurdunun ve oyun yuva
sının tabii üyeleri sayılan bütün öğrenci
ler, okul içi ve okul dışı her türlü spor
faaliyetlerinde Okul Disiplin Yönetmeli
ğine uygun hareket etmeğe mecburdurlar.

•
1

Madde 40 — Resmî veya özel her çe
şit yarışmalara mutabık veya seyirci olarak katılan öğrencilerin işiiyecekleri suç1ar okul içerisinde işlenmiş savılır.
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Madde 41 — Okulun müsabakalara iş
tirakindin ve iyi bir şekilde temsil edilme
sinden, müsabakalar esnasında çıkacak uy
gunsuzluklardan Okul Müdürleriyle, Gö
revli Beden Eğitim Öğretmenleri Sorumlu
durlar.
*
Madde 42 — Millî Eğitim Müdürlük
lerince tertip edilen her türlü müsabakala
ra okulların katılmaları ve müsabakaların
neticesi alınıncaya kadar devam etmeleri
zaruridir. (Güreş, Boks, Tenis, Eskrim ha
riç).
Madde 43 —• Öğretmenler, resmî ve
ya özel her türlü okullar arası müsabaka
lara katılamazlar.
Madde 44 — Resmî veya özel her çe
şit müsabakalarda öğrencilerin başında en
az bir öğretmen veya bir idareci bulundu
rulur. (Başlarında en az bir öğretmen ve
ya idareci bulundurmayan okul, o yarış
maya katılma hakkını kaybeder.)
Madde 45 — Okullarası müsabakalar
da herhangi bir suretle ve okul disiplin ku
rulunca okuldan muvakkaten uzaklaştırıl
mak suretiyle cezalandırılmış
öğrenciler
okullarda ve kulüplerde, kulüplerde ceza
landırılmış öğrenciler de cezalarını bitirin
ceye kadar okul takımlarında müsabakala
ra katılamazlar. (Aksi halde okul Disiplin
Kurulunca cezalandırılırlar. (Bu husus ilgi
li Okul Müdürleriyle Kulüp Başkanlan ara
sında hemen haberleşilerek uygulanır. A y
rıca Millî Eğitim Müdürlüğüne ye Beden
Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne de ilgililer
ce bilgi verilir.)

M illi E ğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

olursa, bu gibilerin kulüp adına
verilen
lisansları geri alınır. Kulüplere lisansiye
edilen öğrencilerin bir listesi bilgi için Mil
lî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

olarak döndükleri takdirde haklarında si
cil ve lisans talimatnamesinin ilgili hüküm
leri tatbik olunur.
Madde 50 — Lise vedengi meslek okul
larındaki
son sınıf öğrencilerinin Haziran
e)
Öğrencilerin okul ile ilgileri kesil
donemi
imtihanından
sonra okul spor yurt
medikçe herhangi bir spor şubesi için ku
ları ile ilgileri kesilir. Bu gibiler sivil li
lüplerle mukavele yapamazlar. Profesyonel
sans alarak istedikleri kulüplere girebilir
sporcu olarak müsabakalara katılamazlar.
ler veya mukavele aktedebilirtar.
Kulüplerle mukavele yaptığı tespit edilen
Madde 51 Ortaokul ve dengi meslek
öğrencilerin mukaveleleri iptal edilir ve
okullarında bitirme imtihanlarını ilk Hazi
badema öğrenci linssı ile de kulüplerde oy
ran ve Eylül döneminde bitirmeye muvaf
namasına müsaade edilmez.
fak olan öğrenciler okul spor yutlan ve
Madde 47 — Kulüpleri adına öğrenci
oyan yuvalarıyle ilgilerini keserler. Bun
lisansı almış bulunanlar (Atletizm, Bas
lardan sınıfta ve bütünlemeye kalanlar
ketbol, Voleybol, Eltopu hariç) aynı gün
okula devam edip etmiyeceklerine
göre
hem okulun-ve hem de kulübün müsabaka
50 inci madde hüküflerine tabi tutulurlar.
sı olursa öğrenci okulunu seçmek zorun
Madde 52 —■ Dışarıdan Devlet Orta
dadır. Aksi halde kulüp adına verilen lisans
okul İmtihanlarına girip kazanan ve liseye
geri alınır, ayrıca okul Disiplin Kurulunca
devam edecek olan öğrencilerin evvelce ka
cezalandırılır.
yıtlı bulundukları kulüpleri adına müsa
Madde 48 — Okul spor yurtlan içinde
bakalara katılabilmeleri için 46 mcı madde
yüksek kabiliyet gösteren bazı öğrencilerin
hükümleri tatbik olunur.
temsili maçlara iştiraklerine ve bu gibile
Madde 53 — Resmî ve Özel akşam li
rin özel programlarla yetiştirilmelerine Be
seleri ile bunlara denk meslekî akşam okul
den Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün Millî
ları, spor yurtları ve oyun yuvalan yönet
Eğitim Müdürlüğüne teklifi üzerine Bakan
meliği dışında tutulurlar.
lıkça müsaade edilebilir.
Madde 49 — Öğrenci lisansı
alarak
OKUL SPOR YURTLARININ BAŞKA
bir kulübe girmiş olanlar, öğrenci bulun
SPOR KURUMLARI İLE
dukları müddetçe o bölge içinde kulüp de
MÜNASEBETLERİ
ğiştiremezler. Öğrenciler bölge
değiştir
dikleri takdirde başka bir kulübe girebilir
Madde 54 — Okul spor yurtlan Beden
ler, Bu gibiler ilk okudukları şehre öğrenci
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce tertiplenen

SPOR KULÜPLERİNDE, SPOR YAPM AK İÇİN IZÎN ALMAK İSTEYEN
ÖĞRENCİLERE, OKUL İDARELERİNCE DÜZENLENECEK LİSTE ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİN KULÜPLERLE
MÜNASEBETLERİ
Madde 46 — Resmî lise ve dengi mes
leki okullarda, özel okullarda kayıtlı (or
taokul ve dengi meslekî okul öğrencileri
hariç) bulunan öğrenciler ancak aşağıdaki
şartlarla spor kulüplarine kaydolunabilirler ve bu gibiler bu lisansla okumakta
bulundukları vilâyet içindeki Beden Terbi
yesi Bölgesi Müdürlüğüne bağlı kulüpleri
temsilen yarışmalara girebilirler.
a) Velisinin yazılı iznini almak (izin
kâğıdı öğrenci dosyasında saklanır). Öğ
renci izin fişleri okul idareleri tarafından
doldurulur. Fişlere yazılan bilginin doğru
luğu Okul Müdürlüğünce t as tik olunur.
(Sahte evrak tanzimi ve tahrifat
hariç,
fişlerin tastikinden sonra yapılan
tescil
muamelesine hiç bir surette itiraz edile
mez.)
b) 17 Yaşını bitirmiş olmak, (17 ya
şını bitirmeden bir kulübe girmiş olan
sporcunun yaşını gizlediği tespit edildiği
takdirde mensup olduğu kulüple ilgisi der
hal kesilir, 17 yaşını bitirinceye kadar da
hiç bir kulüp adına lisans çıkaramaz.)

Sayfa; 17İ

Okulun adı

: .....................................................................................................

Ders yılı

: ....... ............................................................................................

ÖĞRENCİNİN
Adı ve sovadı

: ...

Doğum tarihi

: ...

Sınıfı

Numarası
Sıra
No;

Ders öğretmeninin
adı ve soyadı

Öğretmenin
düşüncesi

Öğretmenin
İmzası

Kuİüpte spor
yapmasında
dersin bakımın
dan mahzur
vardır, yoktur

..............................

e

......................................................
.................................
...........................
..............
.......................................
.....................................................
.......................................
.......................................................

Q

........................................................

1

..................................................

1
2
3
4

5

Dersler
Türkçe
Tarih
Coğrafya
Matematik
Tabiat Bil.

6
7

1

c) Sağlık durumlarının girecekleri mü
sabakalara elverişli olduğu hekim raporu
ile tespit edilmiş olm ak

13

d) Okula devamlı, derslerindeki başa
rısı ve karakteri yönünden klüpte oynama
sında bir sakınca görülmediğine dair sınıf
öğretmenleri kurulu kararı ve okul idare
sinden örneği ekli, yazılı izin belgesi al
mış olmak (kulüpte oynamalarına izin ve
rilen öğrencilerin durumları
kötüleşecek

16

1

4

15

„

............................... ............... .
......................................................

.....................
............. ........

.......................................................

-

.................. ...... ............
-

-

—

.....

.................................

Kulüpte spor yapmasında okul idaresi bakımından mahzur vardır, yaktur.
Okul ¿vludürü
Mühür ve İmza

....

- —

Sayfa: 174

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

silcilerinin aralarından bir yıl için seçecek
leri 3-5 kişilik bir Lik Hey’eti ile yönelti
lir. Lik Hey’etinin Başkanı Millî Eğitim
Müdürüdür.

resmî müsabakalara ancak, Millî Eğitim
Bakanlığının izni ile katılabilirler.
Madde 55 — Okul spor yurtları Millî
Eğitim Müdürleri ila vilâyet Beden Terbi
yesi Bölge Müdürlerinin anlaşması ve va
lilerin muvafakatiyle, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğüne bağlı amatör kulüplerle
antre man t'maşları ve teşvik müsabakaları
yapabilirler. Yukarıda belirtilen anlaşma
larla ilgili teklifler Millî Eğitim Müdür
lüğü kanalı ile valiliğin tasvibine sunulur.

Madde 58 — Lik Hey’etinin ödevleri:
a) Müsabaka çiğitlerini tespit etmek,
ihtiyaç hissedildiğinde kümelere ayırmak,
müsabaka fiküstürlerini düzenlemek,
b) Okul spor yurtlan ve oyun yuva
larının çalışmaları hakkında Millî Eğitim
Bakanlığıı tarafından verilen programlara
ve emirlere uygun olarak yıllık
çalışma
programlarını hazırlamak, bu programın
bir örneğini Millî Eğitim Müdürlüğü yoluyle bilgi için Bakanlığa göndermek,

Madde 56 — Diğer Bakanlıklara bağ
lı okullar, kendi Bakanlıkları yolu ile Millî
Eğitim Bakanlığının muvafakatim almak
ve bu yönetmeliğe uymak şartıyle okullar
arası müsabakalara katılabilirler.

c) Müsabaka yerlerini, gün ve saatle
rini okullara yazı ve telefon emri ile vak
tinden önce bildirmek,
d) Hakemlerin ve saha komiserlerinin
raporlarını her hafta içinde incelemek ve
har spor branşına ait müsabakaların biti
minde sonuçlarını raporlarıyle birlikte Mil-

LİK HEY’ETLERİ VE YETKİLERİ
Madde 57 — Okul spor yurtlan ve
oyun yuvaları arası faaliyetler, okulların
açıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde
Millî Eğitim Müdürlerinin daveti ile top
lanan, spor yurtlan ve oyun yuvalan tem

ÖĞRENCİLERE VERİLECEK LÎSANS ÖRNEĞİ

Adı

Soyadı
Okulu
Sınıfı
Numarası
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Katılacağı
Spor Nevileri
Karşıda tasdikli fotoğrafı yapışık
öğrencilerimizden
durumu yönetmenleğe uygun olup,
Okulumuzu belirtilen spor muşa ba
kılarında temsil edebilir.
Okul Hekimi
Beden Eğitimi Öğ.
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lî Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa
bildirmek,
e) Kaçınılmaz sebeplerle yapılamıyacağı anlaşılan müsabakaları geri bırakma
ğa karar vermek, geri bırakılan müsaba
kaların yeri, günü ve saatini ilgililere
bildirmek,
f) Müsabakalar için lüzumlu, müsaba
ka amirini, saha komiserlerini, hakemle
rini, doktorlarını ve gerekli personeli tayin
etmek,
g) Müsabaka programı tamamlandık
tan sonra alman teknik sonuçlara
göre,
müsabakalara katılan spor yurtlarının ve
oyun yuvalarının derecelerini ilân etmek,
h) Müsabakalardan önce, müsabaka
lar esnasında ve müsabakalardan
sonra
çıkabilecek teknik, idare ve disipline
ait
her türlü anlaşmazlık ve uygunsuzluklar
Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğünün
Müsabaka ve Ceza Yönetmelikleri de gözöniinde tutularak okul sporunun manâ ve
ruhuna uygun, gerekli tedbirleri almak ve
bu hususta karar vermek,
i) Yıllık bütçeyi hazırlamak, sarfı hu
susunda gerekli karan almak,
j) Her sene spor yurtlannın ve oyun
yuvalarının kapanışı ve çalışmalarının son
bulması münasebetiyle bir çalışma yılı için
deki isleri bildirir bir rapor hazırlayıp Ba
kanlığa göndermek,
Madde 59 — Lik Hey’etlerinin vermiş
olduğu kararlara tebliğ tarihinde itibaren
üç gün içinde yapılan itirazlar ilgili okul
Müdürlerinin iştirak edecekleri Üst Disip
lin Kurulunda incelenir. Üst Disiplin Ku
rulunun vermiş olduğu karar Lik Hey’eti
kararının aynı olursa karar kesinleşir.
Her iki Hey’etinin verdiği kararlar arasın
da aykırılık görülürse durum Millî Eğitim
Bakanlığına bildirilir. Bakanlığın verece
ği karar kesindir.
Madde 60 — Ders yılı içinde okul spor
yurtları ve oyun yuvaları faaliyetleri ile
ilgili toplantılara gelmiyen
öğretmenler,
okullarda yapılan öğretmenler toplantısına
katılmayan öğretmenler gibi muamele gö
rürler.
Madde 61 özel okullar ile okullar ara
sı yarışmalara katılan diğer Bakanlıklara
bağlı okullar bu yönetmeliğin hükümlerine
göre hareket ederler.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ABONE
TUTARI
MA L S A N D IKLA
R l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M
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G O N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
13 AĞUSTOS 1962

CİLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararları:
Karar s: 188

Karar t: 12-7-1962

Konu: İzmir — Karşıyaka Özel Numune
Koleji öğretim yönetmeliği h.
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün
26 Haziran 1962 tarih ve 323.10/854 sayı
lı teklif yazısı üzerine, İzmir — Karşıyaka
Numune Koleji Yönetmeliğinin,
Bağlı
örneğe göre değiştirilmesi hususunun Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
U ygundur
12/7/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
İzmir Karşıyaka Özel Numune
Öğretim Yönetmeliği

Kolejinin

Madde 1 — İzmir Karşıyaka Özel
Nümune Koleji Orta ve Lise sınıflarını ih
tiva eder.
2 — Okul: Gündüzlü, Yatılı ve kar
madır. Okul binaları müsait olduğu tak
tirde Kız ve Erkek öğrencilerden ayrı ayrı
sınıflar da teşkil edilebilir.
3 — Okul, resmi ortaokul ve liseler
de öğretmenlik yetkisini haiz olanlar ara
sından usulüne göre tayin edilen sorumlu
müdüı* tarafından yönetilir.
4 — Okulda, kayıt ve kabul, öğretim,
eğitim, yönetim, imtihan ve disiplin işleri
resmi lise ve ortaokullar yönetmeliklerine,
müfredat programlarına ve Millî Eğitim
Bakanlığınca yapılacak genelgelere
göre
yürütülür.
5 — Derslerde Millî Eğitim Bakanlı
ğınca ders kitabı olarak kabul edilen kitap
lar okutulur, gerekli ders araçları okul ida
resince sağlanır.
6 — Takviyeli İngilizce öğretimi esa
sına uyularak orta kısımda 10, lise kıs
mında ise 12 saat İngilizce öğretimi yapı
lacaktır.
7 — Öğrencilerin İngilizce dersleri,
resmi ders saatleri, dışında kurslar halin
de takviye olunur.
8
Öğretim, Yatılılık ve tabldot
ücretleri her yıl valilikçe tasdik edilecek
tarife üzerinden makbuz mukabilinde alı
nır.
9 — Ücretler üç taksitle alınır. Bi
rinci taksit yeni öğrenciler kayıt olurken,
ikinci taksit Aralık ayının son haftasında,
üçüncü taksit Mart ayının ilk haftasında
alınır.
10
— Okul, ilgili makamlarca alına
cak sıhhi tatil kararı dışında Millî Eğitim
Bakanlığı veya kurucusu tarafından kapa
tılırsa, ders yapılmayan günlere ait ücret
ler iade edilir. Okulu kendiliğinden terk
eden veya disiplin kurulu karararıyle ili
şiği kesilen öğrencilere ücret iade edilmez.
Ücretini zamanında ödemeyen öğrencinin
velisine taahhütlü mektupla (bir hatfa içi-n
de ödemesi) tebliğ olunur, Bu süre için

de ücreti ödenmeyen öğrenciye tastiknamesi verilerek okulla ilişiği kesilir.
11 — Okul yıl içinde ve yaz aylarında
kendi öğrencilerine ytiştirme kursları ile
kamplar açabilir.
12 Okula tayin edilecek öğretmenler,
resmi ortaokul ve liselerde öğretmenlik
yetkisini haiz olanlar arasından
usulüne
göre inha ve tayin olunurlar.
13 — Bu yönetmelikte bir hükme bağ
lanmamış hususlar, resmi ve özel okullar
mevzuatına ve valilikten alınacak emre gö
re yürütülür.
Karar s: 189

Karar t: 12-7-1962

Konu: Özel Kütahya Kültür Dersanesi öğ
retim yönetmeliğin kabulü h.
Kütahya’da Cevdet Tezeller tarafın
dan açılmasına izin verilen Özel Kültür
Dersanesi öğretim
yönetmeliğinin,
özel
Okullar Genel Müdürlüğünün
27-6-1962
tarihli ve 859 sayılı teklif yazısı üzerine,
ilişik örneğine göre kabulü hususunun Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur
12/7/1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kütahya Özel Öğretim Kültür Dersanesi
Yönetmeliği
Kuruluş:
Madde 1 — Kütahya’da Pekmez Pazan
Caddesi Çalışılıhan No: 81 A da Cevdet Tezeller’in kuruculuğu altında açılan Kültür
(tersanesinin gayesiı ilk, orta, lise ve mes
lek okulu öğrencilerini bütün
derslerden
yetiştirmek, öğrencileri bütünleme, belge
ve yüksek okul ve fakültelerin giriş imti
hanlarına hazırlamak, memur ve serbest
meslek sahiplerine bütün derslerde yardım
cı ve faydalı olarak, vatandaşların genel
bilgilerini artırmak.
Madde 2 — Dersane, mesul müdürü
trafmdan idare edilir.
Madde 3 — Mecburi ilk öğrenim çağın
da olup ta, ilkokula devam etmiyenler
kurslara kabul edilmezler.
Ücret:
Madde 4 — Dershaneye alınacaklar
dan, öğrenci olmıyaniann aşağıdaki belge
leri vermeleri gerekir:
a) Nüfus cüzdanı örneği
b) Öğrenim belgesi
c) Aşı kâğıdı ve sağlık raporu
d) Usulüne göre düzenlenmiş iyi hal
kâğıdı
Madde o — Ders ücretleri, her yıl
derslere başlamadan önce valilikçe tasdik
edilecek tarafeye göre ve ders hesabiyi»
aylık peşin olarak alınır.
Madde 6 — Dersane, ilgili makamlar
ca alınacak sıhhi tatil karan dışında her
ne sebeple olursa olsun, kapatıldığı takdir
de peşip alman ücretlerden ders yapılma-

SAYI: 1216
yan saatıere isabet eden miktar kurs öğ
rencilerine verilir.
Madde 7 — Disiplin bakımından kurs
tan çıkarılanların peşin alınan ücreti geri
verilmez,
öğretim :
Madde 8 — Öğretim, bütün yıl devam
eder yalnız 25 Elyüide 15 Ekime kadar
dersane tatil edilebilir.
Madde 9 — Rersmi tatil günlerinde
ders yapılmaz, derslerin çeşitleri ile günün
hangi saatlerinde hangi derslerin yapıla
cağı, Millî Eğitim Müdürlüğüne tasdik et
tirilecek bir iç yönetmelikte belirtilir.
■Madde 10 — Derslerde, resmi okullar
ca kabul edilen ders ve yardımcı kitapları
takip olunur ve resmi okulların- müfredat
programları uygulanır.
Madde 11 — Memur ve serbest meslek
sahiplerine yardımcı dil öğretiminde, okul
kitapları yanında yardımcı kitaplardan da
faydalanılır.
Madde 12 — Kursta haftada 3 er sa
at ders yapılır. Her ders 50 dakikadır.
Madde 13 —■ Lüzumu halinde gece
kursları ihdas edilir.
Vesika ve İdare:
Madde 14 — Kursun sonunda hiçbir
belge verilmez.
Madde 15 — Dershanenin mesul müdü
rü ve öğretmenleri, özel okullar yönetme
liği hükümleri dairesinde inha ve tayin
olunurlar.
Madde 16 — Dersanenin öğretmenleri,
resmi ve özel okullarda okutulmakta olduk
ları kendi öğrencilerine ders veremezler.
Madde 17 — Bu yönetmelikte bir
hükme bağlanmış olan hususlarda özel
okullar mevzuatına ve valilikten alınacak
emirlere göre hareket olunur.
Madde 18 — Bu yönetmelik 12 Tem
muz 1962 tarihinde yürürlüğe girer.
Karar s: 190

Karar t: 12-7-1962

Konu: İstanbul-şişli “ Özel Yeni Der
sane” nin yönetmeliği h.
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 4
Temmuz 1962 tarih ve 420.5/905 sayılı tek
lif yazısı üzerine İhsan Özgen tarafından
İstanbul’da açılan “ Özel Yeni Dersane” yö
netmeliğinin bağlı örneğe göre kabulü hu
susunun, Bakanlık Makamının tasvibine
arzı kararlaştı.
Uygundur.
12-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
ÖZEL YENİ DERSANE YÖNETMELİĞİ
Kuruluş:
Madde 1 — İstanbul Osmanbey, Mat
baacı Osmanbey Sokağı 42 numaralı bina
da İhsan Özgen’in kuruculuğu altında açı
lan özel yeni dersanenin gayesi; İngilizce,

Karar s: 191

Fransızca, Almanca öğretmek, orta ve lise
öğrencilerini zayıf oldukları lisan ve fen
derslerinden
yetiştirmek,
lise
me
zunlarını teknik üniversite ve teknik okul
giriş imtihanlarına üniversite öğrencilerini
yabancı dil muafiyet imtihanlarına hazır
lamak ve ilkokul öğrencilerine matematik,
İngilizce ve mandolin dersleri vermektir.
Madde 2 — Dersane, aynı zamanda
kurucusu olan mesul müdürü tarafından
idare olunur.

Madde 3 — Öğrenciler dersaneye nü
fus cüzdanı örneği ile iki fotoğraf ve veli
lerin muvafakati üzerine kaydedilirler. Öğ
renci olmayanlardan bu vesikalara ilâve
olarak öğrenim belgesi, sağlık raporu ve
aşı kâğıdı, usulüne göre düzenlenmiş iyi
hal kâğıdı istenir. Dersane nizamlarına ay
kırı hareket edenlerin dersane ile ilişiği
kesilir.
Mecburî ilk öğrenim çağında olup ta
ilkokula devam etmeyenler dersaneye alın
mazlar.
Madde 4 — Ders ücretleri her devre
derslere başlamadan önce valilikçe tasdik
edilecek tarifeye göre ve ders saati üze
rinden aylık hesabiyle peşin alınır.

Üniversiteye girip imtihanları sonuç
larının, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu
giriş imtihanlarının yapılacağı 20 Ekim ta
rihine kadar alınmamakta olması sebebiy
le, bu okulun giriş imtihanlarım kazandık
ları halde üniversiteye giriş
imtihanında
başarı gösteremediklerinden okula kaydedilemiyenler bulunması ve bunun sonucu
olarak da kontenjan tutannca öğrenci alın
maması dolayısiyle, İstanbul Y'üksek Öğ
retmen Okulu Yönetmeliğinin 14. madde
sinin bağlı örneğine göre değiştirilmesi hu
susunun Bakanlık Makamının tasviplerine
arzı kararlaştı.
Uygundur.
12-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

.

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu
Yönetmeliğinin 14. Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Madde: 1 — İstanbul Yüksek Öğret
men Okulu Yönetmeliğinin 14. maddesi aşa^
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde: 14 — Giriş imtihanları, Üni
versiteler giriş imtihanlarının sonuçlarının
alınmasından sonra, okul müdürlüğünce be
lirlenecek bir tarihte, biri ilgili fakülte öğ
retim üyelerinden olmak üzere İstanbul
Y'üksek Öğretmen Okulunda okul idaresin
ce kurulacak en az üçer kişilik Komisyon
lar tarafından sözlü veya yazılı; yahut hem
sözlü hem de yazılı olarak yapılır,
Ancak,
yabancı dil ve debiyatlardan
birinde öğrenim görecek adaylar, giriş im
tihanlarında, ayrıca bu dilden kompozisyon
imtihanına tabi tutulurlar.
Madde 2 — Bu yönetmelik 12 Tem
muz 1962 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Dersane, ilgili makamlarca
alınacak sıhhî tatil karan dışında her ne
sebeple olursa olsun kapatıldığı takdirde,
peşin olarak almana ücretlerden ders ya
pılmayan saatlara isabet eden miktar kurs
öğrencilerine geri verilir.
Öğretim:
Madde 6 — Dersanede millî bayram
ve resmi tatillerde öğretim yapılmaz. Bu
nun haricinde öğretime bütün sene devam
edilir.
Madde 7 — Dersanede öğretim sabah
saat 9 da başlar. Öğretim ilk, orta ve lise
öğrencileri için saat 18 de ve öğrenci olma
yanlarla üniversite öğrencileri için akşam
saat 20 de sona erer. Her ders 50 dakika
dır.

Karar s: 193

Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 4
Temmuz 1962 tarih ve 901 sayılı
teklif
yazısı üzerine, Tokat îli Merkezinde Bed
riye Bayburtlumun kuruculuğu altında
açılmasına izin verildiği
bildirilen “ Özel
Büyük Dersane” öğretim
yönetmeliğinin
bağlı örneğe göre, kabulü hususunun Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş
tı.
Uygundur.
16-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Madde 9 — Öğretim karma olarak ya
pılır. Kurs öğrencüerin yaşları ve ihtiyaç
ları ayrı gruplar halinde yetiştirilmelerini
veya kız ve erkeklerin ayrılmalarım gerek
tiren hallerde dersane idaresince tedbir alı
nır.
Madde 10 — Dersanenin yönetim, di
siplin, defter ve dosya tutma işleri resmî
okullar mevzuatı gözönünde tutularak ha
zırlanıp valilikçe tasdik edilecek iç yönet
melik hükümlerine göre yürütülür.

Tokat Vilâyeti Merkezinde Açılacak özel
Büyük Dershanenin öğretim Yönetmeliği

~

Madde 11 — Dersanenin mesul müdürü
ve öğretmenleri ders verilecek öğrencinin
sınıf ve seviyesi gözönünde bulundurularak
öğretmenlik yetkisi olanlar arasından usu
lüne göre inha ve tayin olunurlar.
Madde 12 — Dersanenin öğretmenleri
arasında aynı zamanda resmî ve özel diğer
okullarda vazifeli olanlar ,dersanede kendi
öğrencilerine ders veremezler.

Kuruluş:
Madde 1 — Bedriye Bayburtlu’nun ku
ruculuğu altında Tokat ili merkezinde açı
lan özel Büyük Dersanenin gayesi, ilk ve
orta dereceli okul öğrencileriyle dışardan
bitirme imtihanlarına girecekleri, resmi
okulların müfredat programlarına uygun
olarak yetiştirmektir.
Madde 2 — Özel Büyük Dershane
mesul müdürü tarafından yönetilir.

Diğer işler:
Madde 13 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış olan hususlarda, özel okul
- 1ar mevzuatına ve valilikten alınacak emre
İ l fl

-m

Karar t: 17-7-1962

Konu: Tokat Merkezinde Açılan “ özel
Büyük Dershane” öğretim Y ö
netmeliği h.

Madde 8 — Öğretimde resmî okul pro
gramları ve kitapları takip olunur. Dersler
de hazır bulundurulması gereken ders araç
ları dersane idaresince zamanında hazır
bulundurulur.

Öğretmenler:

Karar t: 12-7-1962

Konu: İstanbul Yüksek Öğretmen Oku
lu Yönetmeliğinin 14. maddesi
nin değiştirilmesi h.

Kayıt ve Kabul:

n*A V A
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S a y fa : 176

Kayıt ve Kabul:
i

Madde 3 — Dersaneye şu şartları ta
-- ~1...............

a) İlkokulların dört ve beşinci sınıf
öğrencileri (10-12 yaş arası)
b) İlkokulu bitirip ort adereceli okul
lara girmek istiyenleri, ileriki sınıflara
hazırlamak (12-15 yaş arası)
c) Orta dereceli okulların öğrencileri
(12-20 yaş arası)
Madde 4 — Dersaneye alınacaklardan,
öğrenci olmayanların aşağıdaki belgeleri
vermeleri gerekir.
a) Nüfus cüzdanı örneği
b) Öğrenim belgesi
c) Aşı kağıdı ve sağlık raporu
d) Usulüne göre düzenlenmiş iyi hal
kâğıdı
Mecburi öğrenim çağında olupta, okula
devam etmiyenıer dersaneye alınmazlar.
Ücret:
Madde 5 — Ders ücretleri, her ders
yılı başlamadan önce Valilikçe tasdik edi
lecek tarifeye göre ve ders saati üzerinde
aylık hesabiyle peşin alınır.
Madde 6 — Dersane, ilgili makamlar
ca alınacak sıhhi tatil karan dışında, her
ne sebeple olursa olsun kapatıldığı takdir
de, peşin alman ücretlerden ders yapümıyan saatelere isabet eden miktar kurs öğ 
rencilerine geri verilir. Dersane nizamları
na aykırı hareket edenlerin, dersane ile ili
şiği kesilir.
Öğretim:
Madde 7 — Dersane 15 Ekimden Mayıs
sonuna ve 1 Temmuzdan 31 ağustosa ka
dar devam eder, Millî Bayram ve genel
•tatillere
dair
olan
kanunda
yazılı
günlerde
öğretim
yapılmaz.
Madde 8 — Derslerin, günün hangi sa
atinden hangi saatine kadar devam edeceği
ve haftada okutulacak derslerin çeşitleriyle
saat tutarları Millî Eğitim Müdürlüğünce
tasdik edilecek günlük vakit ve haftalık
ders dağıtıma cetvellerinde belirtilir.
Okul öğrencilerinin dersleri saat 19,30
dan sonraya bırakılmaz. Her ders elli da
kika sürer.
Madde 9 — Öğretimde resmi okulların
program ve kitapları takip olunur. Ders
lerde hazır bulundurulması gereken araç
ları, dersane idaresince zamanında temin
olunur.
Madde 10 — öğretim karma olarak
yapılır. Kurs öğrencilerin yaşlan ve ihti
yaçları ayrı gruplar halinde yetiştirilme
lerini veya kız ve erkeklerin aynlmalarmı
gerektiren hallerde dersane idaresince ted
bir alınır.
Madde 11 — Dersanenin yönetim, di
siplin, defter ve dosya tutma işleri, resmi
okullar mevzuatı gözönünde tutularak ha
zırlanıp valilikçe tasdik edilecek iç yönet
melik hükümlerine göre yürütülür.
öğretm enler:
Madde 12 — Dersanenin mesul müdür
ve öğretmenleri özel okullar talimatname
si hükümleri dairesinde inha ve tayin olu
nurlar.
Madde 13 — Dersanenin öğretmenleri
arasında, aynı zamanda resmi ve özel di
ğer okullarda vazifeli olanlar, dersanede
kendi öğrencilerine ders veremezler.
Diğer İşler:
Madde 14 — Yönetmeliklerde bir hük
me bağlanmamış olan hususlarda özel okul
lar mevzuatına ve valilikten alınacak emre
göre hareket olunur.
Madde lö — Bu yönetmelik hükümleri
16 Temmuz 1962 tarihinden itibaren yti»
i\ »
*
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Karar s: 194

Karar t: 21-7-1962

Konu: Erkek Teknik Öğretmen Okulu
Yönetmeliğinin 13, 14, 15, 25,
26, 27, 28, 29, 30 65. maddeleri
nin değiştirilmesi h.
Erkek Teknik Öğretmen Okulu Yö
netmeliğinin 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 65. maddelerinin Erkek Teknik Öğretim
Genel Müdürlüğünün 4 Mayıs 1962 tarih ve
5816 sayılı teklif yazısı üzerine, aşağıdaki
örneğine göre değiştirilmesi hususunun
Bakanlık Makamının tasvibine arzı karar
laştı.
Uygundur.
21-7-1962
N. Adil Er km an
Millî Eğitim Bakanı y.
Erkek Teknik Öğretmen Okulu yönet
meliğinin 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
65. maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçi
ci madde ilâvesi hakkında yönetmelik.
Madde 1 — Erkek Teknik Öğretmen
Okulu yönetmeliğinin 13, 14, 15, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 65. maddeleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve geçici iki madde ilâve
edilmiştir.
Madde 13 — Okulun organları şunlar
dır:
A — Yönetim organları:
1 — Okul Müdürü,
•
2 — Bölüm şefleri,
B — Danışma ve Karar Organları:
1 — Okul Genel Kurulu,
'2 — Okul Kurulu
3 — Bölüm Kurulu.
A — Yönetim Organları:
Madde 14 — Okul müdürü, okulun öğ
retim, eğitim ve yönetim çalışmalarının
sorumlusu, düzenleyicisi ve amiridir.
Müdürün başlıca görevleri şunlardır:
a) Okulu temsil etmek, bu sıfatla ya
zıları, diplomaları ve diğer belgeleri im
zalamak ve onarmak,
b) Okulun bir bütün olarak gayesine
uygun çalışmasını, bilimsel ve meslekî se
viyesinin yükselmesini, bölümlerin ve diğer
organların kanun, yönetmelik ve program
lara göre ahenkli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak ve bu işleri denetlemek,
c) Kurulların kararlarım mevzuat da
iresinde tatbik etmek veya ettirmek,
d) Okulun bütçe tasarısını hazırlamak,
onandıktan sonra uygulamak ve ita amir
liği görevini yapmak,
e) Öğretmenler ile asistan ve memur
ların yıllık gizli tezkiye varakalarını ya
zıp zamanında Bakanlığa göndermek,
f) Müdür yardımcıları, bölüm, atelye
ve lâboratuvar şefleri ve yönetim memur
larına ait tâyin ve diğer özlük işlerini Ba
kanlığa teklif etmek ve 3656 sayılı kanu
nun 19. maddesine uyan hizmetleri tâyin ve
ücretlerini tesbit etmek,
g ) Okul Genel Kuruluna, okul kuru
luna ve gerektiğinde bölüm kurulları ile
diğer kurullara başkanlık etmek,
h) Okul müdürünün görevi başında
bulunmıyacağı zamanlarda müdür yardım
cılarından veya bölüm
şeflerinden birini
yerine vekil olarak Bakanlığa teklif etmek,
i) Müdür yardımcıları arasında işbö
lümü yapmak,
j) Okulun genel çalışmaları hakkında
her yıl Temmuz ayında Bakanlığa bir ra
por vermek.
Müdür yardımcıları ve görevleri:
Okulun eğitim, öğretim,
yönetim ve
teknik işlerinin kanun ve yönetmeliklere
gör« düzenli yürütülmesinde Müdüre yar
dım etmek üzere;

a) Yönetim,
b) Teorik öğretim,
c) Pratik öğretim,
Müdür yardımcıları bulunul’.
Yönetim müdür yardımcısı;
okulun
yönetimle ilgili her türlü yazı işlerini yüI rütmek, tahakkuk memurluğu görevini yapj mak, satın alma ve muayene komisyonları
na başkanlık etmek, ambar ve depo işlerini
ayda en az ¡bir defa kontrol etmekle görev
lidir.
Teorik öğretim müdür yardımcısı; ge
nel bügi dersleriyle öğretmenlik meslek
dersleri öğretiminin yönetmelik, program,
kurullar kararlarına ve bölümlerin ihtiyaç
larına uygun olarak yürütülmesi maksadiyle bu dersleri okutan öğretmenler ara
sında işbirliğini sağlamak, okulun öğre
tim ve eğitimle ilgili her türlü yazı işlerini
yürütmek, öğrencilerin kayıt, imtihan, de
vam ve diplomalarına ait defter ve dosya
ları tutmakla görevlidir.
Pratik öğretim
müdür
yardımcısı;
Okulda mevcut bölümlerdeki öğrencilerin
ihtisaslarına göre, atelye öğretimi ve atelyeler arası işbirliği ve organizasyonu sağ
lamak, teknik büro çalışmalarım düzenle
mek ve yönetmek döner sermaye
sipariş
lerine ait her türlü işleri yürütmekle gö
revlidir.
Yönetim, teorik öğretim ve pratik öğ
retim müdür yardımcıları ile ihtiyaca gö
re tayin edilecek diğer müdür yardımcıları:
a)
Müdürün vereceği diğer işleri yap
mak,
h)
Nöbet
çizelgesi ve yönetmeliğine
göre günlük okul nöbeti tutmakla görevli
dirler.
Okulun yatılılıkla ilgili işleri müdürün
görevlendireceği bir müdür yardımcısı ta
rafından yürütülür.
Müdür yardımcılarının görev ve yetki
leri bir iç yönetmelik ile berirtilir.

Bölümler ve Bölüm Şefleri:
Madde 15 —
A

— Bölümler:

a) Okul, eğitim ve öğretimin iyi yürü
tülmesi ve veriminin arttırılması bakımın
dan bölümlerden teşekkül eder.
b) Okulda halen mevcut bölümler şun
lardır:
1 — Tesviye Bölümü,
2 — Demirişleri Bölümü,
3 — Döküm-Model Bölümü,
4 — Motor Bölümü,
5 — Elektrik Bölümü,
7 — Ağaçişleri Bölümü,
a
8 — Yapı Bölümü
B — Bölüm Şefi, bölümüne ait eğitim
ve öğretim işlerini müdür adına düzenler,
bu işlerden dolayı müdüre karşı sorumlu
dur.
b) Bölüm şefleri, ilgili bölüm kurulla
rınca öğretmenler arasından gizli oylama
ile (3) yıl için seçilir. Aynı kişinin yeniden
seçilmesi caizdir.
c) Bölüm şeflerinin görevlerinin gö
revleri şunlardır:
1 — Kendi bölümlerinin pratik ve te
orik ders ve çalışmalarını yönetmelik ve
programlara, kurul kararlarına uygun bir
şekilde yürütmek, dersler arası ahenk ve
irtibatı sağlamak ve düzenlemek, gerekti
ğinde okul müdürlüğünce tesbit edilecek
esaslar dahilinde denetlemeler yapmak,
2 — Bölüm kurullarına başkanlık et
mek ve bölüm kurullarını toplamak,
3 — Bölümün gezi programlarını dü
zenlemek,
4 — Bölüm kurulu kararlarını yazdı
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rıp imza ettirmek, saklamak v« kararları
uygulamak,
5 — İlönetmeliklerle kendisine verilen
diğer işleri yapmak,
6 — Müfredat programlarının uygu
lanmasında beliren aksaklıkları tesbit edip
bölüm kurullarında müzakeresini sağlamak,
alınan tedbirieri uygulamak ve sonuçlarını
takip etmek,
Madde 7 — Bölümün gelişmesini ve
ilmi etüdierin yapılabümesini
sağlamak
için gereken tedbirleri almak.
8
— Diğer bölümlerde okutulan ilgili
derslerle olan ahengi temin etmek.
d)
Bölüm kurulu faydalı mütalâa eder
se üyelerinden ikisini bir yıl için gizli oyla
seçerek Bölüm Yönetim Kurulu teşkil ede
bilir. Bölüm şefi bölüm yönetim kurulunun
başkamdir. Böıüm yönetim kurulu gereğin
de toplanarak aldığı kararları imza eder
ler. Bölüm yönetim kurulunun
görevleri
bölüm kurulunca tesbit edilir.
B — Danışma ve Karar Organları:
Okul Genel Kurulu:
Madde 25 — Okul genel kurulu bölüm
kurullarının müşterek toplantısiyle teşek
kül eder. Okul müdürü kurulun başkamdir.
Genel Kurul her ders yılı başında okulun
genel eğitim ve öğretim meselelerini ince
lemek için toplanır. Okul müdürü gerekir
se kurulu' olağanüstü toplantıya çağırır.
Okul Kurulu:
Madde 26 —
a) Okul kurulu, okul müdürü, yönetim,
teorik öğretim, pratik öğretim müdür yar
dımcıları, bölüm şefleriyle her bölüm ku
rulunun öğretim yulı başında gizli oyla öğ
retmenler arasından seçeceği birer temsil
ci, genel bilgi ve öğretmenlik meslek ders
leri öğretmenlerinin aralarından seçeceği
bir temsilciden teşekkül eder. Seçilen tem
silciler bir yıl için seçilirler. Süresini dol
duranlar yeniden seçilebilir.
b) Okul kurulunun başkam okul mü
dürüdür. Kurulun raportörlüğünü müdür
yardımcılarından biri yapar.
c) Okul kurulu ayda en az bir defa
toplanır. Okul müdürü veya okul kurulu
üyelerinin en az yransmm yazılı isteği üze
rine okul kurulu en geç bir hafta içinde
olağanüstü toplantıya çağırılır.
d) Okul kurulu kararlan üyelerince
imza edilerek saklanır. Müdür okul kurulu
kararlarını uygular. Gerekenleri Bakanlı
ğın onanıma veya bilgisine sunar.
e) Okul Kurulunun başlıca görevleri
şunlardır:
1 — Okul genel kurulu, okul kurulu,
disiplin kurulu, bölüm kurullarının ve okul
müdürünün incelenmesine lüzum göstere
cekleri eğitim, öğretim ve yönetmelikle il
gili meseleleri incelemek ve karara bağla
mak,
2 — Bölümlerin bütçe tekliflerini ince
leyip birliştirerek müdürlüğe vermek,
3 — Okulu teşkil eden bölümlerin eği
tim ve öğretimde yönetmelik ve program
larla tesbit edilen müşterek bir gayeye doğ
ru ahenkli bir şekilde yürümesini ve bun
ların çalışmalarında işbirliğini sağlayacak
esasları tesbit etmek,
4 — Bölüm kurullarından gelen ders
dağıtımı ve program değişikliklerini ince
lemek ve karara varmak,
5 — Yönetmelikte belirtilen diğer işle
ri yapmak.
f ) Bölümlerden gelen teklifler okul ku
rulunca uygun görülmezse mucip sebeyleri
belirtilerek geri çevrilir. Teklif yapan bö
lüm kurulu teklifinde ısrar ederse durum
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yeniden okul kurulunca incelenir. Alınacak
k&rar kesindir.
Bölüm Kurulları:

ile verilir. Oylarda eşitlik varsa başkanın
bulunduğu tarafın kararma uyulur.
öğretmenler:

Madde 27 —
_
a) Bölüm kurullar o bölümlere men
sup öğretmenlerden teşekkül eder. Bölüme
bağlı asistanlar bölümde kendi aralarından
seçecekleri iki asistanla temsil Oıununar.
Muhtelif bölümlerde dersi olan öğretmen
lerin hangi bölüm kurulunun üyesi olacağı
nı belli etmek için kendilerinden yazılı is
tek alınır. Kararı okul kurulu verir.
b) Bölüm kurulları ayda en az bir de
fa böıüm şefinin davetiyle toplanırlar. Bu
aylık toplantılar dışında olağanüstü toplan
tılar için böıüm şefi toplantının gündemini
en az üç gün önceden üyelere duyurur. Ku
rul üyelerinin en az üçte birinin yazılı is
teği üzerine bölüm şefi kurulu en geç bir
hafta içinde toplantıya çağırır.
c) Böıüm kuruılarınuı başlıca görev
leri şunlardır:
1 — Yönetmelikle belirtilen seçimleri
yapmak,
2 — Bölümün eğitim ve öğretim çalış
malarını inceleyip gerekli tedbirleri almals,
,3 — Bölümü ilgilendiren yönetmelik,
ders dağıtım ve müfredat programları hak
kında kararlar almak,
4 — Bölümün öğretim kadrosunu dü
zenleyen tedbirleri düşünmek,
5 — Bölümün gelişmesi, yayınlar ya- ,
pabilmesi, araştırmalarda bulunabilmesi g
için tedbirler almak,
6 — Öğrencilerin verimini artırmak
için tavsiyelerde bulunmak,
7 — Bölüm ile ilgili kitapların temini
ile kitaplığı zenginleştirmek,
g — Müdürlükçe verilen diğer işleri
yapmak.
d) Bölüm kurullarınca alman kararlar
okul müdürlüğüne sunulur. Gerekli haller
de müdür bu kararları okul kurulundan da
geçirir.
Kurul Toplantıları Hakkında Genel
Hükümler:
Madde 28 —
a) Okul kurulu üyelerin en az üçte iki
si, diğer kurullar ise yarısından bir fazlası
ile toplanabilir. Bu çoğunluk sağlanamazsa
kurullar bir hafta içinde tekrar toplanır.
b) Kurullara özürsüz devam etmiyenler hakkında dersine girmiyenler gibi iş
lem yapılır.
c) Kararlar hazır üyelerin çoğunluğu

Madde 29 —
a) Okülun öğretmenleri, okulun asıl
kadrosundan olan öğretmenler ile ek g ö 
rev karşılığı öğretmenlik yapanlardır.
b) Açık öğretmenliklere gerekli nite
likleri haiz bulunan istekliler arasından uy
gun olanının seçimi okul kurulunun o ders
le ilgili öğretmenlerden teşkil edeceği bir
komisyon tarafından yapılır.
c) Açık olan öğretmenlikler igili bö
lüm kurullarının teklifleri, okul kurulunun
kararı ile uygun vasıtalarla ilân olunur.
Komisyonca öğretmenliğe
seçilenler okul
kurulu kararı, okul müdürünün teklifi ile
Bakanlıkça tayin olunurlar.
d) Öğretmenlerin başlıca görevleri şun
lardır:
1 — Kendilerine verilmiş dersleri, atelye ve lâboratuvar çalışmalarını müfredat
programlarına göre yapmak,
2 — Öğretim çalışmalarının verimini
artırmak için gerekli resim, malzeme, not,
kitap v.s. gibi ders araçlarım hazırlamak
ve hazır olanları kullanmak,
g — Okulda üyesi bulunduğu kollar ve
kurulların toplantılarına katılmak,,
4 — Kendi sahasında İlmî ve meslekî
araştırmalar ve yayınlar yapmak,
5 — Yanlarına verilen asistanların ye
tişmelerini proramlı bir şekilde sağlamak.
Atelye ve Lâboratuvar Şefleri:
Madde 30 —
a) Atelye ve lâboratuvar şefleri ilgili
bölüm öğretmenleri arasından okul müdür
lüğünce inha edilip Bakanlıkça tayin olu
nurlar. Bunların görevlerine son verilmesi
tayinlerindeki usule bağlıdır.
b) Atelye ve lâboratuvar
şeflerinin
görevleri şunlardır:
1 — Şefi olduğu atelye veya lâbortuvarda pratik öğretimi ve eğitim çalışma
larını bölüm şefi ile tesbit edilecek esaslar
dahilinde yürütmek,
2 — Atelye ve lâboratuvarını eğitim
ve öğretime daima hazır halde bulundur
mak,
3 — Demirbaşlan muhafaza etmek,
4 — Atelyesi veya lâboratuvan ile il
gili eğitim ve öğretimi geliştirmek için ted
birler düşünmek ve bağlı olduğu
bölüm
şefine bu hususta yardımcı olmak,

13 Ağustos 1962

5
veren
arası
dımcı

— Atelye ve lâboratuvannda ders
veya tatbikat yaptıran öğretmenler
işbirliğini sağlamak ve onlara yar
olmak,

6 — Döner sermaye
verilen görevleri yapmak.

Madde 65 — Öğrenciler, atelyeden baş
ka derslerin bitirme imtihanlarım imtihana
girdikleri ilk dönemi takip eden dört dö
nemde vermeye mecburdurlar. Ancak, bu
dönemler sonunda yalnız bir dersten mu
vaffak olamıyanların müteakip üç dönem
de vermeye mecburdurlar. Ancak, bu dö
nemler sonunda yalnız bir dersten muvaf
fak olamıyanların
müteakip üç dönemde
tekrar imtihana girmelerine müsaade edi
lir. Bu süre içinde başarı gosteremiyenlerle, imtihana girdikleri beş dönemde birden
fazla dersten muvaffak olamıyanlar dip
loma alma hakkını kaybederler. Atelye bi
tirme imtihanın da muaffak olamıyanlar,
ertesi yılın ikinci yan yılı başından itiba
ren atelyeye devam ederek atelye bi
tirme imtihanım vermeğe mecbur tutulur
lar. Bu devrede de muvaffak olamıyanlar
diploma alma hakkını kaybederler. Diplo
ma alma hakkını kaybedenlere öğrenim
durumlarını gösterir bir belge verilir.
Öğrencilerin diplomaya hak kazanabil
mesi için bütün öğretim
süresince (90)
iş günü meslek kollan ile ilgili iş yerlerin
de başarı ile pratik çalışma yapmış olma
ları şarttır.
öğrenim süresinde bu pratik çalışma
yı tamamlamayanlar, pratik çalışmalarını
bitirme imtihanlarını müteakip bir yıl için
de yapmak zorundadırlar. Bitirme imtihan
larını başardıkları halde bir yıl içinde pra
tik çalışmalarını başarı ile
yaptıklarını
gösterir belgeyi getirmeyenlerden yüküm
lü hizmeti olanlar hakkında tazminat ko
vuşturması yapılır.
Geçici Madde:
1 — Bölüm şefleri ilk (3) yıl için okul
müdürünün teklifi ile Bakanlıkça tayin edi
lirler.
2 — İş yerlerinde yapılacak (90) iş
gâinlük pratik çalışmaya 1962-1963 öğre
tim yılı başından itibaren
kaydolunacak
öğrenciler tâbidirler.
Madde 2 — Bu yönetmelik hükümleri
21 Temmuz 1962 tarihinde yürürlüğe girer.

1

12

23

34

45

2

13

24

35

46

3

14

25

36

47

4

15

26

37

48

5

16

27

38

49

6

17

28

39

50

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

9

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

v

yönetmeliğince

Ankara ■— M illî Eğitim Basımevi

w
^ T T e Ğ İ T i M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L Ü Ğ O N C E HE R HAFT A P A 
ZART ES İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R «Lİ R-

■

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
fYLALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA KB UZ Mİ L L İ EĞİ Tİ M
B A K A NL I ĞI Y A YI M M U D O R L Ö Ğ D N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:

daki örneğe göre, kabulü hususunun Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş

Karar s: 195

tı.

Karar t: 24-7-1962

Konu: Ankara BahçelievlerMe faaliyet
te bulunan Özel Gönen İlkoku
lunun IV. sınıfının resmi
okulların aynı sınıfına denkli
ğinin kabulü h.
Ankara Bahçelievler’de faaliyette bulu
nan Özel Gönen İlkokulunun IV. sınıfının
resmi okulların aynı sınıfına denk sayılma
sı; Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 11
Temmuz 1962 tarih ve 420.1/937 sayılı tek
lif yazısı ile bu yazıya bağlı bulunan An
kara Valiliğinin 7 Temmuz 1962 tarih ve
21507 sayılı yazısı üzerine uygun görüle
rek Bakanlık Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur.
24-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 196

Karar t:24-7-1962

Konu: Ankara Aydınlıkevlerde faali
yette bulunan Özel Selen İlko
kulunun IV. ve V. sınıflarının
resmi ilkokulların aynı sınıf
larının resmi ilokullann aynı
sınıflarına denkliğinin kabulü h.
Ankara, Aydmlıkevler’de faaliyette bu
lunan Özel Selen İlkokulunun IV. ve V. sı
nıflarının resmi ilkokulların aynı sınıflarına
denk sayılması; Özel Okullar Genel Müdür
lüğünün 11 Temmuz 1962 tarih ve 420.1/937
sayılı teklif yazısı ile bu yazıya bağlı bulu
nan Ankara Valiliğinin 7 Temmuz 1962 ta
rih ve 21507 sayılı yazısı ve Test ve Araş
tırma Bürosunun bu okulda uyguladığı ba
şarı testi neticeleri üzerine, uygun görü
lerek Bakanlık Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur.
24-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 198

SAYI: 1217

20 AĞUSTOS 1962

CİLT: 25

Karar t: 24-7-1962

Konu: İstanbul Şişli özel Dost İlkoku
lu yönetmeliği h.
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 3
Temmuz 1962 tarih ve 420.1/895 sayılı tek
lif yazısı üzerine, Îstanbul-Şişli’de açılan
Özel Dost İlkokulu yönetmeliğinin Aşağı-

Uygundur.
24-7-1962
N. Adil Erkman
¡Millî Eğitim Bakam y.
İSTANBUL

ÖZEL DOST İLKOKULU
YÖNETMELİĞİ

Madde 1 — İstanbul’da Şişii’de Abideihürriyet Caddesi No: 226 da kurulan Özel
Dost İlkokulu, ilkokul sınıflarım ihtiva
eden gündüzlü ve karma bir ilköğretim kurumudur.
Okulun, resmi ilkokullara denkliği,
yetkililer tarafından yapılacak teftiş ne
ticesine göre, Millî Eğitim
Bakanlığınca
tesbit edilir.
Madde 2 — Okul mesul müdür tarafın
dan yönetilir.
Madde3 — Okulun kayıt, kabul, yöne
tim, imtihan ve disiplin işleri, resmî okul
lar yönetmeliklerine ve Millî Eğitim Ba
kanlığının emirlerine göre yapılır.
Madde 4 — Okulda resmi ilkokul pro
gramları uygulanır.
Madde 5 — 3, 4 ve 5. sınıflarda gün
lük ders saatleri dışında resmî programa
ilâve olarak ve kurs mahiyetinde haftada
6 saate kadar İngilizce ve Fransızca ders
leri okutulur.
Madde 6— Bütün derslerde resmî okul
lar için kabul olunan kitaplar okutulur.Derslerin mahiyetine göre lüzumlu ders araç
ve gereçleri ekli listeye göre okulda bulun
durulur.
Madde 7 — Okulun 4 ve 5. sınıflarında
resim-iş. müzik, beden eğitimi, aile bilgisi
dersleri 842 sayılı Tebliğler Dergisinde ya
yımlanan Bakanlık Talim ve Terbiye Ku
rulu kararma dayanılarak branş öğret
menleri tarafmdan okutulur.
Madde 8 — Okulun öğretmenleri ken
di öğrencilerine özel ders veremezler.
Madde 9 — Yıllık öğretim ücreti, Va
lilikçe tasdik olunan tarife üzerinden üç
taksit halinde alınır. Birinci taksit öğrenci
kayıt olunurken ikinci taksit Aralık ayı
son haftasında, üçüncü Mart ayı ilk hafta
sında.
Madde 10 — Okul ilgili makamlarca
alınacak sıhhi tatil kararları dışında her ne
sebeple olursa olsun kapatıldığı takdirde
o süre için peşin alman ücret geri verilir.
Okul disiplin kurulu karariyle ilgisi kesi
lenlere ücretleri iade edilmez.
Madde 11 — Derslerin günün hangi sa
atinden hangi saatine kadar devam edece
ği ve haftada okutulacak derslerin çeşitle
riyle saat tutarları, Mili îEğitim Müdür
lüğünce tasdik edilecek
günlük vakit ve

haftalık ders dağıtma cetvellerinde belirti
lir. Okul öğrencilerinin dersleri saat 19.30
dan sonraya bırakılmaz.
Madde 12 — Okulun müdür ve öğret
menleri ilkokul öğretmenliği yetkisini haiz
bulunanlar arasından usulüne göre inha ve
tâyin olunurlar.
Madde 13 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış olan hususlarda özel okul
lar mevzuatına, ilkokullar
yönetmeliğine
ve valilikten alıbacak emirlere göre haraket edilir.

Karar s: 199

Karar t: 24-7-1962

Konu: Sekreterlik okulu geçici yönet
meliğinin 3. maddesinin
not
kısmının değiştirilmesi h.
Ticaret Öğretim Genel Müdürlüğünün
2 Temmuz 1962 tarih ve 8277 sayılı teklifi
üzerine Sekreterlik Okulu geçici yönetmeli
ği 3. maddesinin not kısmının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesi hususunun Ba
kanlık Makamının tasviplerine sunulması
kararlaştı.
Uygundur.
24-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Not:
Kız Enstitüsü mezunları kadroyu dol
durmadığı takdirde, ticaret lisesi, ve lise
mezunu kız öğrenciler alınır.

GENELGELER:
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
17-7-1962

Sayı:

5949
Konu: Özlük İşleri Genel Müdürlüğü
nün Görev ve Çalışmaları h.
VALİLİKLERE
Bakanlığımız Zatişleri Genel Müdür
lüğü bir onayla “ Özlük İşleri Genel Müdür
lüğü” haline getirilmiş, görev ve çalışma
ları aşağıda açıklanmıştır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Bakanlığımız Merkez Teşkilâtı ve Va
zifeleri Hakkındaki 2287 sayılı
kanunun
15. maddesi “ Zatişleri Müdürlüğü Vekâle
tin Memur ve Muallimlerine ait Bütün Za-

Sayfa: 130
ti İşleri Görür” hükmünü âmir bulunmak
tadır.
Bakanlığımız
Öğretim
Dairelerinin
görev ve yetkilerini tayin eden maddeler,
bu dairelerin özlük işlere ait konular üze
rinde görev ifa edeceklerine dair bir kayıt
bulunmadığı halde şimdiye kadar Bakanlı
ğımız
Öğretim
Daireleri asıl vazifeleri
olan eğitim ve öğretim işleri yanında dai
relerine bağlı öğretmen ve memurların öz
lük işlerini de yürütmekte idiler.
Diğer Bakanlıkların Özlük İşleri Ge
nel Müdürlüklerinin, Bakanlıkları teşkilâ
tına bağlı bilûmum personelin tâyin, terfi,
nakil, kadro, emeklilik, sicil ve kıdem ve
sair işleri ile bilfiil görevli bulundukları
halde, Bakanlığımız Zatişleri
Müdürlüğü
2287 sayılı kanunun 15. maddesinin sarih
"'e genel hükmüne rağmen, yalnız öğretmer
ve memurunun sicil ve kıdem, emeklilik iş
leriyle, diğer dairelerin almış olduğu ka
rarları tebliğ dairesi vazifesi ile karşı kar
şıya bırakılarak, eski bir gelenek etkisi ile
öğretmen ve memurun özlüğe taallûk eden
ve Zatişleri Müdürlüğünün asli vazifelerin
den bulunan nakil, tâyin, terfi, izin, sağlık
disiplin ve sair işleri öğretim daireleri ta
rafından yürütülmüştür.
Bu tatbikatın neticesi olarak aksayan
özlük işlerinin tek elden yürütülmesi mak
sadı ile:
1
İllerde bütün öğretim dairelerinin
hizmetlerini ifa eden Millî Eğitim Müdür
leri, yardımcıları ve personelin tâyin; na
kil ve terfi işleri İlköğretim
Genel Mü
dürlüğünden alınarak Özlük İşleri Genel
Müdürlüğüne bağlanmıştır.
2 — Kadro işlerinin her öğretim dai
resi tarafından ayrı ayrı yürütülmesi, per
sonel arasındaki farklı işleri nifasına ve
bunun sonucu olarak da bir kısım person
nelin mağduriyetine
sebebiyet
verildiği
müşahade edilerek, bu işlerde
Makamın
Onayı ile Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne
bağlanmıştır.
^
Terfi işlerinde, aynı Bakanlığın
ayrı ayrı dairelerine bağlı elemanlarına
başka başka sistemlerin uygulanması so
nucu öğretmen ve memurların mağduriyet
ve hoşnutsuzluğuna sebebiyet verilmiş ve
ounun giderilmesi amacı ile de öğretim da
ireleri üzerinde bulunan terfi işleri yine
Makamın Onayı ile Özlük İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlanmıştır.
Hal böyle iken memur ve öğretmenin
özlük işlerinin daha sıhhatli ve daha koor
dine, bir elden ve emsali Bakanlıklar gibi
Öf ük İşlerinin, Özlük İşleri Genel Müdür
lüğünce yürütülmesinin bir zaruret olduğu
na inanılmış, bu zaruretin bir sonucu ol
mak üzere, Bakanlığımız Zatişleri Müdür1Ü5 Ü.
onayla Özlük İşleri Genel Mü
dürlüğü haline getirilmiş ve ilk iş olarak
Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilâtı
memur ve öğretmenlerinin kadroları yeni
çıkan kanunla “ Özlük İşleri Genel Müdür
lüğü başlığı altında toplanmıştır.
Gerek 2287 sayılı kanununla, madde
sinin Zatişleri Müdürlüğüne tanıdığı vazi
felerin ifası ve gereken Öğretim Dairele. rinin özlüğe taallûk eden işler dışında ve

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

kendilerine kanunla verilmiş

Eğitim ve

Öğretim görevlerini memleketimizin bek
lediği şekilde ifa edebilme serbesti ve ra
hatlığının verilebilmesi ve hakiki fonksi
yonuna kavuşturulması bakımından yuka
rıda zikredilen işlerin dışında öğretim da
irelerinin yapmakta olduğu diğer özlüğe

20 Ağustos 1962

ait işlerin de Özlük İşleri Genel Müdürlü
ğünce yürütülmesi kasınılmaz bir hal al
mıştır.
^ Esasen bu hususun
Bakanlığımızda
teşıvd ed^en Örgüt Komisyonunca tetkikatı
yapılmış, personel işlerinin bir elden sevk
ve idaresine karar verilmiştir.

Sayı: 611-12701

4-8-1962

5950

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Fahri Dalsar’m yazdığı Tabi
at Bilgisi kitapları h.
VALİLİKLERE
1962-1963 öğretim yılı ders ve yardımcı ders kitaplarına ait 14 Mayıs 1962 tarih
ve 1203 sayılı Tebliğler Dergisinde gösterilen aşağıda adı, yazarı belirtilen kitapla
rın ders kitabı olarak okutulmalarının uygun görülmediğine bilgi edinilmesini ve
gereğinin yapılmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Yazarı

Okutulduğu sınıf

Tabiat
Tabiat
Tabiat
Tabiat

Fahri
Fahri
Fahri
Fahri

İlkokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul

Bilgisi
Bilgisi
Bilgisi
Bilgisi

Dalsar
Dalsar
Dalsar
Dalsar

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 12703

4-8-1962

5951
Konu: Astronomi Ders kitabı h.
VALİLİKLERE
Liselerin son sınıf Fen Kollarında oku
tulacak Astronomi ders kitabı olmadığın
dan, Fen Kolu Astronomi derslerinde de
edebiyat Kolları için yazılmış olan Astro
nomi Ders kitaplarından faydalanılacağına
bilgi edinilmesini ve bu hususun ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

4.
1.
2.
3.

sınıf
sınıf
sınıf
sınıf

Gerek Eksiltme
şartnamelerinde ve
geıekse ilânlarda marka zikredilmesi bu
maddeleri imal eden diğer firmaları eksilt
meye iştirakten menedeceği gibi 2490 sayılı
kanunun ruhuna da aykırıdır.
Bu itibarla, Devlet daire ve müesseseleı in satın alacakları gıda
maddeleri ile
makina, alât, edevat ve giyecek maddeleri
nin vasıf ve şartlarını hiç bir firma veya
fabrikanın mamulatını istihdaî etmiyecek
şeklide tesbıt ettikten sonra
eksiltmeye
çıkarmaları rekabetin sağlanması ve hazi
ne menfaati bakımından
Bakanlığımızca
da lüzumlu görüldüğünden gereği ona göre
yapılmak üzere keyfiyetin Bakanlıkla ilgili
dairelere tamimen tebliğine müsaadelerini
arz eylerim.

Ferit Melen
Maliye Bakam

T. C.
MALÎYE BAKANLIĞI
Bütçe ve M.M.G. Müdürlüğü
Bütçe 113317-43/10751
Konu:

Resmi dairelerce
maddeler h.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 000-12969

26-7-1962

5952

satmalınan

BAŞBAKANLK M AKAM INA
İlgi: Kanunlar ve Karar Tetkik Dai
resi ifadeli 6-7-1962 tarihli ve 109-207/2214
Yazılarına ilişik olarak gönderilen
Yağcılık Kontuarı
Limited
Ortaklığının
dilekçesinde, bazı Devlet daireleriyle İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin gıda maddeleri
münakaşa ilânlarında, muayyen markalan
belirtmek suretiyle, aynı maddeleri
imal
eden diğer firmaların münakaşalara iştira
kine imkân bırakmadıkları belirtilmekte ve
bu durumun önlenmesi hususunda Devlet
Dairelerine gerekli tebligatı uyarılması is
tenmektedir.

8-12-1962

Konu: Resmî Dairelerce satmalınacak
maddeler h.
Devlet Daire ve Müesseselerinin satmalacakları gıda maddeleri ile makine, alât,
edevat ve giyecek maddelerinin vasıf ve
şartlarını hiç bir firma veya
fabrikanın
mamu.âtını istihdaf etmiyecek şekilde tesbıt ettikten sonra eksiltmeye çıkarmaları
hakkında Maliye Bakanlığından Başbakan
lığa sunulan 26 Temmuz 1962 tarihli ve
113317-43/10751 sayılı yazının bir örneği
aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Buna göre işlem yapılmasını rica ede
rim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

20 Ağustos 1962
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YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08593

29-5-1962

rafından yayımlanan aşağıda adı yazılı
(.seıin tavsiyesi uygun görülmüştür.

Konu: “ Osmanlı Sultanları
adlı eser h.

Tarihi”

Aşağıda adı, satış yeri ve fiyatı yazılı
eserin orta dereceli okullara tavsiye edilme
si uygun görülmüştür.

Kitabın Adı:

Kitabın Adı

Fiyatı

Osmanlı Sultanları Tarihi (Ciltli)

40 Tl.

Sayı: 660-08660

29-5-1962

5957

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleri ve Rafet Zaimter Yayınevi Ankara Caddesi No:
49 Kat: 3 — İstanbul

Varlık Yayınevi (Ankara Caddesi No:
49/A
İstanbul) tarafından
yayınlanan
aşağıda adı yazılı eserinortaokul ve lise
öğı encileı ine duyrul ması uygun görülmüş
tür.
Nihat Adil Erkmen
Millî Eğitim Bakanı y.

-

31-5-1962

-

Konu: “ Resimli Aritmetik
nıf r adlı eser h.

ilkokul Sı

Mefharet İnal tarafından yazılan, Çeltüt Matbaacılık Kollektif Şirketince yayım
lanan “ Resimli Aritmetik İlkokul Sınıf I”
ad-i eserin İlkokul birinci sınıf öğrencileri
için yardımcı ders kıtam olarak kabulü uy
gun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Jane Eyre” adlı eser h.

Sayı: 08595

5960

15.00 Tl.
12.50 Tl.

Satış Yeri

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

“ Çeltüt Matbaacılık Kollektif Şirketi,
Babıâli Cemalnadir Sokağı No: 12 — İs
tanbul” adresinden 400 kuruş karşılığında
temin edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08895

4 _6_

29-5-1962
Kitabın A dı:

5954
Konu: “ Küçük Coğrafya” adlı eser h.
Hidayet Gülen tarafından yazılan
Remzi
Kitabevince yayımlanan “ Küçük
Coğrafya” adlı eserin ilkokul üçüncü sınıf
ları için yardımcı ders kitabı olarak kabulü
uygun görülmüştür.
Remzi Kitabevi, Ankara Caddesi No:
93 adresinden 150 kuruş karşılığında te
min edilebilecek olan bu kitabın ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08652

'

Sayı: 08868

Fiyatı:

Transistor Ciltli:
Ciltsiz:

Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

^

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Nihat Adil Erkmen
Millî Eğitim Bakanı y.

5953

Saya: 16i

29-5-1962

Jane Eyre

200 Krş.

Sayı: 660-08662

Konu: “ Köy ve Şehir Okullarının Bü
tün Sınıfları için Yıllık Çer
çeve Plânı” adlı eser h.
Milıî Eğitim Bakanlığı Yayınevlennde
satılan, Cavit Binbaşıoğlu (Gazi
Eğitim
Enstitüsü Pedagoji Bölümü,
Asistanı —
Ankara) tarafından yayımlanan aşağıda
adı yazılı eserin ilkokul öğretmenlerine
tavsiyesi uygun görülmüştür.
Nihat Adil Erkmen
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı:

Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinde satışı yapılan, Nesrin AtakaPm (Mimar
Kemal Ortaokulu Müdürü Yardımcısı —
Ankaıa) M. Ali Atakal ile birlikte yayım
ladığı aşağıda ac^ ? azıh eserin ilk ve orta
Oi^a. öğrencilerine tavsiyesi uygun görül
müştür.
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı:
Öğrenci ve Çocuk Fıkraları

Fiyatı:
250 Krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08656

29-5-1962

5958

Fıkraları”

29-5-1962

Fiyatı:

Köy ve Şehir Okullarının Bütün
Sınıfları için Yıllık Çerçeve Plânı 350 Krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08666

20-5-1962

5959

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Okuyalım Görmezin

425

Kr.

Satış Yeri
Nazif Ökçeçioğlu, Alaybey Mahallesi Aysel
Sokak No: 12 — Manisa

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08916

.

1-6-1962

5962

Konu: “ Büyük Kaşifler” adlı eser h.
Işın Yayınları “ Posta Kutusu 1091 —
İstanbul * tarafından yayımlanan aşağıda
adı yazılı eserin orta dereceli
okullarla,
Halk Okuma Odalarma
tavsiyesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Büyük Kâşifler

250 Kr.

Konu: “ Siz ve Çocuğunuz” adlı eser h.
Anten Yayınevi (Cağaioğlu Yokuşu No:
40
İstanbul)
tarafından yayımlanan
aşağıda adı yazılı
eserin
öğretmenlere
tavsiyesi uygun görülmüştür.
Nihat Adil Erkmen
Millî Eğitim Bakam y.

5956
Konu: “ Transistor” adlı eser h.
İnkılâp ve Aka Kitabevleri Kol. Şti.
(Ankara Caddesi No: 95 — İstanbul) ta-

Konu: “ Okuyalım Görmezin” adlı ki
tap b.
Aşağıda, adı, fiyatı Ve satış yeri yazı
lı kitabın İlkokul öğrencileri için ilgililere
duyurulması uygun görülmüştür.

YAYEM MÜDÜRLÜĞÜ

5955
Konu: “ Öğrenci ve Çocuk
adlı eser h.

5961

Fiyatı:

Kitabın Adı:
Siz ve Çocuğunuz

Fiyatı:
500

Krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-08901

1-6-1962

5963
Konu: “ Aşağıda adı yazılı kitaplar h.
Aşağıda adı ve satış yeri yazılı kitap
ların orta dereceli okullara tavsiyesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

âO Ağustos 1961
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Sayfa: 162
i

Fiyatı

Kitabın Adı

kâğıtlarını ilgililere
görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

duyurulması uygun

Sayı: 660-09072

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Kendi Kaleminden Org. Cemal
100 Ki*.
Gürsel
200 Kr.
Mevlânadan Yana
200
Krş.
Atatürk Şendeniz
200
Kr.
Eşiktekiler
Gezi ve Dostluk Üzerine
200 Kr.
Düşünceler
250 Kr.
Evren Üzerine Destan
Yurt Sevgisiyle Söylenmiş Destan 200 Kr.

Kitabın Adı
(50

adet

-

imtihana

girenlere
j

ait giriş belgesi, 24 adet Diplo
ma çizelgesi, 36 adet

imtihan

not takdir tutanağı, 1 adet 144

Satış Yeri

kişilik künye ve kayıt defteri)

■

takım olarak

1500 Kr.

5967
Konu:

Fiyatı

5-6-1962

“ Türkçe Bilmeyen
Okullarda
Öğretim” adlı eser h.

Suat Günden (İlköğretim Müfettişi Erzurum) tarafından yayımlanan aşağıda
adı yazılı eserin ilkokul
öğretmenlerine
tavsiye edilmesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Hatipoğlu Yayınları P.K. 1014 — İstanbul

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2-265-08893

Satış Yeri

Kitabın Adı

Ömer Hant İlköğretim Müfetişi — Samsun

Türkçe Bilmeyen Okullarda
Öğretim

Fiyatı

250 Kr.

1-6-1962

5964

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Halk Eğitimi Dergisi” h.

Sayı: 660-08899

Giresun ili Halk Eğitimi Bürosu Baş
kanlığınca yayımlanan aşağıda adı yazın
derginin 3, 4 ve 5 sayılarının öğretmenlere
duyurulması uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

9-7-1962

5966
5968

Konu: “ Kendin Seç Dağında” adlı ki
tap h.

.

75 Kr.

edilmesi uy

gun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Konu: “ Gazi Osman Paşa Bambu Ağa
cı, Mistik ile Fıstık 1-2” adlı
kitaplar h.
Nezihe Çetiner ve İnayet San’ın ya
yımladığı aşağıda adı, temin edileceği yer
ve satış fiyatı kayıtlı kitapların İlkokul öğ
rencilerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 08897

C

bın İlkokul ikinci devre öğrencileri ile or
taokul öğrencilerine tavsiye

Halk Eğitimi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-11259

Aşağıda adı ve Satış yeri yazılı kita

Fiyatı

Kitabın Adı

1-6-1962

1-6-1962

5965
Ömer Harıt’ın İlkokulu hariçten biti
renler için hazırlayıp yayımladığı aşağıda
-adları ve satış yeri yazılı basılı defter ve

Kitabın Adı

Fiyatı

Kendin Seç Dağında

250 Kr.

Satış Yeri
_________________
Kem A y Yayınevi P.K. 741 — İstanbul

Kitabın Adı

Fiyatı

1 — Gazi Osman Paşa
2 — Bambu Ağacı
3 — Mistik ile Fıstık 1-2

50 Kr.
50 Kr.
50 Kr.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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5.

Ankara — M illî E ğitim Basımevi

M İ L L İ E Ğİ T İ M BA K A NL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E H E R - HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M O E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

Y I L L I K A B O N E S İ 2 5 0 K URUŞ TUR .
AB ON E
TUTARI
M A L S A NO IKLA»
R l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VS
ALINACAK M A K 3 U Z M İ L Lİ E Ğ İ Tİ M

MİLLÎ

BAKANLIĞI YAYIM M Ü D D R L D Ğ O N E
G O N D E B İ L M E L İ D İ R

27 AĞUSTOS 1962

CİLT: 25
T a lim

v e T e r b iy e K u ru lu K a r a r la r ı:

Karar s: 202

Karar t- 30-7-1962

Konu: İstanbul - Fatih Özel Dershane
si yönetmeliği h.
Özel Okullar Genel Müdürlüğünün 16
Temmuz 1962 tarih ve 420.5/963 sayılı tek
lif yazısı üzerine, İstanbul - Fatih Özel dersanesi yönetmeliğinin aşağıdaki örneğe göre
kabulü hususunun, Bakanlık Makamının
tasviplerine arzı kararlaştı.
ıUy gündür.
30-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
FATİH ÖZEL DERSANESİ
YÖNETMELİĞİ
Madde 1 — İstanbul’da Naime Oktay
tarafından açılan Özel Fatih Dersanesinin
gayesi, öğrenciler ile bilumum isteklilerin,
lisan, mtematik ve fen- dersleri bilgilerini
artırmak.
Madde 2 — Dersane bir mesul müdür
tarafından idare edilir.
Madde 3 — Dersaneye öğrenci vasfı
nı taşıyanlarla 4. maddede belirtilen belge
leri ibraz edenler alınır.
Madde 4 — Dersaneye devam etmek
isteyenlerden şu belgeleri istenir.
a) Nüfuz cüzdanı (aslı veya örneği)
b) Öğrenim belgesi
c) Sağlık ve aşı raporu
d) Usulüne göre düzenlenmiş iyi hal
kâğıdı.
Öğrenci
olanlardan bu belgeler
aranmaz. Mecburi ilköğrenim yaşmda olupta ilkokula devam etmiyenler dersaneye
alınmazlar.
'Madde 5 — Ders ücretleri her yıl ders
lere başlamadan önce valilikçe tasdik edi
lecek tarifeye göre ve ders saati üzerinden
aylık hesabiyle peşin alınır.
Madde 6 — Dersane ilgili makamlar
ca alınacak sıhhi tatil kararı dışında her
ne sebeple olursa olsun kapatıldığı takdir
de, peşin alman ücretlerden ders yapılma
yan saatlere isabet eden miktar müdavim
lere geri verilir. Disiplin kararı ile ilgisi
kesilenlere, kendiliğinden terkedenlere pe
şin alınmış olan ücretleri iade edilmez.
Madde ı — Öğretim, takvim yılma gö
re olup devamlıdır. Ancak millî bayram ve
genel tatillere dair olan kanunda
yazılı
olan günlerde öğretim yapılmaz.
Madde 8 — Derslerin günün hangi
saatinde yapılacağı, haftada
okutulacak
derslerin çeşitleriyle saat tutarları, Millî
Eğitim Müdürlüğünce tasdik edilecek vakit
ve haftalık ders dağıtma cetvellerine göre
yapılır. Okul öğrencilerinin dersleri, saat
19.30 dan sonraya bırakılmaz. Ders süresi
50 dakikadır.

Madde 9 — Öğretimde, resmi okul
programları ile ders kitapları takip olunur.
Bu husus için gerekli malzeme ve araçlar
dersane idaresince sağlanır.
Madde 10 —- Öğretim karma olarak
yapılır. Ancak, müdavimlerin
yaşları ve
ihtiyaçları ayrı guruplar halinde yetişme
lerini ve cins farkına göre ayrılmalarım
gerektiriyorsa dersane idaresince buna gö
re tedbir alınır.
Madde 11 — İdare, disiplin, defter ve
dosya tutma işleri, resmi okullar mevzu
atı gözönünde tutularak hazırlanıp Valilik
çe tasdik edilecek iç yönetmelik hükümle
rine göre yürütülür.
Madde 12 — Dersanenin mesul müdür
öğretmenleri özel okullar yönetmeliği hü
kümleri dairesinde öğretmenlik yetkisi
olanlardan inha ve tayin olunurlar.
Madde 13 Dersanenin öğretmenleri ar
asında aynı zamanda resmi ve özel okul
larda vazifeli olanlar bu deısanede kendi
öğrencilerine ders vermezler.
Madde 14 — Bu yönetmelikte bir hük
me bağlanmamış hususlarda özel okullar
yönetmeliği ve valilikten alınacak emre
göre hareket olunur.
Madde 15 — Bu yönetmelik hüküm
leri 30 Temmuz 1962 tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.

M ü d ü r le r

K o m isy o n u

Karar s: 405.1-296

K a ra rı:

Karar t: 9-7-1962

Konu: İstanbul - Beyoğlu Karma Or
taokulumun 1962 - 1963 öğre
nim yılından itibaren Kız Or
taokulu haline getirilmesi ve
Beyoğlu Kız Ortaokulu adiyle
adlandırılması h.
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün
2 Temmuz 1962 tarihli ve 6605 sayılı tek
lif yazrsiyle ilişikleri incelendi; işin gere
ği düşünüldü:
1962 - 1963 öğretim yılından itibaren
Beyoğlu Karma Ortaokulu’nun, belirtilen
sebeplere binaen ve teklif veçhile Kız Orta
okulu haline getirilmesi ve Beyoğlu Kız
Ortaokulu adiyle adlandırılması uygun ola
cağına ve gereken tescil muamelesi yapıl
mak üzere işbu kararımız kopyalarının
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce görüle
rek Zat İşleri Genel Müdürlüğüne tevdiine
karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
9-7-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

SAYI: 1218

G E N E I G E L R R :
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 12806

9-8-1962

5969
VALİLİKLERE
1961
mahsülü kuru üzüm rekoltesi
hakkında “ Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret
Dairesi” nden alınan 20 Temmuz 1962 ta
rih ve 314.91.71 sayılı Tamimin bir örneği
aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğinin yapılması önemle rica ede
rim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
T. C.
TİCARET BAKANLIĞI
Dış Ticaret Dairesi
5
12125
Şube remzi ve No. 314.91.71

20-7-1962

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
1961 -mahsulü kuru üzüm
rekoltesi
85.000 tonun üzerinde tahakkuk etmiş ve
bu miktarın 70.000 tonu fiilen ihraç olun
muştur.
Hâlen memleketimizde 11.000 ton Ç.
kuru üzüm stoku mevcut olup bunun 8.500
tonu bir müstahsil mümessili olan İzmir
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği elinde
dir.
t ri
»1
-

1962 rekoltesinin idrak edileceği Eylül
ayma kadar eritilemeyip
yeni mevsime
devrettiği takdirde bu stok ihraç Hatları
mız üzerinde menfi tesir hasıl edecektir.
Binaenaleyh yeni rekoltenin müsait Hatlar
la elden çıkarılarak gerek müstahsilin za
rar görmemesi, gerekse döviz rantremizin
azalmaması bakımından bu stokların bir’an
önce elden çıkarılmasının önemi büyüktür.
Bu hususu teminen bir taraftan üzüm
ihracatımızın artmasına büyük gayret gös
terilirken, bir taraftan da iç istihlakin ço
ğalmasının stokların eritilmesine
büyük
yardımı olabileceği düşünülmektedir.
Keyfiyetin Bakanlığınıza bağlı müesseselere tamim edilerek, yapılacak mubaya
aların bir’an önce tahakkukunun temini
müsaadelerine arz olunur,
Ticaret Bakanı
Muhlis Ete

Sayfa:

(Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

184

Kitabın Adı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-09074

5-6-1962

Fiyatı

Motor

1000 Kr.

Satış Yeri

5970
Konu: “ Beşerî Coğrafya I” adlı eser h.
Cevat Korkut (İzmir Eğitim Enstitü
sü Coğrafya Öğretmeni — İzmir) tarafın
dan yayımlanan aşağıda adı yazılı eserin
Eğitim Enstitüsü Öğrencilerine tavsiyesi
uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Beşerî Coğrafya I

500 Kr.

İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koli. Şti. An
kara Caddesi No: 95 — İstanbul

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-09232

7-6-1962

5974

.

Konu: “ Altın Kuş” adlı eser h.

Fiyatı

Altın Kuş

75 Kr.

Satış Yeri
Elif Kitabevi “ Sahaflar Çarşısı No: 4,
Beyazit -— İstanbul” tarafından
aşağıda
adı yazılı eserin ilgililere duyurulması uy
gun görülmüştür.

Fiyatı

Felsefe Tarihi

2310 Kr.

Sayı: 650-09146

5-6-1962

5972
Konu: Toplattırılacak eserler h.
Crosscurrents
Press İne. New York
Yayınlarından “ The First Man in Space”
ve “ The Soviet Stand ou Germany” adlı
eserlerle Translation World Publishers
Chicago 2, Illionis
yayınlarından
“ The
Trial of The U 2” adlı eserler Bakanlığı
mızca incelenmiş; Rus Sovyet
Sosyalist
Cumhuriyetleri hakkında propaganda ma
hiyeti taşıdığından bu üç eserin toplattırıîması uygun görülmüştür.
Bu eserlerin Kütüphanenizde mevcudu
varsa, Bakanlığımız Yayım
Müdürlüğüne
gönderilmesini önemle rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-09230

7-6-1962 '

Sayı: 660-09234

Okulu

-

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-09936

18-6-1962

5978
Aşağıda adı fiatı ve satış adresi yazılı
kitabın orta dereceli okullara tavsiye edil
mesi uygun görülmüştür.

Kitabm Adı

Fiyatı

Radyumun keşfi
Antolojisi” adlı

Aşağıda adı, fiyatı ve satış yeri yazılı
kitabın öğrencilere duyurulması uygun gö
rülmüştür.
N. Adil Erkman
,
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabm Adı

Fiyatı

Ana Şiirleri Antolojisi

200 Kr.

Satış Yeri

200 krş.

Satış Yeri
Ömer ve Cahit Yücel Ortaokul Fransızca
Öğretmenleri Kadirli — Adana

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-09938

18-6-1962

5979
Konu: “ Rüzgarlı Su” adlı kitap h.

Millî Eğitim
Bakanlığı
Yayınevleri ve
Ankara
Neşriyat
Ltd. Şti. P. K. 41
Yenimahalle — Ankara

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-09513

Aşağıda, adı, fiyatı ve satış adresi ya
zılı kitabm liselere tavsiye edilmesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabm Adı

Fiyatı

Rüzgarlı Su

250 krş.

11-6-1962

5976
Konu: “ Annelere
kitap h.

Armağan” adlı

Aşağıda adı, fiyatı ve satış adresi ya
zdı şiir kitabının İlkokullara tavsiye edil
mesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
' Millî Eğitim Bakam y.

Aşağıda adı, fiyatı ve satış adresi ya
zılı kitabın; Erkek Sanat ve Motor Sanat
Enstitüleri öğrencilerine duyurulması fay
dalı görülmüştür.

“ Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinden” 1000 kuruş karşılığında temin edile
bilecek olan bu eserin ilgililere duyurul
masını rica ederim.

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
7-6-1962

5975

5973
Konu: “ Motor” adlı eser h.

Dr. Haşan Tan tarafından yazılan ve
yayımlanan “ Rehberliğin Esasları”
adlı
eserin Öğretmen Okullarının 5. ve 6. sınıf
larında yardımcı ders kitabı olarak uygun
görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Ana Şiirleri
eser h.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Rehberliğin Esasları” adlı eser h.

Konu: “ Radyumun Keşfi” adlı eser h.

Mehmet Can Yıldırım Kemal Bey
Öğretmeni — İzmir

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

12-6-1962

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabm Adı

Konu: “ Felsefe Tarihi” adlı eser h.

Sayı: 611.09622

Aşağıda adı, fiyatı ve satış yeri yazılı
kitabm ilkokul I. devre öğrencilerine tav
siye edilmesi uygun görülmüştür.

5-6-1962

5971

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

5977

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-09076

27 Ağustos 1962

Kitabm Adı

Fiyatı

Anneler Armağanı

125 Kr.

Satış Yeri
Tahsin Bilengilin Ferhan Bozkurt Şti. An
kara Cad. Kebeci Han — İstanbul

Satış Yeri
Prof. Dr. Selâhattin Batu Veteriner Fa
kültesi Profesörü Dışkapı — Ankara

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 09940

18-6-1962

5980
İsviçre’de The Automat Engineering
firması tarafından imâl edilen ve İstanbul’
da Taksim, Takızafer Cad. Deniz
Palas
No: 12 Zemin Katta bulunan Orient İthalat

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

27 Ağustos 1962

Kollektif Şirketi tarafından ithal edilmiş
bulunan “ Automat” kontrüksiyon kutuları
incelenmiş; 316 parçadan 4000 parçaya ka
dar yükselmekte olan 60 ayrı makine mo
deli kurma imkânını sağlıyan bu aletler;
lise ve Teknik Okullarımız Fizik, mekanik,
teknoloji ve atelye dersleri uygulamaları
için faydalı görülmüştür.
Fiatları aşağıda gösterilen bu aletlerin
ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Kitabın Adı

Fiyatı

Kitabın Adı

1
2
3
4

50
50
50
50

Transistörler ve Tatbikatı

—
—
—
—

Olunandaki Ev
Sihirli Küp
Cin Tavşan
Tavşancık

krş.
krş.
krş.
krş.

Parça

1
25
33
1500

316
1300
2400
4000

L.

Sayı: 10084

Sayı:

660.-10252

21-6-1962

Aşağıda adı, fiyatı, ve satış adresi
yazılı kitapların ilgililere duyurulması uy
gun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Konu: “ Çözümlü örnekleriyle Aritmetik-Cebir III İşlem ve Problem
leri” adlı eser h.
Selâhattin Tunç-Mehmet Erdinç tara
fından yazılan,
“ Çözümlü
Örnekleriyle
Aritmetik-Cebir III İşlem ve Problemleri”
adlı eserin Ortaokul III. sınıf öğrencileri
için yardımcı ders kitabı olarak kabulü uy
gun görülmüştür.
“ Selâhattin Tunç, Yeni ve Lisan Ders
hanesi — Samsun” adresinden 350
kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Sayı: 660.-10122

Fiyatı

1 — Kümes Hayvanlarının beslenmesi için
yem reçeteleri
300 krş.
2 — Sığır ve Koyun besisi için yem reçete
leri
300 krş.

20-6-1962

5982
Konu: “ Cıvıltı” adlı çocuk gazetesi h.

Gazetenin Adı

Fiyatı

Cıvıltı

25 krş.

Sayı: 660.2/269-10256

5985

21-6-1962

•

Aşağıda adı, fiatı ve satış adresi yazı
lı Derginin 12, 13. sayılarının İmam — Ha
tip Okulları ve Yüksek Islâm Enstitüsü
öğrenci ve öğretmenleri ile ilgililere tavsi
yesi uygun görülmüştür .
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Derginin Adı:
Asrın Dini Müslümanlık

100 krş.

10 00 krş.

Satış Yeri
Bakış Müessesesi P. K. 102 — İstanbul

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
21-6-1962

,

Konu: “ Halk Eğitimi” adlı
6 inci sayısı h.

_
derginin

Giresun ili Hal kEğitimi Bürosu Baş
kanlığınca yayımlanan aşağıda adı ve fi
yatı yazılı derginin altıncı sayısının öğret
menlere duyurulması uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı
Halk Eğitimi

Fiyatı
75 Kr.

Sayı: 660-10623

28-6-1962

5989

E. Ekşioğlu P. K. 423 — Ankara

Konu:- “ Eşitsizlikler” adlı Matematik
kiabı h.

21-6-1962

5986
Konu: “ Transistörler ve Tatbikatı adlı
eser h.

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Her Yönüyle Atatürk

Satış Yeri

Sayı: 660.-10258

Aşağıda adı, fiyatı, satış yeri yazık
kitapların ilkokul birinci devre öğrencile
rine tavsi edilmesi uygun görülmüştür.

Fiyatı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Aşağıda adları yazılı kitaplar h.

Kitabın Adı

Fiatı:

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

5983

N. Adil Erkman
Milli Eğitim Bakam y.

5988

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Emin Kitabevi İstanbul Caddesi Kayseri

20-6-1962

adlı

Sayı: 660.2/265-10264

Satış Yeri

Sayı: 660.-10124

Atatürk”

Aşağıda adı, fiatı ve satış adresi ya
zılı kitabın öğretmen ve öğrencilere duyu
rulması uygun görülmüştür.

Dr. Süleyman Kara Zootekni ve Araştırma
Enstitüsü Mamak — Ankara

Aşağıda adı fiyatı ve satış adresi yazı
lı Çocuk Gazetesinin İlkokul Öğrencilerine
tavsiye edilmesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

5987

Satış Adresi:

Konu: “ Asrın Dini Müslümanlık adlı
derginin 12, 13. sayılan h.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlık

21-6-1962

Konu: “ Her Yönüyle
eser h.

Konu: “ Aşağıda adları yazılı kitaplar h.

5981

P. K. 123

Sayı: 10260

5984

19-6-1962

Satış Yeri

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

600 krş.

Eray Yayınevi P. K. 1175 — İstanbul

K.

540.50
2702.70
3685.70
4668.50

Fiyatı

Osman kirişçioğlu
lar — Ankara

Satış Yeri

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
No :

ıSayfa: 185

Aşağıda adı. fiatı ve satış adresi yazı
lı kitabın Erkek Sanat Enstitülerinin Rad
yo Bölümü öğrencileri için tavsiye edilmesi
uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Aşağıda adı, fiyatı, satış adresi yazılı
Matematik Kitabı lise Fen Kolları için fay
dalı bulunmuştur.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Eşitsizlikler

160 Kr.

Satış Yeri
1 — Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleri
2 — Türk Matematik Demeği Fen Fa
kültesi Matematik Enstitüsü Vezneciler —
İstanbul

Sayfa: 186
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YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-10626

j
28-6-1962

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-11216

.
7-7-1962

5992

5990
Konu: “ Aşağıda adları yazılı kitaplar
Ih.
Aşağıda adı, fiyatı ve satış adresi ya
zılı kitapların öğretmenlere
duyurulması
uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Konu: Aşağıda adları yazılı kitaplar h.
Aşağıda adı, fiyatı ve satış adresi ya
zılı kitaplardan birincinin ilkokul ikinci
devre öğrencilerine İkincisinin ise, ilköğretmen okullarına tavsiye edilmesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı
Fiyatı

Öğretmenin Tören ve Günler El
1 — Hâtıralar Demeti
100 Kr.
Kitabı
1000 Kr.
2 — Bir İlkokulun 10 yıllık seslenişi 250 Kr.
Stajyer Öğretmen kitabı
500 Kr.
Satış Yeri
1
— Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleri
2 — Köy ve Eğitim Yayınevi P.K 339
Öğretmen Abdürrahim İlkokulu Müdürlü
Ankara
ğü Ereğli — Konya

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650-10857

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 611.7-11220

Sayı: 660-11218

5991

Konu: “ Pratik
Yapıcılık, Temelden
çatıya” adlı eser h.
Aşağıda adı, fiyatı ve satış adresi ya
zılı kitabın Fapı Enstitülerine tavsiye edil
mesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Pratik yapıcılık Temelden çatı
ya II. baskı

800 Kr.

Satış Yeri
Hüsnütabiat Matbaası — İstanbul

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
7-7-1962

Sayı: 660-11222

7-7-1962

5995

5993

Konu: Yurda sokulması ve dağıtılması
yasak edilen eser h.

Konu: “ Fatih Sultan
eser h.

Mimi Papadimitrio tarafından yazılıp
Yunanistan’da Tufeksi matbaasında bası
lan (FEDİKO SHOLİKO TESTRO) Çocuk
Mektep Tiyatrosu adlı kitabın yurda so
kulması ve dağıtılması 29 Mayıs 1962 tarih
ve 6/611 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle
yasak edilmiştir.

Aşağıda adı, fiyatı ve satış adresi ya
zılı kitabın öğretmenlere duyurulması uy
gun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı
Fiyatı

Bilgi edinilmesini ve eserin ele geçecek
nüshalarının Bakanlığımız Yayım Müdür
lüğüne gönderilmesini önemle rica ederim.

1 — Fatih Sultan Mehmet

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

7-7-1962

5994

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
2-7-1962

^
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Mehmet” adlı

750 Kr.

Konu: “ Atatürk” adlı kitap h.

f

Aşağıda adı, yayımlanlıyanı ve temin
edileceği yer ile fiyatı belirtilen kitabın
İlkokul ikinci devre öğrencilerine tavsiyesi
uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Atatürk

100 Kr.

Satış Yeri

Satış Yeri

Süleyman Sönmezler
Belediye Basın ve
Turizm Müdürlüğü Raportörü — İstanbul

Mehmet Gülseren Cumhuriyet İlkokulu Öğ
retmeni — Derende

BU DERCIDEKI KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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Ankara — Millî Eğitim Basımevi

T.
MİLLİ

EĞİTİM

BAKANLIĞI

m ü d ü r l ü ğ ü n c e her

c .

YAYI M

hafta

pa

ZARTESİ GÜNLERİ ÇIKARILIR İ L
GİLİ MAKAM VE MÜESSESE LERE
PARASI Z
G Ö N D E R İ L İ R.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LLI K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
A B ON E
TUTARI
MALSANDIKLAR ı N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M A K BU Z M İ L Lİ E Ğİ Tİ M
BAKANLIĞI YAYIM MÜDÜRLÜĞÜNE
G Ö N D E
R I L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25
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S A Y I : 1219

M İL L Î EĞ İTİM B A K A N I S A Y I N Ş E V K E T R A Ş İT H A T İP O Ğ L U ’N U N B A K A N L IK M E R K E Z V E
T A Ş R A T E Ş K İL Â T IN A G Ö N D E R D İK L E R İ G E N E L G E

14 Ağustos 1962
1 - 26-6-1962 tarihinde ikinci koalisyon kabinesinde, Millî Eğitim Bakanlığı vazifesini üzerime aldım.
Maalesef işe başladıktan kısa bir süre sonra hastalandım. Şimdi tamamiyle iyileşerek vazifemin başına dön
müş bulunuyorum.
■ i' I

2 ~ Mllletlmızın öğrenim ve kültür ihtiyaçlarının yıldan yıla arttığını bu ihtiyaçları karşılamak için ele
geçen imkânların mahdut bulunduğu, bu yüzden Öğretim ve Eğitim dâvalarının gerçekleştirilmesinde bü^ yük zorluklarla karşılaşıldığını çok iyi biliyorum.
^
Bunların karşısında yoklukları varlıklara çevirmekte, biricik yolun çalışmak olduğuna da inanıyo
rum. Bu itibarla memleketimizin Millî Eğitim ve Öğretim dâvalarının gerçekleştirilmesinde arkadaşlarımın
meslek aşklarına, başarı heyecanlarına ve gayretlerine güveniyorum.
4
Millî ngitim Bakanlığı Teşkilâtında ve müesseselerinde, vazifeli bulunan bütün arkadaşlarımın
günlük işlerini ertelemeden, zamanında bitirmeleri, hiç bir işi sürüncemede bırakmamaları hususlarına
ehemmiyetle dikkatlerini çekerim.
Muesseselerimize ve Teşkilâtımıza baş vuran iş sahipleri karşısında sabırlı davranılması ve kendilerine
i)i muamele yapılmasının başlıca hizmet şiarımız olduğunu arkadaşlarıma hatırlatırım.
Hepinize yürekten sevgiler sunar başarılar dilerim.
\

Şevket Kasıt Hatipoğlu

Millî Eğitim Bakanı *

3

>Talim ve Terbiye Kurulu Kararları:
Karar s: 186

Karar t: 6-7-1962

Konu: “ Özel Eğitime Muhtaç
lar Yönetmeliği” h.

Çocuk

İlköğretim Genel Müdürlüğünün 30
Aralık 1961 gün ve 54061 sayılı teklif ya
zısı üzerine “ Özel Eğitime Muhtaç Çocuklaı \ önetme.iği” nin aşağıdaki örneğin? gö
re kabu.ü hususunun Bakanlık Makamının
tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
6-7-1962
N . Adil Erkman

Millî Eğitim Bakanı y.
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
Hükümlerine Göre Hazırlanan
Ö ZE L E Ğ İT İM E M U H T A Ç Ç Ö Ç U K L A R
Y Ö N E T M E L İĞ İ

Madde 1 — Özel eğitime muhtaç ço
cukların eğitim ve öğretimi için ihtiyaca
gröıe, öz?l eğitim okulları ve sınıfları açı
lır \ej a gezici öğretmenler görevlendirilir.

Madde 2 —: Özel eğitim okulları ve
sınıfları Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesiy.e özel teşebbüslerce de açılabilir.
I. Özel Eğitim Okulları
Madde 3 — Özel eğitim okulları, her
arıza grupu için ayrı ayrı olmak
üzere
açılır. Bu okullar gündüzlü, yatılı veya
gündüzlü ve yatılı olabilir.
iMadde 4 — Üstün zekâlı ve üstün
özel yetenekli çocuklar için de özel eğitim
okulları açılabilir.
Madde 5 — özel eğitim okulları, ana,
ilkokul ve çok gayeli orta öğretim kısım
larını ihtiva eder.
Madde 6 — Özel eğitim okulları, ter
cihan şehir kıyılarında geniş arazi üzerin
de kurulmalıdır. Bu okulların kurulacağı
yerler, okulun şehir sosyal hayatı ile te
masını güçleştirecek uzaklıkta olmamalı
dır.
Madde 7 — Özel eğitim okullarının
öğrenci kadroları özzür çeşidine göre 150 200 ü geçmemelidir.
Madde 8 — Özel eğitim
okullarına,
eğitim ve öğretim ihtiyaçları normal okul

lara ve özel sınıflarda harşılanmıyan ço
cuklar kabul edilir.
Madde 9 — Özel eğitime muhtaç çocuk
lara mahsus her cins okulun öğretim pro
gramlan ile yönetmenlikleri
Bakanlıkça
ayrıca hazırlanır.
II. Özel Eğitim Sınıfları

Madde 10 — Özel eğitim sınıflan, ar
nı arıza grupuna dahiıl ortalama on öğ
rencinin bulunduğu
merkezlerde, normal
öğretim yapan ve imkânları müsait olan
okullar içinde açılır. Bu sınıflar mümkün
olduğu takdirde ayrı okullarda açılır.
Çift arızalı veya ek özel ferdi bakıma
ihtiyaç gösteren öğrenciler özel sınıfa alın
malıdır.
Madde 11 — Uzun süreli olarak has
tanelerde bakıma muhtaç çocuklar için,
hastanelerin çocuk ve ortopedi
servisleri
içinde de özel sınıf açılabilir.
Madde 12 — Özel sınıfların mevcudu,
körler ve az görenler için 10-15, sağırlar
ve ağır işitenler için 10-15, ortopedik arızası bulunanlar için özel durumlarına göre

Sayfa: 188

5-15, geri zekâlılar için 15-20 olarak dü
şünülmelidir.
Madde 13 — Üstün zekâlı ve üstün
özel yeteneklere sabip çocuklar içinde özel
sınıflar açılabilir.
Madde 14 — Bu sınıflardaki çocuklara
arızalarının mahiyetine göre gerekli özel
araçlar sağlanır. Bu sınıflar tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflar esaslarına göre
yürütülür. Öğrenciler özel teknik ve me
totları gerektiren derslerini özel öğretmen
leri ile özel sınıflarında yaparlar. Diğer
dersler ve faaliyetleri normal sınıf arka
daşları ile birlikte yaparlar.
III. Gezici Özel Eğitim Öğretmenlikleri
Madde 15 — Arızalarının derece ve
çeşidi yönünden normal okulların normal
sınıflarında yetiştirilmeleri mümkün olan
özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve
öğretimleri vasıtasiyle yapılır. Bu şekilde
ki eğitim öğretim imkânlarından aşağıdaki
ezel gruplara giren öğrenciler faydalanır
lar.
a) Üstün zekâlı ve üstün özel yetenek
li çocuklar, körler, ve az görenler; sağır
lar ve ağır işitenler, konuşma
arazısa,
mahdut ortopedik arızası olanlar (topal,
çolak, kambur, hafif felçlilik gibi) ağır
öğrenenler.
b) Ayrıca müzmin hastalıkları bulu
nan, uzun süreli ev ve hastane tedavisine
muhtaç olan öğrenciler de gezici özel eği
tim öğretmenlerinin
hizmetlerinden fay
dalanırlar.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

teklifini mahallin ilköğretim veya millî eği
tim müdürlüğüne yapar.
iMadde 20 — Özel eğitime muhtaç ço
cukların yerleştirilmesi ile ilgili
raporla
millî eğitim müdürlüğünün veya bu işle
görevlendireceği yardımcısının başkanlığın
da il merkezindeki özel eğitim uzmanları
ve okul doktorundan teşekkül edecek bir
kurulca incelenerek karara
bağlanır. Bu
suretle il içinde bulunan özel eğitim tedbir
lerinden hangisinin çocuğun ihttiyaçlarını
karşılamaya elverişli olduğu tesbit ve öğ
retim yılı başında öğrencinin buraya deva
mı temin edilir.
Madde21 — Yaşı 11 ve daha yukarı
olan özel eğitime muhtaç öğrenciler gün
düzlü ve yatılı özel eğitim kurumlarının
orta kısımlarında 222 sayılı kanunun 11.
maddesi gereğince açılacak özel yetiştirici
kurslar ve sınıflarda yetiştirilirler.
Madde 22 — Eğitim ve öğretimleri il
içinde bulunan özel eğitim kurumlan ile
karşılıanamıyacak çocuklar için Millî Eği
tim Bakanlığına teklifte bulunulur.

Madde 23 — Özel eğitime muhtaç ço
cukların teşhisi ve yerleştirilmesi ile ilgili
incelemelerde, 6972 sayılı kanuna dayanı
larak hazırlanmış olan yönetmeliğin 52, 53
ve 54. maddeleri gereğince
kurulmuş ve
kurulacak olan müşahede istasyonlarından
da faydalanılır.
Madde 24 — Özel eğitim kurumu ku
rumu müdürleri veya özel eğitim sınıf öğ
retmenleri, eğitim ve öğretim sorumluluğu
kendilerine verilen öğrenciler hakkında 21.
IV. özel Eğitime Muhtaç Çocukların
maddede belirtilen kurulca verilen kararla
Tesbit ve Yerleştirilmesi
rın değiştirilmesi hususunda
teklifte bu
lunulmaya yetkilidirler.
Madde 16 — Okuma çağında ve okul
Madde 25 — Yerleştirilmelerinde ih
öncesi çağda özel eğitime muhtaç çocuk|
tilâf
çıkan çocukların durumları, okul mü
lar her yıl mecburî ilköğrenim çağındaki
dürünün
de katılacağı ilgililerden teşekkül
çocukların sayımı sırasında tesbit olunur.
eden
ve
21.
maddede belirtilen komisyonda
1 7 — Öğretmen, zabıta, Devlet ve Be
tetkik edilerek kesin karara bağlanır.
lediye memurları ile muhtarlar veya her
Madde 26 — Arızalarınm çeşidi ve
hangi bir vatandaş tarafmdan görülen özel
derecesi
özel eğitimden faydalanmalarına
eğitime muhtaç çocuklar mahallin ilköğre
imkân vermeyen ve ancak özel bir kurum
tim kuruluna, ilköğretim Kurulunun bulun
da devamlı bir bakım ve yardıma ihtiyaç
madığı yerde Bucak veya ilçe ilköğretim
gösteren çocuklar, belediyeler kanununun
Kurullarına yazılı veya sözlü olarak bildi
15. maddesinin 18. ve 45. fıkraları ve umu
rilir.
Bildiriyi alan ilköğretim
Kurulu
nu
Hıfzıssıhha Kanununun 3. maddesinin
Başkam tarafından çocuğun yaşı, arızası,
13.
fıkrası hükümlerine müsteniden bele
aile durumu ve yeri hakkında gerekli bil
diyeler ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
giler güvenilir kaynaklardan elde edilerek
lığınca açılacak özel müesseselerde bakılıp
en kısa zamanda Millî Eğitim Müdürlüğü
korunurlar.
ne duyurulur.
Madde 27 — Yerleştirilecek çocuk sa
Madde 18 — Millî Eğitim Müdürlü
yısı
mevcut özel eğitim ve öğretim imkân
ğünde, özel eğitime muhtaç çocukların du
larından fazla olduğu takdirde seçim ve
rumlarını incelemek ve yerleştirilecekleri
yerleştirme her grup için müracaat tarihi
eğitim kurumlarmı kararlaştırmak üzere
gözönüne
alınarak şu öncelik sırasına göre
sıra ile aşağıdaki kimseler görevlendirilir:
a)
Rehberlik ve Araştırma Merkezin yapılır:
a)
ilköğretim çağma henüz girmiş,birden
deki görevlileer,
fazla arızası ve eğitim ve öğretimini zor
ib) Okul Psikologu,
laştıracak herhangi bir durum bulunmayan
c) Özel Eğitim Müfettişi,
aynı zamanda korunmaya da muhtaç olan
d) Gezici özel eğitim öğretmenleri.
çocuklar.
e) Özel eğitim kurumlan müdür, mü
b) İlköğretim çağma henüz girmiş bir
dür yardımcıları ve öğretmenleri,
den
fazla arızası ve eğitim ve öğrenimi
f ) Özel sınıf öğretmenleri,
zorlaştıracak her hangi bir durumu bulung ) ilköğretim müfettişleri,
mıyan çocuklar.
¡h) ilköğretim müdürleri.
c) Birden fazla arızası
bulunmayan
Madde 19 - 18. maddede belirtilen gö
ve
ilkokula
giriş
yaşım
1
ilâ
en
çok 4 yıl
revlilerden özel eğitime muhtaç çocukların
geçirmiş olan özel eğitime ve korunmaya
bulunduğu yere en yakm olanı durumu in
muhtaç çocuklar.
celer ve gerekirse okul psikoloğu, rehber
d) Birden fazla arızası
bulunmayan
lik merkezi görevlileri ve doktor gibi tek
ve okula giriş yaşını 1 ilâ en çok 4 yıl ge
nik uzmanların da düşüncelerini alarak ço
çirmiş olan özel eğitime muhtaç çocuklar.
cuğun yerleştirileceği kurum
hakkmdaki
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\e) Birden fazla arızası bulunupta eği
tim ve öğretimleri mümkün olanlar.
Madde 28 — Normal okullarda eğitim
ve öğretimleri sağlanmıyan özel eğitime
ve korunmaya muhtaç çocuklar, bulunduk
ları yerlerde özel sınıf açılmamış ise ilin
özel yurtlarında, aileler yanında, yetiştirme
yurdunda barındırılmak suretiyle il ve ilce
merkezlerindeki özel sınıflara devam etti
rilirler.
Bunlardan ailelerinin maddî durumla
rı elverişli oianlarm bakım masrafları ta
mamen veya kısmen aileleri
tarafından,
olmıyanların ise 222 sayılı kanunda belirti
len sosyal yardım ödeneğinden bu maksat
için, Vilâyet Çocukları Koruma Birliğine
ayrılacak fondan karşılanır.
Madde 29 — Yatılı özel eğitim okul
larında yetiştirilen öğrencilerin bakım ve
barındırma giderleri, ailelerinin maddî du
rumu elverişli ise ailelerince değilse ilköğ
retim sosyal yardım ödeneğinden karşılanır
Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve
barındırma giderleri, bağlı
bulundukları
kurumlarca ödenir.
Madde 30 — Özel eğitim okul veya
sınıflarını bitiren öğrencilerin devam ede
cekleri normal okullardaki özel .eğitim ve^*"
öğretim ihtiyaçları bitirdikleri okullar, ge
zici özel eğitim öğretmenleri ve diğer özel
eğitim görevlilerince sağlamr.
Madde 31 — Özel eğitim okullarını bitiripte daha yüksek normal öğrenim ku
rulularına devam eden özel eğitime muhtaç
öğrencilerden korunmaya muhtaç olan.arın
her türlü eğitim masrafları 6972 sayılı ka
nun hükümleri
gereğince bağlı oldukları
korunmaya muhtaç çocukları koruma bir
liklerince
sağlanır. Bu durumda olup ta
korunmaya muhtaç olmayanların özel eği
tim araçları mezun oldukları özel eğitim
okullarının döner sermayeleri veya okul ve
öğrencileri koruma dernekleri
tarafından
bedeli karşılığında temin edilebilir.
Madde 32 — Öğrenimlerini bitiripte
daha yüksek bir öğrenime devam etmeye
cek olan öğrencilerin, Sağlık ve Sosyal Ba
kanlığı, Çalışma Bakanlığı veya Özel Sos
yal Yardım Kumrularınca açılacak rehabi-.:
litasyon merkezlerinde iş eğitimi görmele-f
ri ve işe yerleştirilmeleri hususunda, bitir
dikleri okul yöneteileri ilgililerle işbirliği
yaparlar.
V. Rehberlik Merkezleri
Madde 33 — Özel eğitime muhtaç ço
cukların durumu incelemek, teşhis etmek,
yerleştirilecekleri kurumlan kararlaştır
mak, gerekli tedavi ve rehberliği sağlamak
ve her basamaktaki okulların rehberlik iş
lerinde iş birliği yapmak ve okullara reh
berlik konusunda gerekli teknik yardımlan sağlamak amacıyla ihtiyaç görülen yer
lerde rehberlik merkezleri açılır.
Madde 34 — Rehberlik ve araştırma
Merkezleri nüfusu 70.000 den fazla olan
tam teşkilâtlı sağlık merkezleri
bulunan
yerlerde kurulur. Nüfusu ve okul sayısı
birden fazla rehberlik merkezine
ihtiyaç
gösteren yerlerde ihtiyaca göre birden faz
la merkez açılabilir:
Madde 35 — Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri kuruldüklan
bölgelerin köy,
ilce ve şehirlerdeki okullarda kendilerine
düşen görevleri yerine
getirebilmek için
gezici ekipler kurar ve muntazaman ziya
retlerle bütün bölgenin rehberlik hizmetle-
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rini karşılar. Okulların rehberlik teşkiâtı
ile işbirliği yapar.
Madde 36 — Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri gerekli test araçlarımn sağlan
ması, işbaşında yetiştirme ve ilgili olduk
ları konularda araştırma yapmak hususun
da Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbi
ye Kurulu Test ve Araştırma Bürosuna
bağlıdırlar.
37 — Rehberlik ve Araştırma Merke
zinin çalışmaları mevcut özel yönetmeliğine
göre yürütülür.
38 — Gerek Rehberlik merkezlerinin,
gerek özel eğitim okul veya müasseselerinin ihtiyacı olan bu türlü araç ve gereçle
rin bir plân dahilinde tesbiti ve temini işiy
le Bakanlığın özel eğitimle ilgili dairesi
meşgul olur.
Madde 39 — özel eğitim müesseselerinde bulundurulması gereken asgari araç
ve gereç listeleriyle bu müesseselerde çalı
şan teknik eleman ve öğretmenlerin ve bu
müesseselerde okuyan öğrencilerin özel
eğitimle ilgili ihtiyaç listeleri bu okulların
özel yönetmeliklerinde a>n ayrı belirtilir.
Madde 40 — özel eğitim Danışma ku
'' rulu:
a) özel Eğitim Danışma Kurulu, özel
eğitim alanına personel yetiştiren yüksek
öğrenim
kuramlarından iki ve Talim ve
Terbiye Kurulunun özel eğitim alanında
yetkili üyelerinden üç kişi olmak üzere beş
kişiden ibarettir.
b) Danışma Kurulu üyeleri, İlköğretim
Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık
onayı ile seçilir, üyelerden birinin ayrılma
sı halinde engeç bir ay içinde yenisi atanır.
e)
Danışma Kurulu, en az üç ayda bir
toplanarak özel eğitim işlerinin plânlanması, gelişmesi, personel yetiştirme ve uygu
lama ile ilgili problemlerin çözülmesi gibi
konularda gerekli incelemeleri yapıp daire
sine tekliflerde bulunur. Mevcut mevzuat
çerçevesi içerisinde gerekli işlemler yapıl
dıktan sonra teklifler uygulanmaya konu
lur.
Madde 41 — Millî eğitim müdür yar
dımcılarından, özel eğitim alanında bilgi ve
/tecrübesi olanlardan birisi ile özel eğitim
işlerinin yürütülmesiyle görevlendirilir.
Madde 42 — özel Eğitim Teftişi:
Her ilde özel eğitim alanında gerekli
özel eğitim ve tecrübeyi kazanmış olan bir
müfettişe bu görev verilir. İlin durumu ve
şartlar ikmân veriyorsa münhasıran ilin
bütün özel eğitim hizmetlerini düzenlemek
ve özel eğitim personelini iş başında yetiş
tirmek ve teftiş etmek gibi hizmetler bu
müfettiş tarafından yürütülür.
Madde 43 — Gezici özel eğitim öğret
meni:
a) Normal okuhara yerleştirilmiş olan
veya evlerinde, hastanelerde yetiştirilmele
ri gereken özel eğitime muhtaç çocukların
eğitim ve öğretimleri ile ilgili hususları
düzenleyip yürütür. Gezici özel eğitim öğ
retmenlerine ençok 15 öğrenci verilir.
b) Gezici özel eğitim öğretmenleri, her
öğrenciyi haftada; şehirlerde enaz üç defa,
köylerde en az bir defa ziyaret ederek anzası ile ilgili teknik bilgi ve becerileri ka
zandırır.
Madde 44 — özel eğitim öğretmenle
rinde aranacak vasıflar:
a)
Özel eğitim kuramlarına atanacak
öğretmenler, ilk veya orta okullarda en az
iki yıl başarılı öğretmenlik yaptıktan son
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ra, çalışacağı özel eğitim alanında özel bir
şekilde yetiştirilmiş olmalıdır.
b)
Özel eğitim sınıflarında görevlen
dirilen öğretmenler vazife gördükleri okul
müdürlüğüne bağlıdırlar.
Madde 45 — Okul Psikoloğu:
Okul psikoloğları rehberlik merkezi
nin bulunmadığı yerlerde millî eğitim mü
dürlüğüne bağlı olarak; rehberlik merkezi
nin bulunduğu yerlerde ise rehberlik mer
kezi bünyesinde vazife görürler.
Okul psikoloğu aşağıdaki işleri yapar:
a) Çocukların zihin kabiliyetleri ile
başarı seviyelerini tesbit maksadı ile ferdi
ve grup zekâ testlerini tatbik eder ve yo
rumlar.
b) Korunmaya ve özel eğitime muh
taç çocukların görme ve işitme gücü ve di
ğer özelliklerini ölçen aletleri kullanır. Bu
gibi çocukların gerekli müesseselere yerleş
tirilmeleri hususunda mütalâasını bildirir.
e)
Türlü güvenilir metot ve tekniklerle
çocukların şahsiyet özelliklerini araştırma
ya çalışır.
d) Başarı testlerinin hazırlanmasında
değerlendirme tekniklerinin kullanılmasın
da, okul ve sınıf öğrencilerinin başarı ve
verimlerini teşhis ve değerlendirme öğret
men ve idarecilere yardımda bulunur.
e) Grup ve fertlerin eğitimi ve intibak
güçlüklerinin
giderilmesinde ve okuldaki
ruh sağlığı faaliyetlerinin düzenlenmesinde
okul personeline yardımda bulunur.
f ) Okullarda başarı sağlayamıyan öğ
rencilerin teşhisi ve başarısızlıklarının gi
derilmesi için alınması gerekli tedbirleri
ilgililere bildirir ve bu tedbirlerin alınma
sında yardımcı olur.
g) Okulların karşılaştıkları güçlükle
rin ve okullarda ruh sağlığının gerçekleşti
rilmesi maksadiyle öğretmenler, ana, baba
lar, idareciler ve diğer iligili teşekküllerle
işbirliği yapar.
h) Ders, okul ve meslek seçmede ve
şahsî meselelerini çözmede öğrencilere ve
ana babalarına yardımlarda ve rehberlikte
bulunur.
Madde 46 — Sosyal Yardımcı:
Sosyal yardımcılar, korunmaya ve özel
eğitime muhtaç çocukların okul ve aile
çevrelerinde gerekli incelemeleri yapmak,
kuramlara yerleştirilmelerinde yardımlar
da bulunmak, okul ve aile arasındaki bağ
lan ve anlayış birliğini geliştirmek öğren
cileri yerleştirilecekleri iş yerlerinin tesbiti
ve okula devam işlerinin takibi ile görevli
dir. Sosyal yardımcılar, rehberlik merkez
leri, Millî Eğitim Müdürlüğüne veya büyük
münferit okullara bağlıdırlar.
Madde 47 — Rehberlik işleri görevli
leri:
Rehberlik işleri görevlileri, okulların,
özel eğitim kuramlarının eğitim ve meslek
rehberliği ile ilgili işlerini düzenlemek ve
yürütmekle görevlidir.
Bunlar rehberlik
merkezlerine, millî eğitim müdürlüğüne
veya münferit büyük okullara bağlı olarak
çalışırlar.
Madde 48 — Ölçme ve değerlendirme
görevlisi:
Ölçme ve değerlendirme görevlisi,
özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuk
ların teşhisi, yerleştirilmesi ve öğrencilere
rehberlik testleri uygular ve yorumlar, ö lç 
me ve değerlendirme görevlileri rehberlik
merkezlerinde, Millî Eğitim Müdürlüğüne
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veya münferit büyük okullara bağlı olarak
çalışırlar.
Madde 49 — Özel eğitim ve rehberlik
alanlarının çeşitli
basamaklarında görev
alacakların, özel bir eğitim görmeleri ge
rekir.
Madde 50 — Sıra beklenmesi gereken
şehirlerdeki özel eğitim kuramlarına sıra
dışı atanan öğretmenlerden, kendi istekleri
ile bu kuramlardan ayrılmak istiyenler gel
dikleri okullardaki eski görevlerine veya
başka bir il emrine nakledilirler.
Madde 51 — özel eğitim kuramların
da çalışan öğretmen ve idareciler bu okul
larda en az üç yıl çalışmadan diğer okul
lara nakil için sıraya'7 alınmazlar.
Madde 52 — Malî hükümler:
Özel eğitim kuramlarının inşası, mev
cutlarının tadil ve onarımı, lüzumlu ders
araçlarım temini için gerekli ödenek, ile
sosyal yardım ve donatım ödeneği 222 sa
yılı kanunun 78. maddesi ile 6972 sayılı
kanunun ilgili hükümlerine ayrılan fondan
sağlanır.
Madde 53 — Bu yönetmelik 6-7-1962
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
(Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar
Yönetmeli’ ğine Ek)
G î R î Ş
I. GENEL TARİF VE SINIFLANDIRMA
Tarif: Beden, zihin, duygu ve sosyal
gelişmelerindeki özür ve özellikleri yönün
den, eğitim ve öğretimin amaçlarını ger
çekleştirmek için normal çocukların eğitim
hizmetlerine ek olarak bir takım hizmet
ve tedbirleri gerektiren çocuklara “ ÖZEL
EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR” denir.
Bu çocuklar dört ana grupta toplanır
lar:
I. Bedence arızalı olanlar:
1 — Körler ve az görenler:
a) Körler: Bütün düzeltmelere rağmen
iki gözündeki, görme gücü normal görme
gücünün en fazla 1/20 sine (*) varan, di
ğer bir deyimle; eğitim ve öğretimde görme
gücünden
faydalanılmasına imkân olma
yan kimseye kör denir.
b) Az gören: Bütün düzeltmelere rağ
men iki gözündeki görme gücü normal gör
me gücünün en fazla 1/7 sine varan, diğer
bir deyimle; özel bir takım metot ve araç
lar kullanılmadan eğitim ve öğretimde gör
me güçlerinden faydalanılması zararlı olan
lara denir.
2 — Sağırlar ve ağır işitenler:
a) Sağırlar: İyi işiten kullaklarmdaki
ses kayıpları 70 veya 75 desibel (**) ve
daha fazla olanlar, başka bir deyimle; eği
tim ve öğretim çalışmalarında işitme güç
lerinden faydalanılmasına imkân olmıyan
kimselerdir.
b) Ağır işitenler: İyi işiten kulakların
daki ses kayıplan
ortalama 20-25 veya
55 desibel olanlar, diğer bir deyimle eğitim
(*) Normal bir kimsenin 20 metreden
ayırt ettiği standart bir eşyayı en fazla 1
metreden fark edebilme gücüdür.
(**) Desibel: Ses şiddetini ölçmekte
kullanılan logaritmik bir oran, belin onda
biridir. İşitme duyarlığını odiyometre ile
ölçerken bu birim ses şiddetinin ölçeyi ola
rak kullanılır. !§es şiddetinde insan kula
ğının ayırt edebileceği en küçük farka desi
bel denir.

Sayfa: 190

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

sanlar ve topluma karşı saldırganlık dav
ve öğretimde işitme
güçlerinden
ancak
ranışı gösteren kimselerdir. Diğer bir de
yardımcı araçları ile faydalanılabilen kim
yimle suça yönelenler, suçlu çocuklar okul
selerdir.
dan ve evden iş yerlerinden kaçanlar, kırı
3 — Konuşma anzası olanlar: Sağır
cı ve kavgacı çocuklar, cinsi bozukluğa ve
lıkla ilişkisi olmadan, uzvi veya fonsiyonel
sapıklığa, dilenciliğe, alkollü içkileri ve
(görevsel) sebeplerle sözle ifade de hım
uyuşturucu maddeleri kullanmaya, serseri
hımlık, kekemelik, pepemelik gibi sürekli
liğe sürüklenmek tehlikesine manız kalan
yetersizlikler gösteren kimselerdir.
4 — Ortopedik anzası olanlar: Kemik
vakalar bu grupa girer.
ve mafsalların şekil ve yapısında arıza bu
IV
— Birden fazla özürlü olan çocuk
lar:
lunan veya adele (kas) gücü gelişimi ve
koordinasyonu yahut kontrolünde inhiraf
a) Yukarıda belirtilen arıza çeşitlerin
lar gösteren kimselerdir.
Örnek olarak:
d e birden fazla özürü bulunan kimseler
Kemik Veremi, mafsal
romatizması olan
dir. Diğer bir deyimle; hem kör, hem sağır,
çocuklar, çocuk felcinin çeşitli şekilleri,
hem
geri
zekâlı,
hem
felçli
hem
beyin arızalarmdan
doğan felç ve diğer
geri zekâlı, bedence sakat sosyal intibak
arızlan
bulunanlar
(Cerebralpalcy, kas
sız, zekâca üstün bedence özürlü vesaire
atropileri.)
gibi.
5 — Sürekli hastalığı olan çocuklar:
b) Birden fazla özürü olan çocuklar
Şeker, sara, verem, kalp bozuklukları gibi
hâkim olan özürlükleri ile ilgili grup için
sürekli bakım ve tedavi gerektiren çocuk
de muamele görürler. Bu giıbi hallerde be
den özürleri zihin ve sosyal özürlerle bir
lar.
6 — Sürekli büyüme ve gelişme ye
arada görülürse beden sakatlığı hakim özür
tersizliği gösteren çocuklar; Beslenme ve
sayılır. Beden özürlerinden birden fazlası
diğer sebeplerle gelişmelerinde önemli in
birleştiği hallerde körlük birinci derecede
hiraflar gösteren çocuklardır.
sağırlık ikinci derece "ortopedik arızalar
II.
Zihin gelişmeleri bakımından nor üçüncü derecede kabul edilir.
malden ayrılan çocuklar:
c) Birden fazla özürü olan çocuklar
1 — Üstün zekâlılar:
bunların eğitimi için elverişli
imkânları
a) Üstün zekâlı çocuklar: kendi şart
bulunan okullara Bakanlıkça yerleştirilir.
larımıza göre hazırlanmış geçer ve güveni
d) 6972 sayılı kanunun 22. maddesine '
lir zekâ testlerinde sürekli o’ arak 140 ve
giren ve özel eğitime muhtaç çocukların
daha yukarı zekâ bölümü sağlıyabilen, di
eğitim ve öğretimleri bu yönetmelik hü
ğer bir deyimle; kendi yaşında
bulunan
kümlerine göre yapılır. Bu gibi çocukların
rastgele seçilmiş bir çocuk grubunun %99
masraf1arı korunmaya muhtaç çocukların
undan üstün olan çocuklardır.
bakıldığı kurumlarca ödenir.
b) Üstün özel yetenekleri bulunan ço
II. ÖZEL EĞÎTÎMÎN AMAÇLARI VE
cuklar: Genel zekâları yönünden
ortanın
İLKELERİ
üstünde olup da müzik, resim ve diğer gü
zel sanatlar ile fen ve teknik alanlarında,
Arıza veya özellikleri yüzünden nor
mal çocuklara mahsus okul, program, metot
objektif ölçülerle, yaşça emsali olanların
ve araçlardan faydalanamıyacak olan özel
9c99 unun üstün olan çocuklardır.
eğitim ve öğretime muhtaç çocuklara, arıza
2 — Düşük zekâlılar:
veya özelliklerinin gerektirdiği personel,
a) Ağır öğrenenler: Kendi şartlarımıza
program, metot, araç ve hizmetlere baş
göre hazırlanmış geçer ve güvenilir zekâ
testlerinde sürekli olarak 75-90 zekâ bö
vurmak suretiyle:
A — Anayasaya göre hakları
olan
lümü sağlıyabilen, diğer bir deyimle kendi
mecburî ilköğrenimi vermek, gelişmelerine
yaşında bulunan sartgele alınmış ilkokul
çağındaki çocuklardan bir iki zekâ yaşı ge
ve topluma yararlı birer vatandaş olma
ride olan çocuklardır.
larına yardım etmek.
b) Eğitilebilir geri zekâlılar:
Kendi
B — Bu gibi çocuklarda daha ileri ge
şartlarımıza göre
hazırlanmış geçer ve
len ve mesleki öğrenim yapabilecek olanla
ra, günün özel eğitim anlayışına gör?, her,
güvenilir zekâ test1erinde sürekli
olarak
50-74 zekâ bölümü sağlıyabilen, diğer bir
türlü yetişme, ilerleme ve topluma faydalı
deyimle kendi yaşında bulunan rastgele
olma imkânları sağlamaktır.
alınmış ilkokul çağındaki çocuklardan 3-5
C — Bu özel tedbirler özel eğitimi,
zekâ yaşa geride olan çocuk’ ardır.
normal çocukların eğitimine
nazaran iki
c) Eğitilemiyen geri zekâlılar: Kendi
üç misli daha masraflı yapmakla beraber,
şartlarımıza göre
hazırlanmış geçer ve
bu gibi çocuklar özel eğitime tabi tutula
güvenilir zekâ testlerinde sürekli
olarak
rak kendi kendilerine yeter duruma getiril
takriben 50 den aşağı zekâ bölümü sağîımedikleri takdirde, toplumun katlanacağı
yabilen, diğer bir deyimle zekâ yaşları tak
zarar ve masraflar bundan kat kat fazla
vim yaşlarından ilkokul çağında 6 yaş ve
olacaktır.
daha fazla geri olanlardır.
D — Arıza veya özellikleri hariç tu
eğitime ve öğretime
III
— Ruhsal ve sosyal bakımdan in tulacak olursa özel
muhtaç çocuklar, temel ihtiyaçları ve özel
tibaksızlıkları olan çocuklar:
likleri yönünden esas itibariyle normal ço
a) Duygusal bozuklukları olan çocuk
cuklardan farksızdır. Onları normal çocuk
lar: Köklü duygusal bozuklukları yüzün
lardan ayıran temel fark, bu ihtiyaçlarının
den psikosamatik, pisikomatki bozuklukla
giderilmesinde
arızalarınm çıkarmış o’ duğu
rı ve davranış kusurları gösteren kimseler
güçlüklerdir.
Özel
eğitimin
özelliği esas
dir. Bunlar arasında aşırı derecede mahçup,
itibariyle de bu güçlükleri yenmek ve bu
hülyacı, altını ıslatanlar, tırnaklarını yiyen
gibi çocukların okul ve iş hayatına inti
ler, parmaklarını emenler, süreli temayüz
baklarım
sağlamak zaruretinden doğmak
gösterenler, fobililer vesaire gibi vakalar
tadır.
bu gruba girer.
b) Sosyal bozukluk’ arı olan çocuklar:
E — Bu bakımdan özel program, okul
Duygusal bozuklukları yüzünden diğer in
eşyası ve ders araçları, özel eğitim ve öğ
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retim metotları, kalablık olmıyan sınıflar
(5-20) bu maksat için yetiştirilmiş öğret
menler, yatılı kurumlar, ulaştırma kolay
lıkları öz:l eğitim ve psikoloji hizmetleri..
Özel eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir par
çasıdır.
F — Arıza veya özellikleri ne olursa
olsun özel eğitim ve öğretime muhtaç ço
cukların müşterek olan ihtiyaçları ve bun
ları gidermeye yarıyacak özel hizmetlerin
çeşitleri şöyle özetlenebilir:
a) Tesbi^ ve teşhis ihtiyacı,
b) Tıbbî tedavi ve giderici tedbirler,
Bu iki ihtiyaç, özel eğitime
muhtaç
çocuklar için, daha doğuştan itibaren üze
rinde önemle durulması ve ihtiyaç
duy
dukça yapılması gereken iki müşterek nok
tadır.
c) Rehberlik hizmetleri, özel eğitime
muhtaç bütün çocukların sosyal ve eğitsel
intibaklarım kolaylaştırmak amacı ile çok
küçük yaştan itibaren başlamak zorunda
dır. Önce aile ocağında, daha
sonra her
okul basamağında rehberlik hizmetleri üze
rinde önenfe durulmak gerekir.
d) Ferdileştirilmiş eğitim ve öğretim
okula başladığı günden itibaren her çocu
ğun arıza ve ihtiyacına
uygun ferdi bir
eğitim ve öğretim
yapmak özel eğitimin
en bariz bir ihtiyacıdır.
e) Mes’eğe yöneltme ihtiyacı, ilköğrenimm sonlarına doğru kendini gösterir ve
gerekirse daha i’ eri yaşlarda da devam eder.
f) Meslek öncesi hazırlık da mesleğe
yöneltme ile birlikte kendini bir. ihtiyaç ola
rak ortaya koyar, iş ve mesleklerin tanıtıl
ması amacını güder.
g) Meslek eğitimi, mecburi ilköğreni
mi takiben seçilecek iç ve meslek, isabetle
kararlaştırıldıktan sonra başlar.
h) îş b^m a, hayatlarını kazanabilecek
ha’ e gelen öğrencileri uygun işlere yerleş
tirmek ve yerleştirilen işlerde
başarı ve
intibak sağlayıp sağlamadıklarını takip et
me faaliyetleri de özel eğitim kumrularına
düşen başlıca hizmetlerdendir.
g, h, hizmetleri özel eğitime muhtaç
çocukların çeşidine ve özelliklerine
göre
fark gösterebilir.
G — Her arıza veya özellik g r u p u n a
giren çocuklar için gereken özel ihtiyaçlar
da şövl? özetlenebilir:
a) Körleriçin : Dokunma duygusuna
dayanan öğretim-kabartma yazı ile öğretim
ve her türlü ders araçları, bazı hallerde
göz ameliyatları v.s.
b) az gören’ er için gözle ilgili tıbbı
yardımlar, standart fizksel çevre, gözü ko
ruma vasıtaları ve özel ders araçları,
c) Sağırlar için: özel işitme araçları,
ferdi ve grup işitme cihazları, odiyometreler, lisan kavramının ve an’ aşma kabiliye
tinin geliştirfmesi, dudaktan okumayı ve
konuşmayı öğrenme, işitme ile ilgili tıbbı
hizmetler...
d) Ağır işitemer için: İşitme ile ilg ili
tıbbî, özel işitme vasıtaları konuşmayı ve
dudaktan okumayı öğrenme...
e) Konuşma arızalan bulunan çocuk
lar için: Ferdî tedavi ve düzeltici tedbirler
ve alıştırmalar, bazı hallerde ufak ameli
yatlar, zaruret hafinde esaslı tedavi mer
kezine getirip götürme, gereğince rehberlik
şerri s1eri.
f) Ortopedik arızalan bulunan çocuk
lar için: Ortoped:k
bakım,
fizyoterapi,
mesleki terapi, özel taşıma ve ders araçla-
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rı ile sınıf eşyası, binalarda özel tertibat,
evde ve hastanede öğretim, çocukları ilgili
tedavi ve muayene merkezlerine götürüp
getirme...
g) Sürekli hastalıkları bulunan çocuk
lar için: Tııbbî bakım ve itina, ferdî sağlık
ve beslenme programları, sıhhî ihtiyaçlar
için özel vasıtalar, evde ve hastanede öğ
retim.
h) Üstün zekâ, istidatlı çocuklar için
psikolojik incelemeler, okula erken alma,
özel öğretimle yetiştirme, üst sınıflara
geçirme, zenginleştirilmiş programlar, lider
olacak şekilde yetiştirme, yurt içi ve dışın
da burs sağlamak...
ı) Zekâca geri çocuklar için: Psikolo
jik incelemeler, bunlara uygun program,
eşya, oyuncak ve ders araçları...
j) Eğitimi zor çocuklar için:
Çocuk
rehberlik hizmetleri, çevrenin kontrolü...
H — Özel eğitime muhtaç çocuklar el
den geldiği kadar erken tesbit ve teşhis
edilmeli ve bunun için gerekli bütün ted
birler alınmalıdır. Tesbit ve teşhis ne ka
dar erken olursa tedavi, intibak ve eğitim
okaadr çabuk, esaslı ve ucuz olur.
I — özel eğitimden faydalanacak ço
cuklar ancak yetkilerin kararı ile seçilir.
Ve yine yetkililerin uygun göreceği kurumlara yerleştirilir.
î — özel eğitime muhtaç çocukların
mümkün olduğu kadar aile
ocaklarından
koparılmamasma dikkat edilmelidir. Bu seb:pten bu gibi çocuklardan, aile durumları,
arızalarınm cins ve derecesi, öğrenme güç
leri ile kişisel özellikleri elverişli olanlar,
çevrelerinde özel eğitim kurumlan bulunsa
bile, tercihan normal okullarda ve normal
çocuklar arasında yetiştirilmelidir. Zaruret
icabı ailelerinden uzak kurumîarda yetişti
rilen özel eğitime muhtaç çocuklar elden
geldiği kadar sık sık aileleri ile temasa ge
tirilmelidir.
J — özel eğitime muhtaç çocuklar yetişti
rilmeleri sırasında hiçbir zaman tecrit edil
miş gruplar haline getirilmemeli, mümkün
olan her fırsattan normal çocuklarla bir
arada oynamalı ve yaşamalıdır.
K — Üstün zekâlı ve istdatlı çocuklar
hiçbir zaman gösteri konusu yapılmamalı
ve imtiyazlı bir grup muamelesi görmeme
lidir.
L — özel eğitime muhtaç çocuklann
öğrenim amacı ile belli okul ve sınıflara
yerleştirilme1eri kesin değil esnek olmalı
v? zaman zaman gerekli değerlendirme’ er
yapılarak durumu daha iyi anlaşılanlar ve
ya yeni gelişmeler gösterenler tekrar nor
mal okul ve sınıflara aktarılmalıdır.
M — Köy ve şehir farkı gözetmeksi
zin özel eğitime muhtaç çocukların hepsi
mevcut özel eğitim ve psikoloji hizmetle
rinden faydalanmak, mecburî öğrenimleri
devletçe sağ’ anmalı ve gerekirse bir kısım
özel eğitime
muhtaç çocuklara orta ve
mesleki öğrenim de verilmelidir.
N — özel eğitime muhtaç çocukların
yetiştirilme’ erinde ferdileştirilmiş bir yol
tutulmalı ve her türlü rehberlik hizmet ve
faaliyetleri bu gibi müesseselerde ağırlık
merkezini teşkil etmelidir.
O — özel eğitim alanı için bu maksat
la yetiştirilmiş öğretmenlere ve bu öğret
menleri hazırlıyacak kurumlara ihtiyaç var
dır.

dım ve rehberlikte
maksatla yetişmiş
sağlanmalıdır.

Sayfa: 191

bulunacak yetkili, bu
idareci ve müfettişler

P — Özel eğitime muhtaç
çocuklar
için önleyici ve düzeltici tedbirler almak
özel eğitimin tamamlayıcı bir parçasıdır.
R — Özel eğitim kurumlan özel eği
time muhtaç çocukların ana, babalarına da
gerekli rehberlikte bulunmak ve onları ay
dınlatmakla görevlidir.

S
— Özel eğitim kurumlan yakın
relerinin her türlü sağlık ve sosyal yardım
kurumlan ile sıkı işbirliği yapmalıdır.

Karar s: 206
Karar t: 6-8-1962
Konu. Muvakkat İlkokul öğretmeni
kursuna ait geçici yönetmelik
h.
(öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü
nün 13 Temmuz 1962 gün ve 2752 sayılı
yazıları üzerine “ Muvakkat İlkokul Öğret
meni Yetiştirme Kursuna ait Geçici Yönet
meliğin” 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
tadili hususunun Bakanlık Makamının tas
çev viplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
6-8-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Ş — özel eğitime muhtaç çocuklar, öğ
retim
maksadı ile grupiandınlırken yaşdan ziyade beden, zihin ve sosyal olgunluk
gözönünde tutulmalıdır.
T — özel eğitimin önemli gayelerin

den birisi de arızalarınm çeşidi ne olursa
olsun bu çocukları aşırı ve zararlı yardım
konusu yapmadan zihnen, duygusal, top
lumsal, bedensel ve ekonomik yönden ken
dilerine yeter ve bağımsız vatandaş haline
getirmektedir.
U —- Özel eğitimin bir amacı da bu
öğrencilerin arızlarının
yarattığı zorluk
ve sınırlılığı tanır ve kabul eder, bunun ya
nı başında geliştirilmesi mümkün olan güç
ve yeteneklerinden faydalanabilmeye ge
reken önemi veren kişiler haline getirmek
tir.

Ü — Özel eğitimin amacı bu çocukla
rın içinde yaşadıkları ve yaşıyacakları nor
mal toplum tarafından kabul edilen, sevilen
ve diğer vatandaşların sahip olduğu her
türlü haklardan faydalanabilen insanlar
olarak yetiştirmektir.
V
— Özel eğitim, bu öğrencilerin aşın
merhamet, sevgi, istenmeme, güvensizlik
gibi zararlı duygulardan arınmış, onlara
güven ve başarı duygusu sağlıyacak bir
eğitim çevresi içinde yetişmelerini sağlar.
III. ÖZEL EĞİTİM ALANINA GİREN
ÇOCUKLARIN TESBİTİ,' TEŞHİSİ VE
YETİŞTİRİLMESİ

Bu çocukların eğitim ve öğretimlerini
plânlama konusunda sayılarının bilinmesi
önemlidir. Bu konuda kesin bir sayım yapılmcıya kadar bunların sayısı genel ola
rak aşağıda belirtilen takribi oranlara gö
re tahmin edilebilir:
a) Körler ve az görenler okul çağında
ki çocuk sayısının %0,1 - 2 si (binde 1 - 2 ) .
b) Sağırlar ve ağır işitenler okul ça
ğındaki çocuk sayısının %01,5 u (yüzde 1,5).
c) Konuşma arızları onlar okul çağın
daki çocuk sayısının % 1 - 2 si.

^ — özel eğitim kurumlanmn çalış
malarım yakından takip edip bunlara yar
*

Muvakkat İlkokul Öğretmeni Kursuna
ait geçici yönetmeliğinin 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 1 — Muvakkat İlkokul öğret
meni kursuna ait geçici yönetmeliğin 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7 — Ortaokul veya muadili
okul mezunlarından 18 yaşını tamamlamış
olanlar muvakkat öğretmen yetiştirme
kurslarına 222 sayılı kanunun geçici 2 nci
maddesi gereğince imtihansız alınırlar.
Madde 2 — Bu yönetmelik hükümleri
6 Ağustos 1962 tarihinde yürürlüğe girer.

Karar s: 208

Karar t: 9-8-1962

Konu: Mektupla öğretim merkezi yö
netmeliğinin kabulü h.
Meslekî ve Teknik Öğretim İstatistik Yayım Müdürlüğünün 28 Mayıs 1962 tarih
ve 311-420 sayılı teklif
ayzısı
üzerine,
mektupla öğretim merkezi yönetmeliğinin
kabulünün Bakanlık Makamının tasvibine
arzı kararlaştı.
Uygundur.
9-8-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
MEKTUPLA ÖĞRETİM MERKEZİ’NİN
AMACI
Madde 1 — Mektupla Öğretim Merke
zi, Meslekî ve Teknik alanda türlü kade
melerde mektupla öğretim kursları tertip
ederek:
a) Okuma çağında bulunan gençlerden
oturdukları yerde okul bulunmamasından
veya diğer sebeplerden meslekî öğrenim
yapmıyanları sınıf geçme ve bitirme imti
hanlarına hazırlar.

d) Ortopedik anzası olanlar okul ça
ğındaki çocuk sayısının %1 i.
e) Sürekli hastalığı olanlar okul ça
ğındaki çocuk sayısının %01 i (binde 1 i).
f ) Saralı1ar okul çağındaki çocuk sa
yısının %02 si (binde 2 si).
g) Üstün zekâlılar okul çağındaki ço
cuk sayısının %1 i.

b) Bir meslek okulunu bitirdikten son
ra iş hayatında atılan ve mesleğinde geliş
mek isteyenleri bir üst kademedeki meslek
okullarının sınıf geçme ve bitirme imtihan
larına hazırlar.

ı) Ağır öğrenenler okul çağındaki ço
cuk sayısının %1,5 u.
j) Eğitilebilir geri zekâlılar, okul ça
ğındaki çocukların %1 i.
k) Duygusal ve sosyal
bozuklukları
olan’ ar okul çağındaki
çocuk
sayısının
%2-3 ü.
l) Üstün özel yetenekliler okul çağın
daki çocuk sayısının %1 i.

c) Okul çağını geçirmiş vatandaşlar
dan bir meslek öğrenmek isteyenleri veya
mesleğinde gelişmek arzusunda bu'unanları mektupla öğretim yapmak suretiyle ye
tiştirerek, müstahsil hale gelmelerini sağ
lar.
Madde 2 — Endüstri ve İktisadî ku
ramlarda çalışmalara, kurum’ arın istediği
seviyede ve konularda
mektupla meslek

Sayfa: 192

öğretimi kursları tertip ederek müesseselerin veriminin artmasını sağlar.
Madde 3 — Mektupla Öğretim Merkezi’nin tertip ettiği kurslar yetiştirici bir
özellik taşır.
Madde 4 — Kurslara devam edenlerin:
a) Yeniden öğrenecekleri mesleklerin
de ve işlerinde ehliyet ve başarı ile çalışa
bilecek seviyeye ulaşmaları,
b) Disiplini bir iş terbiyesi içinde tek
nik ve yapımın gerektirdiği titizlik ve iyi
alışkanlıkları almaları,
c) Başarı zevkini tadarak müstahsil
insan zihniyetini benimsemeleri
öğretim
faaliyetlerinde hedef tutulur.
d) Kursları bitirenlere
herhangi bir
belge verilmez.
Madde 5 — Öğretim şartlan I ve II.
maddesindeki esaslara uyanlardan Mektup
la Öğretim kurslarına katılmak istiyenler
Meslekî ve Teknik Öğretim Mektupla Öğ
retim Merkezi Müdürlüğüne bir dilekçe ile
baş vurarak kayıt fişi doldurup iade eden
lerin kayıtları yapılır.
Madde 6 — Mektupla öğretim Merke
zinin tertip
ettiği
kurslar için yapılan
masraflara öğrenciler iştirak ederler, ö ğ 
rencilerden alınacak ücret miktarı ve tak
sit zamanı Mektupla Öğretim Merkezi Mü
dürlüğünce
kursların
özelliklerine göre
tesbit edilir.
Yönetim İşleri:
Madde 7 — Mektupla öğretim Merke
zi bir müdür tarafından idare edilir. Mer
kezin öğretim ve yönetim işlerini yürüt
mek üzere iki şube müdürü vardır.

e) Öğretim elemanlarının çalışmalarım
düzenler, gerekli gördüğü zamanlarda öğ
retim elemanlarım
toplantıya çağırır ve
bu kurula başkanlık eder. Kurulca verile
cek kararların uygulanmasını sağlar.
f) Öğretim işlerinde çalışacak memur,
daktilo ve diğer elemanlar arasında işbölü
mü yapar bu elemanların ahenkli bir şekil
de çalışmasını sağlar.
Yönetim îşleri Şubesi Müdürü:
Madde 10 — Yönetim îşleri
Şubesi
Müdürünün başlıca görevleri şunlardır:
a) Yönetim işlerinde çalışacak memur,
daktilo ve elemanlar arasında
işbölümü
yapar. Bu elemanların ahenkli bir şekilde
çalışmasını sağlar.
b) öğrenci kayıt-kabul ve bununla il
gili defter ve dosyalarla gerekli diğer bel
geleri düzenler bu işlerin aksamadan yü
rütülmesini sağlar.
c ) Öğretim müdürünün
hazırlattığı
derslerin basılmasını ve öğrencilere sevkedilmesini sağlar.
d) öğrencilerin idare ettikleri
ders
mektuplarını tashih edilmek üzere öğret
menlere zamamnda ulaştırır.
e) Öğrencilere, mektupla öğretim sis
temi ve bu sistemin özellikleri
hakkında
açıklayıcı ve aydınlatıcı mektuplar gönde
rir. Ayrıca derslerle ilgili bazı test ve an
ketleri havi mektuplar göndermek suretiy
le mevcut güçlük ve aksaklıklarla netice
leri tesbit eder. Gerekli tedbirleri alır, ö ğ 
retim şubesi ile işbirliği yapar.

Başlıca görev yetkileri şunlardır:
a) Mektupla Öğretim Merkezinin ça
lışmasını düzenlemek,
b) Vazifeliler arasında işbölümü yap
mak,
c) Faaliyetlerin
birbirine
bağlığını
sağlamak,
d) Çalışmaları denetlemek,
e) Mektupla Öğretim Merkezinin ge
lişmesi için gereken tedbirleri almak,
f) Millî Eğitim Bakanlığına, eleman
ların yetiştirilmesi için başvuran müesseselere tertip edilen kursların sonunda rapor
vermek.
Öğretim İşleri Şubesi Müdürü:
Madde 9 — Öğretim İşleri Şube Mü
dürünün başlıca görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından tertip edilecek
kursların amacına ve kur? süresine göre
öğretim programını hazırlar veys. hazırla
tır. Bu süreye göre ders dağıtım plânını
tanzim eder.
b) Derslerin, Mektupla Öğretim sis
teminde aranan özelliklere uygun olarak
yazılmasını temin eder.
c) Öğretmenlere veya uzmanlara ha
zırlattırılan ders mektuplarını daktilolara
yazdırır ve ressamlara da gerekli resimle
ri çizdirir.
d) Yazılan ders mektuplarını kontrol
ettirir, baskıya hazır duruma gelmesini
sağlar.

Müdürler Komisyonu Kararları:
Karar s: 405.1-297

Karar t: 9-7-1962

Konu: Ankara Merkezinde Gazi, Dik
men, Kalaba, Atatürk, Yenima
halle, Balgat, Yıldırım Beyazıt
İlkokulları binalarında öğret
menleri
vilâyet merkezinden
temin edilmek
şartiyle 1962
1963 öğretim yılından itibaren
faaliyete geçmek üzere
aym
okul adlariyle yeni müstakil or
taokul açılması h.
Orta

Öğretim

Genel

Müdürlüğünün

3 Temmuz 1962 tarihli ve 6622 sayılı teklif
yazısiyle ilişiği incelendi; işin gereği düşü
nüldü:
1962-1963 öğrenim yılından itibaren fa 
aliyete geçirilmek üzere Ankara İli Merke
zinde Gazi, Dikmen, Kalaba, Atatürk, Ye
nimahalle, Balgat ve Yıldırım Beyazıt İlk
okul binalarında öğretmenleri vilâyet mer
kezinden temin

edilmek

ilkokulların adlariyle

şartiyle, ve bil

adlandırılmak kay-

diyle yedi müstakil ortaokul açılmasına ve
gereken tescil muamelesi yapılmak üzere
işbu kararımız kopyalarının Orta Öğretim
Genel Müdürlüğünce

görülerek Zat İşleri

Genel Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının

tasdiklerine

sunulur.
Uygundur.
9-7-1962

Öğretmenler:

Müdür:
Madde 8 — Mektupla Öğretim Merke
zinin yöneticisi ve sorumlusudur.
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N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakanı y.
Madde 11 — Mektupla öğretim Mer
kezlerinde kadrolu ve ücretli olmak üzere
iki gurup öğretim elemanı çalışır.
Öğretmenlerin vazifeleri şunlardır:
a) Kendi branşları ile ilgili kursların
öğretim programına göre ders mektupları
nı hazırlamak.
b) Öğrencilerden gelen ders
notları
cevaplarını tashih etmek, açıklama yapmak
ve değerlendirmek.
c) Ders notlarını kursların
öğretim
gayelerine göre tekâmül ettirmek.
d) Kursa devam eden öğrencilerin öğ
renimle ilgili müşküllerini cevaplar vere
rek yardım etmek ve lüzumunda kendilerines müracaat eserleri tavsiye etmek.
e) Müdüıün tesbit edeceği zamanlarda
yapılacak toplantılara iştirak etmek.
Öğretmenler Kurulu:
¡Madde 12 — öğretmen Kurulu Mek
tupla Öğretim Merkezi Müdür, öğretim ve
yönetim işleri şubesi müdürü ile öğretmen
lerden teşekkül eder.
Madde 13 — Öğretmenler kurulu Mek
tupla Öğretim Merkezinin meslekî öğretim
konuları ile kursların ayrı ayrı öğretim iş
lerini düzenler. Bununla ilgili olarak:
a) Kurs programlarım inceler ve uy
gulamaya hazırlar.
b) Kurs öğrencilerinden gelen müşte
rek konuları görüşür.
c) Kursların
alır.

gelişmesi için tedbirler

Karar s: 405.1-298

Karar t: 9-7-1962

Konu: İstanbul Merkezinde Küçükçekmece Maltepe ve Anadoluhisarmda,
öğretmenleri
Vilâyet
Merkezinden
temin
edilmek
şartiyle,
1962-1963
öğrenim
yılından itibaren faaliyete geç
mek üzere ve semtlerin isim
lerine göre adlandırılmak kaydiyle üç müstakil ortaokul açıl
ması h.
Orta

Öğretim

Genel

Müdürlüğünün

2 Temmuz 1962 tarihli ve 6604 sayılı tek
lif yazısı incelendi; işin gereği düşünüldü:
1962-1963
faaliyete
Merkezinde

öğretim

geçirilmek

yılından

itibaren

üzere

İstanbul

İli

Küçükçekmece,

Maltepe

ve

Anadoluhisarında,
merkezinden temin
müstakil ortaokul

öğretmenleri
edilmek

v ilâ y e t

şartiyle üç

açılmasına ve gereken

tescil muamelesi yapılmak üzere işbu ka
rarımız kopyalarının, Orta Öğretim Genel
Müdürlüğünce

görülerek

Zatişleri Genel

Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının

tasdiklerine

sunulur.
Uygundur.
9-7-1962
N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.
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Karar s: 405.1-320

Karar t: 26-7-1962

Konu: Kastamonu Lisesinin
rahman Paşa Lisesi)
adlandırılması.

(Abdur
adı ile

Orta Öğretim
Genel Müdürlüğünün
30 Haziran 1962 tarihli ve 6582 sayılı tek
lif yazısiyle ilişikikleri incelendi; işin ge
reği düşünüldü:
Kastamonu Lisesinin
(Abdurrahman
Paşa Lisesi) adıyla adlandırılması uygun
olacağına ve gereken tescil muamelesi ya
pılmak üzere işbu kararımız kopyalarının
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce görü
lerek Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne tev
diine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının
tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
126-7-4962
N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

G E N E ! G E L h R ;

eserin okullara tavsiyesi uygun görülmüş
tür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

İngilizce- Türkçe Tâbirler Lügati

50 lira

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-11434

Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinde satılan Sadettin Evrin (Dinayet İş
leri Başkan Muavini) in yayımladığı aşa
ğıda adı yazılı kitabın ilgililere tavsiyesi
uygun görülmüştür.
N. Adi] Erkman

Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Kur’an-ı Kerim Açıklaması Fa
tiha ve Bakare Süresi
f

200 Kr.

5999

Gönül Yakınlıkları

10 Lira

Sayı: 660-11608

Varlık Yayınevi (Ankara Caddesi No:
49/A — İstanbul) tarafından yayımlanan
aşağıda adı yazılı kitabın liselerle dengi
okullar öğrencilerine
duyurulması uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Japon Şiiri

500 Kr.

Konu: “ Türkçe ve Edebiyat
adlı eser h.

Sözlüğü

Bakanlığımız
Yaymevlerinde
satışı
yapılan, Seyit Kemal karaalioğlu tarafmdanhazırlanan, (Okat Yayınevi P. K. 1017
— İstanbul) tarafından yayımlanan aşa
ğıda adı yazılı kitabın Türkçe ve Edebiyat
Öğretmenleriyle lise öğrencilerine tavsiye
si uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.
12-7-1962

6000
Konu:“ Renkli İlkokul
adlı eser h.

17-7-1962

6003

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ansiklopedisi”

Arıkan Kitabevince yayımlanan “ Renkli
ilkokul Ansiklopedisi” adlı eserin 1-12. fasikülleri incelenmiş ve İlkokullarımızın 4 ve
5 inci sınıf öğrencilerine müracaat kitabı
olarak tavsiyesi uygun görülmüştür.
“ Arkın Kitabevi Ankara Caddesi No:
76 — İstanbul” adresinden fasikül fiyatı
250 kuruş karşılığında temin edilebilecek
olan bu eserin ilgililere duyurulmasını rica
ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

12-7-1962

Kitabın Adı

Fiyatı

Türkçe ve Edebiyat Sözlüğü

750 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2/174-11865

20-7-1962

6004
Konu: “ Beden Eğitimi” adlı derginin
4. sayısı h.
Türkiye Beden Terbiyesi Öğretmenler
Cemiyetinin Ankara Şubesi (P.K. 207, Ba
kanlıklar — Ankara tarafından yayımla
nan aşağıda adı yazılı derginin meslek
mensuplarma tavsiyesi uygun görülmüş
tür.
N. Adil Erkman

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakam y.

5997

Sayı: 660-11603

Konu: “ Telâffuzlu İngilizce - Türkçe
Okul Sözlüğü” adlı eser h.
Prof. Gordon’un hazırladığı, Arkın Kitabevi (P.K. 11 — İstanbul) nin yayımla
dığı aşağıda adı yazılı eserin öğrencilere
duyurulması ve okul kooperatiflerine satılmesı uygun görülmüştür.

Teleffuzlu
İngilizce - Türkçe
Okul Sözlüğü

Fiyatı

600 Kr.

Kitabın Adı

Varlık Yayınevi (Ankara Caddesi No:
49/A — İstanbul) tarafından yayımlanan
aşağıda adı yazılı eserin ilgililere duyurul
ması uygun görülmüştür.

12-7-1962

5998
Konu: “ İngilizce-Türkçe Tâbirler Lü
gati” adlı eser h.
Pars Tuğlacı (Gönç Palas — Ankara)
tarafından yayımlanan aşağıda adı yazılı

250 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-11867

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Tolstoy

200 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Fiyatı

Beden Terbiyesi
Sayı: 4

Konu: “ Tolstoy” adlı eser h.

Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

17-7-1962

6001

N. Adil Erkman

Sayı: 660-11422

Fiyatı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: “ Japon Şiiri” adlı eser h.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-11420

Kitabın Adı

13-7-1962

Sayı: 611-11596

Konu: “ Kur’an-ı Kerim
açıklaması Fatiha ve Bakare Sûreleri” adlı
eser h.

N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

12-7-1962

5996

Kitabevi Sahaflar Çarşısı No: 5 Beyazit —
İstanbul) tarafından yayımlanan aşağıda
adı yazılı eserin duyurulması uygun görül
müştür.

Fiyatı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-11416

Sayfa: 193

Sayı: 660-11605

17-7-1962

6005
Konu: “ Hâtıralarım” adlı eser h.
Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinde
satışı yapılan Damar Arıkoğlu (Osmanbey,
Samanyolu sokak No: 20 — İstanbul) nun
yayımladığı aşağıda adı ve fiyatı yazılı ki
tabın öğretmenlere, lise ve dengi okul öğ
rencilerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman

6002
Konu: “ Gönül Yakınlıkları” adlı eser h.
Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinde
satılan, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak tarafın
dan Goethe’den dilimize çevrilen, (İstanbul

20-7-1962

Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı

Hâtıralarım

Fiyatı

(Ciltli)
(Ciltsiz)

15 Lira
10 Lira

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 194

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 11920

3 Eylül 1962

20-7-1962

Sayı: 650-12010

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-12314

24-7-1962

6010

6008

6006
Konu: “ Şirketler
Muhasebesine
ait
problemler ve çözümleri” adlı
eser h.
Doç. Jale Sihay tarafından
yazılan,
“ Şirketler Muhasebesine ait problemler ve
çözüm.eri” adlı eserin ticaret liseleri öğren
cileri için müracaat kitabı olarak kabulü
uygun göıiiİm üş tür.
Berkalp Kitabevi Ankara adresinden
15 lira karşılığında temin edilebilecek olan
bu kitabın ilgililere duyurulmasını rica
ederim.
N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

Konu: “ Leylekler Kralı, En Güzel A r
mağan ve Kibirli Prenses” ad
lı eserler h.

Konu: Yurda sokulması ve dağıtılma
sı yasak edilen eserler h.
Fransa’dan gönderilen ve Bob Harvest
tarafından yazılıp 1961 yılında Paris’te ba
sılan “ ALBION TOUTE NUE” adlı kitap
ile, Batı Almanya Nürnberg şehrinde bası
lan 1961 tarihli ve 20 sayılı “ EOS” adlı
mecmuanın, yurda sokulması ve dağıtılma
sı 10-7-1962 tarihli ve 6/701 sayılı Bakan
lar Kurulu Karariyle yasak edilmiştir.

Çocuk Esirgeme Kurumu ( Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Merkezi — Ankara)
tarafından yayımlanan aşağıda adları ve
fiyatları yazılı kitapların ilkokulların 4 ve
5. sınıflariyle ortaokullar için tavsiyesi uy
gun görülmüştür.
N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.
Bilgi edinilmesini ve eserlerin ele ge
çecek nüshalarının
Bakanlığımız Yayım
Müdürlüğüne gönderilmesini önemle rica
ederim.

Kitabın Adı

Fiyatı

Kibirli Prenses
Leylek Kralı
En Güzel Aumağan

N. Adil Erkman

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650-12011

28-7-1962

Millî Eğitim Bakam y.

75 Kr.
75 Kr.
75 Kr.

24-7-1962

6007
Konu: Yurda sokulması ve dağıtılma
sı yasak edilen eserler h.
Halep’te Şark Matbaasında basılan
“ EL’ ŞARK” adlı Kürtçe kitap ile İran’dan
gönderilen “ FÎRDEVS”
adlı gazetenin
31-5-1960, 28-6-1960, 12-7-1962, 26-7-1960,
5-9-1960 tarihii ve 446, 450, 451, 453, 459
sayılı
nüshaları ile “ KİTABI
HAFTA”
adlı kitabın 3, 5, 7, 9 sayılı nüshalarının,
yurda sokulması ve dağıtılması
10 Tem
muz 1962 tarihli ve 6/702 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla yasak edilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve eserlerin ele ge
çecek nüsahalarmm Bakanlığımızın Yayım
Müdürlüğüne
gönderilmesini önemle rica
ederim.
.
N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2/274-12014

24-7-1962

Sayı: 660.2/274-12316

6009

6011

Konu: “ İlgaz” adlı
yıları h.

derginin 1-9. sa

Konu: “ İlgaz” adlı derginin 10. sayısı
h.

İsmail Karaahmedoğlu ile Murat Si
nan’ın (İlgaz Dergisi - İlgaz) birlikte ya
yımladıkları aşağıda adı yazılı derginin
duyurulması uygun görülmüştür.

Kitabın Adı

İlgaz
Sayı: 1-9

28-7-1962

İsmail Karaahmetoğlu ile Murat Si
nan’ın (İlgaz Dergisi — İlgaz) birlikte ya
yımladıkları aşağıda adı yazılı
derginin
duyurulması uygun görülmüştür.

N. Adil Erkman

N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakanı y.

Millî Eğitim Bakam y.

Fiyatı

100 er Kr.

Kitabın Adı

Fiyatı

İlgaz
Sayı: 10

100 Kr.
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Ankara — Millî Eğitim Basımevi

T. C.
M İ L L Î EĞİ T İ M B A K ANL I ĞI YAYI M
M O D Ö R L Ü Ğ O N C E HEFL' NAFTA P A 
ZART ES İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
AB ON E
TUTARI
M AL-SA ND IKLA»
R l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK B U Z M İ L LÎ EĞİ Tİ M
BAKANLIĞI YAYiM M U D O R L D Ğ O N E
G O N D E R i L M E L ı D İ R.

TEBLİĞLE
10 EYLÜL 1962

CÎLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararları:*I
Karar s: 207

Karar t: 6-8-1962

Konu: Halk Dersaneleri Yönetmeliği
ve Müfredat Programı h.
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 5
Temmuz 1962 gün ve 328/2087 sayılı yazı
sı üzerine, 1953-1954 yılında uygulanma
ya başlanan “ Halk Dersaneleri Geçici Yö
netmelik ve Programı”
nın yürürlükten
kaldırılarak örneği ekli “ Halk Dersaneleri
Yönetmeliği ve Müfredat Programı” nın
kabulü hususunun Bakanlık
Makamının
tasviplerine sunulması kararlaştırıldı
Uygundur.
6-8-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Halk Dersaneleri Yönetmeliği ve
Müfredat Programı
I — Amaçlar:
Madde 1 — Mecburi öğrenim çağı dı
şında bulunup okuma-yazma bilmeyen va
tandaşları okur-yazar hale getirmek, ça
lışma güçlerini artırmak, millî ve İnsanî
meziyetlerini geliştirmek, kendilerine ha
yat ve geçimlerinin gerektirdiği genel bil
gileri kazandırmak amaciyle şehir, kasaba
ve köylerde halk dersaneleri açılır.
Madde 2 — Halk dersaneleri (A, B,
C) olmak üzere üç bölüme .ayrılır.
Madde 3 — (A ) dersaneleri okumayazma bilmiyen vatandaşlara okuma-yazmayı öğretmek,
Madde 4 — (B) dersaneleri, (A ) bölü
klünü bitirmiş veya okuma-yazmayı kendi
kendilerine öğrenmiş olan vatandaşlara
hayat ve geçimlerinin ve vatandaşlık hak
larının gerektirdiği temel bilgileri öğret
mek,
Madde 5 — (C) dersaneleri, (B) bölü
münü bitirmiş vatandaşlara daha üstün bir
bilgi vermek ve ilkokulu bitirme imtihan
larına hazırlamak,
Amaciyle açılırlar.
Madde 6 — Halk dersaneleri, mevcut
her derecedeki okul binalarından, halk eği
timi merkezlerinden, halk eğitim odaların
dan veya halkın kolaylıkla devam edebile
ceği ve yetkili makamlarca uygun görüle
cek sair binalardan faydalanılarak açılır.
Madde 7 — Halk dersaneierinde öğre
time, her yıl Kasım ayının birinci günü
başlanır. 30 Mart tarihinde son verilir. Ma
hallin ve halkın iş durumuna vesair özel
liklerine göre bu tarihlerde bazı değişiklik
ler yapılabilir. Ancak, dersanelerin açılış
günü olan 1 Kasım tarihinde değişiklik ya
pılmaz. Dersanelerin faaliyet süresi dört
aydan az olamaz.
Madde 8 — Halk dersaneierinde öğre
time başlamadan en az bir hafta önce

dersanelerin lüzum ve faydalan, çeşitli ko
nuşmalar, konferanslar, ilânlar, afişler,
temsiller ve her türlü yayınlar yolu ile ve
uygun görülecek başkaca araçlarla halka
duyurulur ve yurdun her yerinde 1 Kasım
günü yapılacak törenlerle öğretime başla
nır.
II — Genel Hükümler:
Madde 9 — İlköğrenim kurum!arın
dan biri bulunan ve istekli sayısı en az
(10) kişiyi bulan her yerde “ Halk Dersane
leri” açılır. İstekli sayısı (30) kişiyi aştığı
ve öğretmen sayısı yeter bulunduğu tak
dirde ikinci bir dersane açılır. Birden fazla
dersane açılışında kayıtlı olanların değil,
devam edenlerin sayısı gözönünde bulundu
rulur.
Madde 10 — Halk dersanelerine mec
buri öğrenim çağı dışına çıkmış ve ilk öğ
renimini yapmış her yaştaki vatandaşlar
devam edebilirler.
III — örgü t:
Madde 11 — Halk dersaneleri bu yö
netmeliğe ekli esaslar ve müfredat ile Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek
emirlere göre valiliklerce açılır ve yöneti
lir.
Madde 12 — Halk dersaneierinde gö
revlendirilecek öğretmenlerle bu dersane
lenn nevilerinin tesbiti, dersanelerde öğ
retimin program, yönetmelik ve emirlere
göre yapılması Millî Eğitim Müdürlükle
rince sağlanır.
Millî Eğitim Müdürleri, lköğretim mü
fettişleri, halk eğitimi başkanlan ve ilk
öğretim müdürleri halk dersaneleri çalışma
larım sık sık teftiş ve kontrol ile yüküm
lüdürler.
Madde 13 — Halk dersanelerinin açılı
şında ve çeşitli ihtiyaçlarının sağlanmasın
da mahallî idare âmirleri ile mahalle ve
köy ihtiyar heyetleri görevlidirler.
Madde 14 — Valilikler, mümkün oldu
ğu kadar çok sayıda vatandaşı okutmak ve
yetiştirmek için fazla halk dersanesi aç
mak, bu dersanelerde görevlendirilecek öğ
retmenlerin ücretlerini, ilgililerin teftiş
yolluklarını ve dersanelerin her türlü mas
raflarını “ ders malzemesi, aydınlatma,
ısıtma, temizlik, halk yayınlanılın sağlan
ması, vb. gibi” karşılamak üzere her yıl
özel idare,
belediye ve köy bütçelerinin
millî eğitim bölümüne yeteri kadar ödenek
koydururlar. Halk dersanelerinin yukarıda
belirtilen giderlerine yardım olmak üzere
her yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden
vilâyetlere ödenek gönderilir.
IV — Halk Dersanelerinin Nevileri ve
Öğretim Zamanları:
Madde 15 — Erkek ve kadın vatandaş
lar için ayrı ayrı halk dersaneleri açıla
bilir.

SAYI: 1220
Madde 16 — Bir yerde açılacak halk
dersanelerinin
nevilerinin tayini ve her
neviden açılacak dersane sayısı ile dersa
nelerin
açılacakları yerler Millî Eğitim
Müdürlüklerinin teklifi üzerine valiliklerce
saptanır.
Madde 17 — Halk dersaneierinde res
mî tatil günleri dışında hergün birer saat
olmak üzere haftada beş saat ders yapılır.
Mahallî şartlar haftada beş saatlik öğreti
min daha az günlere sıkıştırılmasını gerek
tirdiği takdirde Millî Eğitim Müdürlükle
rinin teklifi ve idare âmirlerinin tasvibi
ile öğretim günlerinin sayısı haftada üç
güne indirilebilir. Ancak aynı sınıfta bir
günde iki saatten fazla öğretim yapılamaz.
Madde 18 — Halk dersaneierinde öğ
retimin günün hangi saatlerinde yapılaca
ğı o yerin özellikleri ve dersanelere devam
edeceklerin iş vesair durumları gözönünde
bulundurularak Millî Eğitim Müdürlükle
rinin teklifi üzerine idare âmirlerince sap
tanır.
Madde 19 — Halk dersanelerine ve
rilen emek ve yapılan
masrafların boşa
gitmemesi ve dersanelerin verimli ve fayda
lı olması için devamsızlığı önleyici ve va
tandaşların dersanelere muntazam devamla
rım sağlayıcı her türlü tedbirler valilikler
ce alınır ve devam etmiyenler hakkında
gerekli kanun hükümleri uygulanır.
V — Devlete Ait Kurumîarla Özel Ku
ruluların Görevleri:
Madde 20 — Devlete ait kurumîarla
özel kurumlar, belediyeler, bankalar, ceza
evleri, fabrikalar, şirketler ve daimî olarak
15 işçi çalıştıran özel vesair kurumlanıl
işçilerinin okuma-yazma öğrenmelerini sağ
lamak maksadiyle “ Halk Dersaneleri” aç
maları ve 3457 sayılı kanun gereğince iş
yerlerinde açılan meslek kurslarında, te
mel olmak üzere, öncelikle okuma-yazma
öğretilmesi teşvik olunur.
İlköğrenim çağını geçirmiş ve hiç öğ
renim görmemiş olanları kabul eden kurumlarm bunlara ilköğrenimini vermeleri
mecbur tutulur. (789 sayılı kanunun 6. mad
desi)
Madde 21 — Yukarıdaki maddede sa
yılan kurumlar,
muhtaç oldukları öğret
menleri millî eğitim idarelerinden isterler.
Bu dersanelerin her türlü giderleri ve öğ
retmen ücretleri ilgili kurumlarca ödenir.
Madde 22 — İş yerleri, özel kurumlar,
dernekler, cezaevleri tarafından
açılacak
halk dersaneierinde öğretim, diğer dersa
nelerde olduğu gibi yapılır, bunlar gibi
teftiş ve kontrola tâbi tutulurlar.
VI — Halk Dersaneierinde Öğretime
Son Yerme; İmtihan Günleri, Bitirme Bel
gesi :
Madde 23 — Halk dersaneierinde im-

Sayfa: 196

tihanlara 1 Nisan tarihinde başlamr ve üç
günde bitirilir. İmtihanlar dersin öğretmeni
ile birlikte üç kişilik bir komisyon önünde
yapılır. Tek öğretmenli okullarda dışarıdan
bir ayırtman bulundurulmasına çalışılır.
Madde 24 — Halk dersanelerinde im
tihanlarda başarı gösterenlere bu yönetme
liğe bağlı örneğe g'öre bir bitirme belgesi
verilir. (Bitirme belgesi örneği)
Madde 25 — Halk dersaneıeri imtihan
larında not esası kullanılmaz, imtihan çi
zelgelerine “ Başardı”, “ Başaramadı” kaydı
yazılıdır.
VII
— Halk Dersanelerinde Tutulması
ve Gönderilmesi Gerekli Defter ve Çizelge
ler:
Madde 26 — Halk dersanelerinde aşa
ğıdaki defterler tutulur.
a) Öğrenci künye defteri,
b) Yoklama defteri
c) Bitirme belgesi defteri.
Madde, 27 — Halk dersaneleri için biri
aralık ayının sonunda (Öğretim yılı başı
çizelgesi örnek: 1), diğeri Nisan ayımn 10.
günü (Öğretim yılı sonu çizelgesi örnek: 2)
olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına iki
çizelge gönderilir. Bu çizelgelerdeki sayı
ların doğruluğuna ve geciktirilmeden gön
derilmesine dikkat edilir.
Madde 28 — Nisan ayının 10. günü
gönderilecek olan (2) numaralı çizelgeye
Millî Eğitim Müdürlerinin raporları da ek
lenir. Bu raporda halk dersanelerinin ge
nel çalışma durumları,
dsrsanelerin da
ha çok verimli olması için alınması gerekli
tedbirler ve başkaca düşünceler açıkça be
lirtilir.
Madde 29 — Bu yönetmeliğin uygulan
masına başlandığı tarihten itibaren 764 ve
901 sayılı Tebliğer Dergisinde yayınlanmış
olan yönetmelik ve müfredat programları
yürürlükten kaldırılmıştır.
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IX
—- Halk Dersanelerinin A, B, C Bö
2) Zihni hesapta kullanılan şekilleri
lümlerinde Ele Alınacak Konular Ana Hatkurallaştırarak
bunların her zaman, her
lariyle Aşağıda Gösterilmiştir:
yerde ve herkes tarafından kukamlır bir
hale getirilmesi.
(A ) Dersanesi müfredat programı:
Bu dersanelerde yukarıdaki esaslar
Öğretilecek Konular:
gözönünde bulundurularak Türkçe’den oku1) İlk dersaneıerden itibaren sayıların
ma-yazma, basit mektuplar yazma, imlâ;
doğru ve düzgün olarak
yazılması, sayı
matematikten de ihtiyaçlarına cevap vere
basamaklarının kavratıiması ve tedrice ria
bilecek sayılar içinde olmak üzere toplama,
yet edilerek milyona kadar sayma ve yaz
manın öğretilmesi,
çıkarma ile basit çarpma ve bölme işlem
2) Dört işlem üzerinde hayati prob
leri öğretilir. Bunlarla ilgili hayatî prob
lemlerin çözülmesi.
lemler üzerinde çalışılır. Haftalık boş ders
3) Para, zaman, ağırlık, uzunluk, ha
saatinden, ihtiyaca göre, en az bir saati
cim ve yüzölçümlerinden iş hayatında en
nin matematiğe ayrılması gerektir.
çok karşılaşacakları bölümler üzerinde du
(B) Dersanesi müfredat programı:
rulması.
Bu dersanelerde yine esasıar bölümün
4) Dört işlem ve ölçüler hakkında yeteri
de belirtilen hususlar gözönünde bulundu
kadar bhgi kazandırılıp alıştırma yaptırıl
rularak okuma, imlâ, yazı, tahrir ve mate
dıktan
sonra basit kesir fikri
verilmesi,
matik öğretimi ile sağlık ve yurttaşlık bil
bilhassa
ondalık
kesirler
üzerinde
durul
gisi konularının en lüzumluları
üzerinde
ması.
duru.ur. Haftalık beş ders saatinin ihtiya
5) Belli başlı geometri şekillerini tanı
ca göre değiştirilmek kaydı ile aşağıdaki
malarının
sağlanması.
şekilde bölünmesi uygun olur:
Sağlık bilgisi:
Amaçlar:
Haftada 2 saat Türkçe
A. Vücudumuzun belli başlı organları
Haftada 2 saat Matematik ve ölçüler
ile
bunların
görevleri hakmda gerekli bil
Haftada 1 saat Sağlık ve yurttaşlık bilgisi
gileri kazandırmak.
Türkçe derslerinde gözönünde bulundu
B. Bireysel ve sosyal sağlık kuralları
C
rulacak hususlar:
nı kavratmak, bunlar için:
1) Okuma derslerinde
kolaylıkla ve
1 — İnsan vüicudu, başlıca iç ve dış
düzgünce okuduklarını sağlamak, okuduk
organlar ve görevleri,
larını anlama ve anladıklarını anlatma ye
2 — Bu organların sağlığını koruma
teneğini kazandırmak. Bu maksatla:
yolları,
a) Okutulacak parçaların öğrencilerin
3 — Hava, su ve yiyecekler hakkında
ilgi duyacakları konulardan seçilmesi,
genel bilgiler,
b) Okutulan parçaların iyice anlaşıl
4 — İçki ve zararları
masının sağlanmasının gözönünde bulun
5 — Tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar
durulması,
ve bunlardan korunma yolları,
Bunun için yardımcı okuma kitapları,
6 — Vücut, ev ve umumi yerlerin te
seçme halk kitapları ve şiirleri, dergiler,
mizliğine riayet.
gazeteler ve mahallî ihtiyaçları karşılayan
7 — Çocuk bakımı hakkında genel bil
diğer kaynaklardan faydalanılır.
Ancak,
giler (kızlar ve kadınlar için),
Madde 30 — Bu yönetmeliğin uygu
bunların halka zararlı
telkin ve fikirler
8 — Kazalar, zehirlenmeler ve hayvan
lanmasında 1165 sayılı Tebliğler Dergisi’vermiyecek nitelikte olmasına dikkat edil
ısırmalarına karşı alınması gereken ted
nde yayınlanan (Türk Silâhlı Kuvvetleri
melidir.
birler ve ilk yardım,
Okuma-Yazma Okulu Yönetmeliği) nin il
2) Gerek okuma, gerekse tahrir çalış
gili maddelerinden de faydalanılır.
9 — Hasta bakımı,
malarında yeri geldikçe imlâ kurallarından
Madde 31 — Bu yönetmelik Millî Eği
YTırttaşlık bilgisi:
bahsedilmeli ve müşterek imlâ yanlışlan
tim Bakanlığı Tebliğer Dergisinde yayımı
varsa
bunlar
üzerinde
önemle
durulmalıdır.
Amaçlar:
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
3)
Öğrencilere
fikirlerini
sözlü
ve
ya
Vatan, millet, yurttaşlık hak ve görev
VIII
Halk Dersanelerindeki Öğretimde
zılı
olarak
düzgün
ve
doğru
bir
şekilde
ifa
leri
hakkında her vatandaşın bilmesi gere
Gözönünde Bulundurulması Gerekli Esas
de
etmek
imkânı
verilmeli,
mektup,
dilekçe,
ken özet bilgileri kazandırmaktır.
lar ve Okutulacak Dersler:
senet, tezkere, telgraf, makbuz... vb. gibi
1 — Aile, komşularımız, köyümüz, ma
Esaslar:
hayatta ihtiyaç duyulan şeylerin doğru ve
hallemiz ve bunlarla münasebetlerimiz,
Halk dersanelerine devam eden yetiş
düzgün bir şekilde yazılması öğretilmelidir.
2 — Millet ve Türk Milleti,
kinlerin psikolojik durumları ve ihtiyaçları,
Ayrıca
muntazam tarih atmak, düzgün,
3 — Yhırdumuz ve yurdumuzun sınır
okul çağındaki çocukların psikolojik durum
okunaklı adres yazmak gibi hususlar üze
ları, bayrağımız ve bayrağımızın dalgalan
ve ihtiyaçlarından ayrıdır. Bu itibarla bun
rinde de durulmalıdır.
dığı yerler, nüfusumuz, Türkiye’nin kom
ların öğretiminde kovuşturulacak yol ve
şuları,
4) Bir metni sessiz okumaya alıştırıl
uygulanacak
metodun
küçüklerinkinden
mak.
4 — Milletimizin çok eski ve şerefli
farklı olması gerektir. Bunun için:
geçmişi,
5) Okuma yolu ile başkalarının fikir
1) Okuma
öğretiminde ele alınacak
ve tecrübelerinden faydalanmayı öğretmeli.
*5 — Osmanlı Devleti ve son zamanla
kelime ve cümlelerin çocuklar için hazırlan
¡6) Kitap sevgisi aşılanmalı, okumayı
rı, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşımız
mış olan alfabe kitaplarından almmıyarak
ihtiyaç ve zevkle yapılan bir alışkankk ha
ve Cumhuriyetimizin kuruluşu,
yetişkinlerin ilgi duyacakları konular gözö
line getirmeli.
6 — Atatürk, hizmetleri ve devrimlenünde bulundurularak öğretmenler tarafın
7) Sözlü anlatımı geliştirmeli, yazma
rimiz,
dan ve kolaydan güçe doğru gidilerek sap
süratini artırmalı, yazık anlatımda güveni
7 — Büyük Millet Meclisi, Millet Mec
tanır.
sağlamalıdır.
lisi, Senato, millet vekili, Cumhur Başkam,
2) Derslerde daima günlük hayatların
Matematik derslerinde gözönünde bu
Başbakan, Bakanlar, Hükümetin kuruluşu,
da karşılaşacakları konular ele alınır.
lundurulacak hususlar:
8 — Muhtar, Genel Meclis ve Belediye
3) İşlenecek konularda onların neyi öğ
1) Günlük hayatta her zaman karşıla
seçimleri,
renmek istedikleri hakkmdaki fikirlerinin
şılan ve zihnen çözülemiyen basit problem
9 — Devletin vatandaşa
vatandaşın
alınarak, esaslar, birlikte plânlaştırılır. Bu
leri yazılı olarak çözmeğe yarıyacak genel
devlete karşı olan hak ve görevleri (asker
maksatla durumun gerektirdiği şekilde pro
esaslarla kuralların öğretilmesi ve muha
lik, vergi, seçim),
gram ve çalışma tarzında değişmelere yer
keme yeteneklerinin geliştirilmesinin sağ
10 — Millî bayramlar ve anlamlan,
verilir.
lanması.
11 — İnsanlığm başarıya ulaşmasında
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eğitimin, ahlâkın ve çalışmanın değeri,

4

(C) Dersanesi müfredat programı:
İlkokul müfredat programına dahil ko
nuların öğretimi maksadiyle ilkokulu bitir
me imtihanlarına hazırlık yapılır.
Türkçe (Söz ve yazı ile ifade):
1 — Dersanelere devam edenlerin her
fırsatta ve bütün dersanelerde fikir ve dü
şüncelerini düzgün bir şekilde ifade etme
lerine önem verilmesi, yapılan ifade yanlış
ları üzerinde, cesaretlerini kırmamak şartiyle, beraberce durulması,
2 — Devam edenlerin okuma yeterliği
nin geliştirilmesi âmacı ile onlara, müm
kün olduğu kaadr, ilgilerini çeken kitap ve
yazılar okutmak ve özellikle gazete okuma
ve anlama yeterliği üzerinde durulması
(Kitap olarak ilkokul ders
kitapları ile
yetişkinlerin de severek okuyacakları yar
dımcı kitaplardan faydalanılır.)
3 — Bir olavm söz ve yazı ile kısaca
saptanması, dilekçe, tezkere, mektup, tel
graf, makbuz, senet yazdınlması,

5 — Okunaklı bir yazı
sağlanması,

— Türkiye’de demokrasinin gelişme

si.
1 — Evren ve Dünya (Dünyanın şekli,
hareketleri, Ay, Güneş ve feza)
2 — Yurdumuzun Dünya üzerindeki
yeri, büyüklüğü, tabii durumu, bölgeleri,
nüfusu, belli başlı şehirleri, ürünleri, tica
reti,
3 — Komşularımız,

yazmalarımn

6 — Yazılı anlatımda güvenin sağlan
ması.

Miizik:
Millî marşlar ve bazı halk türküleri
nin öğretilmesi.
Din Dersi:
İlkokullar için kabul edilen Din Ders
leri kitabından faydalanılarak dinimiz hak
kında gerekli bilgilerin kazandırılması.

4 — Kıtalar ve denizler, Kıtalar üze
rinde
Türkiye’yi
ilgilendiren belli başlı
memleketlerin yerleri.

HALK DERSANELERÎ BİTİRME
BELGESİ
(

Yurttaşlık Bilgisi:
1 — Toplumsal yaşamanın önemi,
2 — Türkiye’nin yönetim şekli (Ana
yasa, yasama, yürütme ve yargı organları),
3 — Devletin vatandaşa, vatandaşın
devlete karşı görevleri,
Tabiat Bilgisi:

Sayfa : 197

7 — Ölçme ve tahmin eyleme kabili
yetlerinin geliştirilmesi.

Coğrafya:

1 — Canlı vs cansız tabiat, İnsan vü
cudu ve bununla ilgili sağlık kuralları,
2 — Buhar, su ve elektrik kuvvetlerin
den faydalanma,
3 — Bu günkü insanların faydalandığı
en önemli araçlar ve buluşlar (uçaklar, fe
za gemileri, radar, radyolar, deniz altıları,
elektrik hava gazı... gibi).

4 — Çok kullanılan kelimelerin doğru
yazılışlarının ve yazma ile ilgili esaslı dil
kurallarının öğretilmesi,

________________ ___________ ______

) Bölümü

Ö ze l:

Belge No:
Genel:
“ İLİ”
İlçesi

:............

Şehri

Bucağı

:............

Semti

K öyü

: ...................

Mahallesi

;

:

Adı ve Soyadı
Doğum yeri ve yılı
Babasının Adı
İşi

; ................................
; ...........
;
......................

Matematik:

Tarih*.

1 — Tam sayıların dört işlemi,

1 — Türk milletinin çok eski ve şerefli
bir geçmişi olduğu, Türklerin ana yurdu,
göçler, Oğuzlar, Anadolunun Türkleşmesi,
İran Selçuk Devleti, Adadolu’da kurulan
Selçuk ve Osmanlı
Devletleri, Osmanb
Devletinde isîihat hareketleri (kısaca),

2 — Kesir fikri ve ölçüler,
3 — Hayatın gerektirdiği basit prob
lemlerin çözülmesi,
4 — Belli başlı cisimler, yüzeyler, çiz
giler, nokta,
5 — Belli başlı yüzeylerin ve hacim
lerin hesaplanması,
6 — Dört işlemle ilgili olarak kazan
dıkları maharetlerin kuvetlendirilmesi,

2 — Balkan ve 1. Dünya Savaşları,
Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu
ve devrimlerimiz.
3 — İkinci Dünya Savaşı,

tarihinden
tarihine
kadar Halk Dersanesinin (
) bölümüne
devam eden ......................... yapılan imtihan
da muvaffak olduğundan kendisine bu bi
tirme belgesi verilmiştir.

Halk
Dersanesi
Öğretmeni

Dersanesinin
açıldığı
Okulun
Müdürü

Müdürü
Milli Eğitim

HALK DERSANELERÎ ÖĞRETİM YILI BAŞI ÇİZELGESİ
•...................................................... Vilâyeti
196... - 196... öğretim Yılı Halk Dersaneleri
İcmal Tablosu1
(A ) Bölümü
A çıla n
dershanesi

H alk

Bu

sa y ısı

öğrenci
(A )

(A )
D ers

d e rsa n e le ri

devam

eden

sa y ısı
(B )

d e rsa n e le ri

(B)
D ers

G enel

Ç a lışa n

to p la m

m e n le r

öğret
sa y ısı

i
D ü şü n celer

T o p la m
K.

11 m e r k e z i

d ersa n elere

(örnek: 1)

E.

T op la m

K.

•

T o p la m

•

İlçeler m e r
kezi

K ö y le r

'■ *

1

T o p la m

N ot:
1 ~ İl, Hçe ve köylerde açılmış olan bütün dersaneler, bu çize lgede toplam olarak gösterilmelidir.
2
Bu çizelge, her yıl, Aralık ayının sonunda Bakanlığa gönderilecektir.
3 — Sayıların doğruluğuna dikkat edilecektir.
Kayıtlar uygundur.
/
/196
.................................... Millî Eğitim Müdürü

1

Sayfa: 198
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HALK DERSANELERt ÖĞRETİM YILI SONU ÇİZELGESİ

(Örnek: 2)

...... Vilâyeti 196... - 196... Öğretim Yılı Halk Dersaneleri İcmal Tablosu
(B ) Bölümü
A ç ıla n

Bu

H alk

Dershanesi

sa yısı

_____________ _

İl

(A )

(B)
Ders

devam

eden

öğren ci sayısı
_____________________________ -— —

(A )

Ders

d ersan eleri

dersan eleri

------------------- -—

(B )

dersan eleri

K.

E.

T o p la m
T o p la m

E.

K.

G enel

Ç a lı.a n

T o p la m

m en ler

öğret

D ü şü n c e ler

sayısı

T o p la m

m erkezi

İlçe le r m erkezi
K ö y le r
T o p la m
(C )

------- --- ---------------

H
M ezu n iyet
(A )

A

b elg esi
(B )

d e rsa n . sin den

L

D

K

E

R

Bölümü
S

H

A

N

E

L

R

İ

B elge

(A )

to p la m

E.

K.

E.

to p la m

top lî mı

D

E

balgesi

(B )
K.

a la m ıy a n la r

E.

B elge

d ersan esin den

A lam ıya n -

to p la m
K.

İl

N

der a nesin den

a lan lar
K.

N

M ezu n iyet

alan lar

d e fin esin d e n

E

E.

top lam

1ar

to p la m ı

merkezi

İlçeler m e r 

_

kezi

1

K ö y le r
—

1--------î

T o p la m

•

1

i

..

Not:
1 2 —
3 __
4 _

(C) Bölümündeki belge alanların ve alamıyanlarm toplamı (B) bölümündeki sayılara eşit olmalıdır.
İl, İlce ve köylerde açılmış olan bütün dersaneler, bu çizelgede toplam olarak gösterilmelidir.
g u çizelge, her yıl, Nisan ayının onuncu günü Bakanlığa gönderilecektir.
Sayıların doğruluğuna ve (B ), (C) bölümlerinin birbirini tutmasına dikkat edilecektir.
Kayıtlara uygundur.
.
/
/196
..................................... Millî Eğitim Müdürü

BU D ERCİDEKİ KANUNLAR, K A R A R L A R V E T A M İ M L E R L E DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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8
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(Bu dergi 17-9-1962 tarihinde basılmıştır.)

|

Ankara — M ilî Eğitim Basımevi

T. C

_________________ _________________
Mİ L L İ EĞİ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HER HAFTA P A 
ZART ES İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

______

Y I LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR i N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M
BA K A NL I ĞI Y A YI M M ü D O R L Ö Ğ O NE
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
17 EYLÜL 1962

CİLT: 25

GENELGE:
HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 428-2391

27-8-1962

6012
Konu: Halk eğitimi çalışmalarının ve
rimli olması, çalışmalarda bir
lik ve beraberliğin sağlanması h.
VALİLİKLERE
Halkımızı kısa zamanda
okur-yazar
hale getirmek, vatndaşlara Atatürk devrimlerinin anlamını kavratmak, Cumhuriyet
ve demokrasi esaslarını öğretmek, yurttaş
ların çalışma güçlerini artırmak, yaşayış se
viyelerini yükseltmek, millî ve İnsanî mezi
yetlerini geliştirmek, lüzumlu vatandaşlık
ve meslek bilgilerini kazandırmak, boş za
manlarını faydalı ve güzel bir şekilde kul
lanma yollarını göstermek... gibi konulan
kapsayan halk eğitimi çalışmaları yurdu
muzun her yerinde yapılmaktadır.
Halk eğitimi çalışmalarındaki esaslar
Bakanlığımız Plânlama Kurulunda tesbit
edilmiş, Koordinasyon Kurulundan geçiril
miş ve 7. Millî Eğitim ŞûrasTnın inceleme
sine sunulmuştur.
Çalışmalarda birlik ve beraberliği sağ
lamak ve bir ışık tutmak amaciyle, 7. Mil
lî Eğitim Şûrası’nca kabul olunan “ Halk
eğitiminin tanımı, önemi, amaçları, ilkeleri,
konuları, iş bölümü, araçları, kurumlan ve
eleman yetiştirme” ye ait esaslar aşağıya
çıkarılmıştır.
..Çevrenin ihtiyaç, imkân ve özellikleri
de gözönünde bulundurulmak suretiyle, İli
niz ve çevresindeki halk eğitimi çalışma
larının bu ışık ve esaslar dahilinde yürütül
mesini rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı a.
HALK EĞİTİMİ
Tanımı, Önemi, Amaçları, İlkeleri,
Konuları, İş Bölümü, Araçları,
Kurumlan, Eleman Yetiştirme
I — Halk Eğitiminin Tanımı:
Halk eğitimi, yurttaşların çalışma gü
cünü artırmak, yaşayış seviyesini yükselt
mek, millî ve İnsanî meziyetlerini geliştir
mek amaciyle, okul eğitimi dışında veya
yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışma
larıdır.
II — Halk Eğitiminin Önemi:
Okul eğitiminin boş bıraktığı alanları
doldurmak, onun eksiklerini tamamlamak
ve milletçe ilerlemeye yardım etmek üzere
geniş ölçüde bir halk eğitimi çalışmasını
zarurî kılan sebepler şunlardır:

A ) Halkımızın oldukça büyük bir kıs
mı okur-yazar değildir, bunların çoğu mec
burî öğrenim çağı dışındadır. Bugünkü me
denî oluşta bir demokrasi hayatında herkes
için okur-yazarlık şarttır.
B) Bir kısım yurttaşlarımız yeteri ka
dar Türkçe bilmemektedir. Bunların da mil
let bütünlüğü içinde gereği gibi kaynaşma
ları ve yurttaşlık görevlerini hakkiyle yap
maları Türkçeyi iyi öğrenmelerine ve be
nimsemelerine bağlıdır.
C) Bazı yurttaşlarımız, okur-yazar ol
makla beraber, muhtelif derecede okul eği
timinden çeşitli sebeplerle zamanında f a y 
dalanamamışlardır. Bu yurttaşlara işlerinin
müsait olduğu zamanlarda, yaş kaydı gö
zetilmeksizin, kabiliyetleri ölçüsünde yetiş
me ve millî hayata daha güçlü ve verimli
katılma fırsatı verilmelidir.
D) Okul eğitimi görmüş yurttaşların
hızla değişen bilimsel, teknolojik ve sosyal
şartlara göre yeni bilgilerle donatılması,
açılan yeni çalışma ve araştırma alanların
da hızlanmalarına yardım edilmesi gerekli
dir.
E) Hayat boyunca lüzumlu bütün bilgi,
hüner ve davranışların okulda kazandırıl
masına imkân yoktur. Bunlardan bir kısmı
ancak ihtiyaç ve ilgi duyulduğu zamanlar
larda kazandırılabilir.
Özellikle eğitici görevi çok önemli olan
kadının aile içinde, ekonomik ve sosyal ha
yatta görevini tam yapması için iyi yetiş
tirilmesi, devamlı olarak desteklenmesi ve
korunması lâzımdır.
F ) Okulu bulunmayan çeşitli işlere
adam yetitşirmek ve böylelikle yurttaşların
iş hayatına yetişkin olarak, verimli bir şe
kilde katılmalarını sağlamak gerekir.
G) Çeşitli üretim alanlarında çalışan
yurttaşların uygulamakta olduğu eksik ve
yanlış usul ve inanışların düzeltilmesine,
problemlerin çözülmesine ve işlerin daha
verimli bir hale gelmesine yardım edilme
lidir.
H) Halk sağlığının koıunması ve mil
lî gücün arttırılması
bütün yurttaşlara
sağlıklı bir çevrede sağlıkla yaşama ve alış
kanlıklarının kazandırılmasına ve kendi
lerinin çeşitli yanlış inanışlardan kurtarıl
masına bağlıdır.
İ) Millî varlığımızın temeli olan Ata
türk Devrimlerini ve Cumhuriyet esaslarını
bütün yurttaşlara kavratmak ve sindirmek,
demokratik yaşayış düzenini benimsetmek
ve kökleştirmek; millî birlik ve dayanışma
yı pekleştirmek, beslemek ve devamlı kıl
mak; kutsal değerlerden millî birlik unsuru
olarak faydalanmak; millî savunma gücü
müzü arttırmak ve geliştirmek lâzımdır.
J) Güzel sanatlar, spor ve eğitsel eğ
lencelerden bütün yurttaşların gereği gibi
faydalanmalarına yardım edilmelidir.

SAYI: 1221
K ) Yurttaşların teşebbüs kabiliyetini
geliştirmek; çeşitli çalışmalarına kılavuz
luk etmek lâzımdır.
L) Yurttaşları geri düşünce ve inanış
lardan kurtarmak; zararlı yayın ve propa
gandalardan korumak; kendilerine bilimsel
düşünme ve doğruyu seçme yeteneğini ka
zandırmak gerektir.
M ) Kamu hizmeti gören örgüt ve ku
ruluların işbirliği yaparak daha düzenli, bil
gili ve verimli bir şekilde çalışmalarım;
bu hizmetlerden yurttaşların kolaylıkla ve
eşitlikle faydalanmaları sağlanmalıdır.
Bütün bu hususlar ancak sistemli bir
halk eğitimi ile gerçekleştirilebilir.
III — Halk Eğitiminin Başlıca Amaç
ları:
A ) Halkımızı okur-yazar hale getir
mek ve yetiştirmek,
B) Vatandaşlara Atatürk Devrimlerinin mânasını kavratmak, Cumhuriyet esas
larım öğretmek, Demokratik yaşayışı be
nimsetmek ve yurt ölçüsünda
kökleştir
mek, demokratik yaşayışın temeli olan
hür disiplin, karşılıklı anlayış, sevgi,
saygı ve hoş görürlük hislerini geliştirmek,
gerekli vatandaşlık bilgilerini kazandırmak.
C) Vatandaşlara aile, toplum hayatı ve
sağlık hakkında temel bilgi ve alışkanlık
lar kazandırmak.
D) Vatandaşlara bilimsel düşünme,
plânlı ve metotlu çalışma alışkanlıkları
kazandırmak.
E) Vatandaşların mesleklerini iyi seç
melerine, meslek edinmelerine ve işlerinde
ilerlemelerine yardım etmek.
F) Teknoloji merkezlerinin kurulması
nı sağlamak.
G) Vatandaşlara ihtiyaçlarım sezdire
rek kendilerinde öğrenme, daha ileri ve da
ha iyi bir hayat seviyesine ulaşma isteği
uyandırmak; problemlerini kavramalarına,
çözmelerine ve bu yönde teşkilâtlanmaları
na yardım ve kılavuzluk etmek.
H) Halka boş zamanlarını faydalı ve
güzel bir şekilde kullanma yollarını göster
mek.
İ) Vatandaşları millî ve toplumsal me
selelerimizle ilgilendirmek ve ilgilerini can
lı tutmak.
J) Dil, ilke ve ülkü birliğini sağlamak,
millî değerlerimiz ve kültürümüzle vatan
daşları devamlı olarak beslemek; estetik
duygu ve zevklerini geliştirmek.
K) Vatandaşların her alanda yaratıcı
kabliyetlerini ve teşebbüs güçlerini geliş
tirmek.
L) Vatandaşların batı uygarlığını be
nimsemesine ve hür milletlerle dayanışma
lüzumunu kavramalarına yardım etmek.
M ) Vatandaşlara
yurdumuzu, ulusu
muzu, bütün değerleri, özellikleri, imkân
ve kaynaklariyle tanıtmaya çalışmak.
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N) Köylerimizi ve kentlerimizi rahat
yaşanır bir çevre haline getirmek.
O) Vatandaşların sağlam bir bedene
ve sağlam bir kafaya sahip olmaları için
gerekli bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak.
IV — Halk Eğitiminin İlkeleri:
Halk eğitiminin başlıca ilkeleri şunlar
dır:
A ) Millî varlığımızı tutucu, koruyucu;
millî birlik ruhunu geliştirici ve millî sa
vunma gücümüzü arttırıcı olmaıidır.
B) Çalışma yöntemlerinde ve bütün
davranışlarında ülkücülük, gerçekçilik ve
bilimcilik esas olmalıdır.
C) Çalışmalarda başlangıç noktası hal
kın ihtiyacı ve isteği olmalı, mümkün oldu
ğu kadar kararı kendileri vermelidir. Ge
rektiğinde halkın kendi ihtiyaçlarını sez
mesine yardım edilmelidir.
D) Plânlama ve uygulama, ön incele
me, araştırma ve denemelere dayanmalıdır.
E) Çalışmalarda halk, fert ve t-opluluk
olarak, teşebbüsü ele almalı, Devlet uyarı
cı, yol gösterici ve destekleyici durumda
bulunmalıdır.
F) Acele çözüm bekleyen, verimi az
masrafla ve kısa zamanda alınacak olan,
başka çalışmalara basamak teşkil eden iş
lere öncelik verilmelidir.
G) Plânlama ve uygulamada, kısa za
mana çok iş sığdırılması esas olmalıdır.
H) Çalışmalar söze değil işe dayan
malıdır.
î) Mahallî öncülerden
faydalanmalı,
öncü olabilecek kimseler aranıp bulunmalı
ve yetişmelerine yardım edilmelidir.
J) Halkta mevcut bilgi, tecrübe ve de
ğerler çalışmalara başlangıç olmalıdır.
K) Çalışmaların halkı faydalandın«
ve ilerletici olmasına dikkat edilmelidir.
L) Eğitilen halkın, çalışmaların değer
lerini ve kendisine sağladığı faydaları an
lamasına yardım edilmelidir.
M)
Çalışmalar devamlı olarak ve yapıcı
bir davranışla denetlenmek, değerlendiril
meli ve geliştirilmelidir.
N) Başarılı deneme ve çalışma sonuç
lan, birer örnek olarak yurt ölçüsünde yayımlanmalıdır.
O) İşler, resmî ve özel örgüt, kurum
ve topluluklarla kişiler arasında rasyonel
bir şekilde bölünmek; resmî örgütlerin hem
kendi aralarında, hem de özel örgütler ve
halk ile işbirliği yapınalan sağlanmalıdır.
P) Genel plân yanında bölgesel ve ye
rel ihtiyaca uygun plânlar da yapılmalıdır.
Bölgesel ve yerel
plânları ilgili halk ve
kuruluşlar yapmalı, halk eğitimcisi uzman
lar bu plânların hazırlanmasına yardım et
melidir.
R) Çalışmalarda karşılıklı dayanışma
ve sevgi esas olmalıdır.
S) Çalışmalar bütün millete mal edil
melidir. Bu yönde resmî ve özel bütün ku
rum ve varlıklardan faydalanılmalıdır.
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kendilerine basit temel bilgiler verilmesi
ve geliştirilmesi bu arada Türkçeyi az bilen
vatandaşlara Türkçe öğretilmesi. Bunun
için özel metodlarm geliştrilmesi, özel ders
kitapları ile öğretim kılavuzlarının hazırla
tılması.
2. Okur-yazar duruma gelmiş vatandaş
lara gerekli sağlık, fen, vatandaşlık bilgi
leri ile sosyal
bilgilerin kazandırılması.
Bunlardan isteyenlere ilkokul bitirme imtihanlarma hazırlayıcı çalışmalar yapılması.

3. İlkokul diploması almış olanlardan
isteyenlere orta dereceli okulların imtihan
larına hazırlayıcı çalışmalar yapılması.
4. Orta dereceli okul diploması almış
olanlardan isteyenlere boş zamanlarında
yüksek öğrenim yapmak imkânlarının ha
zırlanması.
B) İşe hazırlama ve iş içinde geliştir
me eğitimi:
1. Testlerle kabiliyetlerin belirtilmesi,
2. İş bulma ve işe yerleştirme çalışma
larında işbirliği yapılması,
3. Tarımla ilgili kursların açılması,
4. Sanat kursları açılması,
5. Meslek kursları açılması,
6. Güçlükleri gidermeğe ve işi iyileş
tirmeye, eğitim yolu ile yardım edilmesi,
7. Geliştirme kursları açılması,
8. Toplantılar ve seminerler tertip edil
mesi,
9. Üretimle ilgili sergiler, yarışmalar
vb. faaliyetlerin teşvik edilmesi,
10. Kooperatifler kurulmasına yardım
edilmesi,
11. İnceleme ve araştırma merkezleri
kurulmasının teşvik edilmesi.
C) Toplum eğitimi:
1. Halkın, beden, ev ve çevre temizliği
eğitiminin geliştirilmesi,
2. Beslenmenin iyileştirilmesine çalışıl
ması,
3. Hastalıklardan korunma yollarının
öğretilmesi,
4. Çocuk ve hasta bakımı bilgilerinin
verilmesi,
ö. Çeşitli surların , spor niteliğindeki
oyunların ve izciliğin geliştirilmesi,
6. Güzel sanatlarda kabiliyeti görülen
lerin geliştirilmelerine yardım edilmesi,
7. Halk sanat eserlerinin derlenmesine
ve bunlardan halkın faydalanmasına yar
dım edilmesi,
8. Halk sanatlarının geliştirilmesi ve
tanıtılmasına çalışması,
9. Güzel sanatlar alanındaki çalışma
ların teşvik edilmesi ve desteklenmesi, bu
sanatlardan halkın faydalandırılması,
10. Tabiat güzelliklerinin tanıtılmasına
ve sevdirilmesine, toprak aşınmasının ön
lenmesi için gerekli eğitimin yapılmasına,
orman ve ağaç sevgisinin aşılanmasına ça
lışılması,
11. Giyim kuşam ev ve çevre güzelliği
ni sağlayıcı çalışmaların yapılması,
12. Lâyıklığm ne olduğunun halka an
T) Çalışmaların particilik çalışmaları
latılması,
dışında tutulması esas olmalıdır.
13. Halkın din, mezhep ve inanış ayrı
U) İşler, esas itibariyle, mahallin ve
lıklarını hoş görmeye
alıştırılması, bâtıl
ilgili kişilerin maddî ve manevî imkânları
inançlardan
kurtarılması için çalışmalar
ile yürütülmeli; gerektiğinde Devletçe des
yapılması,
teklenmelidir.
14. Bitkileri, hayvanları 3evme ve ko
Y — Halk Eğitiminin Konuları:
ruma
alışkanlıklarının
kazandırılmasına
A)
Okuma-yazma, temel ve genel bil çalışılması,
gi eğitimi:
15. Halkın çeşitli yardım duygularının
geliştirilmesi,
1. Okuma-yazma bilmeyen vatandaş
ların okur-yazar duruma getirilmesi ve
16. Kanunlara, büyüklere, din ve ah

lâk kurallarına saygı duygularının gelişti
rilmesi,
17. Aile ve eğitim ocaklarına, mesleği
ne, vatanına ve insanlığa bağlılığın geliş
tirilip kuvvetlendirilmesi,
18. Sosyal bünyeye zarar veren her çe
şit kötü alışkanlıkların giderilmesine çalı
şılması,
19. Boş zamanların değerlendirilmesi
maksadiyle, toplantılar, törenler, temsiller,
millî oyunlar, konserler, sergiler gibi faa
liyetler üzerinde önemle durulması,
VI — Halk Eğitimi çalışmalarında îş
Bölümü ve İşbirliği:

1. Halk eğitimi ile ilgili bakanlıklar,
daireler, kurum ve örgütler tarafından ya
pılmakta olan halk eğitimi çalışmalarında
işbirliği yapılması,
2. Halk eğitiminde yapılacak işbirliği
nin:
A ) Önce Millî Eğitim Bakanlığı daire
leri, sonra diğer bakanlıklar, daireler, der
nekler ve örgütler arasında sağlanması,
B) Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yu
karıya (düşey) ve aynı seviyedeki daire ve
örgütler arasında (yatay) olarak iki taraflı
yürütülmesi,
C) Resmî, — özel, merkezî— mahallî,
büyük-küçük kuruluşlar arasında fark gö
zetilmeksizin yapılması,
D) Taraflar arasında hazırlanacak pro
tokollerle gerçekteştirilmesi,
E ) Ortaklaşa olan ana konulardakiîere
öncelik verilmesi esasına göre zaman, ener
ji ve para israfını önliyecek şekilde düzen
lenmesi.
3. Millî Eğitim Bakanlığının ilgili da
ireleri ve halk eğitimi ile uğraşan diğer
bakanlıklar, dernekler, kurum ve örgütler
tarafından yapılacak çalışmaların, bugünkü
durumu dikkate alınarak, ilişik şemada ör
nek olarak gösterilen iş bölümüne göre ele
alınarak işlenmesi.
VII — Halk Eğitiminde

Araçlar ve

Kurumlar:

A ) Araçlar:
Yayın da dahil olmak üzere kitleye hi
tabeden başlıca halk eğitimi araçları şun
lardır:
1. Halk Eğitimi yayınları:
Halk eğitimi yayınları, muhteva, hitaibettiği seviye bakımından üç büyük grup
ta toplanır:
a) Halk dersanelerinde eğitim ve öğre
tim aracı olarak kullanılmak
maksadiyle
yayınlanan; okur-yazar olmayanlara, oku
ma - yazma mekanizmasının teknik yönünü
kavratacak, süratli ve anlamlı okuma yete
neğini geliştirecek
kitaplar, broşürler ve
halk dersanelerinde eğitim ve öğretim gö
revi alanlara mahsus, klavuz kitaplardan,
b) Bu gruptaki yayınlar, ilkokul dere
cesinde öğrenim yapmış, halk dersanelerini
bitirmiş veya okuma - yazma tekniğini as
kerde kazanmış
olanların bu yetenekleri
kaybetmemelerine hizmet edecektir. Ayrıca
fertlerin okuma zevkini geliştirecek, pratik
bilgiler kazandıracak, görüş ufukla-rını ge
nişletecektir.
c) Aydınlara
hitabeden bu gruptaki
yayınlar, memleket realitelerine, geniş halk
kitlelerini yakından ilgilendiren genel ko
nulara yer verecektir.
Atatürk inkılâplarının ve Cumhuriyet
esaslarının, müsbet düşüncenin yurdun en
ücra köşesine kadar ulaşması, milletimizin
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her ferdi tarafından bilinmesi ve benimsen
mesi, yukarıda bahsi geçen yayınlarımızın
temel amacı olacaktır.
Bir halk yayınının özellikleri ala
rak, halkın seviyesine uygunluğu, en az iki
renkle resimlendirilmiş olması, iri puntolu
harflerle dizilmesi, ikinci hamur
kâğıda
basılması ve 1 - 4 formadan kaim olmaması
dikkate alınmalıdır.
Muhteva ve şekil bakımlarından çeşit
li seviyelere hitabeden, okuma zevkini ve
tekniğini kazandıran, hayatî, meselekî ve
teknik bilgiler veren halk yayınlarının yal
nız kitaplıklarda ve okuma odalarında de
ğil, geçici toplulukların bulundukları yer
lerde, yayla ve sayfiyelerde, vapur, dernek
ve otellerde bulundurması maksadiy^e ki
taplıkların kurulması, buralarda da günlük
gazete ve dergilerin bulundulması ve satıl
ması, yayın sergilerinin açılması üzerinde
önemle durulmalıdır.
Ayrıca her yıl film, öğretici film, diya
ve kısa filmin geliştirilmesinin ve halk ro
manı, halk piyesi, halk destanı, temel, dinî
ve meslekî bilgi veren örnek
kitapların
yazılması teşvik edilmeli, bunlar için ödül
ler verilmeli, yarışmalar tertip edilmelidir.
Güzellik zevkini aşılayacak reprodük
siyonlar, plâklar ve neşriyatın yapılması
na çalışılmalıdır.
2. Film ve diyapozitifler:
Bu konuda alınabilecek tedbirler:
a) Öğretici film teşkilâtını her türlü
vasıta ve araçlarla teçhiz ederek köy toplumlarma kadar ulaştırılması, bilhassa ora
larda faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır.
b) Sinemalarda her seansta oynatıl
ması mecburî olan kısa öğretici filmlerin
gösterilmesi imkânları aranmalıdır.
c) Sinemalarda muayyen
aralıklarla,
öğretici ve eğitici film seansları düzenlen
melidir.
d) Film ithalâtçılarının yabancı film
kuramlarından satın aldıkları filmler meyanında verilen ve halen
depolarında istif
edilmiş bulunan kısa eğitici filmlerin, halk
eğitimi alanında faydalanılmak üzere, ken
dilerinden alınarak veya sinema seansları
uzatılarak bunların da gösterilmeleri sağ
lanmalıdır.
e) Her yıl özel teşebbüs tarafından
çevrilen ve sanat değeri en üstün film, en
başarılı öğretici film için millî çapta birer .
mükâfat ihdas edilmelidir.
3. Radyo:
Radyo, tesir alanının genişliği ile halk
eğitiminin önemli bir aracıdır. Bu konuda
halli gereken önemli bir mesele ucuz halk
ti'pi radyoların memlekette yapımı ve pi
yasaya bol miktarda sürülmesidir, Yeni çı
kan transistörlü radyolar, köylerimiz için
ideal radyo tipidir. Radyo konusunda ya
pılacak önemli işlerden biri de geniş kütle
leri hedef tutan eğitici ve öğretici program
larda kullanılan dilin halk seviyesinde ol
masıdır.
Radyo ile ilgili olarak yapılabilecek
diğer işler şunlardır:
a) Mevcut radyo istasyonlarından halk
eğitimi alanında daha geniş şekilde fayda
lanmak üzere işbirliği yapmak,
b) Eğitici plâk ve bandlar hazırlana
rak radyolarda yayımlamak. Bilhassa mü
zik yayınlarında halk ve batı klâsik müzi
ğine yer vermek.
4. Diğer araçlar:
a) Karagöz sadece güzel sanatlar ve
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tiyatro konusu değildir. Halk eğitimi için
karagözcü yetiştirilebilir. Böylece gönüllü
ler vasıtasiyle ucuz ve zevkli bir halk eği
timi faaliyetine geçilebilir. Karagözcü kurs
ları ile ucuz karagöz malzemesi ve kara
göz repertuvarı
hazırlanarak
böyle bir
program süratle gerçekleştirilebilir.
b)
Gezici tiyatro, müze, bando, sergi
ve kukladan faydalanılmak ve-bunun için
gerekli ekipler teşkil edilmelidir.

Sayfa: 201

3) Öğretmen Okulları Genel Müdürlü
ğü, her dereceli öğretmen okulları bitirme
imtihanlarına hazırlayıcı kurslar, ilgililerle
işbirliği
yapılarak halk eğitimi deneme
projelerini hazırlama ve uygulama.

4) Üniversiteler ve Yüksek
Okullar,
halk için konferanslar, haftalar vb. çalış
malar, halk üniversiteleri ve akşam kurs
ları, halk için çeşitli kurslar, halk için ya
yınlar.
5) Erkek Teknik Öğretim Genel Mü
B) Kurumlar:
dürlüğü, akşam sanat okul ve enstitüleri,
1. Halen doğrudan doğruya halk eği
iş okulları, akşam teknik ve tekniker okul
timi çalışmaları için il ve ilçe merkezlerin
ları, çeşitli sanat kursları, mektupla öğre
de (Halk Eğitimi Merkezleri),
köylerde
tim.
(Halk Okuma Odalan) kurulmaktadır. Gün
6) Kız Teknik Öğretim Genel Müdür
den güne sayıları çoğalmakta olan bu ku
lüğü, akşam sanat okul ve enstitüleri, çe
rumlar yürürlükte olan yönetmeliklerin ve
şitli sanat kursları.
verilen direktiflerin ışığı altında mahallî
7) Ticaret Öğretim Genel Müdürlüğü,
imkânları da katarak, gerçek mânada iş
akşam ticaret okulları, çeşitli meslek kurs
ler kurumlar haline gelmeleri sağlanmalı
ları.
dır.
8) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
2. Halk eğitimi çalışmalarında başta
çeşitli güzel sanat kursları,
bölge sanat
okul binaları olmak üzere her çeşit resmî
ve kültür merkezleri, halk tiyatroları, ban
ve gayrı resmî binalardan faydalanma ci
doları ve orkestraları, sergiler, galeriler.
hetine gidilmelidir.
9) Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
VIII — Eleman Yetiştirme:
dürlüğü, müzelerden halkın eğitim yolu ile
faydalandırılması, gezici müzeler.
A ) Halk eğitiminde genel, meslekî, iş,
10) Kitaplıklar Genel Müdürlüğü, halk
endüstri, ekonomik hizmetler, halk sağlığı,
kitaplıkları
ve okuma odaları, kitaplıklar
eğlence ve spor alanlarında
çalışanların
dan
halkın
geniş
ölçüde faydalandırılması.
ve halk eğitimcilerinin yersel gönüllü ön
11) Yayım Müdürlüğü, yayınların yurt
der ve öncülerin yetiştirilmesi maksadiyle
ölçüsünde dağıtımı, halk için hazırlanan
çeşitli seviye ve cinsten kurs ve seminer
kitap ve gereçlerin basımı.
lerin açılması.
12) Özel Okullar Genel Müdürlüğü,
B) Ayrıca halk eğitimi ile ilgili kamu
özel teşkilâtm yaptığı kursların çeşitlendi
görevlileri ve halk eğitimi ile ilgili dernek
rilmesi, desteklenmesi, teşvik ve kontrolü.
ve teşekkül elemanları için de çeşitli kurs
B) Öteki Devlet Örgütlerinin Yönete
ve seminerlerin açılması.
ceği Halk Eğitimi işleri:
C) Öğretmen okullarında müstakil halk
1) Diyanet İşleri Başkanlığı, din adam
eğitimi derslerinin verilmesi ve bilhassa de
ları
için kurslar, vaiz ve hutbelerin halk
neme projelerinin uygulanması, meslekî ve
ihtiyacına
göre düzenlenmesi, halk için di
teknik öğretim okullarında bu alanda ça
nî ve ahlâkî yayınlar, uygun görülen dinî
lışacaklar için gerekli metod ve tekniklerin
yayınların teşkilâta tamimi, kurian kursla
kazandırılması.
rının denetlenmesi.
D) Halk eğitimi alanında yabancı
2) Vakıflar Genel
Müdürlüğü, vakıf
memleketlere eleman gönderilmesi ve bu
tesislerinin halk eğitimine yarayacak şe
memleketlerden eleman getirilmesi.
kilde işletilmesi.
IX — Halk Eğitiminde îş Bölümü:
3) Adalet Bakanlığı, ceza ve islâhevBakanlığımız daireleriyle diğer ba
lerinde genel kültür, meslek ve iş edindir
kanlıkların bugünkü kuruluş bünyeleri dik
me için yapılacak halk eğitimi çalışmaları,
kate alınarak yapılacak halk eğitimi çalış
ceza ve hukuk dâvalariyle ilgili istatistik
malarında örnek olarak gösterilen iş bö
lere dayanarak meselelerin çözülmesi ve
lümü şeması:
halka anlatılması.
4) Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı,
A ) Millî Eğitim Bakanlığında:
tanıtıcı yayınlar, gemiler tertibini temin ve
1. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün
teşvik turistlerin hâtıra olarak satın ala
doğrudan doğruya yöneteceği işler:
bilecekleri
çeşitli şeylerin hazırlatılması ve
a) Okuma — yazma öğretimi,
sattırılması,
tanıtma ve turizm dernekleri
b) Yayın yolu ile temel kültür eğitimi,
nin desteklenmesi, turistik tesisler için ka
c) İnceleme, araştırma ve belge top
lifiye eleman yetiştirimesi, halk, için turis
lama işleri,
tik
yerler temini, radyoda halk eğitimi ya
d) Halk eğitimi merkezlerinin idaresi,
yınlarının
genişletilmesi, basın ahlâk ya
e) Bölge teknoloji merkezlerinin kurul
sası kurulu yolu ile örnek olayların okuyu
masına çalışılması,
culara
geniş ölçüde duyurulmasının teşviki.
£) Halk eğitimcilerinin yetiştirilmesi,
5)
Çalışma Bakanlığı, çeşitli
meslek
g)
Yayın yolu ile temel kültür eğitimi
kursları,
işi
öğretme
ve
işe
yerleştirme,
iş
ve bu alandaki yayınları teşvik.
çiye genel teknik bilgi verme.
2. Millî Eğitim Bakanlığının öteki ör
6) İçişleri
Bakanlığı, idareciler için
gütlerinin yöneteceği işler:
halk
eğitimi
kursları
ve seminerleri, sivil
1) İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ak
savunma
ile
ilgili
konferanslar
ve yayınlar,
şam ilkokulları, ilkokul bitirme imtihanla
köy ihtiyar
heyetlerinin ve belediyelerin
rına hazırlayıcı kurslar, İlköğretim Kanu
eğitici
hizmetlerinin
arttırılması ve teşvi
nunun getirdiği kurslar.
ki.
2) Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, ak
7) Millî Savunma Bakanlığı, erlerin
şam ortaokulları ve liseleri, ortaokul ve
temel okuma-yazma ve genel kültür eğiti
lise bitirme imtihanlarına hazırlayıcı kurs
mi, çeşitli teknik kurslar.
lar.
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8) Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma ile
ilgili meslek kursları, yurtiçi grup gezile
rine indirmeli bilet usulü ile teşvik, ulaş
tırma araç ve tesislerinden halk eğitimi için
faydalandırma.
9) İmar ve İskân Bakanlığı, çeşitli köy
ve köy evi plânları hazırlanması, göçmen
kabul ve geliştirme merkezlerinde halk eği
timi çalışmaları, yerel gereçleri değerlen
dirmek için incelemeler.
10) Bayındırlık Bakanlığı, Trafik eği
timi, halk eğitimi ile ilgili çeşitli bayındır
lık çalışmaları, kurs ve seminerler, öteki
bakanlıklar ve resmî
teşekküllerin halk
eğitimi ile ilgili çalışmaları.
11) Sanayi Bakanlığı, çeşitli küçük sa
nat kursları, küçük sanatların ihtiyaca gö
re düzenlenmesi ve geliştirilmesi için in
celemeler ve halka yardım.
12) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, çeşitli halk sağlığı ve sağlık eğitimi
çalışmaları, bu alanda eleman yetiştirme.
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İLÂN:

Samsun ili Vezirköprü ilçesinde 1950 -

çocuk zammından alacaklı olan aynı yıla

1952yıllannda görevli olup, sonradan ilçe

ait ikişer nüsha çocuk beyannamesi ile 2 er

mizden ayrılan ve vazife yerleri tesbit edi

nüsha dilekçelerini, ek görev ve yolluktan

lemiyen aşağıda adlan yazılı öğretmenlerin
aynı yıllardan olan alacaklan ilçemiz mal
müdürlüğüne gelmiş bulunmaktadır.

alacaklı olan öğretmenlerin de ikişer nüsha

Malî yıl sonu yaklaşmakta olduğundan;

mutemet dilekçelerini ilköğretim Müdürü
Kenan Sungur adına Vezirköprü ilköğretim
Müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur.

Çocuk Zammı Alacaklar
Öğretmenin

Çocuk

Alacak

Sayısı

Miktarı

Tarihi

Adı,Soyadı

Görev Yeri

Asım Erdoğan

Paşaköy Köyü

1

50.00

Ekim - Aralık
Ocak - Şubat

1950
1951

Nizam etin Bayram

Boğa Köyü

Mustafa Aksoy

Geriz Köyü

2
2

20.00
80.00

Şubat
Kasım - Aralık
Ocak - Şubat

1952
1950
1951

Şeydi Turgut

Aşağına.1! Köyü

3

60.00

Ocak - Şubat

1951

20.00
20.00
20.00
30.00

Ocak Ocak Ocak Aralık
Ocak -

Şubat

1950
1950
1950
1950
1951

Ocak - Şubat
Şubat

1951
1951

13) Ticaret Bakanlığı, koperatifçiliğin
düzenlenmesi ve geliştirilmesi.
14) Tarım Bakanlığı,
çeşitli
tarım
kursları, tarım alet ve makinelerinin değer
lendirilmesi hususunda incelemeler, hayva
nı maddelerin muhafaza ve değerlendiril
mesi eğitimi, arazi işleme eğitimi, hayvan
ve bitki koruma eğitimi, orman muhafaza
sı ve sevgisi, ev ekonomisi, çiftçi çocukla
rının okul dışında yetiştirilmesi, halk için
tarımsal yayınlar'.
15) Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü,
geleneksel spor ve oyunların teşviki, yayıl
ması ve sporculuk ruhunun geliştirilmesi,
izciliğin köylere kadar yayılmasının teşvi
ki, amatör sporculuğun desteklenmesi.
C) Derneklerin ve özel
kuramların
yapacağı halk eğitimi çalışmaları:
Toplum
eğitimi ile ilgili çalışmalar
sırasında özel kuruluşların veya dernekle
rin kendilerine düşen halk eğitimi işlerini
ayrı ayrı yapmaları yetmez, ihtiyaca ve
yerine göre birbirleri ile işbirliği yapma
ları ve birkaç türlü çalışmayı birlikte ve
dayanışma halinde yürütmeleri uygun olur.

Ek Görev Ücreti

Yaşar Yerinde
Recai Uzunöner
Fahri Özcan
Asım Erdoğan

Ahmet Yücel
Dursun Dilekoğlu

Meşeli Köyü
Çekmeden Köyü
Gulâm Köyü
Paşaköy Köyü

Ovacık K"yü
Gulâm Köyü

20.00
10.00

Şubat
Şubat
Şubat

Sürekli Görev Yolluğu

115.00

1950

Çekmeden. Köyü

62.00

1950

Paşaköy Köyü

50.00

1950

Yaşar Yerinde

Meşeli Kövü

Recai Uzunöner
Asım Erdoğan

1

12

23

34

45

2

13

24

35

46

3

14

25

36

47

4

15

26

37

48

5

16

27

38

49

6

17

28

39

50

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

9

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

Ankara — Millî Eğitim Basımevi

■ T. C .
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
MODORLÜĞONCE HER HAFTA P A 
ZART ES İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M ü E S S E S E L E R E
P A R A S I 2
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 0 K U RU ŞT U R.
AB ON E
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK BU Z M İL Lİ E Ğİ Tİ M
B A K A NL I ĞI Y A Y I M M ü D O R L Ü Ğ O NE
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
SAYI: 1222
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CİLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı:
Karar s: 210

Karar t: 29-8-1962

Konu: Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin
36. maddesine bir fıkra eklen
mesi lı.
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü
nün 27 Nisan 1962 tarilh ve 1654 sayılı ya
zısı üzerine eğitim enstitüsü beden eğitimi
ve müzik bölümleri
asistanlıklarına orta
dereceli okullarda iki yıl öğretmenlik yap
mamış olanların da, asistanlık süresi içeri
sinde orta dereceli okullarda iki ders yılı
haftada en az 4 saat staj yapmaları kaydı
ile tâyinleri uygun mütalâa olunarak Eği
tim Enstitüsü yönetmeliğinin 36. maddesi
ne aşağıdaki örneğine göre bir fıkra eklen
mesi hususunun Bakanlık Makamının tas
vibine arzı kararla ştı.
¡Uygundur.
27-8-1962
N. Adil Erkman
Milli Eğitim Bakanı y.
Eğitim. Enstitüleri Yönetmeliğinin 36.
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Beden Eğitimi ve Müzik Bölümleri
Asistanlıklarına, orta dereceli okullarda iki
yıl öğretmenlik yapmamış olanlar da tâ
yin olunabilirler. Bu gibiler asistanlıkları
süresince iki ders yılı ve haftada 4 saat
ten az olmamak kaydı ile, Enstitü ve Mil
lî Eğitim Müdürlüklerince müştereken tes-

bit olunacak orta dereceli bir okulda staj
yer öğretmenler gibi derslere devam etmek
le ve gereği halinde uhdelerine verilecek
dersleri okutmakla yükümlü tutulurlar.
Bunlar hakkında her ders yılı sonunda staj
gördükleri okul müdürlüğünce başarı ve
devam durumunu bildirir bir rapor düzen
lenerek ilgili eğitim enstitüsü müdürlüğüne
gönderilir. Süresi içerisinde stajlarım ba
san ile tamamlamayanlar, eğitim enstitüsü
öğretmenliğine tayin edilmezler.

Müdürler Komisyonu Kararı:
Karar s: 405.1-372

Karar t: 21-8-1962

Konu: 1145 Sayılı Tebliğler Dergisin
de yayımlanan (4489 Sayılı
Kanunun 1. maddesinin (b)
Fıkrasına Göre Yabancı Mem
leketlere Gönderilecek Öğret
men ve Memurlar
Hakkında
Yapılacak İşleme Ait Esaslar”
ın 6. ve 10. maddelerinin değiş
tirilmesi h.
4489 Sayılı Kanunla ilgili Yönetmeli
ğe bazı maddelerin eklenmesine dair 6 Tem
muz 1962 tarihli ve 100 sayılı ara kararı
mıza müsteniden tali komisyon tarafından
hazırlanan ve Yüksek Öğretim Genel Mü
dürlüğünün 2-8-1962 tarihli ve 2257 sayılı
tezkeresiyle
komisyonumuza
gönderilen
28-7-1962 tarihli rapor incelendi; işin gere
ği düşünüldü:

21-3-1961 tarih, 405.1-65 sayılı kararı
mızla tesbit edilip 1145 sayılı Tebliğler
Dergisinde yayınlanmış bulunan (4489 Sa
yılı Kanunun 1. Maddesinin (ib) Fıkrasına
Göre Yabancı Memleketlere Gönderilecek
Öğretmen ve Memurlar Hakkında Yapıla
cak İşleme Ait Esaslar) m 6. ve 10. mad
delerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine.
Gereği buna göre yapılmak ve Tebliğ
ler Dergisinde yayınlanması sağlanmak
üzere işbu kararımız kopyalarının Yüksek
Öğretim Genel Müdürlüğüne tevdiine karar
verildi.
Madde: 6 — Yabancı
memleketlere
gönderilmelerine kanar verilenler, gidiş için
Bakanlığın gösterdiği yılın en geç Ekim ayı
başında staj mahallerinde bulunmak üzere
hareket ederler.
Madde: 10 — Stajlarım
bitirdikten
sonra yurda dönenler, yabancı memleket
lerde yaptıkları işler ve stajları hakkında
çalışma programları esasları dahilinde Yük
sek Öğretim Genel Müdürlüğüne azami üç
ay zarfında, üç nüsha olarak tanzim ede
cekleri bir rapor verirler.
İş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
21-8-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Uygun görülenlere
ait liste

İLÂN:
Orta dereceli okullarda çalışan genel bilgi
ait İste aşağıya çıkarılmıştır.

öğretmenlerinden 1961-1962 ders yılı Eylül ayı sonunda nakilleri

uygun görülenlere

İlgililere duyurulur.
ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRETMENLERİNİN NAKİL

LİSTESİDİR

Adı ve Soyadı

Eski Görev Yeri

Yeni Görev Yeri

Türkân Semiha Yurtışık
Nigâr Öztürk
Hikmet Gökçeağaçlı
(Karakaş)
F. Perihan Önen
(Özbek)
Turgut Atillâ
Ferhunda Cavaş
(Örgüt)
A. Talât Ulaş
Gülsüm Biricik
Müjgân Kaynak
Yücel Ersin
Aysel Aslan

Merzifon Ortaokulu Tarih - Coğrafya Öğ.
Antalya Lisesi Ev - İşleri Öğretmeni
Çankırı Lisesi Edebiyat Öğretmeni

Amasya Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmenliğine
Amasya Lisesi Bv-İşi eri Öğretmenliğine
Ank. Yıldırım Beyazıt Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine

Kırklareli Lisesi Edebiyat Öğretmeni

Arik. Yenimahalle Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğine

Ankara Kırıkkale Lisesi Türkçe Öğretmeni
Bursa Necati Bey Kız Ens. Türkçe Öğretmeni

Ank. Yıldırım B. Lisesi Türkçe Öğretmenliğine
Ankara I. Erkek Sanat Ens. Türkçe Öğretmenliğine

Ankara Polatlı Kız Ens. Türkçe, Yurt B. öğretmeni
Konya Kız Ens. Tarih - Coğrafya Öğretmeni
Erzurum Yapı Sa. Ens. Tarih - Coğ. Öğretmeni
Sivas Selçuk Ortaokulu Tarih - Coğ. öğretmeni
Çorum Lisesi Edebiyat Gr. Öğretmeni

Ank.
Ank.
Ank.
Ank.
Ank.

Beyhan Çelen
Birsen Alacaklıoğlu

Ankara Kırıkkale Lisesi Edebiyat Gr. Öğretmeni
İstanbul Ebusuut Ortaokulu Ed. Gr. Öğretmeni

Ank. Atatürk Ortaokulu Edebiyat Gr.
Ank. Yıldırım B. Lisesi Edebiyat Gr.

Otelcilik Okulu Türkçe, Yurt B.
Akşam Tiracet L. Tarih-Coğrafya
I. Erk. Sa. Ens. Tarih-Coğrafya
Yıildınm B. Ortaokulu Tarih-Coğ.
Baigat Ortaokulu Edebiyat Gr.

Öğretmenliğine
öğretmenliğine
Öğretmenliğine
Öğretmenliğine
Öğretmenliğine
Öğretmenliğine
Öğretmenliğine

Sayfa: 204
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Adı ve Soyadı

Eski Görev Yeri

Yeri Görev Yeri

Azime Cemaligil
Nimet Altım
Cemal Ustaoğlu

Gaziantep Erk. Sa. Ens. Türkçe Öğretmeni
Maraş Kız îlköğretmen Ok. Türkçe Öğretmeni
Kayseri DeveM Lisesi Tarih - Coğ. Öğretmeni 543-9/2 G.
Müzede görevli
Kastamonu Araç Ortaokulu Tarih - Coğ. Öğretmeni
İncesu İlkokulu Öğ. Yeterlik Belgesi
Karabük Demir Çelik L. Ed. Gr. Öğretmem
Mersin Lisesi Matematik Öğretmeni
Manisa Lisesi Tabiat B. Öğretmeni
Çankırı Korgun Ortaokulu Fen Gr. Öğ. ve Md.
Urfa Lisesi Matematik I. Öğretmeni
Bursa Osmangazi Ortaokulu Tabiat B. Öğretmeni
Amasya Lisesi Fen Gr. Öğretmeni
Konya Karaman Lisesi Tabiat B. Öğretmeni
Samsun Mithatpaşa Ortaokulu Fen Gr. Öğretmeni
Siirt Lisesi Tabiat B. Öğretmeni
Afyon Kız Ens. Fen Gr. Öğretmeni
Ordu Perşembe Ortaokulu Fen Gr. Öğretmeni
Merzifon Kız Ens. Matematik Öğretmeni

Ank. Ak taş Erk. Sa. Ens. Türkçe Öğretmenliğine
Ank. Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
Ank. T emmahalle Lisesi Tarih-Coğ.
Öğretmenliğine
5439/2 G. Müzede görevli
Ank. Mamak Ortaokulu Tarih-Coğ. Öğretmenliğine
Ank. Kalaba Ortaokulu Edebiyat Gr. Öğretmenliğine
Ank.. Yenimahalle Ortaokulu Ed. Gr. Öğretmenliğine
Ank. Yıldırım B. Lisesi Matematik I. Öğretmenliğine
Ank. Kurtuluş Lisesi Tabiat B. Öğretmenliğine
Ank. Yıldırım B. Lisesi Fen Gr. Öğretmenliğine
Ank. Etimesgut O. O. Matematik I. Öğretmenliğine
Ank. Aydmlıkevler Ortaokulu Tabiat B. Öğretmenliğine
Ank. Aydmlıkevler Ortaokulu Fen, Gr. Öğretmenliğine
Ank. Kayaş Ortaokulu Tabiat B. Öğretmenliğine
Ank. Kıbrıs Bayraktar Ortaokulu Fen Gr. Öğ. ne.
Ank. Yıldırım B. Ortaokulu Tabiat B. Öğretmenliğine
Ank. Kırıkkale İş Okulu Fen Gr. Öğretmenliğine
Ank. Dikmen Ortaokulu Fen Gr. Öğretmenliğine
Ank. Yıldırım B. L is;si II. Matematik Öğretmenliğine

İst. Kız Lisesi Matematik II. Öğretmeni
Burdur Lisesi Kimya Öğretmem
Kadıköy Kız Lisesi Kimya Öğretmeni
Çankırı Kız Ens. Fransızca Öğretmeni
Denizli Lisesi Fransızca Öğretmeni 5439 sayılı K. G.
Dış Mü. Gn. Görevli
Ankara Gölbaşı O. O. Fransızca Öğretmeni
Malatya Lisesi Fransızca Öğretmeni
Mardin- Lisssi Almanca Öğretmeni
Çanakkale Erk. Sanat Ens. İngilizce Öğretmeni
Samsun Mithatpaşa O. 0. İngilizce Öğretmeni
Denizli Lisesi İngilizce Öğretmeni
Adana Erkek Lisesi İng. Öğretmeni
Ankara Kırıkkale L. İng. Öğretmeni (5439 S. K. G.
Dış Münasebetlerde görevli)
İsparta Lisesi İngilizce Öğretmeni
Trabzon — Beşikdüzü İlk. Öğ. Ok. Müzik
Öğretmeni
Samsun — Bafra Lisesi Müzik Öğretmeni
Konya — Ereğli Lisesi Ev - İşleri Öğretmeni
Uşak — Eşme O. O. E v -İşle ri Öğretmeni
Ankara — Kızılcahamam O. O. Ev - İşleri Öğretmeni
Uşak Lisesi Fransızca Öğretmeni
Hakkâri Lisesi Almanca Öğretmeni
Gaziantep Kız O. O. Müzik Öğretmeni
Tokat — Turhal O. O. Resim - İş Öğretmeni

Ank. Gazi Lisesi Matematik II. Öğretmenliğine
Ank. Bahçeliievler Cum. L. Kimya Öğretmenliğine
Ank. Yıldırım B. Lisesi Kimya Öğretmenliğine
Ank. Akşam Ticaret L. Fransızca Öğretmenliğine
Ankara Cebeci Ortaokulu Fransızca
Öğretmenliğine
¡5439 S. K. G. Dış Müna. Gn. Md. Görevli
Ankara - Dikmen Ortaokulu Fransızca Öğretmişnliğine
Ank. Kalaba O. 0. Fransızca Öğretmenliğine
.
Ank. Gazi Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Ank. Bilinci Erk. Sanat Ens. İngilizce Öğretmenliğine
Ank. Yenimahalle Kız Lisesi İngilizce Öğretmenliğine
Ank. Kurtuluş Lisesi İngilizce Öğretmenliğine
Ank. Aydmlıkevler 0. O. İngilizce Öğretimini
Ank. Aydmlıkevler O. O. İng. Öğ. ne. (5439 S. K. G.
Dış Münasebetlerde görevli.)
Ank. Otelcilik Okulu İngilizce Öğretmenliğine
Ank. Yıldırım Beyazıt O. O. Müzik Öğretin enliğine
Ank. Dikmen O. O. Müzik Öğretmenliğine
Ank. Balgat O. O. Ev-İşleri Öğretmenliğine
Ank. Kalaba O. O. Ev-İşleri Öğretmenliğine
Ank. Dikmen O. O. Ev-İşleri Öğretmenliğine
Antalya Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Aydın Lisesi Almanca Öğretmenliğine
Aydın Lisesi Müzik Öğretmenliğine
Aydın Lisesi Resim-İş Öğretmenliğine

Antakya Lisesi Tarih - Coğrafya Öğretmeni
Hakkâri Lisesi Fen Grupu Öğretmeni
Denizli — Tavas O .0. Fen Grupu Öğretmeni
Gaziantep Lisesi İngilizce Öğretmem
Akşehir Lisssi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Akşehir Lisesi Edebiyat Grupu Öğretmeni
Tekirdağ-Hayrabolu O. 0. Edebiyat Grupu Öğretmeni
Sakarya — Adapazarı 0. O. Beden - Eğitimi Öğretmeni
Bursa — Keleş O. O. Ede. Grupu Öğretmeni
Zonguldak — Kilimli O. O. Ede. Grupu Öğ. ve Md.
Eskişehir Yunus Emre îlköğretmen Ok. Fen. Gr.
Çorum Sungurlu O. O. Fransızca Öğretmeni
Erzincan Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni
Erzurum Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni
Çanakkale Yeniçağ Ortaokulu Md. ve Fen Gr.
Kütahya Gediz Or. Ok. Fen Gr. Öğretmeni
Denizli Çivril Ortaokulu Fen Gr. Öğretmeni
Denizli Çal Or. Ok. Tarih Coğrafya Öğretmeni
Manisa Lisesi Fen Grupu öğretmeni
Denizli Tavas Ortaokulu Fransızca Öğretmeni
Adana Ceyhan Lisesi Fransızca Öğretmeni
Adana Erkek Lisesi Felsefe Öğretmeni

Balıkesir Lisesi Tarih-Coğ Öğretmenliğine
Balıkesir-Gönen Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine
Edremit Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Burdur Lisesi İngilizce Öğretmenliğine
Biiecik-Söğüt O. O. Edebiyat Grupu
öğretmenliğine
Bilecik-S öğüt O. O. Edebiyat Grupu
Öğretmenliğine
Bilecik-Bozöyük O. O. Ed. Grupu Öğretmenliğin»
Bolu-Düzce Lisesi Beden-Eğitimi Öğretmenliğine
Bursa-M. Kemâlpaşa O. O. E d Grupu Öğretmenliğime
Bursa Ticaret Lisesi Ed. Grupu Öğretmenliğime
Bursa Gemlik Ortaokulu Fen Grupu Öğretmenliğine
Bursa Necatiibey Kız Ens. Fransızca
Öğretmenliğine
Bursa Ticaret Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenliğine
Çanakkale Ezine Ortaokulu Edebiyat Gr. Öğn.
Çanakkale Erkek Sanat Enstitüsü Fen Gr. Öğn.
Çorum Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğime
Denizli Çal Ortaokulu Fen Gr. Öğretmenliğine
Denizli Lisesi Tarih Coğrafya Öğretmeni
Denizli Lisesi Fen Grupu Öğretmenliğine
Denizli Lisesi Fransızca Öğretmenliğine
Elâzığ Kız Enstitüsü Fransızca öğretmenliğine
Eskişehir Akşam Lisesi Felsefe Öğretmenliğine

Bolu Lisesi Tarih Coğrafya Öğretmeni
Afyon Or. Ok. Fen Gr. Öğretmeni
A ğ n Naci Gökçe Lisesi Fransızca öğretmeni
İzmir Lisssi Beden Eğitimi Öğretmeni
Maraş Pazarcık O. O. Fen Grupu Öğretmeni
Tokat Zile Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni
Antalya Elmalı Or. O. Fen Grupu Öğretmeni

Eskişehir Devrim Ortaokulu Tarih Öğretmenliğine
Eskişehir Devrim Ortaokulu Fen Gr. Öğretmenliğine
Eskişehir Devrim Ortaokulu Fransızca Öğretmenliğine
Eskişehir Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenliğine
Gaziantep Liseli Fen Gr. Öğretmenliğine
Giresun Lisesi Fen Gr. Öğretmenliğine
Antalya Fen Grupu (Merkez Or.) Öğretmenliğin«

Neriman Pencereci
Fatma Kılcı
Sabite Okçu
Seyfettin Aydın
B ehlül Gürün
Mustafa Küpoğlu
Muallâ Bayar
Ahmet Coşkun
Hümeyra Akyıldız
Nilüfer Dural
Adnan Aktan
Memduha Gökçe
Saadet Uygur
Şükrüye Cucur
Yücel Gülcüoğlu
(Özerk)
Mihman Türe soy
Sıdıka Akbaba
Hayriye Şölen (Benli)
Aytekin Özçelikkale
Süreyya Günay
Neriman Daltaban
Gül Arıkan
Ahmet Şahinoğlu
Ferhan El evli
Yadigar Göksel
M. Asem Enşel
M. Ali Erkiner
Rasim Timurtaş
Turan Göreli
Yücel Kalaycı
Kevser Güneş
Zehra Coşkun
Nezahat Eren
Servet Şahüseyinoğlu
H. Halit Tannkulu
Şadi Kara
Günseli Oymacı
Çetin Özer
Lâmia Demircioğlu
Orhan Yurteri
Gülseren Çatıkkaş
Yılmaz Uğurlu
Yaşar Aşkın
Müjgan Aşkın
Haşan Ünven
Hüseyin Fırat
Mehmet Çalım
O. Musa Çelik
Remzi Yücedinç
Melahat Göçmen
Mustafa Yıldırım
Yudanur Öztöp Ünal
Mustafa Sarı
Necla Ersöz
Doğan Kutlu
Yusuf Ziya Gökalp
M. Müzeyyen Sağlam
Haşan Balkan
H. Mediha Ülkü
Hatice Nahispoğlu
(Solak)
Müzeyyen Emip
Müşerref Uraz
Türkân Akmeriç
Talia Ağırbaş
Güler Özkan
Mehmet Özyavuz
Tezar Sezer
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Kerim Erdem
M. Emin Yalçın
Mediha Balkan
Ruihinaz. Deııingör
Mehirunnıisa Damgacı
Nezahat Tunga
B. Hikmet Özcan
Nigâr Atlı
Fahri nisa Tan
Lütfiıye Dündar
Sait Toraman
Naci Tügen
Hadi Arca
Hulusi Tanyeri
Saliha Saraç

Adana Kanalsak Orta'okulu Resim - İş Öğıetmeni
İsparta Sütçüler O. O. Edebiyat Gr. Öğretmeni ve Md.
Yozgat Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Bursa Ticaret Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Sakarya Adapazarı Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Sakarya Adapazarı Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Mersin Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Samsun 19 Mayıs Lisesi Felsefe Öğretmeni
Malatya Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni
Bursa Kız Lisesi Coğrafya Öğretmeni
Adana - Tepebağ O. O.
Manisa Lisesi Türkçe Öğretmeni
Adana Erkek Lisesi Türkçe öğretmeni
Burdur - Yeşilova O. O. Tar. Coğ. Öğretmeni ve Md.
Elazığ Lisesi Tar. Coğ. Öğretmeni (5439’a göre İst.
İdare işlerinde görevli)
Bolu Düzce L. Tar. Coğ. Öğretmeni.
Diyarbakır - Ergâni O. Ö. Ed. Gr. Öğretmeni
Çanakkale - Lâpseki O. O. Ed. Gr. Öğ.
İsparta - Uluborlu O. O. Gr. Öğ.ni
Günüşhane - Bayburt O. O. Türkçe Öğretmeni
Zonguldak M. ÇeMkel L. Tar. Coğ. Öğretmeni
Bilecik - İnönü O. O. Ed. gr. Öğretmeni ve Md.
Ediıme İlköğ. Ok. Türkçe Öğretmeni
Afyon L. Tar. Coğ. Öğretmeni
Nevşehir - Gülşehir O. O. Ed. Gr. Öğretmeni
İspartaBrk. San. Ens. Mat. Öğretmeni
Eskişehir - Sivrihisar O. O. Tab. Bil. Öğretmeni
Bilecik - Söğüt O. O. Fen Gr. Öğretmeni ve Md.
Edirne Erk. San. Ens. Tab. Bil. Öğretmeni
Malatya L. Fen Gr. Öğretmeni
Kayseri Kız O. O. Mat. I. Öğretmeni
.
Ordu O. O. Mat. I. Öğretmeni
Samsun - Namıkkemâl O. O. Tab. BİL Öğretmeni
Sakarya - Pamukova O. O. Fen Gr. Öğretmeni ve Md
Balıkesir - Bandırma L. Kimya Öğretmeni
Samsun-19 Mayıs L. I. Kimya Öğretmeni 5439’a
göre Y. Mah. L. görevli)
Aydın L. Fransızca Öğretmemi
Aydın L. Tab. Bil. Öğretmeni
Antakya Erk. San. Ens. Fen Gr. Öğretmeni
Kastamonu - Devrekani O. O. Fransızca Öğretmeni
Adana - İstiklâl O. O. Fransızca Öğretmeni
Ordu L. Fransızca Öğretmeni
Manisa - Akhisar L. Fransızca Öğretmeni
Ordu L. Fransızca Öğretmeni
Ankara Atatürk L. İngilizce Öğretmeni
Erzurum Kız O. O. İng. Öğretmeni
İzmir Kemalpaşa O. O. İng. Öğretmemi
Sakarya - Adapazarı L. İngilizce Öğretmeni
Adana Motor Sanat Ens. İngilizce Öğretmeni

Hatay Kırıkhan Ortaokulu Resim İş
Öğretmenliğine
İsparta Lisesi Edebiyat Gr. Öğretmenliğine
İstanbul Pertevmiyal Lisesi Edebiyat
Öğretmenliğine
İstanbul Pendik Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine
İstanbul Pertev. Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine
İstanbul Beşiktaş Kız Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine
İstanbul Vefa L. Edebiyat Öğretmenliğine
İstanbul Heybeliada L. Felsefe Öğretmenliğine.
İstanbul Pertevniyal L. Tarih Öğretmenliğine.
İstanbul Bakırköy Lisesi Coğrafya Öğretmenliğine.
İstanbul Gelenbevi O. O. Türkçe Öğretmenliğine.
İstanbul Rami O. O. Türkçe Öğretmenliğine.
İstanbul Sardyer O. O. Türkçe Öğretmenliğine.
İstanbul Zeytiniburnu O. O. Tarih Coğrafya Öğ. ne.
İstanbul Fındıklı O. O. Tarih. Coğrafya Öğretmeni.

S elma Albakır.
îlter Yüce
Muammer Çahkoğlu
Mustafa Çiçek
Mehmet Hocaoğlu
Zahide Cem
Behiç Ünlüoğlu
Hilmi Atakan
Şemsettin Çelebi
Sadri Ersoy
Nedim Akal
AM Rıza İçer
Ahmet Akyol
Mustafa Pehlivaner
Memnune Alagöz
A. Şükıi Kılıç
Kemal Erkan
Mehmet Aydm
Agâh Be seli
Neriman Çevik
Ülker Atlı
Reşat Heper
Melahat Heper
Nizam ettin Peköz
Rezan Tuna
Seher Güvenç
Haşan Öztürk
Ayhan Aksu doğan
B. Semai Mutlu
Ziya Sak
Türkân Gönenç
Süheylâ Oruç
Ayşe Göknel
Hürmüz uzel
(Nizamoğlu)
Neriman Te mir
Yüksel Göknel
Hacer Demirışık
Ahmet Giz er
Nail Yıldıran
N. Nihal S oruç
A. Zeki Görgün
M. Turgut Aktuğ
Meseret Dirge
Meliha Songur
Mahmut Dinçer
Lâle Köktürk
Güzin Mısırlı (Şıra)
Perihan Ünal
Şerif Altuğ
Leman Gökyokuş
Gülderen Tüner
Hadiye Saraç
M, Kemâl Işık
Fahriye Arca
Yüksel Özoğlu
Ayten Yalçınkaya
(Akıncı)

İzmiır L. İngilizce Öğretmeni
Sakarya - Adapazarı L. İngilizce Öğretmeni
Eskişehir Ticaret L. İngilizce Öğretmeni
Kayseri L. Almanca Öğretmeni
Balıkesir L. Almanca Öğretmeni
Eskişehir Kız O. Bad. Eğ. Öğretmemi
Zonguldak - Ereğli O. O. Bed. Eğ. Öğretmeni
Zonguldak M. Çeiikel L. Bed. Eğ. Öğretmeni
Kırklareli - B oba eski O. O. Resim - İş Öğretmeni
Ankara. Cebeci O. O. Resim - İş Öğretmeni
Samsun - 19 Mayıs L. Resim - İş Öğretmeni
Adapazarı L. Resim - İş Öğretmeni
İzmir Kız Ens. Müzik Öğretmeni
Konya Kız L. Ed. Öğretmeni
Denizli L. Felsefe Öğretmeni
Erzurum Erk. O. Tar. Cağ. Öğretmeni
Niğde - Aksaray L. Ed. Gr. Öğretmeni
- Ankara Bah. Evler Cumh. L. Tarih Öğretmeni
Uşak L. Fen Gr. Öğretmeni
İzmit-İnkilâp O.O. Fen Gr. Öğretmeni
İzmir - Seferihisar 0. 0. İngilizce Öğretmeni
Aydın - Nazilli L. İngilizce Öğretmeni

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Zeytinbumu O. O. Tarih Coğ. Öğretmeni.
Tuzla O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.
Zeytdnburunu O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.
Hasköy O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.
Rami O. O. Türkçe Öğ. ne.
Rami O. O. Tarih Coğ. Öğ. ne.
Zeytinburunu O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.
Şişli O. O. Türkçe Öğ. ne.
Zeytinbumu O. O. Tar. Coğ. Öğ. ne.
Beylerbeyi O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.
Tophane Erkek San; Ens. Matematik Öğ. ne.
Pendik L. Tabiat Bilgisi öğ. ne.
Üsküdar O. O. Fen Grupu Öğ. ne.
Yapı Ens. Tabiat Bilgisi Öğ. ne.
Zeytinbumu O. O. Fen Grupu Öğ. ne.
Bakırköy L. Matematik I. Öğ. ne.
Karagümrük O. O. Matematik I. Öğ. ne.
Pertevniyal L. Tabiat Bilgisi Öğ. ne
Remi O. O. Fen Gr. Öğ. ne.
Vefa L. Kimya Öğ. ne.
Pendik L. Kimya Öğ. ne.

İstanbul Bakırköy L. Fransızca Öğ. ne.
İstanbul Zeytinbumu O. O. Tabiat Bilgisi Öğ. ne.
İstanbul Haydarpaşa Er. S. Ens. Fen Gr. Öğ. ne.
İstanbul Sultanahmet Ticaret L. Fransızca Öğ. ne.
İstanbul Haydarpaşa L. Fransızca Öğ. ne.
İstanbul Pendik L. Fransızca Öğ. ne.
İstanbul Zeytinbumu O. O. Fransızca Öğ. ne.
İstanbul Beşiktaş Kız L. Er. Öğ. ne.
İstanbul Haydarpaşa L. İngilizce Öğ. ne.
İstanbul Rami O. O. İngilizce Öğ. ne.
İstanbul Zeytinbumu O. O. İngilizce Öğ. ne.
İstanbul Karagümrük O. O. İngilizce Öğ. ne.
İstanbul Motor San. İngilizce Öğ. ne.
İstanbul Atatürk Erkek L. İngilizce öğ. ne.
İstanbul Pertevniyal L. İngilizce Öğ. ne.
İstanbul Sekreterlik Ok. İngilizce Öğ. ne.
İstanbul Bakırköy O. Almanca Öğ. ne.
İstanbul Şehremini O. O. Almanca Öğ. ne.
İstanbul Pendik L. Bdan Eğ. Öğ. ne.
İstanbul Beykoz O. O. Beden Eğ. Öğ. ne.
İstanbul Küçükçekmece O. O. Beden Eğ. Öğ. ne.
İstanbul Karagümrük O. O. Resim-İş Öğ. ne.
İstanbul Gaziosmanpaşa O. O. Resim-İş Öğ. ne
İstanbul Pertevniyal L. Resim-İş Öğ. ne.
İstanbul Fındıklı O. O. Resim-İş Öğ. ne.
İstanbul Haydarpaşa Erkek S. Müzik Öğ. ne.
îzmitr Koleji Ed. öğ . ne.
İzmir Namıkkemâl L. Felsefe Öğ. ne.
İzmir Burca O. O. Tar. Coğ. Öğ. ne.
İzmir’ Bayraklı O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.
İzmir Bomava O. O. Tar. Coğ. Öğ. ne.
İzmir 27 Mayıs O. O. Fen Gr. Öğ. ne.
İzmir Kız L. Fen Gr. Öğ. ne.
İzmir Bayraklı O. O. İngilizce Öğ. ne.
İzmir’ Buca O. O. İngilizce Öğ. n#j
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İbrahim Dinçer
Kâzım Arasoğlu
Türkân Samir
Hikmet Binyıldınm
Firusan Bengü
Ömer Demircan
Secini Yücel
Gülçin Tamer
(Arslanboğa)
Nimet Güçer

İzm ir-Çeşm e O. O. İngilizce öğretmeni
Sivas-Zara O. Fransızca Öğretmeni!
Van - Erçiş O. O. Ed. Gr. Öğretmeni
İsparta - Eğridir O. O. Tar. Coğ Öğretmeni
Konya - Ermenek O. O. Mt. Öğretmeni
Muğla - Turguıtreds L. Ing. Öğretmeni
Erzurum Hınıs O. O. Ed. Gr. Öğretmeni
Gaziantep L. Ed. Gr. Öğretmeni

İzmir Karataş O. O. İngilizce Öğ. ne.
Kars L. Fransızca Öğ. ne.
Kastanomu-Taşköprü O. O. Ed Gr. Öğ. ne.
Kayseri-Nazmi Toker O. O. Tar. Coğ. Öğ. ne.
Kırklareli L. Mat. Öğ. ne.
Kırklareli Erk. San. Ens. İngilizce Öğ. ne.
Nevşeğıir L. Ed. Gr. Öğ. ne.
İzmit Kız Ens. Ed. Gr. Öğ. ne.

İstanbul Bakırköy L. Tab. Öğretmeni

İzmit Lisesi Tab. Öğ. ne.

Gülsetren Çulduz
Güzin Erdem

Çanakkale L. İngilizce Öğretmeni
V an-A tatürk L. Fransızca Öğretmeni

İzmit Gölçük L. İngilizce Öğ. ne.
İzmit Erkek San. Ens. Fransızca
Okutacak)

Asude Ekler
Sümer Uygur
Nur ser Taşçan
Suna Uzaip (Ergül)
Aysel ilgi (Gürdoğan)
Sevim Orman
Erdem Paze
A. Şükran Savay
(Müftüoğlu)
Hatice Uysaloğlu
Ayten Kızıltan
Kadriye Berksoy
Mehmet Ökmen
Nesrin Erdem (Güven)
Fehmi Şimşek
Nurten Karagöz'oğlu
Fethi Kan
Oktay Akıncı
Nurhayat Saylık
(Özşahin)
Celile Aydemir

Eskişehir Kız O. O. İngilizce Öğretmeni
Diyarbakır - Ziyagökalp L. Almanca Öğretmeni
Ankara Kırıkkale L. Tar. Coğ. Öğretmeni
Malatya Akçadağ Ilköğ. Ok. Resim - İş Öğretmen
Urfa-Siverek O. O. Fen Gr. Öğ. ni.
Sivas - Atatürk O. O. Fen Gr. Öğretmeni
Afyon - Bolvadin L. Ed. Gr. Öğretmeni
Mamsa - Salihli L. Fen Gr. Öğretmeni
•

Konya Koleji İngilizce Öğ. ne.
ıSamsun-Mithatpaşa O. O. Almanca Öğ. ne.
Malatya-Sümer O. O. Tar. Coğ. Öğ. ne.
Malatya L. Resim-lş Öğ. ne.
Malatya-Akçadağ O. O. Fen Gr. Öğ. ne^
Manisa L. Fen Gr. Öğ. ne.
Mandsa-Akhisar L. Ed. Gr. Öğ. ne.
Manisa-Akhisar L. Fen Gr. Öğ. ne.

Edime-Keşan O. O. Ev-lş Öğretmeni
Trabzon - Yumra O. O. Ed. Gr. Öğretmeni
İstanbul Bakırköy Kız Ens. İngilizce Öğretmeni
Kırklareli L. Bed. Eğ. Öğretmeni
Kayseri - Hacılar O. O. Fen Gr. Öğretmeni
Adana - Ceyhan L. Ben. Eğ. Öğretmeni
Gümüşhane L. Ede. Gr. Öğretmeni
Gümüşhane - Kültür O. O. Fen Gr. Öğretmeni
Zonguldak - 27 Mayıs O. O. Fen Gr. Öğretmeni
Adana - Osmaniye O. O. Ed. Gr. Öğretmeni

Manisa-Akhisar L. Ev-lş Öğ. ne.
Ordu O. O. Ed. Gr. Öğretmeni.
Samsun Koleji İngilizce Öğ. ne.
Samsun Erk. San. Ens. Bed. Eğ. Öğ. ne.
Adana-Yavuzlar O. O. Fen Gr. Öğ. ne.
Adana-Osmaniye O. O. Bed. Eğ. Öğ. ne.
Sivas-Atatürk O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.
Sivas L. Fen Gr. Öğ. ne.
Tekârdağ-Namıkkemal L. Fen Gr. Öğ. ne.
Tekirdağ-Malkara O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.

Çankın Lisesi Ev - İş Öğretmeni

Tekirdağ-Saray O. O. Ev-lş Öğ. ne.

Birsen Alpaslan
(Güler)
Saadet Özyiğit
(Kocabaş)
Fethi Aslaner

Bingöl Lisesi Fen Gr. Öğretmeni

Tokat-Erbaa O. O. Fen Gr. Öğ. ne.

Rize Kız Ens. Ed. Gr. öğretmeni

Urfa-Siverek O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.

Zonguldak - Demirçelik Lisesi Ed. Öğretmeni

Zonğuldak-Safranbulu O. O. Türkçe Öğ. ne.

Sadık Yaman

Öğ.

Adıyaman - Kâhta O. O. Ed. Gr. Öğretmeni ve Md.

Adıyaman-Besni O. O. Ed. Gr. Öğ. ne.

Hayriye Üzümcü

Siirt Kubfcalan O. O. Fen Gr. Öğretmeni

Adapazarı-Ticaret L. Fen Gr. Öğ. ne.

Yüksel Ünal

Çorum Lisesi Fen Gr. Öğretmeni

Adapazarı O. O. Fen Gr. Öğ. ne.

Naciye Bilgin
(Eminsoy)
Namık Nurlu

Afyon - Sultandağ O. O. Fen Gr. Öğretmeni

Adapazarı O. O. Fen Öğ. ne.

Kars Merkez O. O. Ed. Gr. Öğretmeni

Ankara-Kırıkkale L. Ed. Gr. Öğ. ne.

ne.
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ANKARA — MÎLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

|

M İ L L İ E Ğİ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L Ü Ğ O N C E HER HAFTA P A 
ZART ESİ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

T. C .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M
B A K A NL I ĞI Y AYI M M U D C R L U Ğ O N E
G O N
D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
1 EKİM 1962

CİLT: 25

Müdürler Komisyonu Kararları:
Karar s: 405.1-245

Karar t: 7-6-1962

Konu: 1962-1963 Öğretini yılıda faaliye
te geçirilmek üzere Ankara İH
Merkezinde yatılı bir (Kadın Mes
lek Öğretmen Okulu) açılması ve
yönetmelik ve programının tekrar
TaHm ve Terbiye Dairesinden geçi
rilerek öğretim başlangıcından ön
ce yetiştirilmesi.

-

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlü
günün 11-5-1962, 30-5-1962 tarihli ve 6121,
6737 sayılı teklif yazısıyla ilişikleri ince
lendi; işin gereği düşünüldü:
1 — Akşam Kız Sanat Okullarına Öğ
retmen yetiştirmek üzere açılması,
Kız
Teknik
Öğretim
Genel Müdürlüğünün
2 Nisan 1960 tarihH ve 325.2/S573 sayılı
mucipleriyle Vekâlet Makamının tasviple
rine iktiran edip hazırlanan öğretim prog
ramı Talim ve Terbiye Kurulunun 12 Ma
yıs 1960 tarih (124) sayılı karariyle uygun
gönülmüş bulunan (Kız Sanat
Öğretmen
Okulu )nun, 1962-1963 öğretim yılında faa
liyete geçirilmek üzere Ankara ÎH Merke
zinde ve yatılı olarak (Kadın Meslek Öğ
retmen Okulu) adı ile açılması u^gun ola
cağına ve gereken tescil muamelesi yapıl
mak üzere işbu kararımız kopyalarından
bir nüshasının Zabisleri Genel Müdürlüğü
ne tevdiine:
2 — Öğretim yılı başlangıcına kadar
yetiştirilmek üzere:
a)
Bina ve idare durumunun dairesin
ce tekrar tetkik ve teemmül edilerek kara
ra bağlanması,
ıb) Okula gündüzlü öğrenci de kabul
edilip edilmiyeceği,
c) Öğrencilerden evli kadınlarla evli
olmıyanların yatılı bir okulda bir
arada
bulunmalarında her hangi bir sakınca gö
rülüp görülmediği,
d) Okula kayıt ve kabul şartları, bil
hassa yönetmelik tasarısının 7. maddesin
deki ‘ en aza 5 öğnridm yılı öğretmenlik
yapmış olması” ve “ en kıdemliler...” diyen
hükümleri, de nazara alınmak suretiyle
okulun yönetmelik ve öğretim programı
nın makamdan alınacak bir muciple tekrar
Talim Terbiye Kurulundan geçirilerek ni
hai şekliyle karara bağlanması lazım gel
diğine;
Ve gereği yapılmak üzere işbu kararı
mız kopyalarıma Kız Teknik Öğretim Ge-

SAYI: 1223

nel Müdürlüğüne tevdiine karar
verildi.
İş Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
15-6-1962
'N ihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 405.1-191

Karar t: 5-7-1962

Konu: 1962-1963 Öğretim yılından itibaren
faaliyete geçirilmek üzere Ankara
Bahçelievler Mahallesinde “ BahçeHevler Kız Enstitüsü” adı ile bir
Enstitü ve ona bağlı Akşam Kız
Sanat Okulu açılacaktır.
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlü
ğünün 4 Temmuz 1962 tarihH ve 8497 sa
ydı teklif yazısı incelendi: işin gereği dü
şünüldü:
¡1962-1963 Öğretim yılından
itibaren
faaHyete geçirilmek üzere Ankara — BahçeHevler Mahallesinde “ Bahçelievler
Kız
Enstitüsü” adı ile bir Enstitü ve ona bağH Akşam Kız Sanat Okulu açılmasına ve
gereken tescil muamelesi yapılmak üzere
işbu kararımız kopyalarının Kız
Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğünce
görülerek
Zatişleri Genel Müdürlüğüne tevdiine ka
rar verildi.
İş Bakanlık Makamının
sunulur.

Karar s: 405.1-301

tasrihlerine

Karar t: 5-7-1962

Konu: İzmir Merkezinde Şirinyer,,
Tepecik ve Karşıyaka semtlelerinde öğretmenleri vilâyet
merkezinden temin edilmek
şartiyle
1962-1963
öğrenim
yılından itibaren faaliyete ge-*
çirilmek üzere Şirinyer ve Ve-ı
dide Baha Pars adlariyle ad
landırılmak kaydiyle iki orta
okul ve bir de Karşıyaka Kız
Lisesi adiyle kız lisesi açılma
sı h.
Orta Öğretim Genel
Müdürlüğünün
3 Temmuz 1962 tarihli ve 6621 sayılı tek
lif yazrsiyle iHşiği incelindi, işin gereği
düşünüldü:
1962-1963 öğrenim yılından itibaren
faaliyete geçirlimek üzere İzmir İli Mer
kezinde Şirinyer ve Tepecik semtlerinde
öğretmenleri Vilâyet merkezinden temin
edilmek şartiyle iki ortaokul ile Karşıya
ka’da da bir kız lisesi açılmasına, ortaokul
ların Şirinyer ve Vedide Baha Pars, lise
sinin ise Karşıyaka kız lisesi adlariyle ad-

landırılmasma ve gereken tescil muamele
si yapılmak üzere işbu kararımız kopyala
rının Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce
görülerek
Zatişleri Genel Müdürlüğüne
tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
9-7-1962
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Kanar s: 405.1-326

19-7-1962

Konu: Hastalık raporları ve izinleri bak
landaki yönetmelik üzerinde
bir
açıklama ve 6. maddesinin değişti
rilmesi h.
Hastalık raporları ve izinleri hakkın
da İri Yönetmeliğin 6. maddesinin değişti
rilmesi hakkında Orta öğretim Genel Mü
dürlüğünün 26-5-1962 tarihH ve 5362 sayı
lı teklif yazısiyle 19-6-1962 tarih, 405.2-90
sayıh ara kararımız karşılığı olan ve (ay
nı YönetmeMğin 1. ve 2. maddesinin değiş
tirilmesine dair) Sağlık İşleri Genel Mü
dürlüğünün 9-7-1962 tarih ve 2541 sayıh
mucipti yazısı incedendi: işin geriği düşü
nüldü:
1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca hazırlanıp 8524 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan ve 3-11-1953 tarihinden iti
baren yürürlüğe giren (Memurlara Hasta
lıklarından Dolayı Verilecek Raporların
Verilme Şekli ve Resmî Tabib Raporları
Hakkında Yönetmelik) ide buna
paralel
olarak 4-2-1954 .tarihti ve 315.1-31 sayılı
kararımızla tesbit edilip 782 sayılı Tebliğ
ler Dergisinde yayınlanan yönetmeliğin,
şimdiye kadar cereyan eden tatbikatında;
Okul, Müessese ve Hükümet Tabiblerince,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yönet
meliğin 8. maddesinde yazılı makamlar dı
şında her hangi bir Resmi Müessese ve Sağ
lık Kuruluna hasta şevkine ikmân olmadığı
yolunda yanlış bir anlayışın mevcut oldu
ğu;
Mezkûr Yönetmeliğin 8. maddesi
G
fıkrasındaki (Resmî) kelimesi her ne ka
dar böyle bir anlayışa müsait bir zemin
yaratmakta ise de yinıe aynı Yönetmeliğin
10 maddesi bu mahalde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına ait Sağlık Müesseseleri bulunsa dahi sevk makamlarınca res
mî bir havale ile hasta gönderilmiş olmak
şartile o mahalde mevcut Askerî ve Üni
versite Tabiblerince tanzim olunan rapor
larında resmî rapor sayılacağını
derpiş
eylediği ve esasen 788 Sayılı Kanunun 84.
Maddesi de Memurların Resmî Etibbadan

Sayfa: 208

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

alacaktan raporlara istinaden mezun sayı
labileceklerini kabul ettiği cihetle, bedema
Okul, Müessese, Sağlık Müdürlüğü ve Hü
kümet Talihlerince görülecek lüzum ve za
rurete binaen yönetmeliğin resmî
rapor
itasına yetkili olarak gösterdiği bilumum
Makam, merci ve kurullara hasta şevkinin
mümkün ve caiz olduğunun ve binaenaleyh:
Sevk makamlarının hastalan,
Sağlık
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Hastahanelere Üniversite Hastahanelerine, Askeri
Hastaıhanelere, İktisadî Devlet
Teşekkül
leri Sağlık Kurumlan na ve Belediye Hak tahanelerine sevk edeMleceklerinin tavzihen
belirtilmesine;
2
_ 4-2-1962 Tarihli ve 315.1-31 sayılı
kararımızla tesbit edilip 782 sayılı Tebliğ
ler Dergisinde yayınlanan hastalık rapor
lun ve izinleri baklandaki yönetmeliğin,
9-2-1959 talihli ve 495.1-59 sayılı kararı
mızla değiştirilen ve 1045sayılı Tebliğler
Dergisinde yayınlanan 6. maddesinin aşa
ğıdaki şeklinde değiştirilmesi uygun ola
cağına;
İşbu kararımız kopyalannın, Tebliğler
Dergisinde yayınlanmak üzere, Sağlık İş
leri ve Orta Öğretim Genel Müdürlükle
rince görüldükten sonra Özlük İşleri Genel
Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
Madde 6 — Devlet Bütçesinde ödenek
verilmesini istilzam ettirmiyen
istirahat
ve tedaviyi gerektiren hastalık hallerinde:
a) Gerek bir defada gerekse mütead
dit defalarda alacakları ve fakat bir öğre
tim yılı içindeki müddeti, ilkokul öğret
menlerinde üç ayı, diğer öğretmenlerden
bir ayı tecayüz etmeyen hastalık izinlerine
ait işlemler ile, müddetli ne olursa olsun
maaşlı ve ücretli vilâyet memurlarının bu
maddeye geren hastalık izinlerine ait iş
lemler, MiLî Eğitim Müdürlüğünün teklifi
üzerine valilikçe onanır.
b) Öğretmenlerin bu müddetleri aşa
cak hastalık izinlerine ait raporları Bakan
lığa gönderilir. Bu raporlar Bakanlığa
gönderilirken 11. maddede sözü geçen fiş
lerin bir örneği eklenerek bu fişlere mes
net olan diğer raporları ile birlikte yolla
nır.
İş, Bakanlık Makamının
tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
10-8-1962
Nihat Âdil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Karar s: 405.1-418
Konu:

31-811962

1962-1963 Ders yılından
itibaren
faaliyete geçirilmek üzere
Bursa
Merkezinde Atatürk Lisesi,
Ada
na, Denizli, Gaziantep,
Malatya,
Mersin, Samsun, Zonguldak, Tar
sus Karabük,
Bozcaada’da
birer
ortaokul açılması h.

Orta Öğretim
Genel Müdürlüğünün
27-8-1962 tarihli ve 9318 sayılı teklif yazısiyle ilişikleri incelendi. İşin gereği düşü
nüldü.
4962-1963 Ders yılından itibaren faali
yete geçirilmek üzere Bursa İli Merkezin
de Atatürk Erkek Lisesi adiyle bir lise
Adana Merkezinde Hürriyet Ortaokulu,
Denizli de Merkez Ortaokulu, Gaziantepte

Atatürk Ortalokulu, Malatyada Haşan Va
rol Ortaokulu, Mersinde Merkez Ortaokulu
Samsunda Devrim Ortaokulu, Zonguldakta Üzülmez Ortaokulu, Tarsusta Merkez
Ortaokulu, Karabükte Merkez Ortaokulu,
Bozcaada Gazi Ortaokulu, adlariyle birer
ortaokul açılmasına
ve gereken tescil
muamelesi yapılmak üzere işbu kararımız
kopyalarının Oıta Öğretim Genel Müdür
lüğünce görülerek Özlük İşleri Genel Mü
dürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakardık Makamının
sunulur.

tasdiklerine

(6-9-1962
N. Saydam
Milli Eğitim Bakanı y.

GENE EĞELER:
ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Ekim 1962

II — Ankara Körler Okulunun Meslek
kısmından mezun olup okul dışından Dev
let Ortaokul İmtihanlarına girmek istiyenler, bu imtihanlarda ortaokul birinci sınıf
Tarih ‘ikinci sınıf Tarih, Coğrafya, Tabiat
Bilgisi ve üçüncü sınıfın bütün derslerin
den imtihana tabi tutulurlar.
a — Okul dışından Devlet Ortaokul
ve Devlst Lise imtihanlarına girecek kör
öğrenciler hakkında da okula devam eden
öğrencilere dair birinci madde hükümlerine
kıyasen işlem yapılır.
III — Ankara Körler Okulu orta kısım
öğrenci ve mezunlan parasız yatılı seçme
imtihanlarına katılabilir.
Bu imtihanda soıulan ve cevapları
kabartma olarak yazmalanna müsaade edi
lin
Kabartma olarak hazırlanan cevaplar
bil’ öğretmen nezaretinde ayrıca bir öğret
mene veya gören bir öğrenciye yazdırılır
veya daktilo ettirilir.
Buna göre işlem yapılmasını rica ede

Üçüncü Şubesi
rim.
Sayı: 503/13563

25-8-1962

Müsteşar Muavini

6013
I — Körler Okulu orta kısmından me
zun olupta liselere kaydolunan öğrenciler
hakkında aşağıdaki hususların gözönünde
tutulması lâzımdır.
1 — Bu gibi öğrenciler mümkün mer
tebe ön sıralardan birine ve kolaylıkla gi
rip çıkabilecekleri bir yere oturtulmalıdır.
2 — Sözlü yoklamalar,
umumiyetle,
öğrencinin oturduğu yerde yapılmalı, tah
taya kaldırılmamalıdır.
3 — Matematik gibi tahtada işlem ya
pılmasını ve şekil çizilmesini
gerektiren
sözlü yoklamalarda problemler kendilerine
sözlü olarak verilmeli ve
mesele
leri Taylor Matematik kasasında çözmele
rine veya şekilleri kabartma
çizmelerine
müsaade edilmelidir.
4 — Yazılı yoklamalarda şu iki yoldan
biri tutulabilir:
a — Soru ve cevaplarını yazı makinesi
ile yazarlar.
b — Soru ve cevaplarını kabartma ile
yazanlar.
Her iki halde de yazma hızı görenlere
nazaran, yavaş olacağından bu gibi öğren
cilere yazılı yoklamalarda biraz fazla za
man verilmesi uygun olur.
Kabartma olarak
verilen
cevapları,
yoklamayı müteakip öğretmen çocuğa oku
tup değerlendirmeyi buna göre yapmalı
dır.
5 — İmtihanlar testlerle yapıldığı tak
dirde bunların önceden kabartma şekille
rinin hazırlatiffnasına ihtiyaç vardır. An
kara Körler Okulu (Tel: 113276) bu hu
susta gerekli yardım da bulunabilir.
6 — Kompozisyon ve ev ödevleri dak
tilo ile yazılmış olarak istenmelidir.
7 — Bu gibi öğrencilerin sosyalleşti
rilmesi ve kendilerine güvenlerinin artıınlnıası için gören arkadaşlarından ayrı tu
tulmayarak her türlü faaliyetlerde görev
lendirilmeleri ve sorumluluk verilmesi ye
rinde olur.
8 — Kör öğrencilerin, öğretmenlerinin
Ankara’da Körler Okulunu bir fırsat bu
larak ziyaret etmeleri ve güçlüklerle kar
şılaştıkça Körler Okulu Müdürlüğüne da
nışmaları faydalı olur.

Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 500-2986

31-8-1962

6014

.

Konu: Özel Okul taşıtları:
VALİLİKLERE
Özel Okullarımızdan bir Çoğu öğren
cilerini kendi motorlu taşıtları ile evlerin
den almakta ve evlerine bırakmaktadırlar.
Bu halin, geniş ölçüde yaygınlaşma istida
dı göstermesi, geçen yıl 5 ilâ 15 yaşları
arasında öğrenim çağında olan yavruları
mızdan trafik kazalarında 465 inin ölmesi
ve 1987 sinin de yaralanmış olması karşı
sında, okul taşıtları ile ilgili olarak özel
okullarımızın almaları
gerekli
tedbirler
konusu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Trafik Şûbesi Müdürlüğü ile
işbirliği yapılarak incelenmiş ve aşağıda
sıralanan tavsiyelerin okullarımıza duyu
rulması faideii görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğini
rica
ederim.
Nihat Âdil Ekman
Milllî Eğitim Bakanı y.

Okul taşıtları ve İşletiminde,
Dikkate alınması gerekli noktalar:
1 —
Okul taşıtlarının Karayolları
Trafik Tüzüğünün 11. maddesinde zikre
dilen 1 numaralı cetvelde ve 67. maddesin
de, 237 sayılı Taşıt kanununda yolcu naknakliyatında kullanılacak taşıtlarda aranan
vasıfları haiz olması.
2 — Kapıların şoförün kumandası
açılır kapanır olması,

ile

3 — Pencere camlarının bazı otobüs
lerde olduğu gibi yukarıdan aşağı yarım
açılır (Kafa, kol çıkartılamıyacak şekilde)
olması,

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

1 Ekim 1962
4

— özel bir renk taşıması,

5 — Karayoluna her çıkışında emniyet
akşamının kontrol edilmesi, Haftalık, ay
lık, 6 aylık bakımlara sektesiz yapılması,
ı6 — Tecrübeli ve sakin mizaçlı
kullanılması,

şoför

7 — Taşıtın iç emniyetini kontrol ve
inzibatı temin için bir şahıs (bu şoför mu
avini de olabilir.)
8 — Taşıtın seyredeceği yolların, ço
cukları alacağı durakların tesbiti, (Bu yol
lar ana caddelere yakın ara caddelerden
geçmeli, duraklar kavşaklara yakın olma
malıdır. >
9 — 8 Yaşına kadar küçük çocukların
ebeveyinleııi tarafından durağa
getirilip
duraktan alınmasının temini (Bu iş birkaç
çocuğu hergün nöbetle birinin getirmesi şek
linde de olabilir.)
10 — Aynı taşıta binecek semt çocuk
ları arasında Trafik gruplan teşkil edilip
bunların en güvenilirinin başkan yapılarak
özel kemer veya pazubentle gereken yer
lerde grubunun Trafik emniyetini sağla
mak üzere görevlendirilmesi.
(Polisten
detrs aldırılmak.)
11 — Taşıtın durağa geliş ve
saatlerinin tayini,

kalkış

12 — Taşıtı kaçırma telâşına kapılmmaması için ailelerince çocukların vaktinde
uyutulup kaldırılarak, normal saatte kah
valtılarının yaptırılıp vaktinde
sükûnetle
yolcu edilmelerinin temini.
113 — Otoyu kaçırmamak için yola ani
den atlayıp koşulmamasmın tenhihi,
14 — Durağa varmak için yol atla
mak, kaldırım değiştirmek gerekiyorsa na
sıl ve nereden karşı tarafa geçilmesi icap
ettiğinin öğretilmesi,
15 — Vaktinden evvel gelenlerin durak
ta geliş sırasına göre, diğer yayaların ge
liş geçişine mani olmıyacak şekilde kal
dırımda tek sıra olmaları gerektiği,
16 — Her öğrencinin kendinden daha
küçüğüne göz kulak olması.

zin ormanca fakir memleketler arasında
yer aldığı da gözden uzak tutulmamalıdır.
Bu bakımdan ziraatimizin sigortası mahi
yetinde olan ormanlarımızı
korumak ve
mümkün olan yerlerde yenilerini yetiştir
mek kaçınılmaz bir zaruret halini almıştır.
Bu olmadığı takdirde memleketimizin stebe
dönmesini önlemek mümkün olamıyacaktır.
Böylesine hayatî bir dâva, bütün varlı
ğımızla benimsenmeli ve ormanlarımızı,
zarar verici her çeşit davranışlara karşı
korumak
gerektiğinin aslî bir memleket
vazifesi olduğu yetişkinlerimize olduğu ka
dar gençlerimize de telkin eddılmelüdir.

tb) Bu konuda, konferans ve münaza
ralar tertip edilmeli, sergiler, köşeler ha
zırlanmalı, geziler, yapılmalı ve ormancı
lığa ait ilimlerden faydalanılmalıdır.
re) Bahçesi veya çevresi müsait olan
okullarda ağaç dikme işine önem verilmeli,
okul idarelerince dikilen fidanların korun
ması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
6831 sayılı Orman Kanununun 62. mad
desi uyarınca hazırlanan “ Okullar ve A s
kerî Birliklerde Yapılacak Müşterek Ağaç
lama” yönetmeliğinin 15. ve 16. maddeleri
gereğince ve zamanı aynı yönetmeliğin
10. maddesinde belirtilen heyet tarafından
tespit edilmek üzere (bir “ Orman Haftası”
nın tertibi kabul edilmiştir. Adı geçen yö
netmelik ile, bu hususla ilgili 4850 sıra sa
yılı genelge 23-2-1959 tarih ve 1045 sayılı
Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.
İlk ve orta dereceli her çeşit okulları
mızın katılacağı bu “ Hafta” nın yeteri ka
dar verimli ve tesirli olmasını temin için
idareciler, öğretmenler Okul-Aile Birlikleri
ve öğrenci kolları gerekli hazırlıkları vak
tinde tamamlamış olmalıdırlar.

Sayı: 1748-10

27-8-1962

6015
VALİLİKLERE
Memleketimizin ana kaynaklarından
biri olan ormanlarımızın sahası günden
güne daralmaktadır. Çeşitli sebeplerle ya
pılan tahripler üretim ile tüketim arasın
daki dengeyi bozmakla kalmamakta, mem
leket iklimi değişmekte, su muvazenesi bo
zulmakta ve yurt toprakları geniş ölçüde
aşınıp taşınmak suretiyle millî' ekonomimiz
de büyük zararlara uğramaktadır. Ülkemi

28-7-1962

6017
Konu: “ İngilizce - Türkçe Teknik Lü
gat” adlı eser h.
İnkılâp ve Aka Kitabevleri

Kollektif

Şirketi (Ankara Caddesi No: 95 — İstan
bul) tarafından yayımlanan aşağıda adı ve
fiyatı yazılı eserin Mesleki ve Teknik ö ğ 
öğretmen ve öğrencilerine

N. Adil Erkman
Millî Eğiltim Bakam y.
Kitabın Adı

Fiyatı

Îngilizce-Türkçe Teknik Lügat

25 Lira

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 12357

30-7-1962

6018
Konu: “ Hayat Bilgisi Türkçe II” ad
lı eser h.
Ramazan

Gökalp

Arkın

tarafından

yazılan “ Hayat Bilgisi Türkçe II” adlı ese
rin İlkokulların II. sınıf öğrencileri

için

yardımcı ders kitabı olarak kabulü uygun
görülmüştür.
“ Bir Yayınevi Ebusuut Caddesi 79/81
Sirkeci — İstanbul” adresinden 300 kuruş
karşılığında temin edilebilecek olan bu ki
tabın ilgililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman

Gereğince hareket edilmesini rica ede

Millî Eğitim Bakam y.

rim.
Ş. R. Hatipoğlu
Millî Eğitim Bakanı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 12359

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 614.2/144-13588

24-8-1962

6016
TALÎM VE TERBİYE DAİRESİ

Sayı: 660-12318

duyurulması uygun görülmüştür.

a) İlk ve orta dereceli okullarımızda,
mevcut öğrenci teşekküllerimizin yanında,
orman, ağaç ve tabiat sevgisini aşılamak,
yurdu ağaçlandırmak ve tabiatı korumak
gayesi ile bir “ Ormancılık Kolu” kurulma
lıdır.

19 — Taşıtın penceresinden, kafa, kol,
bacak çıkarılmasının tehlikeleri öğretilmeü,
20 — Binilen taşıtta şoför yoksa şoför
mahallindeki oto akşamım merak saikası ile
kurcalamanın tehlikeleri öğretilmelidir.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

retim Okulları
Bu maksatla:

17 — Taşıt kaçtığı takdirde gerisinden
koşulmamasmın öğretilmesi,
18 — Taşıt içinde şoförün meşgul edil
memesi ve gürültü edilmemesi icap ettiği.

'Sayfa: 209

Konu: Avni Refik Bekman’m yazdığı
“ Yeni Kimya III” adlı kitaıp h.
VALİLİKLERE
Avni Refik Bekman tarafından Orta
okulların üçüncü sınıflan için yazılan,
1962-1963
öğretim yılı ders ve yardımcı
ders kitaplarına ait 14 Mayıs 1962 tarih,
1203 sayılı Tebliğler Dergisinin 56 mcı say
fasında gösterilen “ Yeni Kimya III” adlı
kitabın ders kitabı olarak okutulmasının
uygun görülmediğine bilgi edinilmesini ve
gereğinin yapılmasını rica ederim.

-

30-7-1962

6019
Konu “ Hayat Bilgisi Türkçe III” adlı
eser h.
Ramazan Gökalp Arkın tarafından ya
zılan, “ Hayat Bilgisi Türkçe III” adlı ese
rin ilkokulların III. sınıf

öğrencileri için

yardımcı ders kitabı olarak kabulü uygun
görülmüştür.
Bir Yayınevi Ebusuut
Sirkeci — İstanbul

Caddesi 79/81

adresinden 300 kuruş

karşılığında temin edilebilecek olan kitabın
ilgililere duyurulmasını rica ederim.

N. Adil Erkman

Nihat Adil Erkman

(Millî Eğitim Bakanı y.

Millî Eğitim Bakam y.

Sayfa: 210

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2-12503

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
2-8-1962

Sayı: 660. 13586

24-8-1962

1 Eltim 1062

Müdürlüğüne gönderilmesini önemle
ederim.

rica

Nihat Âdil Erkman

6022'

6020
Konu: “ tiz” adlı derginin 1-5 sayıları h.
Şefik Direnoğlu (“ İz” adlı dergisi sa
hibi, P. K. 1159 — İstanbul) tarafından
yayımlanan aşağıda adı ve fiyatı
yazılı
dergiiıin ortaokul öğrencilerine tavsiyesi
uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı

Fiyatı

İz
Sayı: 1, 2, 3, 4 ve 5

Konu: “ Lâmiyyet’ul-Arab” adlı eaar h.
Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinde
satışı yapılan Yusuf Cemil Ararat’ın dili
mize çevirdiği,
Mustafa Saıbon. Sözeri’nin
(Lâleli, Ağa Yokuşu No: 1 Aksaray — İs
tanbul) yayımladığı aşağda adı yazılı
eserin İmam-Hatip Okullarının ikinci devre
öğrencileri, ile Yüksek İslâm Enstitüsü Öğ
renci ve Öğretmenlerine tavsiyesi uygun
görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman

100 er Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 12812

'Millî E ğrim Bakam y.

Millî Eğitim Bakam y.
Kitabm Adı:

Fiyatı:

Lamiyyet’ul-Arab

150 Kuruş

7-8^1962

Felsefe

Tarihi” adlı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650 13688

25-8-1962

H.
Tuğrul Sargın tarafından yazılan
“ Küçük Felsefe Tarihi” adlı eserin lisele
rimizin edebiyat kollarının felsefe dersleri
Konu: Yurda sokulması
ve dağıtılması
için yardımcı ders kitabı olarak
kabulü
yasak edilen eserler h.
uygun görülmüştür.
Fransa’dan gönderilen “ La Vie au Soleil” ,
“ Orhan Sargın, Pul Saray Kitabevi —
“
Naturisme 62 Voyage en ¡Somalie” ve
İznik” , “ Ozanlar Kitabevi — Bandırma” ,
“
Amis
du Soleil” adlı matbuaların, Yurda
“ Helvacıoğlu Kitabevi — İstanbul” adresokulması
ve dağtılm ası 6 Ağustos 1962
lerinden 500 kuruş karşılığına temin edi
talihli ve 6/799 sayılı Bakanlar kararıyla
lecek olan bu kitabm ilgililere duyurulma
yasak edilmiştir.
sını rica ederim.

6023

N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

II.
Millî E ğrim Şûrası” adlı kita
bın 32^. sayfasında A. Tuncel imzasiyle
yer alan muhallefet şerhi ilgili tarafından
Genel Kurul Toplantısında geri
almdığı
için Komisyon Raporundan çıkarılması ge
rekirken yanlışlıkla» bu defa basıldığı tesbit edilmiştir.
Durum 8-9-1962 tarih ve
22/233 sayılı Bakanlık
onayı gereğnce
açıklanır.

DÜZELTMELER:

6021
Konu: “ Küçük
eser h.

A Ç I K L A M A

B ilğ edinilmesini ve matbuaların ele
geçecek mushalarmm Bakanlığımız Yayım

Turgut Pöğün tarafından İlkokulların
üçüncü sınıfları için yazılan, 14 Mayıs 1962
tarih ve 1203 sayılı ders ve yardımcı ders
kitaplarına ait Tebliğler Dergisinin 68 inci
sayfasında yer alan “ Matematik III” adlı
kitabın satış yerinin M. Eğ. B. Y ve Ders
K. A. Ş. îst. olduğu düzeltilerek ilgililere
duyurulur.

14
Ders,

Mayıs 1962
yardımcı

Dergisinin

tarih ve 1203

sayılı

kitaplarına ait Tebliğler

57 inci

sayfasındaki Dr. L.

Fauceltiin İnğlizce kitabının iki, E. V. Gatenby’in İngilizce

kitabımn ise üç yıldız

işaretli olacağı, bu tashihe göre derginin
altmdak^ yazılı notun okunması gerektiği
düzeltilerek duyurulur.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K ANL I ĞI Y AYI M
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HEFVNAFTA PA
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I KARI LI R. İ L 
Gİ L İ M A K A M VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞ

CİLT: 25

YILLIK ABONESİ l $ ö K U R U Ş T U R .
AB ON E
TUTARI
M A t _$£N G I K L A 
R I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VS
ALINACAK MAKBUZ MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI YAYIM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L i D I R.

8 EKİM 1962

SAYI: 1224

GENELGELER*

AFYON VALİLİĞİ

O R T A Ö Ğ R ETİM G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ

Sıra
No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Oku i

7
30
3Üi
50
54
61
63
76
131
142
147
165
210
248
330
371
47
46
107
154
64
59'
254
133
43
114

Kürşet Kahraman
Aynur Çalışkan
Bilâl Yakut
İlkcan Öcal
Ertuğrul Oğuz
Dilek Alpaslan
Sabahat Ayteknn
Mahmut Canpolat
Ahmet Kısacık
H. Cavit Göfctepe
Gülbay Dönmezden ir
M. Eıdoğan Çınar
İlhami Alkan
Müberra Ateş
Mesut Korkmaz
Aydın Çimen
Abdurrahman Şahin
A li Bal
Seyran Akar
Barbaros Demirci
Sami Tekin
(Rahmi Yenerj
Zerrin Subaşı
Hulusi Kızılırmak
Yusuf İzmirM
Mehmet Ulus oy

A. Naci
Süleyman
Harndd
M. Naci
Ali
Bekir
Kadir
Tahin
İbrahim
İ. Hakkı
Mehmet
H. Hüseyin
Peyatmi
Hüseyin
Kadir
Nihat
Ömer
Mustafa
Ömer
Mustafa
İbrahim
Kâmil
N. Ekrem
AM
Mehmet
Rıza

Afyon Lisesi
Adana Kız Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Adana Kız Lisesi
Adana Kiız Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Adana Kız Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Adana Kız Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi
Adana Kız Lisesi
Kütahya Lisesi
Afyon Lisesi
Kütahya Lisesi
Adana Kız Lisesi
Afyon Lisesi
Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi

Üçüncü Şube
Sayı: 510.1-14590

11-9-1962

6024
Konu: Parasız yatılı öğrendiler h.
1 — 915 ve 3400 sayılı kanunlara göre yapılan parasız yatılı
müsabaka imtihanlarını kazanan öğrencilerin ad ve soyadlarıyla ba
ba adları ve verildikleri okullar aşağıda gösterilmiştir.
2 — Bu öğrenciler verildikleri okullara en geç 20 Ekim 1962
tarihine kadar gitmiş olacaklardır. Bu tarihe kadar virildikleri okul
lara başvurmayan öğrenciler —yabancı memleketlerden gelecekler
haıiç— haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
3 — Yeniden verilen parasız yatılı öğrencilerin devamsızlık du
rumları— bu yıla mahsus olmak üzere— okula geldikleri tarihten
hesaplanacaktır.
4 — Parasız yatılı olarak kabul edilmiş olan bu öğrenciler 717
sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Lise ve Ortaokullara para
sız yatılı olarak alınacak öğrenciler hakkında Yönetmelikte gösteril
miş olan belgeleri tamam olarak götüreceklerdir. Piyasada bulun
maması yüzünden film tedarik edi İmi yen öğrencilerin radyo kopisi raporiarıy.e iktifa edilecektir, yüklenme senelerini beraberlerinde gö
türmeyen öğrenciler okula kabul edilmeyeceklerdir.
Buna göre işlem yapılmasının ilgililere tebliğini rica ederim.
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

AĞRI VALİLİĞİ
ADANA VALİLİĞİ
kbıra
ko.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

34
50
80
93
126
217
228
260
26
1113
212
189
316
339
169
194
342
65
3

Tülıây Pür
Ali Karaoğiu
Ayşe Balaban
Vasfiye Gerçek
Dürdane Görevin
Bediiye îzal
Şule Aysel
Server Öz!toprak
Müzeyyen Tetik
Emel Güner
Hülya Bige Sümer
Şahin Kaygın
Adnan Umayı
Mehmet Bahçeci
Rıfkı Bayram
İsrafil Şimşek
Mehmet Gömlek
Ahmeft Karadoğan
Güldane Dunsun

Ömer
Ömer
Ali Raif
Süleyman
Mustafa
Ahmet
Şerefettin
İzzet
Haşan
Nuri
Ziya
Ömer
N. Ne jat
Büre
Sabit
Musa
Ali
Tevfik
Duıdu

Adana Eliz List si
Gaziantep Lisesi
Adana Kız Lisesi
Adana Eiız Ldsıssi
Adana Kız List;si
Adana Kız Lisızsi
Adana Kız Lis'z-si
Adana Kız Liscısi
Adana Kız Liszısi
Adana Kız List si
Adana Kız ListEisi
Gaziantep Lisesi
Gaziantep Lisesi
Gaziantep Lisesi
Gaziantep Lisesi
Gaziantep Lisesi
Gaziantep Lisesi
Gaziaıı/tep Lisesi
Adana Kız Lisesi

ADIYAM AN VALİLİĞİ
40

M. Süleyman Satılmışoğlu

Ahmet

Manas Lisesi

25/18

Şerife Arsılan

Nazım

Adana Kız Lisesi

27/19

Aysel Şakrak

Lütfi

Adana Kız Lisesi

AM ASYA VALİLİĞİ
136
68

Nurhan Tarhan
Bekir Arı

Cemâl
HaM

İstanbul Kız Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi

ANKARA VALİLİĞİ
3
10
12
15
23
78
84
87
107
109
209
215
222
257
279
294

Nezih Güler
L. Hikmet Varol
Mustafa Alpay
Recep Akdur
İbrahim Çakıroğlu
T. İlhan likan
Sabit Saraç
M. Kemal Epçioğlu
İ. Hakkı Siyer
Selçuk Erkut
T. Şahin Yılmaz
Sait Yeşdldağ
Melek Bozoğlu
M. Sadık Asal
A. Küşat Öcel
İbrahim Öztaş

A. Fuat
Niyazi
Nihat
MutulLaıh
Süreyya;
Saddetin
Sevfi
Hikmet
Seiâhattin
Mehmet
Mehmet
Muammer
Bedii
Fikret
H. Münir
Ah

İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
Buca O.O. — İzmir—
İst. Vefa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İzmir Buca Ortaokulu
İst. Galatasaray Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İşit. Erkek Lisesi
İSt. Erkek Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Kadıköy Koleji
İst. Vefa Lisesi

300

Sinan Toronoğlu

Doğan

İst. Kadıköy Koleji

33

Turhan Celayîr

Fevzi

İst. Kabataş Lisesi

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 212

Sıra
No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

116
11
36
74
219
58
236

Zeki Ertürk
İ. Hakkı Sayın
Zülfiye Şıdak
Haşan Ateş
Füsun Bozok
M. Rıfat Önal
Metin Aydoğan

Ali
Osman
A. Hüseyin
Mustafa.
İsmet
Şerefettin
Ali

İst.
İst.
İst.
İst.
İst.
İst.
İst.

Kabataş Lisesi
Kabataş Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Vefa Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Kabataş Lisesi
Vefa Lisesi

ANTALYA VALİLİĞİ
6/13
7/15
28/43
36/55
45/67

Enver Özkan
Hayrettin Üsten
Okay Çankaya
Gülây Taşduvar
Zafer Öztürk

68/96 M. Ali Çalışkan
166/56 Süleyman Demirbaş

Halil
Mustafa
Nurettin
Recep
Mehmdfc

Antalya Lisesi
Antalya Lisesi
Antalya Lisesi
Adana Kız Lisesi
Antalya Lisesi

AL

Antalya Lisesi

Dualara!

Antalya Lisesi

62
130
i
76

İ. Emin Hiçyılmaz
İlhan Onur
Yalçın Keleş
Muhittin Aliz

A. Ziya
Fazlı
Süleyman
Hüseyin

Kars
Kars
Kars
Kars

Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

AYDIN VALİLİĞİ
105
200
146
42
38
188
224
80
442
488

Mehmet
İsmail
Mehmet
Hasan
Şerefettin
Naznıi
Haşan
Tahsin
AOÜ
M. Şükrü

Vedat Gökdunıan
Engin Kuran
Fazıl Mert
Hâluk Demirci
Süeda Akar
Erdal Karaca
Hülya Çeklil
Arda Güner
Şenay Tarzan
Gonca Onargan

Aydın Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Aydın Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Aydın Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi

BALIKESİR VALİLİĞİ
Dinçer Konman
Nazım Erbay
M. Metin Al tun

Cevdet
Mustafa
Necati

298
349
352
385
19
29
40
54

Muammer Ermiş
Yusuf Alaçlar
Muazzez Özpolat
Sait Ocaktürk
Haldt Eren
Rifat Keklikoğlu
Zerrin Sezgin
Niıhat Özen

Mehmet
M. Ali
Mehmet
İsmet
Musa
İ. Hakkı
Hidayet
Süleyman

Bursa Lisesi
Bursa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi Öğrencisi)
Bursa Lisesi
Bursa Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Lisesi
Bursa Lisesi
Bursa Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Lisesi

122

Bülent Tanısolakoğlu

Hulusi

Bursa Lisesi

160

Mehmet Arsoy

A. Vahap

Bursa Lisesi

35
369
269

Sıra
No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

134
135
166
175
16
75

Münir Kutluata
İsmail Kuşçu
Ne emi Tınaz
M. Yavuz Vural
Talât Özcan
Erhan EmsLan

Kemal
İbrahim
Haşan
Necdet
M. Muhittin
İsmail

125
131
132
143
156

Emruliah Yaman
Fazlı Aslan
Hüseyin Çayırlı
Veysel Topçu
İsmail Halıcı

Haşan
A. Rıza
Mustafa
M. Şevket
Haydar

İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Kadıköy Koleji
(Kendi öğrencisi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi

169
170

Sefer Onur
M. Ali Erdoğan

Hüseyin
Mehmet

İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi

BURDUR VALİLİĞİ
34
43
155

ARTÎVtN VALİLİĞİ

8 Ekim 1962

Şule ÇeldHbaş
Zzhâl Kamacı
Mustafa Kocar

Fevzi
S. AM
AM

İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Antalya Lisesi
•

BURSA VALİLİĞİ
10
22
26
33
53
100
260

Erdal Kutluk
Kâmuran Bayrak
Mesut Koşar
Ömer Çmga
Ahmet Otluğgöl
Suna Ergen
Erdem Evren

İsmail
Hakkı
Hüseyin
CemâM
Mustafa
Kâmil
Salih

339
226
11
12
24
54
104

Işık Bozumoğlu
Erdil Çağlayan
. Halil Topallar
F. Şule Oyman
Zihniye Özkan
Bülent yavrutürk
Nanıi Başer

İbrahim
Sefer
Haşan
Nur ettin
Hayri
Mehmet
Mehmet

Bursa Erkek Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Erkek Lisesi
Bursa Erkek Lisesi
Bursa Erkek Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Eskişehir Koleji
(Kendi öğrencisi)
Bursa Kız Lisesi
Bursa Erkek Lisesi
Bursa Erkek Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Erkek Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)

243

Nejat Oktay

Cem al ettin

Bursa Erkek Lisesi

325

Handan Köftecioğlu

Ahmet

Bursa Kız Lisesi

76

Nail Çolpan

Nail

Bursa Erkek Lisesi

77

Ömer Konuk

A. Osman

Bursa Erkek Lisesi

ÇANAKKALE VALİLİĞİ
14
36
60
75
143

N. Bahir Bal
Hülya Çağlayansu
Belgin Tarhaıı
M. A fet Çorapçıoğiu
Feruzan Erol

Mehmet
Kutsi
Emin
İ. Hakkı
Mahir

İst. Haydarpaşa Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Kız Lisesi

Selma Ergin

Hurşit

Bursa Kız Lisesi

138

Şule Bıçakçıoğlu

Tevfik

Bursa Kız Lisesi

140

Mustafa Tayanç

AM

İst. Haydarpaşa Lisesi

104

Erdal Bucak

Selâlıattin

İst. Haydarpaşa Lisesi

26

BİLECİK VALİLİĞİ
ÇANKIRI VALİLİĞİ

Kazanan Yok
47

M. Muazzez Ünlü

Mustafa

Bursa Kız Lisesi

BİNGÖL VALİLİĞİ
ÇORUM VALİLİĞİ

Kazanan Yok
Selâhattin Koşak

Kail

Yozgat Lisesi

21

Muhsin Arslan

A b d u lm u tta lip

Yozgat Lisesi

29

AM Aykaç

Haydar

Yozgat Lisesi

201
BİTLİS VALİLİĞİ
2

Cezayir Eskin

Silo

Erzurum Lisesi

DENİZLİ VALİLİĞİ

BOLU VALİLİĞİ
39
55
106

Adem Gündüz
Yetkin Yücel
Mustafa Eryiğit

Mehmet
A fif
Osman

İst. Haydarpaşa Lisesi
İst.
HaydarpaşaLisesi
İst.
HaydarpaşaLisesi

314
17
36

Alâaddin Selâmet
Zeki
Gümüşel
Abdurrahman Korkut

M. AM
Mehmet
İsmail

Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi

8 Ekim 1962

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sıra
No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

160
169
386
390
218
232
256
258
51
57
95
96

Ali Yavuz
Kâmil Yüce
B. İjlâl Erdal
Metin Aytaç
Bülent Güney
Ufuk GökcaMı
Dümev Kadıoğlu
Cengiz Ercan
Turgay Dalkara
Mine Mutlu
Şener Sankaya
Zehra Karanç

Kadir
İbrahim
Mehmet
İbrahim
Ziya
Zekariya
Necdet
Hüseyin
A. Riza
Adil
Ramazan
Mehmet

Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
İzmir Koleji
İzmir Kız Lisesi
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Denizli Lisesi
İzmir Kız Lisesi

112

Belgitti Sağduyu

Enver

İzmir Eliz Lisesi

114

Şefik Mas

Ali

Denizli Lisesi

236

Mıahmet Gölcük

Durali

Denizli Lisesi

437
223

Taşlan

Zekeri ya

Denizli Lisesi

Nadir Atıl

Mehmet

Denizli Lisesi

124

Suna Bursalı

Suat

İzmir Kız Lisesi

Ayhan

Sıra
No.

Sayfa: 213

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

GİRESUN VALİLİĞİ
31
79
151
9

Zeynel Öztürk
Ahmet Dülger
iSacdt Barutçuoğlu
Nuriye Amaforoğlu

Halil
Ali
Zafer
Bekir

Samsun Koleji
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Kandili Kız Lisesi

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
73

Ülküsan Özer

İ. Kemal

Erzurum Lisesi

HAKÂRİ VALİLİĞİ
Kazanan Yok

HATAY VALİLİĞİ
Kazanan Yok

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
30

Talât înanjç

Halil

İÇEL VALİLİĞİ

Diyarbakır Lisesi
5

V. Serdan Somier

Mehmet

Antalya Lisesi

EDİRNE VALİLİĞİ
34
1
74
115

E. Ünal Emildaş
Alpaslan Erişken

Nurettin
A.Nuri

Mediha Bekâr
Kalmaman Albayrak

Kâni
Yunus

Edime Lisıasi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Kandilli Kız Lisesi
Edirne Lisesi

İSPARTA VALİLİĞİ
64

Armağan Tosun

Cemâl

Antalya Lisesi

İSTANBUL VALİLİĞİ
Çemberlitaş O. Okulunda girenler:

ELÂZIĞ VALİLİĞİ
Kazanan Yok

ERZİNCAN VALİLİĞİ
Kazanan Yok

ERZURUM VALİLİĞİ
Kazanan Yok

29
134
249
142
157
186
126
194
217
234
311

Nur Esin
Seniha Eli'tez
Şerife Demirbilek
V. Zuhâll Taynaz
Şen Okay
İncilây Ünver
İnci Gencay
Hüsnüye Demirbüken
Serap Bekün
Günay Çakmak
Gülây Çetinkaya

M. Ekrem
Yusuf
Hüseyin
M. Kâzım
Haşim
Haşan
M. Kadri
A. Rıza
î. Behiiç
Ramiz
0 . Kaya

İst.
İst.
İkt.
İst.
İst.
İSt.
İst.
İSt.
İst.
İSt.
İSt.

M. Asım

İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Vefa Lisesi

Kız
Kaz
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız

Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

Vefa Lisesinde girenler:
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
2
5
32
45
76
209
56
9
41
49
50

K. Aşet Öııtuma
Zeki Birlik
Güner Erbil
Gürol Çelik
Adnan Çetin
A. Tennur Gazioğlu
Erdal Utanç
H. Avni Şimşire r

Şaban
Mehmet
Mehmet
Ali
Süleyman
Faruk
Şerafettin
Ademi

Korkut Özok
Celâl Tuncel
0. Mete Çilek

Mithat
Nurettin
—

Bilecik Lisesi
Bilecik Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bilecik Lisesi
Bilecik Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bilecik Lisesi
Eskişehir Koleji
(Kendi öğrenci
Bilecik Lisesi
Bilecik Lisesi
Bilecik Lisesi

GAZİANTEP VALİLİĞİ
32

Ahmet Ünlü

Sait

Diyarbakır Koleji

37

Hâluk Doğuç

M. Sait

Gaziantep Lisesi

89

Cuma Özcan

Mahmut

Gaziantep Lisesi

12

NejHa Pala

Fadıl

Adana Kız Lisesi

13

Nazife Söylemezoğlu

Sadık

Adana Kaz Lisesi

54

Tank Öğüt

Hüseyin

Gaziantep Lisesi

Abdüsselâm

Gaziantep Lisesi

88

İ. Hakkı Hoşaf

51

Niyazi Kop gül1

86

Z. Bülent Yağlı

İbrahim

77

Şakır Yavuz

Zülfikâr

Maîımutpaşa O. Okulunda girenler:
41

C. Şakır Kayahan

46

Nedim Gürsel

Ahmet
Orhan
\

51
68
100
107
123
132

Tamer Ünal
Yurdum Bağbakan
Semih Orcan
Haşim Mutuş
Al tüner Ergun
M. Cevat Pamuk

Mustafa
M. Ali
Süleyman
Faik
Şefik
Haydan

146
173
178
205
210

Güven Tunç
Celâlettan Gültopaloğlu
T. Kürşat Köse
Ahmet Erkin
Abdi Artun

Zeki
Nurettin
Ali
Kemâl
Mehmet

227

A. Erdal Türk

Mustafa

İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Kadıköy Koleji
(Kendi öğrencisi)
İst. Galatasaray Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Vefa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa :214

Sıra
No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

252

A. Meıih Cezsan

M. Şaban

293
311
359i
375
408
414
418
424

M. Selıim Bâli
Mustafa Koşukavak
Ergiin Akgül
Kudret Cündiizgün
A. Toros Gök
Yavuz M onay
A. Sedat Güngör
Aydos Türk

Cemâl
Cemallerin
N. Reşait
Kadir
Murat
Kayhan
İsmail
İbrahim

428

Turgay Özkan

İbrahim

448
466
470
525
537
551
583
594
609

Ahmet ArslanOğlu
Oğuz Soysal
M. Kemal Sünnatçioğlu
Işık Konuk
Bülent Tusiray
Ateş Tekin
Kür şat Öcal
A. Orhan Güner
Ömer Tanyeri

Ali
Muzaffer
M. Hadi
İsmet
Muhitin
Şakin
Cemal
Orhan
Hulusi

648
672

(Cihan Ayla
Volkan Kısakürek

Necdet
Alâeddin

731

Hüseyin Alp

Bahri

746
792
803
804

M. Kutlay Tolun
Muzaffer Esen
K. Aydın Hopa
Abdullah Sarp er

M. Zeki
Ahmet
Musitafa
Muâtafa

837
172
467

H. Gökhan Özcan
Ali Güngör
Aslan Yılmaz
Fecriâlsem Secilen
■S. Alev Ecr

A. İhsan
Ramazan
Zeki
M. Nafiz
M. A tıf

Ömer Çetin
Uğur Sayılgan
Adnan Şengür
Yatvuz Mesel

Şerif
Kadın
İhsan
Osman

İst. Erkek Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Erkek Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Kadıköy Koleji
(Kendi öğrencisi)
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa. Lisesi
İst. Erkek Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Vefa Lisesi
İSt. Erkek Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Erkek Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Kadıköy Koleji
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Kadıköy Koleji
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydaapaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İs!t. Erkek Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Haydarpaşa Lisesi

m
2H
25
73
88
109
185
2 2 1

230
234
240
249
365
440
445

M. Kemal Alpergin
M. Akbulult
A . Bülent Özan
Cengiz Ünsal
İ. Acar Kocamaz
Adnan Gürkan
Mustafa Aydemir
Recad Birda.1
îzzet Calap

Fethi
Halil
Salih
Osman
R. Cahit
Nuri
Ömer
Ahmet
Nihat

494
697
799
628

A. Sadık Şener
Namıkkemai Teker
M. Nuri Birer
Mahir Vardar

Hilmi
M. A l
Muzaffer
Yahya

713

A li Akpmair

Hüseyin

217
243

İbrahim Tosinli.
Barış İpeklioğlu

Cemil
Fehmi

İst. Haydarpaşa Lisesi
İzmir Buca Ortaokulu

299

Emin Ayhan

Tâlat

İst. Haydarpaşa Lisesi

İZMİR VALİLİĞİ
289

Fatma Yılmazer

Hüseyin

107

Ali B. Sunal

N. Bedrettin İzmir Atatürk Lisesi

24

Asiye Can

Süleyman

İzmir Kız Lisesi

76

Mehmet Şakaklı

Terfik

İzmir Koleji

109

Mehmet Okçarer

Yusuf

İzmir- K oleji

271

Mehmet Bakanlı

Mehmet

İzmir Koleji

Sıra
No.

8 Ekim 1962

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

Mehmet Dinç er

Hasan

147

Fethi Yurttaş

Hüseyin

479

A. Levent Algan

M. Fatih

78
84
405
125
129
164
170
171

Meiekbar Dıramalı
K. Tanju Yörükoğlu
Y. Nedim Yokaş
Bülent Yiicesoy
Gönül Xergi zli
Nadi Gültekin
N. Levent Mergen
İmman Güngör
Sevda Dinçkan
S. Ferit Nalkesen
A. Tayfun Algan
Melûl Gül hanla
A li Hoşcanlı
Emrah Orhun
Hüseyin Kandemir
Atillâ Akgün
Göksen Ertutar
Kezban Güner
Nilgün Özalp
İnci Nalkesen
ÖznAl Balkoç
Erdoğan Kavlak
Sabri Başer
N. Namık Başağa
İ. Kemâl Bilgin
Erdoğan Çevik
Y. Şakâr Öç
Süreyya Ünsail
Mustafa Çetin
Mücahit Detmiray
Ö. Aytskin Pekmezci

Rahmi
Ali
Osman
H. Basıl
Mustafa
Asım
H. Hilmi
Adem
F. Ahmet
Yusuf
N. Fatih
Hüseyin
Raşit

İzmir Koleji
(Kendi öğrencisi)
İzmir Koleji
(Kendi öğrencisi)
İzmir Koleji
(Kendi öğrencisi)
İzm ir Kız Lisesi
Antalya Lisesi
İzmir Koleji
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Kız Lisesi
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Buca Ortaokulu
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Buca Ortaokulu
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi

90

2 1 2
2 2 2

224
243
245
281
242
345
413
468
493
547
173
42
54
88
160
229
313
355
535
546
478

A bdu rrah m an

A. Sezai
Kemâl
Recep
Selâhattin
Şerafettin
Yusuf
Hayrullah
Abdullah
A. Ali
Hilmi
S. Yaşar
Mustafa
Muzaffer
Muzaffer
Ahmet
Ramazan
Kemâl

KARS VALİLİĞİ
27
28
2 1 2

213
226
. 174

Cihan Zeki
A. Hantaş
Necmettin Işık
Yılmaz Güntaş
Cemil Cengiz
Seyfullah Yıldırım

Yıldız
Yusuf
Zihni
Abit
Hodo
Poiat

Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars

Lisesi
Lisesi
Lisesi.
Lisesi
Lisesi
Lisesi

KASTAMONU VALİLİĞİ
78
82

H. Özgen Gürbüz
Mithat May

Hüseyin
Ahmet

Kastamonu Lisesi
Kastamonu Lisesi

KAYSERİ VALİLİĞİ
81
126
48
163
1Ü3
92
170
194

Naci Aslan
Hasan BeydilM
Nuh Banan
H. Erdal Özkan
N. Oya Öner
Cuma Sezer
Tolım Çatoglu
Süleyman Demir’

Ahmet
Kalender
Yusuf
Mehmet
Ahmet
Alıi
Erdal
Mahmut

Konya Koleji
Konya Koleji
Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi
Adana Kız Lisesi
Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi

158
64

İsmet Tufan
Rifat Ünal

Mehmet
Haşan

Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi

1 2 0

Haşan Boğalt

A. Rıza

Kayseri Lisesi

İzmir Kız Lisesi

KIRKLARELİ VALİLİĞİ
2 1

Kâmil Tamergüler

Lütfi

Edime Liısesi

KIRŞEHİR VALİLİĞİ
17

Erhan Abat

Yakup

Kayseri Lisesi

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
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Sıra
No.

Baba Adı

Adı Soyadı

Verildiği Okul
*

KOCAELİ VALİLİĞİ
HaMt Erol

Recep

104
158
7
9
108
127

Sürel Aydost
S acıt Palas
Necdet Özden
Ş. K asıi Koşar
Nahide Kollat
Sait Köseoğlu

Hüseyin
Ahmet
Ali
İhsan
Bahir?
Abdullah

141

İbrahim Aydoğan

MuttaMp

55

İst, Kadıköy Koleji
(Kendi öğrencisi)
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa lisesi
İst. Vefa Lisesi
İst. Vefa Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
İst. Vefa Lisesi

M. Attilâ Koca
M. Adi Yontafil
Habibe Yüksel
Erhan Özdoğan
A li Cıcıman
A li Soylu
Sedat Özkanlı
Nebi Doğan
Mahmut Bircan
Ferit özata
Saim Selva
H. A li Kılıç
İsmail Cankardes
Abdurrahman Korkma z
Abdullah Kurtaran
Mustafa Demirel
Hazım Bektas

Mehmet
Ramazan
Sami
Galiip
Osman
Mehmet
Salim
İbrahim
Ahmet
Carvit
Aliî
Osman
Kâzım
H. Hüsnü
Nasuh
Ali
İsmail

Konya
Konya
Adana
Konya
Konya
Adana
Adana
Konya
Adana
Konya
Konya
Konya
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana

Lisesi
Lisesi
Kız Lisesi
Lisesi
Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi

KÜTAHYA VALİLİĞİ
25
26
43
46
61

Padik Azmaoğlu
Güler Ersumıar
Ahmet Karaloğ
İhsan Uslu
Bülent Nizamoğlu

Ş. Ahmet
Mehmet
Mustafa
Ahmelt
Bilâl

İst, KandiîCi Kız Lisesi
İst, Kandilli Kız Lisesi
Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi

M ALATYA VALİLİĞİ
171
^

48
133
137

Vahap Ar sİan
(Mustafa Berem
S. Leylâ Arslan
Necdet Akar
Hüseyin Karabay

Mehmet
Mehmet
AH
Abdullah
Ahmet

Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Adana Kız Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi

MANİSA VALİLİĞİ
37
7
31
34
60
75
96
103
104
117
169
202
15
88

Ömer Küçük
Abide Öngür
Tülây İşgüder
Zafer Erbaş
Ali Yılmaz
Mürüvet Sağlam
Azim Yalçın
M. AIİ Akbulut
Asuman Atar'ay
Hulusi Uzun
F. A y'a İşgüder
Süreyya Geziciler
Mehmet Kulaksız
Necati Güney

Mümin
Cemâl
İsmail
S. Terfik
Osman
Ramazan
H. Hüseyin
M. A li
Reşit
İbrahim
İsmail
Mehmet
Mehmet
Niyazi

8
46
72
74
76
as
36
69

Eskişehir Koleji
İst, Çamlıca Kız Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
Manisa Lisesi
Manisa Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
ala nisa Lisesi
Manisa Lisesi
İst, Kandil’d Kız Lisesi
Manisa Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
İst, K andilld Kız Lisesi
Manisa Lisesi
Manisa Lisesi

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

İsmail Erkovan
Zafer Akkaya
Nihat Kuş
Mehmet Doğan
Rafet Arıkan
A. Asım Yıldız
Tahin Şimşek
R ahime Leylek

AH
İbrahim
Nün
Muhattın
İzzet
Mehmet
İsa
Halıil

Maraş
Maraş
Maraş
Maraş
Maraş
Maraş
Maraş
Adana

Lisesi
Lisesi
Lisasi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Kız Lisesi

_>—.
MARDİN VALİLİĞİ
23
34

KONYA VALİLİĞİ
32
57
64
66
67
311
347
392
461
T 14
j 196
203
244
367
413
422
432

Sıra
No.

Sayfa: 215

Yasin Temiz
Fehmi Aydın

Tahiiır
Numan

Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi

MUŞ VALİLİĞİ
50

Yhısuf

İzzet Öztürk

Erzurum Lisesi

MUĞLA VALİLİĞİ
1
54
61
94
104
73
102
140
1
8
14
35
46
66
77
78
132
203
242
259
261
263
268
105
23
İ83l
29
120
181
191
12
26
47
111
196
206
213
245
260
265
107
171

Erdal Akın
Taııfer Gün
A. Çiçek Akalın
Gülserren Akseki
Aysuıı Soğanlı
Sayim A n
Nevzat Doğan
Mehmet Göktepe
Mehmet Demirel
Ertuğrul Oflaz
Gülây Soykut
Hâle Kâhyaoğlu
Zühail Ertem
Ayşe Donltlu
Önder Avcı
Niigün Kurşunluoğlu
Seyfi İstanbul
Yaşar Alp
Servinaz Köylüoğlu'
Türker Daydur
Mehmet Değirmenci
Nevzat Çetin
Ali Kücükcoban
AMÜmran Cakıroğlu
Ülker Ceyhan
Rıza A y
Hülya Uzun
Hüseyin Ünlü
Erdal Şahınan
Muzaffer Çengel
Necati Keloğlu
Leylâ Günden
Hüiıyâ Öncüler
A rif Göncü
Aysel Türköz
İbrahim Şahin
Murat Çelik
Mustafa Arzu
Emin Küçükberber
Mümtaz Abalı
Mükremin Neşeli
İsmail Hacıoğlu

Ethem
Nihat
Kadri
Hidayet
Osman
Yhısuf
Muharrem
Rifat
Mehmet
Kemâl
AH
Süreyya
Recep
İsmail
Ş. Z ihni
Raşit
Kenan
Zekerdya
Mehmet
Meihmet
İsmail
İsmail!
Yusuf
Mustafa
A. Rıza
Şükrü
İbrahim
Mustafa
Muhittin
Mehmet
AH
Haşan
H. Nuri
Mestan
M. AH
Mehmet
AH
Ş. ¡Mehmet
Mehmet
M. AH
Malik
İsmail

Antalya Lisesi
îst. Kabataş Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Bursa Kaz Lisesi
Bursa Kız D,sesi
îst. Erkek E sesi
îst. Erkek Lisesi
îst. Erkek Lisesi
Aydın Esesi
Aydın Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir 'Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Aydın Lisesd
İzmir Kız Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Manisa Lisesi
Manisa Lisesi
Manisa Lisesd
Manisa Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
Bursa Kız Lisesi
Manisa Lisesi
Bursa Kız Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
Maniisa Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Manisa Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Esesi
İzmir Atatürk Lisesi
Em ir Atatürk Lisesi

NEVŞEHİR VALİLİĞİ
MARAŞ VALİLİĞİ
2
4
5

Hakkı Dobgici
Mehmet Konıııcu
Hakkı Kizi

A. Kadir
Hamit
Salih

M araş Lisrtsd
M araş E s : si
Di yarbakır Kolej i

14
23

Muharrem Boztaş
Cemre Naibantoğlu

Hasan
İrfan

Adana Erkek Lisesi
Adana Erkek Lisesi

45

Lütfi Şahin!

Mehmet

Adara Erkek Lisesi

Sayfa: 216

Sıra
Xo.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

NİĞDE VALİLİĞİ
135
25
34
87
131

Tahir
Hasan
Nizamettin
Fehmi
Tahir

Lûtfi Yıldız
Gültfsn Gökbayk
Nâz an Aks'oy
Necip Kıvanç
Hanıit Öztürk

Adana
Adana
Adana
Adana
Adana

Erkek Lisesi
Kız Lisesi
Kız Lisesi
Erkek Lisesi
Erkek Lisesi

ORDU VALİLİĞİ
59
67
90
63

Muharrem Sar
Hayati Hançer
Cemâl Bayrak
Cemâl Acar

Ramazan
Remzi
Ahmet
Osman

Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon

Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

8 Ekim 1962

Sıra
No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

141
152
187
213
215
42
87
117
143
150
212

Maksut Efe
Sezai Sanıca
Aydın Sanca
İlhami Acar
Sabahattin Öztürk
Veysel Baykan
Cemil Maden
Cevat Demirsöz
Şinasi Çildem
Haşan Akpmarlı
Deniz Karakaş

AHİ
Mustafa
Mustafa
Mehmet
Nuri
Ahmet
Halil
Hamdi
Cemil
Hasan
Müslim

Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu

Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Listesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

SİVAS VALİLİĞİ
128

Adil Kuştancı

Y. Tayan

Kayseri Lisesi

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
RİZE VALİLİĞİ
14

Yakup Pazargiin

Yaihya

Kars Lisesi

SAKARYA VALİLİĞİ
3
33
91
95
158
138
21
22
122

Sadettin Batu-r
Nazım Narin
H. Hüsnü Tığlı
Mehmet Kalıç
Erdoğan Çatıkkaş
Baki Gökbayrak
Kemale Nomeler
Mukadder Hepgiiler
Reyhan Aksal

Sabahattin
A. Doğan
Mustafa
Yusuf
Celâl
Abdullah
Nasret
Emin
Aâeddin

Edirne
Edirne
Edime
Edime
Edirne
Edime
İst. Kız
İst. Kız
İst. Kız

Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisese
Lisesi
Lisesi

2
6
37
48
112
30
50
70
77
84
114
116
48
125
23

Nesrin Oktay
Feridun Özgen
Leylâ Ancatn
Recep Palabıyık
Asuman Varol
Tamer Zoriutuna
Naci Kâhya
Alev Ölçer
Tülây Onurok
Emin Arın
Naime Türkekul
Gülten Kayan
Kenan Acar
Ufuk Doğrusöz

Mustafa
Selâhattin
Salim
Talisin
Ali
Kâmili
M. Cemâl
İhsan
Selâmet
Mustafa
Abdi
Vasfi
Hüseyin
İzzet

Tayfun Sözer

Nihat

İSt. Çamlıca Kız Lisesi
Edime Lisesi
İsıt, Çamlıca Kız Lisesi
Edirne Lisesi
İSt. Çamlıca Kız Lisesi
Edirne Lisesi
Edirne Lisesi
İSt Çamlıca Kız Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
Edirne Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
Edirne Lisesi
İst. Galatasaray Lisesi
(Kendi öğrencisi)
Edirne Lisesi

SAMSUN VALİLİĞİ
5
12
25
26
50
51
9

Hayrettin Deveci
Nilgün Akyıldız
Ş. Yener Teoman
Mehmet Uzun
Mithat Kırımlı
Mesut Karaca
Yüceli Aslan

Şemsettin
Hamza
Cahit
Sefer
Cemâl
Aslan
Mevlât

1
11
82
8791
116
124
18
38
41
il
45
54
2
16
49
64

Hüsamettin Güven
Mustafa Gündüz
Selim Yeten
Ayten Güven
Hülya Leveritoğlu
Hüseyin İdiıii
Mustafa Yıldırım
Gürstaıl Cebe
Nurettin Örün
Ş. Rıfkı Özkan
M. Şükrü Koskos
Re mide Arsan
S. Zeld Sezgin
Fahri Şimşek
Nurdan Olgun
Tövfik Türk
Kând Kuzucular

İbrahim
Bilâl
Aslan
Mehmet
Rıza
Nevrez
Mshmet
Sait
Mustafa
Ziya
Cemâl
Kâm uran
Ekrem
Selâhattin
Kâmil
Yusuf
Hatem

Trabzon Lisesi
İst. Kandilli Kız Lisesi
Trabzon Lisesi
Trabzon Lisesi
Trabzon Lisesi
Trabzon Lisesi
Samsun Koleji
(Kendi öğrencisi)
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kandilli Kız Lisesi
İst. Kandilli Kız Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kandilli Kız Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
Trabzon Lisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
Trabzon Lisesi
İst. Kabataş Jlisesi
İst. Çamlıca Kız Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst, Kabataş Lisesi

TOKAT VALİLİĞİ
4
55

Kâzım Arslan
Mehmet Yıldız

Veli
Adil

Sivas Lisesi
Sivas Lisesi

TRABZON VALİLİĞİ
10
7
81
105
217
251
56
120
133

Muhittin İpek
Ali Kıdık
Fahrettin Yamaç
Ragrp Tayfur
Alâddin Bahçekapıh
Şener Aydınbaş
Muhammed Kul
Hilmi Vural
Mehmet İlhan

AM
Mustafa
AK
Ziya
Baki
Hakkı
Kahraman
Ali
Mahmut

Samsun
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon

Koleji
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

TUNCELİ VALİLİĞİ
17

Mehmet Budak

Hüseyin

Erzurum Lisesi

UR FA VALİLİĞİ
Kazanan Yok
UŞAK VALİLİĞİ

SİİRT VALİLİĞİ

79

Yaşar Fal

Mehmet

Kazanan Yok
VAN VALİLİĞİ
Kazanan Yok

SİNOP VALİLİĞİ
10
35
79

Özdenıir Çelik
Orhan Can
Soner Ersoy

Rasdm
AM
S. Şefik

Kastamonu Lisesi
Kastamonu Liasisi
Kastamonu Liaeısi

YOZGAT VALİLİĞİ
Kazanan Yok

Kütahya Lisesi
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Sayfa: 217

Sıra
Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

Xo.

Adı Soyadı

Baba Adı

Verildiği Okul

ZONGULDAK VALİLİĞİ
21

22
25
26
52
62
84
102
111
125
121
81
88
128
39

Perihan Tüıner
A. Ulvi Tosun
Hacıbey Sâre
Müslim Durgun
Seyhan Mekikoğlu
Necmi Maden
A yfer A l
Ömer Taşçı
Mehmet Kukul
Dursun Bilâ
M. Nadim Sonat
Kadir Özkan
Şeref Yücebağ
Saffet İçbilen
K. Dinçer T ildirdi

Suphi
M. Fethi
Yakup
Mustafa
Mustafa
İbrahim
Cemâl
M. Rasıh
Şükrü
Teber
İ. Avııi
Ömer
Rıfat
Hikmet
Kemâl

İst. Kandilli Kız Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Kandilli Kız Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi
İst. Kabataş Lisesi
İst. Haydarpaşa Lisesi

RODOS KONSOLOSLUĞU
2

İlter Osmancıkzade

Mehmet

ÖZEL OKULLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 000.3-3107

Antalya Lisesi

(

6025
VALİLİKLERE
Özel bir okulda da çalışan resmî okul
öğretmenlerine, hastalık mazereti dışında
kalan mazeretleri sebebiyle izin verilirken
ders okuttukları özel okulların mütalealarmın da sorulması ve dikkate alınması ile
sonuç hakkında ilgili özel okul idarelerine
bilgi verilmesinin usul ittihazım rica ede
rim.

ÖZEL OKULLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 000.3-3108'

.

13-9-1962

6026
Konu: ÖzaJ Okullarımızın çalışmaları h.
VALİLİKLERE
Özel Okullarımız, resmî okullarımız
3anında, kendilerine memleket çocuklarının
eğitim ve. öğretimleri gibi son derece bü
yük biı sorumluluğun tevdi edildiği kurumlaıdır. Bu bakımdan, Bakanlığımız
Özel
Oku allarımızın Çalışma ciddiyet ve güç İleri
ile aldıkları sonuçlan çok yakından izle
mektedir.
Bütün Özel
Okuiıanmızda yönetim,
eğitim ve öğretim işlerinin, bazı Özel Okul
larımızdaki gibi, Örnek bir seviyede cere
yanı beklenmektedir. Bu sebeple de okullarımızin binalarında yetersizlik,
öğretim
kadrolarında eksiklikler; ders araç ve ge
reçlerinde noksanlıkla!*; eğitim ve öğretim
lerinde başansızlık; resmî işlerinde ihmal
ve kusurlar; özel okullarımıza karşı gittik
çe artan rağbet ve itimadı sarsıcı, özel okulcu.uğumuzun geleceği yönünden tehlikeli,
üstün başarılı özel okullarımızın da aleyhinde
unsurlar olarak müsamaha ile karşıianamıyacaktır.

7
9

Nihat Tahsin
H. İbrahim Ali
A. Hilmi
Enver Yunus

Tahsin
Alî

Konya Koleji
Edirne Lisesi

Hilmi
Yunus

Edime Lisesi
Edirne Lisesi

Osman
Mehmet
Ali
Hilmi

Edirne Lisesi
Edime Lisesi

44
63

Adem Osman
Ahmet Mehmet
Y. Kenan Ali
Baha Hilmi

65

Zeliha Feyiuıllah

Feyzul'l'ah

İst. Kız Lisesi

66

Nezihe Hüseyin

Hüseyin

İst. Kız Lisesi

86

Mustafa Mehmet
Raif Ferit
Nahifle Hafız Ahmet

Mehmet
Ferit

Edime Lisesi

40
95

H a fız

34
71

Mehmet Kabasakal
Salih Raaf

Ahmet
Raif

15
21
22
33

Denklik teftişleri, prensip olarak, grup
teftişleri suretinde yaptırılacak ve verilmiş
denkliğine esas olan özelliklerini kaybettiği
anlaşılan herhangi bir deredsli
oklun da
denlilik hakkı geri alınacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğine
göre
hareketi önemle rica edesim.

13-9-1962

Şevket Raşit Hatıpoğlu
Mi/lîî Eğitim Bakam

GÜMÜLÇİNE KONSOLOSLUĞU

Edime Lisesi
Edime Lisesi

Edime Lisesi
İst. Kaz Lisesi

A hm et

Edime Lisesi
Edime Lisesi

oğlu Cemalnadir Sokak No: 12 — İstan
bul” adresinden 600 kuruş karşılığında te
min edilebilecek olan bu eserin ilgililere
duyurulma sini rica ederim.
Nihat Âdil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.

Şevket Raşit Katipoğlu
Millî Eğitim Bakam

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 650. 13689

Sayı: 660.816-13770
£5-8-1962

6027
.

6029
Konu: “ imalât Ansiklopedisi” adlı eser h.

Konu: Yurda sokulması ve dağıtılması ya
sak edilen eserler h.
Almanya’dan
gönderilen
“ Fransa
Edition Blaırka Stelo,B.P. 223 Colmar (H.R.)
de basılan “ La Ronde” ve (Zauberreigen)
adlı iki mecmua ile Fransız muharirlerinden lucien Barnier tarafından yazılıp 1958
yılında Pans te basılı “ A Quoi Revent Les
Savants SovietiQues” adlı kitabın, Yurda
sokulması ve dağıtılması 6 Ağustos 1962
tarihli ve 6/800 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla yasak edilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve eserlerin ele ge
çecek nüshalarının Bakanlığımız
Yayım
Müdürlüğüne gönderilmesini önemle
rica
ederim.
Nihat Âdil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.

Milli Eğitim Bakanlığı Yay m evi e rind e
satışı yapılan, Hidayet Erbil (P. K.
622 — Ankara)
tarafından yayımlanan
aşağıda adı yazılı eserin Sanat Enstitüle
rinin Öğretmen ve Öğrencilerine ¡tavsiyesi
uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı:

Fiyatı:

İmalât Ansiklopedisi 30 Lira

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-14019

13-9-1962

6030
Konu“ Teknak Resimde Görünüş
Çıkarma
ve İmtihan Sualleri” adlı eser lı.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 611.2-13768

27-8-1962

27-8-1962

6028
Konu: “ Çözümlü Fizik Problemleri
II” adlı eser h.

Lise

Davut Güney tarafından yazılan, ya
yımlanan “ Çözümlü Fizik Problemleri Lise
II” adlı eserin yardımcı ders kitabı olarak
kabulü uygun görülmüştür.
“ Çeltüt Matbaacılık Koli. Şti. Cağal-

A rif Hikmet özlü tarafından yayım
lanan “ Teknik Resimde Görünüş Çıkarma
ve İmtihan Sualleri” adlı eserin “Millî Eği
tim Bakanlığı Y ayı nenlerinden 600 kuruş
karşılığında temin edilebileceğinin ilgili
lere duyurulmasını rica ederim.
Nihat Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.

8 Ekim. 1962

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sarfa: 218

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.-14021

13-9-1962

6031

Konu: “ Başarı T esi Biri Nasıl
adlı eser h.

Hazırlanır

„

Hazır Ayatar (Öğretmeni
îşbaşmda
Yetiştirme Bürosu, Mithatpaşa
Caddesi
No: 46, Yenişehir — Ankara) ile Dr. Şe
fik Uysal’m birlikte hazırlayıp, yayımla
dıkları aşağıda adı yazılı kitabın mes.ekdaşlara duyurulması uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın Adı:

İngilizce’den dilimize çevrilen, yayımlanan
“ Fizik Ciilt: II Elektrik Magnetizma, Ses,
Işık ve Atom F iz iğ ” adlı eserin Teknik
öğretmen Okulları, E ğrim Enstitüleri,
Tekniker okullar için müracaat kitabı ola
rak kabulü uygun görülmüştür.
“ Ara Kitabevi, Teknik Üniversite — İs
tanbul” adresinden 25 lira karşılığında te
min edilebilecek olan bu eserin ilgililere
duyurulmasını rica ederim.

500 krş.

bul) tarafından yayımlanan aşağıda

adı

ve fiyatı yazılı kitap, liselerimiz Fen Kol
lara ile Sanat Enstitülerimiz için

faydalı

görülmüştür.
Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini
Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.809 14391

.12-9-1962

Konu: “ Mekaniğin matematiğe bazı
bikleri” adlı eser h.

Basan T esleri
nasıl hazırlama*

Matematik Enstitüsü, Vezneciler — İstan

Nihat Âdil Erkman
Müsteşar
Millî E ğ tim Bakam y.

6034

Fiyatı:

Türk Matematik Demeği (Fen Fakültesi,

Bakanlığımız Yay m elerinde

Katabm A dı:

Fiyatı:

tat

satılan,

Mekaniğin

Matema

tiğe

tatbikleri

bazı

180 kış.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660."14023

13-9-1962

İLÂN:

' 6032

Konu: “ Kültür Işıkları” adlı dergi h.
Halide Refia GelÜskan, Neriıman Hik
met Öztekin ve İsmail Güngör, (Çemberlitaş Peykhane Temel Han No: 44 — İstan
bul) tarafından yayımlanan aşağıda
adı
ve fiyatı yazılı derginin ilkokul öğrenci
lerine tavsiyesi uygum görülmüştür'.
Nihat Adil Erkman
Müsteşar

Kastamonu İli Bozkurt İlçesinde geçmiş yıllarda çalışmış olup, maaş, yolluk ve
çocuk zammından alacaklı öğretmenlerin ad ve soyadlariyie alacak mıktaraarı ve yıl
lan aşağda gösterilmiştir.
Alacaktı öğ'etmenlerin bu a.ocaklarını alabilmeleri için Bozkurt Yenimahalle Oku
lu Öğretmem Mehmeft Şafak adına tanzim edecekleri mutiamet dilekçeleriyle Bozkurt
Kaymakamlığna başvurmaları ilân olunur.

Millî Eğitim Bakam y.
Derginin Adı:

Fiyatı:

Kültür Işıklar

.-75 kuruş

Öğretmenin
adı, soyadı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 611-7-135 14025

3-9-1962

6033
Konu: “ Fizik Cilt: II Elektrik ve Magnetdzına, Ses, Işık ve Atom
Fiziği”
adlı eser h.
Prof. Nusret Kürkçüoğhı

tarafından

Görevi

Alacak miktarı

Yılı

(Maaş)

1952

47.50

(Yolluk)

1954

131.40

(Yolluk)

1954

İlişi Öğretmeni

88.30

(Yolluk)

1954

Haşan Avan

Gölmet Öğretmeni

10.00

(Çocuk Zammı)

1954

Basri Ünlü

Ulu Öğretmeni

20.00

(Çocuk Zammı)

1954

Hüseyin Arslaıı

Oıtasökü Öğretmeni

20.00

(Çocuk Zammı)

1954

Turan Fıratlı

Mimir Öğretmeni

Burhan Yüce

Altıkulaç

Nihat Özenci

Yunan Öğretmeni

Hatice Turan

Öğretmeni

175.00

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

T. C .
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYIM
M ö DORLÜĞONCEHER HAFTA PA
ZARTESİ GÖNLERİ ÇIKARILIR. İL
GİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE
PARASIZ
GÖNDERİLİR.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 C K U R UŞ T UR.
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK BU Z M İL Lİ EĞİTİM
B A K A N L I ĞI Y A YI M M U D Ö R L U Ğ O N E
G Ö N D E
R t L M E L i D İ R.

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT:25

15 EKİM 1962

SAYI: 1225

SAYIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU’NUN İLKÖĞRETİM HAFTASI MÜNASE
BETİYLE 16-9-1962 PAZAR AKŞAMI RADYODA OKUNAN KONUŞMASIDIR.
• \

Bu yılın İlköğretim Haftasını sevinerek ve yüreğim umutla dolu olarak açıyorum. Bu ders yılının memle
ketimiz için verimli olmasını dilerim.
Biliyorsunuz, her yılın Eylül ayının üçüncü haftası İlköğretim haftasıdır. 1962-1963 ders yılının İlköğre
tim haftası bugün başlıyor.
Y arın bu yurdun köy, kasaba ve şehirlerinde sabah, çocuklarımızın okullarına koşuştuklarını göreceksiniz
ve yavrularımızın şen, neşeli kalabalığı hepinizi sevindirecektir.
Evet, bu yıl okullarımızın sayısı geçen yıldan biraz daha fazladır. Çünkü bir çok yeni okullar yaptırıl
mıştır; okul içine alınan çocuklarımızda geçen seneden çoktur.
Fakat gene de unutmayınız, bu memlekette hâlâ okulsuz köyler ve okul çağında olup ta okul dışında
kalan çocuklar vardır.
Son sayımlara göre Türkiye’de bulunan ilkokul çağında 4 286 000 çocuktan ancak 3 135 000 kadarı ilko
kullara devam etmektedir. 1 135 000 okul çağındaki çocuk okul dışında bulunmaktadır. Bu, ilkokul çağındaki
çocukların %26 sim teşkil eder.
3

Sevgili Vatandaşlarım,
Bu sayılar ve nisbetler, ilköğretim dâvasında bir hayli mesafe aldığımızı gösterir. Bundan 40 sene evvelki
durumun daha beter olduğunu biliyoruz. Bununla beraber şimdiki durumun da sevindirici olmaktan uzak bu
lunduğunu, aksine, düşündürücü hattâ tasalandırıcı olduğunu söylemek zorundayım. Bu memlekette okul ça
ğında bulunan çocukların hepsi de okul içine alınmadıkça tasamız dinmeyecektir.
Sevgili Vatandaşlarım,
Türk Milletinin İlköğretim dâvası büyük ve çetin bir dâvadır. Bununla beraber bu dâvanın gerçekleştiril
mesi işi cesaretle ele alınmıştır ve bir plâna da bağlanmıştır. Bu plâna göre 1972 yılma kadar İlköğretim ça
ğındaki çocuklarımız okul içine alınmış olacaktır. Okulların yaptırılması ve öğretmenlerin yetiştirilmesi işleri
de buna uygun olarak ayarlanmıştır. Bu plânların uygulanması hususunda Hükümet kararlıdır.
7
Aziz Vatandaşlarım,
İlköğretim haftasının has kanunu, hiç şüphesiz öğrenciler olmak gerektir. Elbette üzerine bir çok diyecek
lerimiz vardır.
Fakat ben her şeyden önce öğretimde çocuklarımızın zekâlarının işletilmesini ehemmiyetli bulurum.
Hafızanın fazla zorlanması zararlı olur. Zekânın sürekli işletilmesi çalışkanlığın bir itiyat haline gelmesi ile
mümkündür. Yeni nesiller çok çalışkan olursa, milletçe çabuk ilerleyebiliriz, böylece kayp edilen zamanları ka
zanmak imkân dahiline girer.
Küçüklerin okula devamları üzerinde titizlikle durmak gerektir. Okulu boşlamak vazifeden kaçma itiya
dının başlangıcıdır. Çalışkanlığın zıddı ve haylazlığa giden yoldur.
Çocuklarımızda okul sevgisi uyandırmak ve onları okula bağlamak yetiştirmede üzerinde dikkatle dura cağımız esaslardan biri olmalıdır.
Çocuklarımızın daha ilköğretimden itibaren, öğretmenlerine karşı sevgi ve saygı ile davranmalarını isti
yoruz. Aslında öğretmene güven, sevgi ve saygı bizim güzel millî bir ananemizdir. Bazan bunun gevşediği gö
rülüyor. Bu hali asla kayıtsızlıkla karşılamamak lâzımdır.
İlköğretim haftasının başında öğretmen üzerinde de kısaca durmak isterim. Zira milletimizin bu çetin dâ
vasını öğretmen gerçekleştirecektir. Her yıl İlköğretim haftası ile öğretmenin yorucu, hem de yıpratıcı fakat
mukaddes vazifesi başlar ve bu ders yılı boyunca sürer gider.
Bugün öğretmenlerimizin yüklendikleri hizmetler gerçekten ağırdır. Çünkü çok kere iki öğretmenin hiz
meti bir öğretmene düşmektedir. Bunun yeter sayıda öğretmen bulunmamasından ileri geldiğini biliyoruz.
Böylesine ağır bir hizmeti yüreği memleket ve meslek aşkı ile dolu olanlar başarabilir. Milletin sevgisi de,
saygısı da elbet bu ağır hizmeti başaranlara çevrilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 220
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Sevgili Vatandaşlarım,
Öğretmen yetiştirme islerimiz plâna bağlanmıştır. Daha bir kaç yıl sıkıntımız olacaktır, ondan sonra fe
rahlığa kavuşacağımızı umuyoruz
Bu arada öğretmen arkadaşlarımıza, ellerinde Türk milletinin istikbalini tuttuklarını hatırlatırım. Çünkü
çocuklarımız bu milletin geleceğidir. Onların bu geleceği dikkatle ve itina ile hazırlayacaklarına eminim.
Aziz Yurttaşlarım,
Ya analar, babalar....tek kelime ile ya aile!.
Ders vılı açılırken, elbette sizlere de söyleceklerim olacaktır.
Türk nesillerinin yetiştirilmesinde artık okul biricik müessese ve öğretmen de yalnzca sorumlu şahsiyet
değildir. Bunların yanında ailenin de yer alması gerektir. Eğitim önce ana ve babanın elinde ve aile ocağın
da başlar. Hattâ öğretimde de az da olsa ailenin payı vardır. Aile okulla işbirliği yaptığı zaman eğitim de,
öğretim de başarılı olur.
Sevgili Vatandaşlarım,
Halkımızın irfan ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Bu yurdun uzak ve tenha yerlerinde oturanlar bile okul ve
öğretmen istiyor. Bir çok yerlerde de halkımız okulları kendi yaptırıyor, devletten sadece öğretmen istiyor.
Halkımızın eğitime ve öğretime karşı gösterdiği ilgi ve bağlılık bize umut veriyor ve bu uğurda katlan
dığı fedakârlık yüreklerimizi şükranla dolduruyor.
Sözlerime son vermeden, bu ders yılı boyunca çocuklarımıza zihin açıklığı öğretmenlerimize başarılar
dilerim. Hepinize saygılarımı sunarım.
Şevket Kasıt Hatipoğlu

Millî Eğitim Bakanı

Müdürler Komisyonu Kararı:
Kamı* s: 405.1-325

Karar t: 26-7-1962

Konu: Öğretmen ve memurlarımızın
kaplıca tedavileri hakkmdaki
28-5-1951 tarihli ve 279 sayılı
kararımızın Yalova kaplıcaları
hakkındaki kısmının değiştiril
mesi h.
Yalova kaplıcasında tedavi görecek
Bakanlığımız mensuplan hakkında Sağlık
İşleri Genel Müdürlüğünün 9-7-1962 tarih
li ve 2501 sayılı teklif yazısı
incelendi;
İşin gereği düşünüldü:
Ödenek kifayetsizliği dolayısiyle Ba
kanlığımız mensuplarımın Yalova kaplıca
larında tedavilerinin mümkün olmadığım
belirten 22-5-1951 tarihli ve 279 sayılı ka
rarımız, idari, hukuki ve sıhhi mevzuat ba
kımından yeniden incelendi:
Besni i bir devlet hastanesi Sağlık ku
mlundan alman ve yer tasrih edilerek, Ya
lova'da tedavisine fennen zaruret görüldü
ğü belirtilen hallerde
yukarıda tarih ve
sayısı yazılı komisyonumuz kararının uy
gulanmasının hukuki, idari ve sıhhi mah
zurlar tevlit ettiği bu güne kadarki tatbi
kattan anlaşıldığından, bundan böyle:
a) Yalova kaplıcalarında tedavi göre
ceklerin bu kaplıcada tedavilerine kat’i ola
rak sıhhi ve fenni zaruret olduğunu belir
ten ayrı ayır iki hastane Sağlık kurulun
dan alacakları raporu ibraz etmeleri;
b) Yalovada tedavi hususu kararlaştı
rıldığı takdirde, hastanın

ikâmet edeceği

otel adının Sağlık İşleri Genel

Müdürlü

ğünce tesbiti;
Uygun olacağına, İşbu kararımız kop
yalarının Sağlık İşleri Genel Müdürlüğün

ce görüldükten sonra Özlük İşleri Genel
Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının
tasdiklerinle
sunulur.
Uygundur.
26-7-1962
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.

Okulları, Îmam-Hatip Okulları ille hususî
azınlık ve yabancı okulları) bu cetvelleri
okunaklı bir şekilde dolduracaklar ve en
geç 15 Kasım 1962 tarihinde
bulunacak
şekilde
doğıııca Millî Eğitim Bakanlığı
Yayım Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz
Caddesi — Ankara adresine gönderecek
lerdir.

2 — İlkokullar bu cetveli doldurduktan
sonra bağlı bulundukları İlköğretim Mü
dürlüklerine vereceklerdir. İlköğretimi Mü
G E N E L G E L E R :
dürlükleri Bölgelerindeki
okullardan ala
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
cakları bu listelerin icmalini yaparak ken
dilerinde bulunan cetvele toplu bir şekilde
Sayı: 611.2-15210
28-9-1962
geçirecekler ve bu cetveli okullardan top
ladıkları cetvellerle birlikte Millî Eğitim
Bakanlığı Yayını Müdürlüğü adresine posKonu: Okul kitapları h.
talayacaklardır. Cetvellerin İlköğretim Mü
14
Mayıs 1962 tarih ve 1203
sayılı dürleri tarafından Bakanlığa postalanması
Tebliğler Dingisinde yayımlanan Okul Ders
okulların açılması tarihinden en geç bir
Kitapları listesinde isimleri bulunan kitap
buçuk ay sonra tamamlanmış olacaktır.
ların müteakip yıllarda baskı ve tevzi işle
3 — Gerek Oika dereceli okul müdür
rinin dalıa iyi bir şekilde yürütülebilmesi
leri,
gerek İlköğretim Müdürleri çeşitli se
için 1962-1963 öğretim yılı içerisindeki sa
beplerle cetvellerin postalanması geciktiği
tış miktarlarının Bakanlığımızca bilinmesi
takdirde
durumu Millî Eğitim Müdürlük
ne zaruret hâsıl olmuştur.
lerime
bildirmekle
beraber ayınca Bakanlı
Bu itibarla 1203 sayılı Tebliğler Der
ğımız Yayım Müdürlüğüne de bildirecek
gisinde isimleri bulunan ders kitaplarından
lerdir.
seçilen ve 1962-1963 öğretim yıla içinde öğ

6035

rencilere aldırılan kitapların isimleri ile
müelliflerinin ve satın alman miktarlarının
Bakanlığımıza bildirilmesi icap etmektedir.
İstenilen bu bilginin kısa zamanda ek
siksiz bir şekilde Bakanlığımızca bilinme
sini temrin maksadiyle hazırlanan basılı cet
veller bu tamimin
yayınladığı Tebliğer
Dergisi ile birlikte okullara gönderilmiş
bulunacaktır. Matbu cetvellerdeki haneler
istenilen malûmata göre doldurulacak ve
her kitap ayrı ayrı yazılacaktır. Buna bil
hassa dikkat edilmesi lâzımdır.

Millî Eğitim Müdürlükleri İlk ve Orta
Dereceli Okulların doldurarak gönderecek
leri bu cetvellerle yakından ilgilenecekler
ve bu işin istenirin şekilde ve zamanında
tahakkukunu sağlayacaklardır.
4 — Yalnız Bakanlığımızca yayımlanan
İlkokul Aifaibe, Okuma I, II, III, Türkçe
IV, Okuma V, Yeni Okuma IV ve V, Din
Dersleri, Dilbilgisi, I, II, IH. Yıl kitapları
bu cetvellerde göalterilmiyecekrir.

Gereğinin buna göre yapılmasını rica
ederim.
Bu duruma göre:
N. Adil Erkman
1
— Orta dereceli okullar (Orta, Lise,
Müsteşar
Kız ve Erkek Sanat Enstitüleri, Ticaret
Millî Eğitim Bakam y.
Okulları, Yapı Enstitüleri, İLköğretmen
.

15 Ekim 1962
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YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 490.14542

14-9-1962

6036
Konu: 1943 Doğumluların soıı yoklamala
rı h.
1943 Doğum M arnı son yoklamaları
hakkında Millî Savunma Bakanlığından
alman 20 Haziran 1962 tarihili ve 4012-1.62
Asal 568 sayılı tamimin Bakanlığımızı il
gilendiren bölümleri aynen aşağıya çıkarıl
mıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğince
yapılmasını önemle rica ederim.

işlem

Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini
¡Millî Eğiitim Bakanı y.

T. C.
|M. (S. B.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

Ortaokullarla, lise ve muadili okullar
da sınıf geçme durumları kanaat notu ile
mümkün otlan sınıflarda bulunan öğrencile
rin bu durumları Haziran ayı ilky ansımda
ilân edilmekte olduğundan bu sınıflarda bu
lunan öğrenciler hakkında aşağıda 2 nci
maddeye göre, okul idarelerince tanzimi
edilecek belgeleri 30 Hazirandan önce As.
şubelerinde bulunacak şekilde gönderile
cektir.
2.
Okıii] ve Fakülte İdarelerinden
kerlik Şubelerine Gönderilecek Belgelerde
Bulunacak Bilgiler:
Haziran imtihanları neticelerine göre
okul ve fakülte idarelerince herdir öğrenci
için ayrı, ayrı tanzim edilerek askerlik şu
belerine gönderilecek belgelerde
aşağıda
yazılı bilgiler bulunacaktır:
a. Baba adı, doğum tarihi, adı ve soy
adı (nüfus cüzdanına göre),
b. Nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu yer
(ili, ilçesi, köy veya mahalesi, ¡hane, cilt,
sahife numarası),
c. Öğrenim yaptığı okul veya fakülte
nin bulunduğu yerdeki adresi,

KARARGÂHI
ANKARA
PER: 4012 1.62 ASAL - 568

20-7-1962

KONU: 1943 doğumluların son yokla
maları h.
1. 1943 ve bunlarla işleme tâbi daha
yaşlı doğumluların son yoklamaları; 16
Temmuz: 28 Ekim 1962 tarihleri arasında,
hehbir askerlik şubesinle son yoklama plâ
nında tahsis edilmiş olan süre içinde, ilişik
Özel Talimata göre yapılacaktır.
İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Maliye,
Tarım, Ulaştırma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklariyle, Üniversite Rektörlük
lerine Özel Talimatın yalnız bu makam lan
ilgilendiren bölümleri gönderilmiştir.
2. Talimatın aynen uygulanmasını ve
yoklamaların (tam zamanında ikmal edil
mesini rica ederim.
İlhama Sancar
Millî Savunma Bakanı

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin yoklamalarında okul ve

d. Son iki ders yılında okul veya fa 
kültede hangi sınıflara devam ettiği, için
de bulunulan senenin Haziran ayında sınıf
geçip, geçmediği veya mezun olup olmadığı,
Okul ve fakülte idarelerinden askerlik
şubelerine gönderilen belgelerin yakarda
ki sorulara cevap teşkil edecek mahiyette
olmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin asker
likleri hakkında alınacak kararlara mesnet
olacak belgelerin askeralma teşkilâtı için
büyük değer taşıdığı gözönünde tutularak
belge, fakülte ve okul idarelerince buna
göre tanzim edilecektir.
3. Devam Etmekte Olduğu Bir Öğrenim
Müessesesiıii İkmal Etmeden Diğer Bir Öğ
renim Müessesesine Kaydolunanların, Kaydolımdukları
Öğrenim
Müesseseîerindeıı
îukarda 2 nci Maddeye Göre Gönderilecek
Belgeler:
En son d'irs yılından evvelki ders yı
lında diğer bir öğrenim nıüessesesinde bu
lunan öğrencilerin son ders yılında bulun
dukları öğrenim müesseselerinden yukar
da 2 nci maddeye göre tanzim edilerek as
kerlik şubelerine gönderilecek okul ve öğ
renim durumlarını belirtir belgelerinde son
ders yılından evvel bulundukları öğrenim
müessesösindeki öğrenim durumları da be
lirtilecektir.

fakülte idarelerinin görevleri
4. Haziran İmtihanı Neticelerine Göre
1.
Her sene son yoklamalara Temmuz
Üstüste
iki Sene Sınıf Geçmemiş Duruma
aj ıııda başlanmakta olduğundan, öğrencile
Girenler:
rin askerlikleri hakkında alınacak kararla
ra mesnet Haziran ayı imtihanı neticeleri
dir. Bu bakımdan askerlik

çağında olup,

ortaokullarla., lise ve muadili

Her sene Temmuz ayında haşlayan son

Sayfa: 221
nır alınmaz, belgelerin okul idarelerince
derhal askerlik şubelerine gönderilmesi usul
ittihaz edilecektir.
Haziran imtihanı neticelerine göre,
üstüste iki sene sınıf geçmemiş
duruma
girdiklerinden askerlik meclisi veya idare
heyetlerince eritesi yıla terkedilmiyerek
■asker edilen öğrencilerden aynı yıl Eylül
veya Ekim avlarında yapılan imtihanlarda
(başarı gösterecek bir üst sınıfa geçen öğ
ahırmış
A s rencilerin askerlikleri hakkında
elan kararlar ertesi yıla terk şeklinde tadil
edilmesi gerektiğinden, bugibi öğrencilerin
askerle şevklerine meydan verilmemesi için,
Eylül
ve
Ekim
imtihanı neticelerine
göre okul ve fakülte idarelerince tanzim
edilecek belgeleri derhal askerlik şubelerine
gönderilecektir.
5.
Bir öğrenim Müessesesinden Ayrı
larak Diğer Bir Öğrenim Müessesesine Kay
dolunmak Üzere Müracaat Eden Askerlik
Çağındaki Öğrenciler Hakkında Kaydolun
mak Üzere Müracaat Ettikleri
Öğrenim
Müesseselerince Yapılacak İşlem:
Bir öğrenim müessesesinin
herhangi
bir sınıfından ayrılarak diğer bir öğrenim
müessesesine kaydolunmak üzere müracaat
eden öğrencilerden, ayrıldıkları
öğrenim
müesseselerinde üstüste iki sene sınıf geç
memiş olduğu anlaşılanlar, askerlik hizmet
lerini yapmadıkça müracaat ettikleri öğ
renim müesses elerin e koydolunamazlar.
Ayrıl/dıkları öğrenim müessesinde yal
nız bir sene sınıf göçmediği anlaşılanların
müracaat ettikleri öğrenim müesseselerine
kaydoiurmıalarında askerlik
bakımından
sakınca yoktur.
Öğrenim müesses elerini değiştirmek
istiyenlerin, kayıt ve kabul için müracaat
ettikleri öğrenim müesseselerince mevzua
ta aykırı bir işlem yapılmasına
meydan
vsrijlmenıesi için, bu öğrencilerin son iki
ders yılma ait sınıf geçme durumlarının
ayrıldıkları öğrenim müesseselerinden so
rularak tesbit edilmesi gerektir.
Bir öğrenim müessesesindien ayrılıp,
diğer bii’ öğrenim müessesesine kaydolun
mak istiyen öğrencilerden bazıları, müra
caat edecekleri
öğrenim
müesseselerine
kaydedilmelerini sağlamak için, kaydolunmalarmda askerlik bakımından sakınca ol
madığınla dair bölge almak üzere askerlik
şubelerine müracaat etmektedirler. Bu şe
kilde belge almak için öğrenciler tarafın
dan askerlik şubelerine müracaat edilmesi
halinde askerlik şubelerince öğrencinin son
iki ders yılma ait okul veya fakülte duru
mu tesbit edilmeden belge veren askerlik
şube personeli hakkında kammî takibat ya
pılacaktır.

yoklamalarda öğrencilerin askerlikleri hak

okullarda,

kında alınacak karara mesnet, yukarda 1

yüksek okul ve fakültelerde öğrenimde bu

nci maddede belirtildiği gibi, okul ve fakül

lunan öğrencilerin Haziran ajanda yapılan

te idarelerinden Haziran imtihanı netice

imtihanları

neticelerine göre öğrencilerin

lerine göre tanzim edilerek askerlik şubele

okul ve öğrenim durumlarını belirtir aşa

rine gönderilecek belgelerdir. Bu belgeler

ğıda 2 nci maddede açıklanan şekilde okul

de üstüste iki sene sınıf geçmediği anlaşı

ve fakülte idarelerince tanzim edilecek bel

lanlar, toplu ise, askerlik meclisleri, dağıl

geleri, Haziran imtihanlarını takibeden ilk

mış ise, idare heyetleri

15 gün içinde askerlik şubelerine gönderi
lecektir.

yıla terkedilmeyip askör edileceklerdir. Bu

Haziran imtihanlarına girip başarı göst erini yen bir öğrenci sınıf geçmemiş sayıl

bakımdan Haziran imtihanı neticeleri alı

dığı gibi, aynı ay imtihanına hiçbir dersten

tarafından ertesi

6.

Öğrencilerin Sınıf Geçmeme

Duru

mu:
Son yoklamada öğrencilerin askerlikleri
hakkında doğru bir karar alınması, Haziran
imtihanı neticelerine göre sınıf geçip, geç
mediğini bilmekle mümkündür.

Sayfa: 222
girmemiş veyahut bir kısım derslerden gir
miş, bir kısım derslerden girmemiş olan
öğrenciler de sınıf geçmemiş sayılır.
7. Ortaokul , Lise ve Muadili Okullar
dan Belge Alan Öğrenciler:
Oıda, lise ve muadili okullarda üstüste
iki sene sınıf geçmiyen öğrenciler belgeli
duruma girmektedirler. Belgeli duruma gi
ren öğrenciler imtihan zamanlarında im
tihana girebilirler. Bu imtihanlara sonunda
başarı göstererek okula aslî öğrenci olarak
kaydedilmek hakkını kazananlardan:
a. Henüz askerlik çağma girmeden
(doğum tarihine göre 19 yaşını
doldur
madan) kayıt Ve kabul için müracaat eden
lerin okula aslî öğrenci olarak kayıt ve ka
bullerinde askerlik
bakımından
sakınca
yoktur. Bu bakımdan bu gibilerin okula ka
bullerinde askerlik ‘bakımından sakınca
olup, olmadığına dair askerlik şubelerinden
malûmat istemeğe lüzum yoktur.
b. Askerlik çağına girdikleri sene (19
yaşını doldurdukları yıl) okula kaydı kabul
için müracaat edenler yukarda a fıkrasın
da belirtildiği gibi okula aslî öğrenci olarak
kaydedilirler. Ancak, bugibilerin askerlik
meclisi veya idare heyetlerince alınmLş olan
kararları tadil edilmek üzere, okula kayde
dildikleri okul idarelerince askerlik şubele
rine bildirilecektir.
e. 20 ve daha yukarı bir yaşı doldur
muş olanların asker edilmeleri gerektir.
Bugibi tenden okula kaydolunmak üzere,
müracaat edenler, askere sevkedilinciye ka
dar öğrenimden geri kalmamaları için, as
ker celp sırası geldiğinde hiçbir hak iddi
asında bulunmadan askere gitmeyi kabul
ettiklerine dair muvafakatname
verenler
okula namzet olarak kaydedilirler. Bugün
lerin belgeli duruma düştüğü, belge imti
hanını vererek üst sınıfa devam etmek
hakkını kazandığı, namzet olarak
okula

Millî Eğriti m Bakanlığı Tebliğler Dergisi

15 Ekim 1962

kaydedildiği tarihleri ve nüfus cüzdanlarına
göre yazılı acık künyelerini ve ikametgâh
adreslerini belirttir belgeleri okul idarele
rince askerlik şubelerine gönderilecektir.

a. 29 yaşını doldurmamış olanlar, fa 
külte veya yüksek okuldan ikmal ettikleri
yıu içinde ihtisas, staj, doktora veya asis
tanlığa başladıklarına dair intisahettikieri
öğrenim müesseselerinden belge getirim ve
ya gönderenlerin, Askerlik Kanununun tat
bikatına dair Talimatın 35 nei madde (c)
fıkrası 1 nci paragrafı gereğince askerlik
meclisi veya idare heyetlerince eriksi yıla
terk işlemleri yapılır. Bu şekildeki işlem
29 yaşını dolduruncıya kadar her seneki
yoklamalarda tekrar edilir. Bu şekilde er
tesi yıla terkedilmiş olanlardan 29 yaşını
doldurdukları yıl içinde ihtisas, staj, dok
tora, asistanlıklarını henüz ikmal etmedik
leri anlaşıianların 6867 sayılı kanun (As.
Kanununun 35 nci madde E fıkrası) gere

8. Kayıt ve Kabul için Fakülte veya
Yüksek Okııl İdarelerine Müracaat Edecek
Lise ve Muadili Okul Mezunu Öğrencilerin
Kayıt ve Kabullerinde Askeralma Mevzuatı
Bakımından Gözönünde Tutulacak Husus
lar:
Lise ve muadili okul
mezunlarından
kaydedilmek üzere müracaat ettikleri yıl
içinde 19 yaşını doîdiurmuş veya dolduracak
olanlarla daha küçük yaşta bulunanların
fakülte veya yüksek okula kaydedilmelerin
de askeralma mevzuatı bakımından sakınca
yoktur.
Kaydedilmek üzere müracaat ettikleri
yıl içinde 20 veya daha yukarı yaşları dol
durmuş olanlardan ancak kaydedilmek
üzere müracaat ettikleri yıl içinde lise ve
muadili okuldan mezun olduğu anlaşılan
ların fakülte ve yüksek okullara kaydedil
melerinde askeralma mevzuatı bakımından
sakınca yoktur. Bu yaşlarda bakmalardan
fakülte veya yüksek okula
kaydedilmek
üzere müracaat ettikleri yıldan bir veya
daha fazla yıl önce lise ve muadili okullar
dan mezun olduğu anlaşılanların asker edil
meleri gerektiğinden bugibilerin fakülte
Veya yüksek okullara kaydedilmeleri, A s
kerlik Kanununun 93 ncü maddesine aykırı
olur.

ğince askere celp ve şevklerinin geri bıra
kılması hakkında gerekli karar, alınmak
üzere askerlik şubelerince hazırlanacak iş
lemi! evrakları As. daireleri tarafından
K. K. Mrk. D. Bşk. lığına gönderilecektir.
b. Fakülte veya yüksek okullardan me
zun oldukları yıl içinde 29 yaşını doldurmuş
veya dolduracak olanlar fakülte veya yük
sek okulu ikmal ettikleri yit içinde ihtisas,
staj, doktora veya asistanlığa başladıkları
na dair intisahettikieri veya edecekleri öğ
renim müesseselerinden askerlik şubelerine
Akseptans getiren veya gönderenlerin sağ
.

İrk muayeneleri de yaptırılmak
askerilik meclisi veya idare

9. Öğrenimlerini İkmal Eden Fakülte
ve Yüksek Okul Mezunlarından Kendi He
saplarına İhtisas, Doktora, Asistanlık ve
Tahsil Yapacak Olanlar:
Fakülte veya yüksek okul mezunların
dan kendi hesaplarına ihtisas, staj, doktora
veya asistanlık yapacak olanlardan:

askerliklerine karar

suretiyle

heyetlerince

alındıktan sonra, As.

şubelerince tekemmül ettirilecek evrakları,
6867 sayılı

kanun (As. Kanununun 35 nci

madde E fıkrası) gereğince askere celp ve
şevklerinin geri bırakılması
rekli karar

hakkında ge

alınmak üzere As. D. lerince

K. K. Mrk. D. Bşk. lığıma gönderilecektir.

u f i 't
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI K A R I LI R İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE MCTESSESE L E R E
P A R A S I Z
G O N ,D E R i L İ R .

T. C .
_______
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MA L SA N DI K L A R I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA KB UZ Mİ LLİ EĞİTİM
B A K A NL I ĞI Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
Müdürler Komisyonu Kararları:
Karar s: 405.1-359

Karar t: 21-8-11962

Konu: 1962-1963 ders yılandan itibaren
Gümüşhane İld Bayburt
İlçe
sinde bir Erkek Sanat Enstitü
sü açılması h.

J

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdür
lüğünün 30 Temmuz 1962 tarihli ve 9922
sayılı teklif yazısı
incelendi; işin gereği
düşünüldü:
1962-1963 ders yılından itibaren Günıüşhane İli Bayburt İlçesinde bir Erkek
Sanat Enstitüsü açılmasına ve gereken tes
cil muamelesi yapılmak üzere işbu kara
rımız kopyalarının Erkek Teknik Öğretim
Genel Müdürlüğünce görülerek Özlükişleri
Genel Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının
tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
21-8-1962
N. Saydam
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.

Karar s: 405.1-416

SAYI: 1226

22 EKİM 1962

CİLT: 25

Karar t: 6-9-1962

Konu: 1962-1963 ders yılından itibaren
faaliyete geçerilmek üzere Bit
lis İl Merkez İnebolu, Osmani
ye Bandırma, İlçelerinde bulu
nan Akşam Kız Sanat okulları
na, Bergama, Akşehir Özel sı
nıflı Kız Enstitülerine ilâveten
birer Kız Sanat Orta Okulları
açılması h.
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlü
ğünün 31 Ağustos 1962 tarihli ve 11246 sa
yılı teklif yazısı incelendi; işin gereği dü
şünüldü:
1962-1963 ders yılından itibaren faali
yete geçirilmek üzere, Bitlis, îli Merkez
İnebolu, Osmaniye ve Bandırma İlçelerin
de bulunan Akşam Kız Sanat Okullarına;
Bergama, Akşehir Özel sınıflı Kız Enstitü
lerine ilâveten birer Kız Sanat Orta okulu
açılması ve gereken tescil muamelesi yapıl
mak üzere işbu kararımız
kopyalarmın
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce
görülerek Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne
tevdiine karar verildi.
îş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
6-9-1962
N. Saydam
Millî Eğitim Bakam y.

Karar s: 405.1-424

kaydedilecek ve Millî Eğitim Müdürünün
teklifi, İl Daimî Encümenin karan ile, ge
çen yıldan kalan ve bu maksatla Valiliği
niz bütçesine konulmuş bulunan
ödenek
lerle birleştirilerek, yalnız bu ders yılında
açılacak olan halk dersanelerinde çalışan
öğretmenlerin ve bu dersanelerin faaliyet
te bulunduğu okul müdürlerinin ücretlerine
harcanacak, dersanelerin ısıtma, aydınlat
ma ve diğer giderleri mahallen karşılana
caktır .

Karar t: 13-9-1962

Konu: Ankara - Yenimahalle Kız ve Erkek
Liselerinin 1962 - 1963 ders yı
lından itibaren Karma Liseler
haline getirilmesi ve şimdiki
Kız Lisesinin (Yenimahalle Li
sesi) Erkek Lisesinin ise (27
Aralık Lisesi) adlıariyle adlan
dırılmaları h.
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün
5 Eylül 1962 tarihli ve 8576 sayılı teklif
yazısiyle ilişikleri incelendi; işin gereği
düşünüldü:
Ankara - Yenimahalle Kız ve Erkek
Liselerinin görülen ihtiyaç karşısından ve
teklif •veçhile 1962 - 1963 ders yılından iti
baren karma İdseler haline getirilmeleri
ve şimdiki Kız Lisesinin (Yenimahalle Li
sesi), Erkek Lisesinin ise (27 Aralık Lise
si ) adiariyle adlandırılması;
Uygun olacağına ve gereken tescil mu
amelesi yapılmak üzere işbu kararımız kop
yalarının Orta Öğretim Genel Müdürlüğün
ce görülerek Özlük İşleri Genel Müdürlü
ğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
13-9-1962
N. Saydam
Millî Eğitim Bakam y.

G E N E L G E L E R :
HALK EĞİTİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ödenek-Donatım
G. 125/2564

25-9-1962

6037
Konu: Halk dersaneleri ve gönderile
cek yardım ödeneği h.
VALİLİKLERE
1 — 1962-1963 öğretim yılında açıla
cak halk dersanelerinde çalışan öğretmen
lerin ve bu dersanelerin faaliyette bulun
duğu okul müdürlerinin ücretlerinin karşı
lanmasına yardım olmak üzere Bakanlığı
mız 1962 yılı bütçesinin 613. faslından (....)
liralık ödDnek İliniz Defterdarlık Sayman
lık Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
2 — Bu ödenek, Özel Saymanlık Müdürlüğü’nce Defterdarlık
Saymanlık Mü
dürlüğünden teslim alınarak 1962 yılı Özel
Saymanlık bütçesinde bu maksatla açılmış
bulunan veya açılacak olan bir fasla gelir

3 — Bu ödenekten 1963 yılı Şubat ayı
sonuna kadar
harcanamıyan bir miktar
kalırsa, yine aynı maksada harcanmak üze
re 1963 malî yılına devredilerek bütçeye
alınacak ve durum Bakanlığımıza bildirile
cektir.
Anılan dersaneler için geçen yıl Vali
liğinize gönderilen ödenekten bu yıla dev
redildiği bildirilen (..... ) liralık
ödenek
dikkate alınmak suretiyle İlinize, miktarı
yukarıda belirtilen, yardınım yapılması karariaştırılmı ştır.
4 — Halk dersanelerinde dörder ay sü
re ile görevlendirilecek öğretmenlere ayda
(100) er, bu dersanelerin faaliyette bulun
duğu okul müdürlerine de ayda (30) ar
liralık munzam mesai ücreti Verilmesi hu
susunda Bakanlar Kurulu’ndan karar alın
ması, Başbakanlık Makamına arzolunmuştur. Bu karar çıkıp bir örneği Valiliğinize
gönderilmeden ödeme yapılmayacaktır.
5 — Bu yıldan itilbaren halk dersanelıeri, 5 Eylül 1962 gün ve 11198 sayılı Res
mi Gazetede yayımlanan “ Halk Dersanele
ri Yönetmeliği ve Müfredat Programı” na
göre yönetilecektir.
6 — Halk dersaneleri; 2. maddede be
lirtilen ödenek durumu dikkate alınarak çok
ihtiyaç duyulan, devam ve randıman elde
edileceğine kanaat getirilen çevrelerde açı
lacaklardır.
Normal öğrenci sayısı ile açılıp da de
vam sağlanamadığı için öğrenci sayısı “ 10”
un altına düşen okullardaki halk dersameleri faal sayılmayacak, öğretmen ve müdür
ücretleri ödenmiyecektir.
Bir ilin halk dersanesi faliyetleri o il
de açılan halk dersanesi sayısı ve kayıtlı
öğrenci miktarı ile değil dersanelere başın
dan sonuna kadar devam eden ve yıl sonun
da başarı gösteren öğemci sayılarına ve bu
hususta sarf olunan para miktarına göre
I değerlendirilecetkir.

'

Buna göre az dersane ve öğretmenle
çok öğrenci yetiştirme ve verim elde etme
prensibinin kesin
olarak
gerçekleşeceği
yerlerde halk dersanelerinin
açılmasına
çalışılacaktır.
7 — Halk dersaneleri açıldıkları tarih
ten itibaren faaliyetlerinin son bulduğu
tarihe kadar Millî Eğitim Müdürleri, Halk
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Eğitimi Balkanları, İlköğretim Müfettişleri
ve İlköğretim Müdüriteri tarafından sık sık
kontrol edilecek; bu dersanelerde çalışan
öğretmen ve okul müdürlerinin
munzam
mesai ücretleri bu elemanların Millî Eği
tim Müdürlüklerine verecekleri raporlara
istinaden ödenecektir.
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Okutulduğu
sınıf
Yazarı

Kitabın Adı

Ülkeler Coğrafyası Lise II Rauf Seymen
Türkiye Coğrafyası Lise III Rauf Seymen

y a y im

m ü d ü r l ü ğ ü

Sayı: 660.809 14392

12-9-1962

6041
Konu: “ Çok Renk Problemleri” adılı eser h.

8 — Okuma-yazma durumu gelişmiş
olan il ve ilçelerimizde bilhassa (C) tipi
halk dersanelerinin açılmasına önem verile
cektir.
9 — İlinizde halk dersanelerinin açıl
dığı günden faaliyetlerinin sona erdiği
güne kadar öğrencilerinin devamını sağlıyan ve %7o oranında basan göstermeleri
ni temin eden öğütm en ve okul müdürleri
nin adlan ile öğrenci miktarlarını ve bel
ge alanların sayısını gösteren bir çizelge,
halk dersaneleri imtihanlarının yapılışını
takıbeden ay içinde Bakanlığımıza gönderi
lecektir.
10 — Bu genelge alınır alınmaz Millî
Eğitim Müdürü, Halk Eğitimi Başkanı,
İlköğretim Müfettişleri, ilköğretim Müdür
leri ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri ile
bir toplantı yaparak 6. maddelerin amaçla
rına ulaşabilmesi için alınması gereken ted
birler, öğretmen ve okul müdürleri ücretleri
dışındaki diğer masraflarının mahallen sağ
lanması hususu,dersanelere katılacaklar,okul
ve öğretmen durumları incelenecek,dersanelemn amaçlarına ulaşabilmesi için alınması
gereken tedbirler, öğretmen ve okul müdür
leri ücretleri dışındaki diğer masrafların
mahallen sağlanması hususu, dersanelere
katılacaklar, okul ve öğretmen durumları
incelenerek, dersamelerin nerelerde ve ne
miktarda açılacaklarını tesbit edeceklerdir.
11 — Bu genelge teksir olunarak birer
nüsihası, ilköğretim müfettişlerine, ilköğ
retim ve ilkokul müdürlüklerine gönderil
mek suretiyle durum bütün öğretmenlere
duyurulacak ve bu yolda işlem yapıldığı
Bakanlığımıza bildirilecetkir.
Durumun
ilgililere
duyurulması ile
yukarıda açıklanan esaslara göre alınacak
tedbir’ ve karacr hakkında Bakanlığımıza
bilgi verilmesini önemle rica ederim.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 15211

28-9-1962

Türk Matematik Demeği (Fen

6039

1962-1963 öğretim yılı ders ve yardım
cı ders kitaplarına ait 14 Mayıs 1962 ta
rih ve 1203 sayılı Tebliğler
Dergisinde
gösterilen aşağıda adı ve yazan belirtilen
kitabın ders kitabı olarak
okutulmasının
uygun görülmediğine bilgi edinilmesini ve
gereğinin yapılmasını rica ederim.

Konu: Rauf Seymen’in yazdığı “ Coğ
rafya Lise II - III” adlı kitap
lar h.
VALİLİKLERE
1962-1963 öğü tim
yılı ders ve yar
dımcı dere kitaplarına ait 14 Mayıs 1962
tarih ve 1203 sayılı Tebliğler Dergisinde
gösterilen aşağıda adı yazan belirtilen ki
tapların ders kitabı olarak okutulmalarının
uygun görülmediğine bilgi edinilmesini ve
gereğinin yapılmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar
MİM Eğitim Bakam y.

bul) tarafından yayımlanan aşağıda

adı

ıün ile Yüksek Okullar için faydalı görül
müştür.
Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı:

Fiyatı:

N. Adil Erkman
Müsteşar

Çok Renk Problemleri

180 krş.

MİM Eğitim Bakanı y.
Okutulduğu
Sınıf

Kitabın adı

Yazarı

Fizik Dersleri I

Halit Olalı Lise I

Sayı: 660.829 14390

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2-81-14396

12-9-1962

6042

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
12-9-1962

6040

Konu: “ Çocuk Yuvası” adılı derginin 5. sa
yısı h.
Kültür Yayın Limited Ortaklığı (Bah-

Konu: “ Anatomi ve Botanik
Levhaları”
ile “ Türkiye Haritası” h.
Y. Çakartaş tarafından İtalya’dan it
hal edilen aşağıda adlan ve karşılarında
fiyattan yazılı plâstik kabartma halinde
ki renkli levhaların bazı ufak imlâ ve te
rim noksanlarının Öğretmenler tarafından
düzeltilmesi şartiyle tavsiyesi uygun görülmüştür.
Nihat Adil Erkman
Müsteşar

çekapı, Türk Ticaret Barkası

Han

Kat:

4 — İstanbul) tarafından yayımlanan aşa
ğıda adı, sayısı ve fiyatı belirtilen derginin
öğrenciler tarafından okunmasında bir sa
kınca görülmemiştir.
Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini
Millî Eğitim Bakam y.
Derginin A dı:

Fiyatı:

Çocuk Yuvası sayı: 5

75 krş.

Millî Eğitim Bakam y.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

6038

Fakültesi,

ve fiyatı yazılı kitap, liselerimiz Fen Kol-

VALİLİKLERE

Millî Eğitim Bakam y.

27-9-1962

satılan,

Matematik Enstitüsü, Vezneciler — İstan

Konu: “ Fizik dersleri Lise I” adlı eser h.

Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini

Sayı: 611-15133

Bakanlığımız Yaymevlerinde

Levha Adı:

Öd
ü B
O■ 5?
ÎŞ 3 -g
X .P j£
C'J rQ
<D Ö-j
(lira)

o

g
§
ö 3

th 3

ti
x JP §

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

O
t—rQ
O tf_|
(lira)

Sayı: 660.14398
Duyu Organları Birinci Tablo
Duyu Organları İkinci Tablo
Duyu OrganlarıL Üçüncü Tablo
Duyu Organları Dördüncü Tablo
Genel Botanik
Levha I
Genel Botanik Levha II
Genel Botanik Levha III
Genel Botanik
Levha IV
Türkiye Haritası Tablo I

7. 50

125

7. 50

125

7. 50

125

7. 50

125

7. 50

125

12-9-1962

6043
Konu: “ Ayşenin Şiirleri” adlı eser h.
Ayşe Dontlu’nun yazdığı,
Muzaffer
Dontlu (Tüccar-Fethiye) yayımladığı aşa
ğıda adı ve fiyatı yazılı kitabın ilkokul ö ğ 
rencileri için ilgililere duyurulması uygun
görülmüştür.
Mehmet Arslantürk

7. 50

125

7. 50

125

7. 50

125

7. 50

125

Müsteşar Muavini
Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın A

d

-------------------------A y şenin Şiirleri

ı : -------------- —--------------Fiyatı:
200 krş.
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YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 16020

16-10-1962

6044
Konu: Kızılay Haftası ve Üye Yazma
Kampanyası h.
VALİLİKLERE
Her yıl Cumhuriyet Bayramımızla baş
layıp 4 Kasım akşamına kadar devam eden
kızılay Haftasını takiben ve Kasım ayı so
nuna kadar sürecek olan Kızılay Üye Yaz
ma Kampanyası hakkında
Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığından alman 11-10-1962
tarih ve 18349 sayılı yazının örneği aynen
aşağıya çıkarılmıştır.
Gereği gibi işlem yapılması hususunun
ilgililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
Genel Başkanlığı
No: 18349
Şubesi: Şubeler Md.

11-10-1962

Konu: Kızılay haftası ve Üye Yazma
Kampanyası h.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
ŞEHİR
Her yıl Cumhuriyet Bayramımızla
beraber başlayıp 4 Kasım akşamına kadar
devam eden “ Kızılay Haftası” münasebetiy
le Şubelerimize göndermiş olduğumuz tami
min bir suretini ekli olarak takdim ediyo
ruz.
Sulhta ve Harpte şevkat ve insanlık ide
alinin tahakkuku uğrunda
Dünya şümul
hizmet ve yardımlarda bulunan Demeğimi
zin yapmış olduğu hizmetleri bütün yurttaş
larımıza anlatmak ve bu haftamızı takiben
Kasım ayı sonuna kadar mahalli Şubeleri
mizce açılacak kampanyalarda Kızılay’a
üye yazmak suretiyle gerekli faaliyette bu
lunulacaktır.
Muhterem Bakanlıklara mensup Millî
Eğitim Müdür ve memurları ile Öğretmen
lerinin her vesile ile olduğu gibi bu faali
yetimizin de muvaffakiyetle neticelenme
sini saglıyacak kıymetli müzaharet ve yar
dımlarda bulunmalarının tavsiye buyurulmasma
müsaadelerini derin saygılarımla
arz ederim.
Dr. Şükrü Ansay
Türkiye Kızılay Demeği
Genel Başkan Vekili

TÜRKİYE K IZILAY DERNEĞİ
Genel Merkezi
Tamim Nö: 123

8-10-1962

Konu: Kızılay Haftası ve Üye yazma
kampanyası h.
Anatüzüğümüzün 128 inci ve Şubeler
Çalışma ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22
inci maddesi hükümlerine tevfikan önümüz
deki Cumhuriyet Bayramının birinci günü

_________________ _____________________Sayfa: 225

olan 29 Ekim 1962 tarihinden 4 Kasım 1962
gününe kadar bütün yurdumuzda (KIZIL
A Y HAFTASI) çalışmalarımız başlayacak
tır.

Kafilenin önünde yine öğrenciler tara
fından taşınmak suretiyle tahta veya mu
kavvalar üzerine tesbit edilmiş afişler ge
çirilecektir.

Her sene olduğu gibi bu hafta içinde
ekli olarak gönderdiğimiz programın esas
larına göre gerek Genel Merkezimiz ve ge
rekse Şubelerimiz tarafından Derneğimiz
çalışmaları hayırsever halkımıza mümkün
olan vasıtalarla anlatılacaktır.

5 — önceden hazırlanmış olan çelenkler resmigeçiti müteakip kızılay kafilesi
tarafından Cumhuriyet ve Atatürk âbide
lerine konacaktır.
6
Mümkün olan yerlerde kızılay ka
filesine asken bando veya şehir bandosu
refakat edecek, bu mümkün olmazsa davul
zurna tedarikine çalışılacaktır.

Genel Merkezimizce bu maksatla bas
tırılmakta olan broşür ve afişler de pey
derpey Şubelerimize yollanacaktır. Şubeni
ze tahsis edilen afiş adedi aşağıda göste
rilmiştir.

7 — Mahallinde çıkan gazete sahip ve
başmuharrirleri ve ayrıca eli kalem tutan
münevver zevat, Kızılay hakkında mahalli
gazetelere yazı yazmıya teşvik edilecektir.

Kızılay haftamızı takiben Şubelerimiz
çevrelerinde üye yazma ve aidat toplama
kampanyası başlıyacak ve bu faaliyet de Ka
sım ayı sonuna kadar devam edecektir.

8
Cumhuriyet Bayramı münasebe
tiyle şehir veya kasabanın muayyen yer
lerinde halk kürsüleri
konulmuş bulunu
yorsa bu kürsülerde, yoksa Şubeniz tarafın
dan münasip yerlere konacak kürsülerde,
Belediye hoperlöıünde ve okullarda Kızı
lay’ın çahşmalan
hakkında halkın alâka
^6 dikkatim çekecek ve usanç vermiyecek
konferanslar verilecektir. Bu hususta Ge
nel Merkezden gönderilen neşriyattan ve
senelik faaliyet raporlarından faydalanıla
bilir.

Sayısı 613 e baliğ olmuş bulunan Şu
belerimizin üye miktarı
memleketimizin
nüfusuna nisbetle ve ileri memleketler Kızrlhaçlarının üye sayısiyle mukayese kabul
etmiyecek derecede çok düşük bir rakkamdan ibaret bulunmaktadır. Demeğimizin
esas temelini teşkil etmesi gereken üye sa
yısının artırılmasını sağlamak ve bu hu
susta bazı tedbirleri ihtiva etmek üzere ha
zırlanmış bulunan üye sayısını artırma ta
limatının bir nüshası da ekli olarak gönderilmişttir.

0
Gerek resmigeçit gerekse konfe
ranslar Kızılayın nezaketiyle mütenasip
bir vekar ve ciddiyette yapılacak ve hiç
bir şekilde aşın hareketlere yer verilmiyecektir.
10 — Bu merasim ve çalışmalannızm
intibaları fotoğraflarla tesbit edilerek birer
nüshası Genel Merkezimize gönderilecek
tir.

Şubeniz
Muhterem
Kurulunuzca da
mahalli teamül ve hususiyetler nazan dik
kate alınarak hazırlanacak bir program da
iresinde bu Haftamızın yararlı ve lâyık ol
duğu bir şekilde kutlanmasını, üye yazma
ve aidat toplama kampanyası faaliyetleri
nizde elde edilecek neticelerin 15 Aralık
1962 tarihine kadar Genel Merkezimize bil
dirilmesini rica eder, hayırlı çalışmalarınız
da başarılar dilerim.

11 — Bunların dışında muhterem he
yetimizce faydalı görülecek sair hususlar
da derpiş edilerek lüzumlu tedbir ve tertip
ler alınabilir.

Saygılarımla,
Kızılay Üye Sayısını Artırma
Programı

Dr. Şükrü Ansay
Türkiye Kızılay Derneği
Genel Başkan Vekili

Derneğimizin esas temelini teşkil eden
üye sayısının artırılmasını ve Şubelerimi
zin kalkınmasını sağlamak için aşağıdaki
hususlar dairesinde Şubelerimiz nezdinde
rasyonel bir gayret ve mesai sarfedilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir.

1962 Yılı Kızılay Haftası Kutlama
Programı
1 — Gönderilen afişlerimiz Şubeniz
çevresindeki nahiye ve köylere zamanında
tevzi edilerek 28-10-1962 günü, halkın gö
rebileceği münasip yerlere asılacaktır.
- Mağaza ve dükkân vitrinleri Kızılay
Bayrakları ve Kızılayın yardımını canlan
dıran afiş ve mankenlerle süslenecektir.
3 — Cumhuriyet Bayramında yapıl
makta olan resmi geçitlere aşağıdaki şekil
lerde iştirak edilecektir.
a) Bir veya müteaddit kamyon üzerin
de kırmızı beyaz kumaş veya kâğıttan Kı
zılay alâmeti ve Hemşireyi tasvir eden öğ
renci kızlardan mürekkep canlı tablolar.
b) Ellerinde kızılay bayrakları olduğu
halde mümkün olduğu kadar kalabalık okul
öğrencilerinden mürekkep bir kafile.
c) Kızılay Şube ve İdare Heyetinde va
zife alan kıymetli zevat başta olmak üzere
Kızılay üyelerinden kabil olduğu kadar bü
yük bir topluluk ile yapılacaktır.
4 — Cumhuriyet Bayramı münasebe
tiyle resmi geçit yapılması mutat ve müm
kün olmayan yerlerde a, b, c, fıkralarında
beliıftilen hususlar Cemiyetimiz tarafından
yapılacaktır.

1 — Şube sınırlan dahilinde mevcut
mülki ve askerî âmirlerle resmi veya hu
susi daireye ve Müesseseler Müdiram, Me
nim, Öğretmen, Tüccar, Esnaf, Sanatkâr,
I Çiftçi gibi muhtelif meslek erbabından ma
hallin itimat ve sevgisini kazanmış kimse| İ d e görüşüp onlara Kızılayın fiili hizmet
| ve yardımlarını konferans şeklinde ve mev
cut neşriyat ve propaganda vasıtalarımız
dan istifade etmek suretiyle izah etmek ve
bu sayede vatandaşların kalplerine Kızılay
sevgisini aşılamak,

;

2 — Cemiyefcçilik mâna ve ruhuna uy
gun olarak yapılacak olan Kızılaycılık pro
pagandasından sonra vatandaşlar arasın
dan Kızıiaya üye kaydetmeğe ve bunların
aidatlarım toplamağa yardım edecek kim
selerle (Kızılay üyesini arttırma gönüllü
ekipleri) teşkilâtım kurmak,
3 — Şubelerin bulundukları Vilâyet ve
Kaza merkezleriyle bütün köyleri mahalle
mahalle ve lüzumu takdirinde sokak sokak
tesbit etmek suretiyle buralardaki ev, dük
kân, fabrika, imalathane, resmi ve hususi
daire miktarını bir deftere kaydetmek,
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4 — Maili şartlara ve nüfus kesafetine
nazaran kayıt edilecek üye adedini tesbit
edip bunun tahakkukunu temine çalışmak,

MİLLÎ EĞİTİM

Sayı: 616.1241-14751

19-9-1962

Konu: “ Ticarî
Bilgiler ve Muhasebe
adlı eser h.
Doç. Jale Sihay
“ iktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi
Muhasebe ve İşletme
İktisadi Kürsüsü— Ankara” tarafmadn yazı
lan aşağıda adı,fiyatı ve satış adresleri yazı
lı kitabın Ticaret öğretmen Okulları öğrenci
leri için bir müracaat kitabı olarak kabulü
uygun görülmüştür.

6 — Evde, dükkânda bulunamayan veya
ziyaret sırasında parası olmamak gibi se
beplerle üye aidatının tahsili mümkün olamıyan ahvalde kampanya müddetinin sonu
olan 30 Kasıma kadar bu kimselere müte
akip ziyaretler yapılarak üye kaydı işinin
tekemmülüne çalışmak,

yetle ve ciddiyetle tatbik

edeceklerine tam

kanaat getirdikten sonra tayin edilecek bir
günde müsait bir salonda toplanarak kendi
lerine hareket tarzlarını izah etmek ve ay
rıca vâki olabilecek sualleri

cevaplandır

mak,
9 — Bu ekiplerin vazifeleri bittiği za
man Şube binasında toplanarak ne kadar

nüshasının fiyatı (150) kuruştur. Yan cildi
abone (6) liradır. Öğretmen ve öğrenciler
için yıllık abone (10) lira, yan cildin bedeli
(5) liradır.
2 — Abone bedellerinin Millî

Eğitim

vasıtasiyle: (*) (T. C. Ziraat Bankası An

Fiyatı

kara Merkez Müdürlüğündeki 3803 No. lu
câri hesaba) yollanması ve

Ticari Bilgiler ve Muhasebe

30 lira

açık

adresli

abone listelerinin (Millî Eğitim Bakanlığı
Yayım Müdürlüğü Dergi Bürosu
Şehit Teğmen İhsan

Berkalp Kitabevi Ulus — Ankara
Akba Kitabevi Ulus — Ankara
İnkilâp ve Aka Kitabevleri Kollektif Şir
keti, Ankara Cad. No: 95 — İstanbul

Kalmaz

Şefliği

Caddesi —

Ankara) adresinden gönderilmesi.
3 — Listelerde abonelerin adlan, okul
adresleri ve bilhassa posta teşkilâtı

bulu

nup bulunmadığı bildirilmesi.
j

4 — Abone paralanmn Ziraat Bankası

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-14760

19-9-1960

bulunan yerlerde bu Banka vasıtasiyle, bulunmıyan yerlerde ise

6046

posta

vasıtasiyle,

dairemize yollanması.

Konu: “ Deli İbrahim” adi eser h.
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinde
satılan, Haldun Marlalı (68. Sokak No: 20/1
Bahçelievler — Ankara) tarafından yayım
lanan aşağıda adı ve fiyatı vazıh kitabın
orta dereceli okul öğrencilerine tavsiyesi
uygun görülmüştür.

üye kaydettiklerini ve ne miktar aidat tah
sil ettikleri, sarfettikleri makbuzlarla elle

Müsteşar Muavini

5 — Bazı

yerlerden

yalnız

paralar,

bazı yerlerden ise sadece listeler

yollan

makta; bu hal abonelerin

dergilerini

al

mamalarına ve dolayısiyle lüzumsuz yazış
malara sebebiyet

verilmektedir.

Abone-

kaydma yukarıda belirtilen hususlara dik
kat buyuru İması bilhassa rica olunur.

Millî Eğitim Bakam y.

rinde kalan makbuzlar Şube Yönetim Ku
Kitabın adı

Fiyatı

(*) T. C. Ziraat Bakansı şubelerinden
yollanacak

lerek ait olduğu kayıtlara intikal ettiril
Deli İbrahim
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dir. Bu cildin abone bedeli (12) liradır. Bir
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rulu huzurunda bir mazbata ile tesbit edi

cildinin abone kayıtlarına devam edilmek-

Memurluklan eliyle toplanıp mahallî banka

Kitabın adı

7 — Şubece kampanya başlamadan ev
vel kaydedilmiş bulunan ve Şube üye defte
rine ismi mevcut olan üyelerden aidatları
5 liradan dun olanların aidat miktarları
ikmal edilmek suretiyle üyelik durumları
nın tamamlatılması,

bunların bu husustaki programı ehemmi

1 — İlk Öğretim Gazetesinin 28 inci

Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini

Satış adresleri

edilecek ekipler noksansız tesbit olunarak

VE
İLKÖĞRETİM MÜDÜRLÜKLERİNE

6045

5 — Şubelerimizde ihtiyaca kâfi ge
lecek miktarda muhtelif kıymetlerde aidat
makbuzları bulundurulmasını .temin edecek
ikinci maddede mevzubahis ekiplerden ay
rılacak heyetlere evvelâ şehir ve kasabalar
dan başlamak üzere birer mıntıka tesbit
edip lüzumu kadar makbuz ve taahhüt va
rakları beraberlerinde olduğu halde bu he
yetlerin yine mahallin hususiyetlerine uy
gun bir şekilde mıntıkalarında dolaşmala
rını sağlamak,

8 — Her çalışma mıntıkasına memur

MÜDÜRLÜKLERİNE

500 Kr.

paralardan

yollama

ücreti

alınmaz.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR.
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(Bu dergi 24-10-1962 tarihinde basılmıştır.)

M

«

"

1

ANKARA — MÎLLÎ EĞÎTÎM BASIMEVİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYIM
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HER HAFTA P A 
ZARTESİ GÜNL ER İ ÇIKARILIR. İ L
GİLİ MAKAM VE M D E S S E S E L E R E
P ARAS I Z
GÖNDE R İ L İ R .

T. C .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 0 K UR UŞ T U R.
AB ON E
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK M AK BU Z M İL LÎ EĞİTİM
bakanliği yayim m ü d ü r l ü ğ ü n e

G Ö N D E R İ L

M E L i D İ R.

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

29 EKİM 1962

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:
Karar s: 224

Karar İt: 27-9-1962

Konu: İskenderun Özel Kırhanlar İlkoku
lunun 4. sınıfının denkliği h.
Daha önce 1,2 ve 3. sınıflarının denkli
ği kabul edilmiş bulunan İskenderun Özel
Kırhanlar Ana ve İlkokulunun ilk kısım 4.
sınıfının da resmi ilkokullarımız m aynı sı
nıflarına denk sayılması, özel okullar Genel
Müdürlüğünün 20-8-1962 tarihli ve
1123
sayılı teklif yazısı ile 24-5-1962 tarihli tef
tiş raporu üzerine, uygun görülerek keyfi
yetin Bakanlık Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur
26-9-1962
İmza
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.

Karar s: 226

Karar t: 27-9-1962

Konu: Eğitim Enstitüsü yönetmeliğinin 3.
maddesinin değiştirilmesi h.
Öğretmen okulları genel Müdürlüğü
nün 25 Ağustos 1962 tarih ve 3382 sayılı
yazılan dikkate alınarak, Eğitim Enstitü
sü yönetmeliğinin 3. maddesinin bağlı ör
neğine göre değiştirilmesi hususunun Ba
kanlık Yüksek Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Uygundur
127-9-1962
İmza
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
EĞİTİM ENSTİTÜLERİ
YÖNETMELİĞİNİN 3. MADDESİ
AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
Madde 3 — Pedagoji, Resim - İş, Be
den Eğitimi, Müzik ve Yabancı Dil Bölüm
lerinin öğrencileri, mezun olduktan sonra
lüzumunda öğretmenliğini yapmak üzere,
ayrıca bir yardımcı derse dicvam edip im
tihanlarını vermeye mecburdurlar.
YARDIMCI DERSLER ŞUNLARDIR:
Pedagoji Bölümü İçin: Türkçe, Re
sim - İş, Beden Eğitimi, Müzik, Sağlık Eği
timi, Evişleri (Kız öğrenciler için)
Resim - İş Bölümü için: Türkçe, Beden
Eğitimi, Müzik, Yabancı Dil, Evişleri (Kız
öğrenciler için)
Beden Eğitimi Bölümü için: Türkçe,
R esim -İş, Tabiat Bilgisi, Müzik, Yabancı

Diil, Sağlık Eğitimi, Evişleri (kız öğrenci
ler için)
Müzik Bölümü için: Türkçe, Beden
Eğitimi, Resim - İş, Yabancı Dil, Evişleri
(kız öğrenciler için)
Yabancı Dil Bölümü için: Türkçe
Tarım Bölümü için: Yabancı Dil, Ta
biat Bilgisi, Kimya, Beden Eğitimi, Re
sim - İş, Evişleri (kız öğrenciler için)
Dzıvam edilmesi gereken yardımcı ders,
ilgili öğrencinin isteği, yapılacak yoklama
ların neticesi ve ihtiyaç gözönünde tutula
rak enstitüsü idaresince derslere başlandı
ğı tarihi takibeden biray içinde tayin olunup
ilgili öğrenciye bildirilecektir.
Fen Bölümü öğrencilerine, Tabiiye ve
Matematik derslerinde, ortaokulların Ta
rım ve Ticaret derslerini Okutma ehliyeti
kazandırılır.

Karar s: 230

Karar t: 4-10-1962

Konu: Erkek Teknik öğretim okulu yayın
yönetmeliğinin 20. maddesinin de
ğiştirilmesi h.
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdür
lüğünün 21-6-1962 gün ve 7811 sayılı ya
zısı üzerine, Erkek Eeknik öğretmen okulu
yayın yönetmeliğinin 20. maddesinin ilişik
şekilde değiştirilmesi hususunun Bakanlık
Makamının tasviplerine sunulması karar
laştırıldı.
Uygundur
28-9-1962
İmza
Nihat Saydam
Millî Eğitim Bakam y.
Madde 20 — Telif veya tercüme edilip
öğretmenler kurulunca basılmasına karar
verilen ders kitaplarının standart
beher
sayfasına (12,) yardımcı ders kitaplarının
(10) Lira telif hakkı, tercüme eserlerihkine
(8) lira tercüme hakkı verilir.

Karar s: 236

Karar t: 10-10-1962

Konu: İstanbul Teknik Okulu Öğretim Yö
netmeliği h.
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdür
lüğünün 8 Mayıs 1962 tarih ve 5938 sayılı
teklif yazısı üzerine yeniden hazırlanan İs
tanbul Teknik Okulu Öğretim Yönetmeli
ğinin ilişik örneğine göre kabulü hususu
nun Bakanlık Makamının tasviplerine arzı
kararlaştı.
Uygundur
10-10-1962
İmza
Nihat Saydam
Millî Eğitim Bakam' y.

SAYI: 1227
İSTANBUL TEKNİK OKULU
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
GENEL HÜKÜMLER:
Madde 1 — İstanbul Teknik Okulu,
Mühendis ve Mimar yetiştiren bir yüksek
öğretim ve araştırma kurumudur. öğretim
süresi 4 yıldır.
Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar
yetiştiren ihtisas bölümü 4 yıllık mühen
dislik öğrenimi üzerine kurulmuş olup öğ
retim süresi en az 1 yıldır. İhtisas bölümü
özel yönetmeliğine göre öğretim yapar.
Madde 2 — İstanbul Teknik Okulun
da; Bakanlıkça kabul edilen programlara
göre öğretim yapan çeşitli şubeler bulunur.
Madde 3 — Bir öğretim yılı 15
talık ıkı yarıyıla ayrılır. Birinci
Ekim ayının üçüncü Pazartesi günü
İki yarıyıl arasında üç haftalık bir
| me tatili verilir.

er haf
yarıyıl
başlar.
dinlen-

Madde 4 — Öğretim; ders vermek, yok
lama yapmak, uygulama, araştırma, resim
ve proje, lâboratuvar, atelye, çalışmaları,
teknik geziler yaptırmak ve rapor yazdır
mak suretiyle sağlama*. Dersler haftalık
ders programlarında gösterilen saatlarda
gereğine göre sınıflarda, 1âboratuvarlarda,
kolleksiyon yerlerinde, fabrikalarda, mües
seseler ve şantiyelerde ilgili öğretmenler
tarafından verilir.
Madde 5 — Günde 45 er dakikadan en
çok 8 saat ders okutulur. Haftanın bir yarım
günü konferanslara, teknik gezilere veya
| spor çalışmalarına ayrılır.
Madde 6 — Öğretmenler, bir öğretim
yılı içinde, ders saati arının toplamının üç
te birini geçmemek şartiyle, bazı konulan
yardımcılarına verdirebilirler. Öğretmeni
bulunmayan derslerin asistanlar tarafından
okuttum’ması, ilgili şube kumlunun kararı
ve bu kararın okul kura1unca onarılması
suresiv1e mümkün olur. Ders uygulama]arı
ilgili öğretmenin kontrolü altmda asistan
lar tarafından yaptırılabilir.
Madde 7 — Projesi olan dersler için,
öğrenctere, ders yılı içinde, öğretmen ve
yardımcılarının kontrolü altında ve belirli
saat1arda en az birer proje yaptırılır. An
cak birden fazla proje yaptırılması halinde
bir evvelki projede basan sağlanmadıkça
öğretmen bu gibi öğrencileri müteakip pro
jeye başlatmayabilir.
Madde 8 — Öğrencilerin imtihanlarda,
yoklama ve her türlü çalışmalardaki yete
neği 10 üzerinden tam sayı ile değerlendi
rilir.
Madde 9 — İngilizce, Almanca, Fran
sızca ve İtalyanca dillerinden birini veya
hut okul kumlunun uygun görmesiyle Ba
kanlıkça kararlaştırılan diğer bir yabancı
dili okulun sağladığı yabancı dil bilgisi de-

Sayfa: 228
recesinde bildiğini ileri sürenler için her
öğretim yılı başında yabancı dilden bir
muafiyet imtihanı açılır.
Bu imtihanlarda basan gösterenler,
başarı gösterdikleri öğretim yılından iti
baren, bütün öğrenim süresince
yabancı
dil derslerine girmekten ve yabacı dilin sı
nıf imtihanlarım vermekten muaf, tutulur
lar. Bu gibilerin bundan sonraki yallarda,
dil dersinden sınıf geçme notu, muafiyet
imtihanlarında aldığı not olarak hesaba ka
tılır.
Bundan gayri, her öğretim yılı başında
her sınıf için, okulda okutulan yabancı dil
lerden birer, "‘Sınıf muafiyet imtihanı” açı
lır. Bu imtihanda başarı gösteren öğrenci,
bulunduğu sınıfın yabancı dil derslerinden
muaf sayılır ve aldığı not, öğlencinin o sı
nıfa ait yabancı dil sınıf geçme notu ola
rak kabul edilir.
Madde 10 — Öğrencilerin, şubeler ara
sında, şube değiştirme dilekleri ilgili şube
kurullarının karan gözönünde tutularak
okul kurulunca karara bağlanır.
YILİÇİ NOTU:
Madde 11 — Her yanyılda her dersten
en az bir yoklama yapılır. Yoklamanın
şekli ve zamanı dersin öğretmeni tarafın
dan tayin edilir ve lüzum görülürse öğren
cilere bildirilir. Bu yoklamalarda bulunma
yan öğrencilerin mazeretlerini kabul edip
etmemek ders öğretmenine aittir.
Öğretmenler, ders kesimi tarihinden
bir hafta önce, yıl içinde yapılan yoklama
ların neticelerini, öğrencilerin derse deva
mının ve yaptırılan derse bağlı proje, resim
ve lâboratuvar raporlariyle yer üzerindeki
tatbikata ait çalışma raporları ve bunlarla
ilgili ödevlere takdir edilen notlan nazarı
itibare alarak tesbit edecekleri bir yıliçi no
tunu idareye verirler ve notu öğrencilere
;
de duyururlar. Aynıca öğrencilerin birinci yarıyıl sonundaki basan durumları da öğ 
retmenler tarafından kendilerine uygun gö
rülecek şekilde bildirilir.
Resmi, projesi, lâboratuvan ve tatbi
katı olan derslerin bu türlü çalışmalan ders
le beraber bir bütün teşkil eder. Ancak,
derse bağlı bu gibi çalışmalardan şube ku
rullarınca gerekli görülecek ve okul kuru
lunca kararlaştırılacak olanlar müstakil
birer ders gibi nazarı itibare alınabilir.
Bu hususta şube kurullannca yapıla
cak değişikliklerin öğretim yılı başından
evvel kar ar1aştırılma sı ve öğrencilere duyu
rulması gerektir.
Madde 12 — Bir öğretim yılı içinde üç
genel imtihan dönemi vardır. Birinci dö
nem, yalnız ilk yarıyılda sonra ermiş olan
derslere mahsus olup üç haftalık dinlenme
tatilinin son haftası içinde yapılır. İkinci
dönem ikinci yarıyılın sona ermesinden bir
hafta sonra başlar ve üç hafta sürer. Üçün
cü dönem Eylül ayının ikinci Pazartesi gü
nü başlar ve iki hafta sürer.
Madde 13 — Bir dersin genel imtiha
nına girebilmek için:
a) Bu derse bağlı proje, resim ve lâbo
ratuvar raporlan ile her türlü tatbikat ra
porlarının ve bunlarla ilgili ödevlerin bu
dersin ders kesimi tarihini geçmemek şar
kiyle, ilgili öğretmenin tesbit edeceği güne
kadar teslim edilmiş ve ders öğretmeni ta
rafından kabule şayan görülmüş olması.
b) Bu derse ait yıliçi notunun 4 den
aşağı olmaması,

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
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c)
Bu derse, bunun yarıyıl veya bütün
yıl süreli oluşuna göre, bir yarıyıl veya öğ
retim yılı süresince okutulan ders saatleri
toplamının rapora dayak sağlık . özürleri
dahil dörtte birinden fazla devamsızlık ya
pılmamış olması, şarttır.
Madde 14 — Öğrenciler bir öğretim
yık içinde her bir dersin genel imtihanına,
en çok iki dönemde katılabihrler. Birinci
girdiği dönemde kazandığı not müktesep
hakkı sayılmak şartiyle, istiyen öğrenci not
artırmak üzere ikinci imtihana katılabilir.
Ancak, müstakil sayılan proje derslerine bu
hüküm tatbik edilmez.
Madde 15 — Genel imtihanlar, yazılı
veya sözlü, yahut hem yazık, hem sözlü
olarak yapılır. Her dersin imtihan şekli der
sin öğretmeni tarafından kararlaştınkr ve
genel imtihanların başlama tarihinden bir
ay önce idarece ikan edikr.
Madde 16 — Her genel imtihan döne
minden en az bir hafta önce her dersin
imtihan günü ilân olunur. Bir günde bitirilemiyen sözlü imtihanlara ertesi gün de
vam edilir. Yazılı imtihanlarda, soruların
öğrencilere verilmesine başlandığı anda,
her ne sebeple olursa olsun, imtihan yarin
de bulunmayan öğrenci o imtihana giremez.
Madde 17 — Genel imtihanlar, okul
müdürlüğünce seçilip, çağrılan ayırtman
larla dersin öğretmeninden müteşekkil bir
komisyon huzurunda yapıkr. Bu ayırtman
ların herhangi bk’ sebeple imtihan için ta
yin olunan saatte okulda
bulunmamaları
halinde, okul müdürü tarafından başka
ayırtman seçilir veya okul müdürünün uy
gun görmesiyle imtihana, varsa yardımcı
ve asistan da beraber olmak üzere, başla
nır ve devam edikr.

nıfta temel ölçüye dahil edilmeyen ve yal
nız genel imtihan konusu olarak var sayı
lan müstakil bir ders gibidir.
Öğrencinin bu dersten
başarısızlığı,
13. maddenin a b fıkraları gereğince bu
dersin genel imtihanına girememekten ileri
gelmişse, ilgik öğrenci, bir üst sınıfta ders
öğretmeni ile temas ederek, en erken birin
ci yarıyıl içinde olmak üzere, 13. madde
nin a ve b fıkraları hükümlerini yerine ge
tirmeğe mecburdur. Ancak, müstakil sayı
lan proje derslerinden borçlu olarak üst sı
nıfa devam eden öğrenciler bu ders için 13.
maddede yazık hükümleri yerine getirme
dikçe aynı dersin üst sınıfa ait proje çalış
malarına başlıyamazlar.
Bu şartlan gerçekleştiren borçlu öğren
ciler, üst sınıfta bu dersin imtihanına, üç
dönemden herhangi ikisinde katılabilirler.
Bu gibi öğrenciler sorumlu oldukları
bu dersin imtihanında başarı göstermedik
çe bulunduktan sınıfın genel imtihanlarına
katılamazlar.
Borçlu olduğu dersin imtihanım üst
sınıfta başaramayan örenciler devam ettik
leri sınıfta borçlan baki kalmak üzere dön
müş sayılırlar.

SINIF GEÇME NOTU:

Madde 23 — Sınıfta kalanlar bulunduklan sınıfı aşağıdaki esaslara göre tek
rar ederler.

Madde 18 — Bir dersin sınıf geçme
notu yıliçi notu ile genel imtihan notunun
ortalamasıdır. Ortalama hesabında yarım
notlar tam notu yükseltikr. Genel imtihanı
hem yazılı hem sözlü olan derslerin genel
imtihan notu yazılı ve sözlü imtihanların
neticesi olarak öğretmen tarafından tek not
halinde takdir edikr.
Madde 19 — Herhangi bir dersten ba
şarılı sayılmak için sınıf geçme ve genel
imtihan notlarının en az (5) er olması lâ
zımdır.
TEMEL ÖLÇÜ:
Madde 20 — Her sınıfta okutulan ders
ler sayısının altı katı (Temel ölçü) dür.
SINIF GEÇME:
Madde 21 — Bir öğrencinin sınıf geçe
bilmesi için:
a) Her dersin genel imtihan ve sınıf
geçme notlarının en az 5 olması,
b) o sınıfa ait derslerin sınıf geçme
notlan toplamının en az temel ölçüye eşit
oliması, lâzımdır.
Şu kadar ki, son sınıftan gayri olan
sınıflarda temel ölçüyü doldurmakla bera
ber yalnız bir dersten genel imtihana gir
memek veya girememek suretiyle sıfta ka
lan öğrencinin bir üst sınıfa devamına mü
saade edilir. Temel ölçü hesabında bu der
sin sınıf geçme notu, 5 olarak kabul edikr.
Fazla olan sınıf geçme notları bu hesapta
müktesep hak sayılır.
Öğrencinin bu derse ait yıliçi notu en
az 4 ise, bu ders ilgili öğrenci için, üst sı

SINIFTA K ALM A:
Madde 22 — Aşağıdaki hallerden her
hangi biriyle karşılaşan öğrenci sınıfta ka
lır:
a) Birden fazla dersin genel imtihanı
na girme hakkını kazanamamak,
ib) Temel ölçüyü dolduramamak,
c)
Birden fazla dersin genel imtihanı
na girmek veya girememek suretiyle ba
şarı sağlıyamamak.
SINIFI TEKRARLAM A:

a) Birinci sınıftaki öğrenciler 22. mad
dede yazılı hallerin herhangi birinin hük
mü dolayısiyle sınıfta kaldıkları takdirde,
normal öğrenciler gibi o sınıfta okutulan
bütün dersleri, ikinci defa olarak tekrar
devam ederek okurlar.
b) ikinci, üçüncü ve son sınıftaki öğ
renciler basan sağlıyamadığı ders sayısı
(üç) den fazla olmamak şartiyle basan gös
terdikleri derslerden muaf sayılırlar. An
cak, sınıfta kalma temel ölçüyü dolduramamaktan ileri gelmişse bu gibiler ertesi yıl,
bu maddenin (d) fıkrasının sağladığı im
kânlardan faydalanarak notlarını artırır
lar.
Başarı gösteremediği derslerin sayısı
üçten fazla olmadığı için diğer derslerden
muaf sayılan öğrenciler, derslerin mahiye
ti, öğrenci ve velisinin isteği dikkate alı
narak verilecek okul kurulu karariyle o
derslere yıl içinde devam ettirilmek veya
etrilmemek suretiyle
genel imtihanlara
girerler.
13. Madde hükümlerini yerine getir
mekle beraber genel imtihanlarda en çok
üç dersten başarı gösterememek suretiyle
sınıfta kalanlar tekrarladıkları sınıfta bu
derslerin genel imtihanlarına katılmak zo
rundadırlar. Bu derslerin sınıf geçme not
larının hesabında yıliçi notu olarak daha
evvel kazanılmış notlar esas alınır.
13. Maddenin a ve b fıkrası hükümle
rinin tamamım veya bir kısmım yerine getiremiyerek genel imtihanlara giremedi
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ğinden sınıfta kalan öğrenciler bu dersler
için noksan kalanlarım, ders öğretmeninin
uygun göreceği şekilde tamamlamakla yü
kümlü tutulurlar.
d)
Genel imtihana katılmış olduğu
derslerin yrliçi notunu artırma isteyenler
ders yılı başmda bir dilekçe ile idareye
başvurarak bu derse yeniden devam edip
yeni bir yıliçi notu alabilirler.
Müstakil sayılan proje dersleri hariç
olmak üzere geçtikleri derslere ait genel
imtihan notlarım atırmak isteyenler de
bu derslerin genel imtihanlarına, en çok
iki dönemde olmak üzere katılabilirler. Her
iki halde de evvelce kazanılmış olan notlar
müktesep hak sayılır.
PRATİK ÇALIŞMALAR:
Madde 24 — Her öğrenci öğrenimi sı
rasında 36 şar iş günlük üç dönem pratik
çalışma yapar. Dördüncü sınıfta öğrenime
devam edebilmek için bu çalışmalardan en
az birinin yapılmış ve ilgili şubenin “ Pra
tik çalışmaları inceleme komisyonu” tara
fından kabul edilmiş olması şarttır.
Pratik çalışmaların yapılması ile ilgi
li esaslar okulca hazırlanan bir iç yönet
melikte bitirtilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Madde 30 — Sağlık özürleri sebebiyle
okula devam edemedikleri veya imtihana
giremedikleri için sınıfta kalan öğrencile
rin durumlarım belirten rapor okul kuru
lunca incelenir. Kurul bu durumdaki öğren
cinin sınıfta kalması keyfiyetinin özüre da
yanıp dayanmadığına karar verir. Ancak,
okula devamına engel olan özürünü devam
sızlığa başladığı tarihten en geç 15 gün
sonraya kadar okula bildirmeyen ve özür
raporu okul kurulunun tayin ettiği şartla
ra uymayan öğrenciler bu madde hükmün
den faydalanamazlar.

Madde 31 — Öğrenimini pratikleriyle
birlikte bitirenlere devam ettikleri şubeyi
ve okula giriş çıkış tarihlerini belirten Mü
hendislik veya Mimarlık Diploması verilir.
Madde 32 — Bu yönetmelik 10
1962 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekim

Geçici Madde: Bu yönetmeliğin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren “ İstanbul
Teknik Okulu Yönetmeliği” nin 1-48 numa
ralı maddelerinin hepsi yürürlükten kaldıdınlmıştır.

M ü d ü r le r

Madde 26 — Eksik kalmış pratiklerini
tamamlamayan veya gönderildiği pratiği
başaramıyan öğrenci bunları son sınıf im
tihanlarından sonra tamamlamak veya başarmcaya kadar tekrar etmek zorundadır.
Ancak, pratiklerini tamamlamak durumun
da oldukları için okulla ilgileri devam eden
son sınıf öğrencileri, teorik öğrenimi ta
mamladığı genel imtihan dönemi sonunda
itibaren en çok borçlan olan pratik süresi
zarfında pratiklerini tamamlamazlarsa as
kerlikten erteleme ve paso alma gibi öğ
renci haklarından faydalandmlmazlar.

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlü
ğünün 14-9-1962 tarihli ve 11765 sayılı tek
lif yazısiyle ilişikleri incelendi; işin gereği
düşünüldü.

K o m isy o n u

Karar s: 405-1-460

K a r a r la r ı:

Karar t: 13-9-1962

Konu: Tunceli İli, Ürgüp, Taşköprü, Bor
nova İlçelerinde 1962-1963 ders yı
lından itibaren faaliyete geçirilmek
üzere birer Akşam Kız Sanat Oku
lu açılması h:

1962-1963 ders yılından itibaren faali
yete geçirilmek üzere Tunceli İli, Ürgüp,
Taşköprü, Bornava İlçelerinde birer Akşam
Kız Sanat Okulu açılmasına ve gereken tes
cil muamelesi yapılmak üzere işbu kararı
mız kopyalarının Teknik Öğretim
Genel
Müdürlüğünce görülerek özlük İşleri Genel
Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık
sunulur.

Makamının

tastiklerine

Uygundur
20-9-1962
Millî Eğrim Bakam y.

Karar s: 405-1-461

Karar t: 13-9-1962

OKULDAN ÇIKARMA:
Madde 29 — Okul kurulunun kabul
edeceği sağlık özüründen başka her ne se
beple olursa olsun:
a) Okulun herhangi bir sınıfında iki
yıl üst üste sınıfta kalan,
b) Disiplin yönetmeliğine göre okuldan
kesin çıkarma cezası alan, öğrenciler okul
dan çıkarılır.
Ancak, son sınıfta temel ölçüyü doldur
makla beraber, ikinci yılsonunda en çok bir
dersten başarısız duruma girmiş olanlara
bu maddenin a fıkrası tatbik edilmez.
Bu gibi öğrencilerin bu derslerden ba
şarı gösterinceye kadar, okulla
ilişikleri
devam etmekle beraber öğrencilik hakları
devam etmez.

Müdürlüğünce görülerek Özlük İşleri Genel
Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının tastiklerine
sunulur.
Uygundur
20-9-1962
¡Millî Eğitim Bakanı

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Şubesi: Personel

MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ BİTİRME:

Madde 25 — Pratik çalışma süresini
doktor raporu ile belgelendirilmiş bir özürü yüzünden dahi olsa tamamlamamış veya
tamamlayamamış olanlar noksan çalıştık
ları günleri tamamlamaya mecburdurlar.
Ancak, noksanlıklar bütün sürenin yüzde
onunda az ise bu pratiği noksan olarak ka
bul edip etmemeğe şube “ Pratik çalışmaları
inceleme komisyonları” karar verir.

Madde 27 — Bir özüre dayansın veya
dayanmasın pratiklerini tamamlamayan
öğrenciye diploma verilmez.
Madde 28 — Doktor raporu ile belge
lendirilmiş özüründen dolayı
pratiklerini
artık tamamlayamıyacağı anlaşılan öğren
cilerin okul ile ilgileri kesilir.

Sayfa: 229

Konu: 1962-1963 Ders yılından itibaren or
taokula dayalı olarak faaliyet gös
teren Develi ve Ş. Karahisar Akşam
Kız Sanat okullarının müstakil ha
le getirilmesi h;
Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğü
nün 13-9-1962 tarihli ve 11764 sayılı teklif
yazısiyle ilişikleri incelendi; işin gereği dü
şünüldü;
1962-1963 Ders yılından itibaren, Or
taokula dayalı olarak halen faaliyet göste
ren Kayseri— Develi ve Giresun— Şebinkahisar Akşam Kız Sanat okullarının müsta
kil hale getirilmesine ve gereken tescil
muamelesi yapılmak üzere işbu kararımız
kopyalarının Koz Teknik Öğretim Genel

Sayı: 251.30-23032

12-9-1962

Konu: Yeni ders dağıtım çizelgeleri h.
VALİLİKLERE
Okullarımızda kullanılmakta olan 207
Stok numaralı dağıtım cetveli ile, 211 stok
numaralı ve kadro çizelgesi basılı evraktan
kaldırılmış bunların yerine yeniden hazır
lanan ders dağıtım çizelgesi 207 stok nu
mara ile basıma alınmıştır.
1 — Yeni ders dağıtım çizelgesinin ba
sım işi Devlet Basım Evlerince bu öğretim
yılı başına yetiştirilecektir; yalnız okulla
rımızın yayım evlerinden temini huşunda
güçlük çekeceği düşünülerek, bu öğretim yı
lına mahsus olmak üzere yeteri kadar çi
zelgenin basılarak gönderilmesi
hususu,
seri C-1245 sipariş numarası ile İstanbul
Matbaacılık Okuluna sipariş verilmiştir.
2 — Okullarımız yeni ders dağıtım çi
zelgelerini, açıklama sütunundaki madde
leri nazan dikkate alarak titizlikle doldu
racak, Ekim ve Şubat aylarının son hafta
larında Bakanlığımızın ilgili Genel Müdür
lüklerinde bulunacak şekilde bir örneğini
doğrudan doğruya gönderecektir.
3 — Ders dağıtımı yapılırken, okulun
kadrosunda bulunan öğretmenler ile Orta.
Öğretim Okulları öğretmenlerinden azâmi
derecede istifade edilmesine çalışılacaktır.
Ancak, asil öğretmenlere okutmağa mec
bur ^tutuldukları sayıda, gerek maaş karşı
lığı ve gerekse ücretle ders verildikten son
ra açık kalan dersler için dışarıdan öğret
men teminine gidilecektir.
4 — Okullarımızda ücretle ders okutan
elemanlar ve ödenecek ders ücretleri hak
kında ilgili kanunlar gereğince titizlikle
hareket edilecektir.
5 — Ücret mukabilinde okul
dışından
gelen elemanlar için Vilâyetçe alman ve
Bakanlığımıza gönderilmesi usul halinde
olan tayin onaylarının bundan böyle gönde
rilmemesi ve okulda alıkonulması gerek
mektedir.
v
6 — Ders dağıtım çizelgesinin 3. sü
tununa, her okulun bünyesindeki mevcut
dersler, ilişik listede gösterilen ders sırası
takip edilerek yazılacaktır.

Gereği gibi hareket edilmesi hususu
nun iliniz dahilindeki Meslekî ve Teknik
Öğretim Okulları Müdürlüklerine duyurul
masını rica ederim.
Meslekî ve Teknik Öğretim
Müsteşarı
Nihat Saydan
Millî Eğitim Bakanı n.

Sayfa: 230

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
3
4
5
6
7
8
9

KIZ TEKNİK OKULLARININ DERS
SIRASINI GÖSTEREN CETVEL
Kız Enstitüleri
1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10 —
11 —
12 —
13 —
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Türkçe
Psikoloji
Ticaret Bilgileri
Tarih
Çoğrafya
Yurtdaşlık Bilgisi
Matematik
Fizik
Kimya
Tabiat Bilgisi
Tatbiki Fizik
Tatbiki Kimya
Yabancı dil (Fransızca— İngilizce
Almanca)
Beden Eğitimi
Müzik
Din dersi
Biçki— Dikiş
Moda
Çiçek
Çamaşır
Nakış
Resim
Evidaresi
Yemek Pişirme ve Gıda
Sağlık ve Hasta Bakımı
Toplum Sağlığı
Evde Hasta Bakımı
Çocuk Bakımı ve Eğitimi
Aile Münasebetleri
Müstehlik Eğitimi
Ev Plânlama ve Dekarasyon
Alışveriş işleri
Giyim
Elişleri

—
—
—
—
—
—
—

Nakış
Resim
Moda
Çiçek
Evidaresi
Yemek Pişirme
Pasta.
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TİCARET ORTA OKULLARI VE
TİCATER LİSELERİNİN DERS
SIRASINI GÖSTEREN ÇİZELGE
Genel Bilgi

'

Türkçe
Tarih

ERKEK TEKNİK OKULLARI DERS
SIRASINI GÖSTERİR CETVEL

Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Türkçe
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Matematik
Aritmetik— Cebir
Geometri
Fizik
Kimya
Tabiat Bilgisi
Defter Tutma
Yabancı Dil (İngilizce-FransızcaAlmanca)

Matematik
Cebir
Geometri
Fizik
Kimya
Tabiat Bilgisi
Yabancı Dil (Fransızca, İngilizce,
Almanca)
Beden Eğitimi
Resim
Müzik

Beden Eğitimi
Resim
Müzik
Din Bilgisi
Hukuk Bilgisi
Askerlik
Genel Mekanik
Uygulanmış Mekanik
Praitik Elektrik
Meslek Resmi
Gereçler
Genel Teknoloji
Meslek Teknolojisi
İş Bilgisi
Atelye

Din Bilgisi
Elyazısı
Askerlik
Meslek Dersleri
Bürokomesriyal
Ekonomi
Finans
İstatistik
Mal Bilgisi
Mali. Cebir
Muhabere ve Neşriyat
Ticaret Aritmetiği

Akşam Kız Sanat Okulları

Not: Yukarıda ismi olmayıp bazı okulları

Ticareit Hukuku

mızda okunmakta olan Meslek Dersleri İş

1 — Biçki— Dikiş
2 — Çamaşır

Bilgisinden önce yazılacaktır .

Daktilografi
'

Stenografi
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(Bu dergi 2-11-1962 tarihinde basılmıştır)

Ankara — Millî Eğitim Basımevi

T. C .
M İ L L Î E Ğ İ T İ M BA K A NL I ĞI Y A YI M
M O D O R L Ü Ğ O N C E H E R/ NA FT A PA
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I KARI LI R. İ L 
Gİ L İ MA K A M VE M D E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G 0 N D E R İ L İ R .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y I L L I K A B O N E S İ * 5 © KURUŞTUR.
AB ON E
TUTARI
MALSARO’lKLÂ.
R I NDAN B İR İ NE Y A T IR IL M AL I V€
ALINACAK MAKBUZ MİLLÎ EĞİTİM
BA K A N L I Ğ I YAYI M M U D 0 R L 0 Ğ 0 N 3
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER
CİLT: 25

5 KASIM 1962

SAYI: 1228

SAYIN BAKANIMIZ, Prof. Dr. ŞEVKET RAŞİT HATÎPOĞLU’N U N GAZI EĞİTİM ENSTÎTÜSÜ’N Ü N 1962 -1963 Ö Ğ 
RETİM YILININ AÇILIŞINDA YAPMIŞ O L D U Ğ U K O N U Ş M A

Sayın misafirlerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz,
Gazi Eğitim Enstitüsünün 1962-1963 ders yılının açılışında sizlere hitap etmek fırsatını bulduğum için
kendimi bahtiyar sayıyorum. Bu benim için güzel, şerefli bir hâtıra olacaktır ve onu unutmayacağım.
Şu anda hoş bir hâtıra hafızamda canlandı. Bundan otuz sene evveldi. Almanya’dan yeni dönmüştüm. Bu
rada öğretmen arkadaşlarım vardı ve onları ziyarete geldim, Burada bir gece kaldım. O zamanı şimdi dün gibi
hatırlıyorum.
Evet Gazi Eğitim Enstitüsü Cumhuriyet devrinde kurulan irfan müesseselerinin en eskilerindendir.
1926-1927 yılında Konya’da kurulmuştur. Sonradan Ankara’ya nakil olunmuştur.
Önceleri Türkçe Öğretmeni yetiştirmek gayesine yönelmişti ve ilk yılda ancak 16 öğrencisi vardı ve
derecesi orta idi. Bugün Gazi Eğitim Enstitüsü çeşitli şubeleri ihtiva eden yüksek bir meslek okuludur. Öğre
tim süresi 2 veya 3 yıl, öğrenci sayısı bu sene 980 i bulmuştur.
Ana hatları ile karakteristiklerini çizdiğim Gazi Eğitim Enstitüsünün geçmişi bir hakikati iyice belirtmek
tedir. Bu hakikat da okulun varlığını yitirmeden merhale, merhale ve duraksız tekâmül ederek bu günkü du
ruma gelmiş olmasıdır.
Gazi Eğitim Enstitüsü önümüzdeki zamanlarda daha ziyade geliştirilecek müesseselerimizdendir. Onun
öğretmen yetiştiren bir müessese olması da önemini artırıyor. Bugün öğretmen yetiştirilmesi öğretim ve eği
tim politikamızın başlıca ve çabucak gerçekleştirilmesi gereken bir dâvasıdır.
Öğretmen dâvası bir çok meseleleri birden içine alan bir dâvadır. Bu meseleler arasında yetecek sayıda
öğretmeni yetiştirmek başta geliyor. Öğretimin her derecesinde öğretmen açığımız vardır. İlk Öğretim, Orta
Öğretim hattâ Yüksek Öğretim de pek çok öğretmene ihtiyacımız vardır. Fakat şu sırada orta öğretimde 1
öğretmen eksikliği had derecededir.
Şüphesiz öğretmenin yüksek kaliteli olması da şartır. Çünkü Türkiye nin geıeceğini ancak iyi kaliteli öö
retmen yapabilir.
Yeter sayıda, yeter kudrette öğretmenleri Eğitim Enstitülerimiz, öğretmen okullarımız yetiştirebilirler,
Şimdi Bakanlığımız bu meseleleri halletme peşindedir.
Evet öğretmenin çalıştırılması da bir meseledir. Önce bu insanın hizmetini huzur içinde yapabilmesi
onun maddi sıkıntılardan beri olması, seviyesine yaraşır bir yaşama standardına ermesi gerektir. Zi in e ça
lisan insanlar maişet kaygısına düşerlerse verimleri azalır. Biz bu sanatın sahibini rahat yaşatır bir sanat. ıa ine
gelmesi için elden geleni yapacağız.
Sonra öğretmeni sadece maddi yeterlik de tatmin etmez, ona hak ettiği içtimai itibarın ve şerefin de ba
ğışlanması şarttır. Öğretmen her yerde sevgi, güven ve itibar görürse daha verimli olur. Elbet öğretmenin u
güveni, itibarı ve sevgiyi gerçekten hak etmesi asildir.
Genç öğretmen adayı arkadaşlarım,
Biz sizler için böyle bir gelecek hazırlamaya uğraşıyoruz. Belki bunların hepsi birden geıçek olmaz, ama,
şaşmadan peşinden koşmakla sıra ile hepsi de elde edilir. Ben istikbale ümitle bakıy orum.
Sözlerimi bitirmeden 1962-1963 ders yılında öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize başarılar
dilerim.
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Sayfa: 232

5 Kasım 1962
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

GENELG ELER:

Sayı: 660-44764

MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM
İSTATİSTİK VE YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

19-9H962

6048
Konu: “ Leylâ ile Mecnun” adk eser h.

Şubesi: Yayım
Sayı: 481.1-28127

24-10-1962

6047
Konu: Müsabaka yoluyla ders kitapları
yazdırılacağı h.

¡Reşat Nuri GünteMriin yazdığı, İnkı
lâp ve Aka Kollektif Şirketi (Ankara Cad
desi No: 95 — İstanbul) nin yayımladığı
aşağıda adı ve fiyatı yazık kitabın orta
dereceli okullarımıza duyurulması uygun
görülmüştür.

VALİLİKLERE

Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini

“ Teknik Öğretim Yayınları Komisyonu” tarafından, Akşam Tekniker Okullarının
aşağıda adlan ve sınıflan yazılı ders kitapları, müsabaka yolu ile yazdmlacaktır.
Adı geçen ders kitaplarının yazdırma şeklini ve süresini gösteren esaslar aşağı
ya çıkarılmıştır.
Durumun ilgili okullara duyurulmasını önemle rica ederim.
Millî Eğitim Bakam namına
Mustafa Akan
Meslekî ve Teknik Öğretim
Müsteşar Muavini

Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın adı

Fiyatı

Leylâ lifle Mecmuun (ciiltsiz)
(ciltli)

1 — Akşam Tekniker Okullannm aşağıda adları ve sınıfları yazılı ders kitapları,
müsabaka yolu ile yazdmlacak ve bunlardan beğenilenler Bakanlığımızca bastırıla
caktır.
2 — Ders kitapları hazırlanırken, müfredat programı, genel ve özel şartname
hükümleri esas tutulacaktır. Genel Şartname 570 sayılı Tebliğler Dergisinde yayın
lanmıştır. Özel şartnameler, Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Yayınları Ko
misyonundan temin edilecektir.

850 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.822-14766

TEKNİK ÖĞRETİM YAYIN LARI KOMİSYONU TARAFINDAN
MÜSABAKA YOLU İLE YAZDIRILACAK DERS
KİTAPLARI HAKKINDA ESASLAR

600 Kr.

19-9-1962

6049
Konu: “ Güneş Sistemindeki Dünya ve
A y ” adk Aparey h.
Abdülkadir Ertena (Refika Ertena, Re
şit Efendi Sokak No: 64, Kadıköy — İstan
bul) !tarafından hazırlanan aşağıda adı ve
fiyatı yazılı aparey’in Coğrafya ve Astro
nomi derslerinde ders aracı olarak kullanıl
ması uygun göriiknüştür.
Mehmet Arslantürk
Müsteşar Muavini

3 — Müsabakaya katılmak isteyen yazarlar, müsabaka şartlarının Tebliğler Der
gisinde yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde birer dilekçe ile Millî Eğitim
Bakanlığı Teknik Öğretim Yayınları Komisyonu Başkanlığına müracaat ederek, yaz
mak istedikleri ders kitaplarının adını, sınıfını belirtecekler ve özel şartnameleri istiyeceklerdir.

Apareyün Adı

4 — Hazırlanacak eserlerin, daktilo makinesi ile ve kâğıdın bir yüzüne seyrek
satırlarla yazılması ve (birisi resimli) iki nüsha olması lâzımdır.

Güneş Sistemindeki Dünya ve Ay

5 — Hazırlanan eserlerin en geç 31 Ağustos 1963 tarihinde Teknik Öğretim Ya
yınları Komisyonunda, bulunacak şekilde postalanması lâzımdır. Bu tarihten sonra
gönderilecek eserler müsabakaya konmıyacaktır.
6 — Ders kitabı olarak kabul edilen eserlerin sahiplerine ödenecek teklif ücreti,
Teknik Öğretim Yayınlan Komisyonunca tesbit edilecektir.
7 — Ders kitabı vasıflarını haiz bulunmadıklarından haklannda hed karan ve
rilen eserlerin müsveddelerinden birer nüshası, yazarlara geri verilecek, diğer kopyeleri Teknik Öğretim Yayınları Komisyonunda saklanacaktır.

Millî Eğitim Bakanı y.
Fiyatı

1 — Elle hareket eden, şehir cenayanı veya pille aydınlanan
480 Hra
2 — Şehir Cereyanı ile çalışır tam
otomatik tip
670 lira

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2/81-14996

25-9-1962

AKŞAM TEKNİKER OKULLARI:
Dersin adı:

Sınıfı

1 — Tüıkçe(*)

Bölümü

1— 2— 3

Makine Teknikerliği

12

Makine Teknikerliği

12

Makine Teknikerliği

2

Makine Teknikerliği

5 — Meslek Resmî

1— 2— 3

Elektrik Teknikerliği

6 — Elektrik Makinaları

1— 2— 3

Elektrik Teknikerliği

7 —
8 —
9 —
10 —
11 —

1— 2— 3
2 3
3
1— 2
3

Elektrik Teknikerliği
Elektrik Teknikerliği
Elektirik Teknikerliği
Yapı Teknikerliği
Yapı Teknikerliği

2 — Mukavemet
3 — İçten Yanmalı Motorlar ve
binleri

Gaz Tür

4 — Malzeme

Santral Tekniği ve EnerjiDağıtımı
Elektrik Teknolojisi
Uygulanmış Elektrik
Kârgir Yapı Bilgisi
Elektrik Tesisat Bilgisi

( ) Türkçe ders kitapları, bütün Akşam Tekniker Okulları için müşterektir.

6050
Konu: “ Çocuk Yuvası” adk derginin
,1-4. sayılan h.
Kültür Yayın Limited Ortaklığı (Baihçekapı, Türk Ticaret Bankası Han Kat: 4
— İstanbul) tarafından yayımlanan aşağı
da adı, sayısı ve fiyatı bekrtilen derginin
öğlenciler tarafımdan okunmasında bir sakısaca görülmemiştir.
N. Adil Eıkman
Müsteşar
(Millî Eğitim Bakanı y.
Derginin Adı
Çocuk Yuvası
Sayı: 1, 2, 3 ve 4

Fiyatı
75 er Kr.

5 Kasım 1962

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-15117

6051

Konu: “ Çözümlü
aracı h.

{ öğrencilere duyurulması uygun görülmüş| tür.
N. Adil Erkman
Müsteşar

26-9-1962
Alfabe”

adlı

ders

Millî Eğitim Bakanı y.
Kitabın adı

Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinde
satılan, Rasim Kaygusuz (Hıdıriıktepe İlk
okulu Öğretmeni — Ankara)
tarafından
yayımlanan aşağıda adı ve fiyatı yazılı ders
anacının İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine
tavsiyesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman

Bizim Evin Savaştan Güzeldi

Çözümlü Alfabe

Sayı: 660.2-15961
!

i
;

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.

İnanmaları”

Derginin Adı

i

Sayı: 660-15963

?

_____
100 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanı y.

Konu: “ İlkokul 4. ve 5. sınıflan için
“ Tarih Şeridi” h.

Kitabın Adı
I
i
{
j

Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın adı
Tarih Şeridi
İlkokul 4. sınıf için
İlkokul 5. sınıf için

Fiyatı

Fiyatı

Çarpık Rön

Sayı: 660-46207

Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevl'erinde
satılan, Ankara Neşriyat Ltd. Şti. (Hükü
met Caddesi, Ticaret Ham Kat: 2 No: 28
Ankara) tarafından yayımlanan aşağı
da adı ve fiyatı yazılı kitabın öğretmen ve

Fiyatı

Yıllık Bilgiler II. Sınıf
Yıllık Bilgiler III. Sınıf

250 Kr.
250 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 611-16400

24-101962

6060

Konu: “ Erzurum İlkokullan İçin Yakın
Yurt Coğrafyası” adlı eser h.
Suat Günden (İlk Öğretim Müfettişi —
Erzurum) tarafından yazılan ve yayımla
nan aşağıda adı ve fiyatı yazılı eserin Er
zurum İlkokullan için müracaat kitabı ola
rak kabulü uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakanı y.
Fiyatı

20-10-1962
Erzurum İlkokullan İçin Yakın Yurt
Coğrafyası
50 Kr.

6057
Konu: “ Ünitemin Şiirleri” adlı eser h.

i

Sabahat Erdal (Turan Cemal Beriker
İlkokulu öğretmeni, P.K. 9 — Adana) ta
rafından yazılıp, yayımlanan aşağıda adı ve
fiyatı yazılı kitabm ilkokul öğrencileri için
ilgililere duyurulması uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.
Fiyatı

28-9-1962

Konu: “ Bizim Evin Savaşları Güzeldi”
adlı eser h.

Millî Eğitim Bakam y.

Kitabm Adı

#
Kitabın Adı

6054

Remzi Özyürek - Hakkı Sunat (Özyürek Yayınevi, Nuruosmaniye Caddesi No:
19 — İstanbul) tarafından İlkokullar için
yazılan ve Özyürek Yayınevince yayımla
nan aşağıda adlan ve fiyatı yazılı eserle
rin 1962-1963
öğretim yılı için yardımcı
ders kitabı olarak kabulü uygun görülmüş
tür.
N. Adil Erkman
Müsteşar

300 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

125 Kr
125 Kr,

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-15206

15-10-1962

N. Adil Erkman
(Müsteşar

6053

N. Adil Erkman
Müsteşar
"

6059

Konu: “ Yıllık Bilgiler II. Sınıf” , “ Yıl
lık Bilgiler III. Sınıf” adlı eser
ler h.

Kitabın Adı

Yusuf Özdiril (Sultanahmet Erkek Sa
nat Enstitüsü Öğretmeni — İstanbul) ta
rafından yayımlanan aşağıda adı ve fiyatı
yazılı eserin İlkokullarımızın ikinci devre
leriyle ortaokul öğrencilerimize duyurul
ması uygun görülmüştür.

26-9-1962

Millî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerinde
satışı yapılan Nedim Menekşe (İlköğretim
Müfettişi — Lüleburgaz) tarafından yayımlanan aşağıda adı ve fiyatı yazılı şeritlerin
ilkokul öğretmenlerine duyurulması uygun
görülmüştür.

24-10-1962

6056

Millî Eğitim Bakanı y.

Sayı: 660-15123

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

100 erKr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Nihat Adil Erkman
Müsteşar

Tortum’da Halk İnanmaları

Fiyatı

Mavi Kuş
Sayı: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6

Mehmet Kardeş (Aksu İlkokulu Mü
dürü — Tortum) tarafından
yayımlanan
aşağıda adı ve fiyatı yazılı kitabın öğret
menlere duyurulması uygun görülmüştür.

Fiyatı

50 Kr.

Sayı: 16598

Ayşe Şa-hver Tekdal
(Nuruosmaniye,
Gazi Sinan Paşa Sokak Gediz Han Kat: 4
No: 7 — İstanbul) tarafından yayımlanan
aşağıda adı ve fiyaitı yazılı derginin İlkokul
dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine tav
siyesi uygun göaülmüştür.

6052

Kitabın adı
___ —^

15-10-1962

6055

26-9-1962

Konu: “ Torıtuım’da Halik
adlı eser Ih.

Parmak Çocuk

Konu: “ Mavi Kuş” adlı derginin 1-6
sayıları h.

250 Kr.

Sayı: 66-15121

te ederek yayımladığı aşağıda adı ve fiya
tı yazılı kitabın ilkokulların ikinci dönem
öğrencileri için ilgililere duyurulması uy
gun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.
Kitabın Adı
Fiyatı

j

Millî Eğitim Bakanı y.
Fiyatı

300 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Müsteşar

Aracın adı

Fiyatı

Sayfa: 233

Ünitemin Şiirleri

100 Kr.

Y A Y D I MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-16209

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 16539

6061

Konu: “ Eğitim Psikolojisi” adlı eser h.
Cavit Binbaşıoğlu (Gazi Eğitim Ens
titüsü Pedagoji Asistanı — Ankara) tara
fından yazılan ve yayımlanan aşağıda adı
ve fiyatı yazılı eserin İlk Öğretmen Okul
ları için yardımcı ders kitabı olarak kabulü
uygun görülmüştür.
“ Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleri”
nden temin edilebilecek olan bu kitabın il
gililere duyurulmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.

20-10-1962

6058

Konu: “ Parmak Çocuk” adlı eser h.
Tahir Erdil (Aksiseda Matbaası, Divanyolu — İstanbul) in Fransızca’dan adap

26-10-1962

Kitabın Adı
Eğitim Psikolojisi I

Fiyatı
500 Kr.

5 Kasım 1962

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 234

MİLLÎ EĞİTİM

MÜDÜRLÜKLERİNE
VE

İLKÖĞRETİM MÜDÜRLÜKLERİNE
1 — ilk Öğretim Gazetesinin 28 inci
cildinin abone kayıtlarına devam edilmekte
dir. Bu cildin abone bedeli (12) liradır. Bir
nüshasının fiyatı (150) kuruştur. Yarı cildin
abonesi (6) liradır. Öğretmen ve öğrenciler
için yıllık abone (10) lira, yan cildin be
deli (5) liradır.

İLÂN:
10 Ekim 1955 tarih ve 875 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan stok numaralı
basılı evraktan aşağıda ismi yazılı evrak, karşısında gösterilen fiyatla satışa çıkarıl

2 — Abone bedellerinin Millî Eğitim
Memurluklan eliyle toplanıp mahallî banka
vasıtasiyle: (*) (T. C. Ziraat Bankası An
kara Merkez Müdürlüğündeki 3803 No. lu
câri hesaba) yollanması ve açık adresli
abone listelerinin (Millî Eğitim Bakanlığı
Yayım Müdürlüğü Dergi Bürosu
Şefliği
Şehit Teğmen İhsan Kalmaz Caddesi —
Ankara) adresine gönderilmesi.

mıştır.
İhtiyacı olan okullar ‘‘Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğü Sultanahmet — İstan
bul” adresinden peşin para mukabilinde temin edebilirler.

Stok
Numara

.
Lira K.

Cinsi

220

Öğretmenler İçin (Aylık) sene sonu raporu

5.—

222

Başöğretmenlerin birinci raporu

5.30

427

İkraz Taksitleri Tahsisat Bordrosu

4.25

Parasız yatılı öğrencilere mahsus sağlık fişi

— .12

314 (B)

Demirbaş eşya esas defteri

12.—

213

Sınıf öğretmenlerinin öğretim yılı sonundaki toplantılarına ait

9

401
77
78

4 — Abone paralarının Ziraat Bankası
bulunan yerlerde bu Banka vasıtasiyle, bulunmıyan yerlerde ise posta vasıtasiyle,
dairemize yollanması.
5 — Bazı yerlerden yalnız paralar,
bazı yerlerden ise sadece listeler yollan
makta; bu hal abonelerin dergilerini al
mamalarına ve dolayısiyle lüzumsuz yazış
malara sebebiyet verilmektedir.
Abonekaydına yukanda belirtilen hususlara dik
kat buyurulması bilhassa rica olunur.

— .13

tutanak
—

3 — Listelerde abonelerin adlan, okul
adresleri ve bilhassa posta teşkilâtı bulu
nup bulunmadığı bildirilmesi.

Özel lise ve ortaokullarına ait tasdikname

•

9.50
6.00

Teftiş Defteri
Okul dışından lise bitirme imtihanına giren öğrencilere mahsus
kütük defteri

80.—

Okul dışından Devlett Ortaokul imtihanına gireceklere bahsus
kütük defteri

75.—

(*) T. C. Ziraat Bakansı şubelerinden
yollanacak paralardan yollama
^ücreti
alınmaz.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR.
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(Bu dergi 7-11-1962 tarihinde basılmıştır.)
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ANK ARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ
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EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
T U T A RI
NLALSANDI KLA
R I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M

B A K A NL I ĞI Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R

TEBLİĞLER DERGİSİ
12 KASIM 1962

CİLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı:*1
Karar s: 211

Karar it: 29-8-1962

Konu: Öğretmen Muavinliği İmtihan
larının yapılacağı derslere ait müf
redat programları h.
Orta Öğretim Öğretmenleri hakkındaiki
439 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince
açılan “ Öğretmen Muavinliği İmtihanları
Yönetmeliği” nin7. maddesi gereğince ha
zırlanan Edebiyat, Fen, Resim-İş, Müzik,
Beden Eğitimi, Almanca, Fransızca, İngiliz
ce ve Evişleri bölümleri ile büitün bölümle
rin meslek dersleri müfredat programları
nın aşağıdaki örneklerine göre kabulü uy
gun görülerek keyfiyetin Bakanlık Maka
mının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
27-8-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Orta Öğretim Öğretmenleri Hakkmdaki
439 Sayılı Kanunun 7. Maddesi Gere
ğince Açılan “ Öğretmen Muavinliği”
İmtihanlarının yapılacağı Derslere
Ait Öğretim Programı
Meslek Dersleri
{ Bütün Bölümler için
İmtihan şekli: Yazılı
Konular:
Eğitim Psikolojisi:
1 — Eğitim Psikolojisinin:
a) Önemi
ıb) Alanı
c) Metotları
2 — Gelişüne tesir eden başlıca fak
törler (gıda, hormonlar, soya çekim, çevre,
psikolojik faktörler.)
3 — Gelişimin başlıca prensipleri (Ge
nelden özele, belli sıra, organizmada çeşit
li kısımların değişik gelişmeleri).
4 — Çocuk ve gençlerde beden, duygu,
zihin ve sosyal gelişim.
5 — Öğrenme:
a) Mahiyeti
b) Öğrenmeye tesir eden faktör
ler, motivasyon.
6 — Öğrenme yollan (şartlı, sınama yanılma, kavrama).
7 — Öğrenme çeşitleri, prensipleri ve
öğrenme de geçiş (transfer).
8 — Ruh sağlığı: Anlamı, problemleri.
9 — Kişiliğin gelişimi ve ölçülmesi.
10 — Güdüler: Çatışması ve engellen
mesi, savunma mekanizması.
11 — Davranış bozuklukları: Nevroz ve
pnikozun temel mekanizmaları, suç, cürüm
ve ruhsal dengesizlikler.
12 — Ailede ve okulda ruh sağlığı
13 — Ölçme ve değerlendirme:

a) Notlar ve not verme
b) Sözlü ve yazılı imtihanlar, ıs
lah yollan
c) Testler
d) Çeşitli değerlendirme şekilleri
nin güvenirliği.
■Genel Öğretim Metodu:
1 — Öğretim kavramı.
2 — Öğretim amaçlan: Orta dereceli
okulların amaçları.
3 — Başlıca öğretim ilkeleri: (Somut
tan soyuta ilkesi, iş ilkesi, aktüalite ilkesi,
hayata yakınlık ilkesi, çocuğa görelik ilke
si).
4 — Başlıca öğretim metotları:
a) Metot kavramı
b) Bir kanunun işlenimi safhaları;
sonuçlarının tesbiti: Tekrarlar,
alıştırma ve ödevler.
c) Gözlem ve deneyim metodu
d) Teksir metodu
e) Soru-cevap metodu
f ) Konuşma tartışma metodu
(öğretim konuşması)
g ) Grupla çalışma teknikleri
h) Konuya en uygun metodların
seçimi ve uygulanması.
5 — Öğretim araçları.
6 — Öğretmen ve iyibir öğretmende
bulunması gereken vasıtalar.
7 — Öğretim programlan: Öğretim ka
rarlarının seçilmesi, tertibi, dersler arasın
da bağlantı kurma ve toplulaştırma.
8 — Ortaokul programının incelenmesi:
Şekiller, dersler, derslerin amaçlan ve açık
lamalar.
9 — Öğretmenin ders hazırlığı (Yıllık
ve ünite plânlan).
10 — Ders dışı faaliyetleri; okul-aile
ilişkileri.
İÜ. — Ortaokul öğretmenlerini ilgilen
diren başlıca kanun ve yönetmelikler.
NOT: Meslek dersleri imtihan evrakı
tetkik olunurken adaya ifade ve imlâ bakı
mından da ayrıca bir Türkçe notu takdir
olunacaktır. Meslek dersleri imtihanı tesit
usulü ile yapıldığı takdirde Türkçe notunun
takdirine esas olmak üzere aynca bir kom
pozisyon yoklaması yapılır. Branş dersleri
arasında Türkçe dersinden de imtihana gi
renler için bu notun ayrıca takdirine lüzum
yoktur.
EDEBİYAT BÖLÜMÜ
Türkçe:
İmtihan şekli: Yazı'lı ve sözlü
Konular:
A — Türkçeyi doğru yazıp doğru ko
nuşmak.
B — Türk edebiyatının türlü çığırları
(İslâmlıktan önceki Türk Edebiyatı, Divan
Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat Ede

SA Y I: 1229
biyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, XX. Yüz
yıl Edebiyatı) ndan biliyle ilgili karakter
istik bir metnin ilgili olduğu çığın bulmak;
bunun nedenlerini, şekil (vezin, kafiye, dil,
plân v.b.) ve muhteva (konu, tema, anafikir v.b.) yönlerinden — diğer çığırlarla da
yeteri kadar karşılaştırarak— açıklamak.
Gerekiyorsa bu metnin başlıca edebiyat
akımları, (klasisizm, romantizm, realizm,
natüralizm) ndan hangisine girebileceğini
bulmak; konu ve şekil özelliklerine göre
bunun nedenlerini açıklamak.
C — Ortaokul ders kitaplarına girebi
lecek seviyedeki metinlerin:
1 — Kelimelerini, söz gruplarının an
lamlarım önemli kelimelerin mecaz anlam
larım zıt anlamlılarım, eş anlamlılarım, eşseslilerini v.b. açıklamak;
2 — Ana fikrini, temasım, konusunu
bulmak;
8
— Yardımcı fikirleri duyguları bul
mak;
4 — Plânım çıkarmak;
5 — Türleri (atasözü, vecize, hikâye,
roman ve çeşitleri, masal, tasvir, makale,
fıkra, sohbet, tiyatro ve çeşitleri, konuşma,
mektup ve çeşitleri, nutuk, konferans, ten
kit, tartışma, hâtıra, seyahat yazıları, des
tan, biyografi, bibliyografi, ansiklopedi)
bulmak; bunların özelliklerini — diğer tür
lerle de karşılaştırarak— açıklamak;
6 — Söz sanatlarım
(mecaz, teşbih,
istiare, teşhis, intak, mübalâğa, tezat, kina
ye, cinas bulup açıklamak;
7 — Şekil özelliklerini (nesir, nazım,
vezin, aruz, hece ve serbest vezin, kafiye,
redif, mesnevi, gazel, şarkı, türkü, koşma,
mâni) ve üslûp niteliklerini açıklamak;
bunlarla ilgili olarak ortaokul ders kitap
larında geçebilecek terimleri bilmek.
8 — Başlıca yazılar (Fuzulî, Nedim,
Bakî, Evliya Çelebi, Dede Korkut, Yunus
Emre, Karacaoğlan, Şinasi, Namık Kemal,
Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi,
Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Günpınar,
Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Meh
met Akif Ersoy, Ahmet Haşini, Yahya Ke
mal Beyatlı, Mehmet emin Yurdakul, Ömer
Seyfettin, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri
Güntekin, Falih Rıfkı Atay, Memduh Şev
ket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Nurul
lah ataç, Orhan Veli Kanık) hakkında, sa
nat tutumları, eserleri bakımından, özlü ve
genel bilgi verebilmek.
Dilbilgisi:
D —
I — 1. Dil, dillerin doğuşu;
2. Konuşma ve yazı.
II — Dilin Fonetiği
1. Sesler,
2. Ses grupları,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ses uyumaları,
Ses düşmeleri,
Heceler,
Fonetikle ilgili iimlâ kuralıları,
Vurgu, ton, ulama,
Kökler ve ekler, basit ve bile
şik kelimeler.
III — Anlam ve yapı bakımından ke
lime çeşitleri; isimler, sıfatlar, Zamirler,
fiiller, fiilimsiler, zarflar, edatlar, bağlaç
lar, ünlemler; kelimelerle ilgili imlâ kural
ları;
IV
— Söz dizimi, cümlelerin öğeleri,
yapı bakımından cümleler, anlam ve yük
lem bakımından cümleler, vJb.;
V — İmla ve noktalama kuralları;
VI — Karşılaştırmalı dilbilgisi( çok ba
sit olarak)
1 — a) Dilimizin dünya dilleri arasın
daki yeri,
b) Tarihi gelişimi,
c) Coğrafi yayılımı;
2 — a) Dilimizdeki yabancı kelimeler
le öztürkçe kelimeleri fonetik
kurullarla ayırdetme
b) Dilimizde en çok kullanılmış
olan yabancı dil kuralları.
E — Kompozisyon.

Tarih:
İmtihan şekli: Yazılı ve sözlü
Konular:
1 — Tarih hakkında genel bilgiler:
a) Tarihin konusu ve tanımı,
b) Tarihin kaynaklan, tarihe yar
dımcı bilimler,
c) Irklar, Dil grupları,
d) Takvim.
2 — Tarih Devirleri:
a) Tarih öncesi ve devirleri (Taş
ve maden devirleri),
b) Tarih çağlan ve birikirleriyle
mukayesesi.
3 — Orta Asya’ya Genel bir Bakış:
a) Orta Asya medeniyeti,
b) Göçler,
c) Hind ve Çin Medeniyetleri,
d) Hunlar ve Medeniyetleri,
e) İskitler.
4 — ön Asya Tarihi:
a) Mezopotamya (Siyasi tarihi ve
medeniyeti),
b) Mısır (Siyasi tarihi ve mede
niyeti),
c) Anadolu (Tarih öncesi siyasi
tarihi ve medeniyeti)
bunda
Etiler, Firikler, Lidyaklar in
celenecektir.
d) Suriye ve Filistin (İbraniler ve
Fenikeliler),
e) İran (Metler ve Persler).
5 — Ege Havzası:
a) Ege Havzasında ilk medeniyet
ler.
b) Yunanlılar (Atina ve İsparta,
Siyasi tarihleri ve medeniyet
leri).
6 — Helienizm:
a) Makedonya kıratlığı ve İsken
der,
b) İskender İmparatorluğu ve
helienizm medeniyeti.
7 — İtalya:
a) Eski İtalya ve Etrüsler
b) Pom ada Kıraihk, Cumhuriyet
ve imparatorluk,
c) Hıristiyanlık,
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d) Kavimler göçü ve Batı Roma
İmparatorluğunun yıkılışı,
e) Roma Medeniyeti.
8 — Olda Çağda Avrupa:
a) Barbar Kıra1
.lıkları,
b) Karolenjler,
c) Papalık,
d) Derebeylik,
e ) Haçlı seferleri.
9 — İslâmiyet ten önceki Türk Devleti:
a) Batı Hunlan,
b) Göktürkler,
c) Uygarlar.
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ıb)
c)
d)
e)

32 —

10 — Doğu Roma İmparatorluğu:
a) Medeniyeti,
b) Siyasi Tarihi.
İT — İslâm Tarihi:
a) îsûâmiyettem önce Araplar,
b) Hazreti Muhammet ve İslâm
Dini,
c) Dört Halife Devri,
d) Emeviler,
e) Endülüs Devleti,
f ) Abbasi'ler,
g) İslâm Dini.
12 — Müslüman Türk Devletleri:
a) Karahanlılar (Siyasi tarihi
ve medeniyeti),
b) Gazneliler (Siyasi tarihi ve
medeniyeti).
13 — Büyük Selçuk Devleti:
a) Siyasi tarihi ve medeniyeti,
b) Atabeyidkler,
14 — Anadolu Selçuk Devleti:
a) Siyasi Tarihi,
ıb) Medeniyeti.
15 — Eyyübiler ve Memlûkler:
a) Siyasi, Tarihi,
b) Medeniyeti.
16 — Cengiz İmparatorluğu.
17 — XIII. Yüzyılda Anadolu
a) Anadolu fikir hayatı.
18 — Osmanlı Devletinin Kuruluşu:
a) Osmanlı Beyliği,
b) Bizans ve Balkanların
durum,
c) OsmanlIların Anadolu ve
Rumelide genişlemeleri,
d) Timur ve Osmanlılar
(Ankara Meydan Muharebesi)
e) Fetret devri ve Osmanlı dev
letinin yeniden kuvvetlenmesi,
f ) Anadolu Türk Birliği, Balkan
larda fetihler ve savaşlar.
19 — Osmanlı İmparatorluğunun Yük
selme Devri:
a) Fatih devri (İstanbul’un alın
ması, Anadolu ve Balkanlarda
fetihler),
b) II. Beyazıt Devri,
c) Yavuz Selim Devi'i (SafeviTer
ve mem lüklerle savaşları),
d) Kanuni Sultan Süleyman Dev
ri (Kara ve denizlerde savaş
lar), Fransa ile münasebetler,
e ) Sokuldu Devri.
20 — Kuruluş ve yükselme devrinde Os
manlI teşkilât ve medeniyeti:
a) Devlet teşkilâtı,
b) Ordu,
c) Eğitim ve öğretimde fikir ha
yatı,
d) Güzel Sanatlar,
e) Ekonomik hayat,
21 — Yeni Çağda Avrupa:
a) Bilim ve Teknikte ilerlemeler,

23 —
✓

24 —
25 —

t
26 —

27 —

Büyük coğrafi keşifler,
Rönesans,
Reform,
XVI. yüzyılda Avrupa’nın si
yasi durumu (umumi olarak).
Osmanlı Devletinin duraklama
devri :
a) Duraklama devrini hazırlayıcı
sebepler,
ıb) İç isyanlar,
c) Siyasi olaylar,
d) Islahat hareketleri (durumu
düzeLtmiye çalışanlar IV. Mu
rat köprülüler),
e) 2. Viyana muhasarası ve Karılofça andiaşması.
Osmanlı İmparatorluğunun gerileme devri :
a) Siyasi olaylar,
¡b) Islahat hareketleri.
Duraklama ve gerileme devrinde
Osmanlı Medeniyeti :
XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avru
pa ve Amerika:
a) Osmanlı İmparatorluğu ile mü
nasebeti olan Avrupa devlet-,
deri (Avrupa olayları, Osman
lI tarihi bakımından incelene
cektir. ),
b) Amerika Birleşik Devletlerinin
kurulması,
c) Fransa ihtilali.
a) Siyasi olaylar,
b) Islahat hareketleri (geiıiş İsla
hat devri tanzimat devri, meş
rutiyet devri)
c ) Birinci Cihan Savaşı,
Yakın Çağda Avrupa:
a) Osmanlı İmparatorluğu ile si
yasi münasebeti olan devletler.
b) Avrupa’da sosyal hayatta ilim
de ve teknikte değişmeler ve
ilerlemeler.

NOT: Türkiye Cumhuriyeti talihi pro
gramma göre ayrıca hazırlanacaktır.
Coğrafya
İmtihan Şekli: Yazılı ve sözlü
Konular:
Génial Coğrafya:
Coğrafyanın konusu, bölümleri ve diğer
ilimlerle ilişkisi.
I — Matematik Coğrafyası:
A — Güneş sistemi, güneş, gezegenler, Ay
ve ayın safhaları.
B — Dünya hakkında genel bilgiler:
a) Yerin boyutları,
b) Yerin şekli, kara, ve denizlerin bu
günkü dağılışı.
C — Coğrafi Koordinatlar:
a) Ekvator dairesi, kürenin ekseni ve
kutup noktalan,
b) Paralel daireler ve meridyenler,
c) Enlem ve boylam,
d) Coğrafi koordinatların paratiği:
Dünya üzerinde herhangi bir mev
kiin tayini.
D — Yerin hareketleri ve sonuçlan:
a) Dünyanın ekseni etrafında hareketi
ve neticeleri, saat meseleleri (ma
halli saat, millî saat, saat dilimleri
ve tarih değiştirme çizgisi.
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t») Dünyanın güneş etrafındaki hare
keti ve neticeleri (dönenceler, ku
tup daireleri,
ekinoks ve solistiz
noktalarının izahı, mevsimler),
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A — Arzın oluşu ve jeolojik zamanlar:
B — Arzın katları:
a) Kültelerin oluşları,
b) Kültelerin çeşitleri.

E — Haritalar hakkında genel bilgiler:
a) Küre yüzeyinin düzlemlerle geçiril
mesi çeşitleri, projeksiyonlar (pro
jeksiyonların en çok kullanılanları
hakkında kısaca bilgi),
b) Haritalarda ölçek, haritalarda bo
yut ve yüzey ölçmeleri.
c) Plânlar ve harita çeşitleri (topografi haritaları, coğrafya harita•la n ),
d) Haritalarda çeşitli işaretler ve bun
ların değerlendirilmesi.

C — Dış etmenler:
a) Mekanik parçalanma ve kimyasal
ayrışma, toprak cinsleri ve yeryü
züne dağılışları,
b) Akar sular hakkında genel bilgiler,
c) Sızan sular ve etkileri ve yeraltı su
ları,
d) Daimi karlar ve buzlar ile bunların
etkileri,
e) Göller ve çeşitleri,
f ) Kıyı topografyası ve kıyı tipleri,
g) Rüzgâr aşındırması ve biriktirmesi.

II — Fiziki coğrafya:
D — İç etmenler (tektonik):
A — Atmosfteır hakkında genel bilgiler:
a) Atmosferin ısınması ve sıcaklık.
b) Sıcaklığın ölçülmesi, ölçme aletleri
(çeşitli ortalamalar maksumun mi
nimum ve uç değerler),
c) Sıcaklığın yer yüzüne dağılışı (İzo
term haritaları, hazırlanması, esas
ları, kullanışları)
d) İzotermlere göre sıcaklık kuşakları.

a)
b)
c)
d)

E — Başlıca yeryüzü şekilleri:
a)
b)
c)
d)

Dağlar ve Çeşitleri,
Ovalar ve çeşitleri,
Yaylalar ve çeşitleri,
Çukurlar.

III

— Beşeri Coğrafya:

a)
b)
c)
d)
e)

h)
•

Tarifi ve Amaçları,
Başlıca ırklar ve coğrafi dağılışları,
Başlıca dinler ve coğrafi dağılışları,
Başkca diller ve coğrafi dağılışları,
Milliyet gurupları ve coğrafi dağı
lışları,
Göçebelik,
yerleşmişîik ve çeşitli
şekilleri
Dünyada nüfus, nufüs yoğunluk
larının dağılış ve sebepleri,
Yüksek nüfus kesafeti olan bölge1er ve coğrafya şartlan.

IV

— Ekonomi Coğrafyası:

B — Basınç ve Rüzgârlar:
a) Atmosferde basınç,
b) Siklon ve Antisiklonun oluşumları,
¡özellikleri,
c) Atmosfer basıncının yer yüzünde
dağılışı (İzobar haritaları; hazır
lanması esasları ve açıklanması),
d) Daimî basınç kuşaklan, yerleri oluş
ları,
e) Rüzgâr tipleri, daimî
rüzgârlar,
devirli rüzgârlar, yerel şartlardan
(meydana gelen rüzgârlar).
C-— Nem ve Yağışlar:
a) Atmosferde men (mutlak ve bağılnem) ve coğrafi dağılışı,
b) Nemin yoğuşma şartlan ve şekil
leri (Bulut, sis, yağmur, dolu, kar,
kırağı),
c) Yağışların ölçülmesi yıllık yağış or
talamalarının yer yüzünde dağılışı
ve sebepleri.
d) Yağış rejimleri, sebebleri
D — Başlıca iklim tipleri:
a) Çeşitli iklim tipleri ve dünya üze
rinde yayılışları,
b) Bitki hayatiyle iklim arasındaki sı
kı bağlılık, çeşitli doğal bitki top
luluklarının yer yüzüne dağılışı.
Su

Küre ve Olayları:

A — Su küre (Hidrosfer) hakkında
bilgiler:

f)
g)

A — Ekonomi coğrafyanın tarifi: Istihsalve çeşitleri.
B — Başlıca toprak mahsulleri: Buğday,
Pirinç, Endüstri bitkileri: Şeker ka
mışı, şeker pancan, pamuk,
tütün,
içkiler: kahve, çay. Orman gelirleri
(kauçuk).
C — Madenler: (Dem ir).
D — Enerji kaynakları:-(Kömür, petrol, be
yaz kömür).
Yerel Coğrafya
I

genel

a) Okyanuslar ve denizler (kıyı ve iç
denizler),
b) Derinlikler ve dip şekilleri,
c) Denizlerde sıcaklık, ve denizlerde
donmalar, Ayzlbetk ve bangizler.
Denizlerde tuzluluk ve coğrafi da
ğılışları.
B — Denizlerde hareket:
a) Dalgalar,
b) Met-Cezir,
c) Akıntılar, Çeşitleri ve oluşları.
Taş Küre ve yeryüzünü değiştiren et
menler:

Kıvrılmalar,
Kırılmalar,
Volkanizma ve coğrafi dağılışı,
Depremler (Dünyanın başlıca dep
rem sahalar inin ayrıksı.

— Türkiye Coğrafyası:

A — Türkiye’nin fiziki coğrafyası
(konu
mu, yapısı, yeryüzü
şekillerinin ana
hatlan, doğal bitki örtüsü, akar sula
rı, ve akarsu rejimleri, gölleri.
B — Türkiye’de nüfus meseleleri: (Nüfus,
nüfus hareketleri, Din bakımından
gruplanma, meslek bakımından grup
lanma, köylerde ve şehirlerde nüfus,
ortalama nüfus sıklığı ve nüfus sık
lığının coğrafi dağılışı, idare bölü
nüş.
C — Türkiye Ekonomi Coğrafyası:
a) Karakteri,
b) Tarım istihsalleri,
c) Hayvancılık,
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d) Maden çeşitleri, yerleri ve istihsal
miktarları,
e) Enerji kaynaklan,
f) Endüstri, çeşitleri, merkezleri,
II — Ülkeler Coğrafyası:
A — Türkiye’ye komşu ve yakın ülkeler:
a) Ortadoğu memleketleri, (Suriye,
Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak, İran.)
b) Balkan yarımadası ülkelerinden
( Bulgaristan, Yunanistan),
c) Sovyetler birliği (Avrupa Rusyası,
Kafkasya, Batı Türkistan, Sibirya),
d) İtalya,
e) Büyük devletler: Amerika Birleşik
Devletleri, İngiltere, Fransa, Al
manya.
Yurttaşlık Bilgisi:
İmtihan Şekli: Yazılı ve sözlü
Konular:
I — Ortaokullarda yurttaşlık bilgisi müfre
datı ve özel öğretimi.
II — Yurttaşlık bilgisinin konusu, amacı ve
bu amaca varmanın yolları.
III — İçtimai hayat kaideleri (hak, hukuk
ve ahlâk kaideleri arasındaki münase
bet).
IV — Kanun, tüzük, (nizamname), yönet
melik (talimatname) ve kararname.
V — Hakiki ve hükmi şahıslar:
1 — Fertler,
2 — Cemiyetler ve şirketler.
VI — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına gö
re temel haklar ve ödevler:
1 — Temel hakların özü,
2 — Temel hakların nitbliği ve konul
ması.
3 — Eşitlik,
4 — Yabancıların durumu.
VII — Kişinin hakları ve ödevleri:
1
2
3
4

—
—
—
—

Kişi dokunulmazlığı,
Özel hayatın korunması,
Seyahat ve yerleşme hürriyeti
Düşünce, inanç, hak ve hürriyet
leri.
5 — Bilim ve sanat hürriyeti.
6 — Basım ve yayımla ilgili hükümler.
7 — Toplantı hak ve hürriyetleri.
8 — Hakların korunmasıyle ilgili hü
kümler.
VIII — Sosyal ve iktisadi haklar ve ödev
leri.
1 — Ailenin korunması.
2 — Mülkiyet hakkı.
3 — Çalışma, sözleşmiş hürriyeti.
4 — İktisadî ve sosyal hayâtın dü
zeni.
5 — Çalışma ile ilgili hükümler.
6 — Sosyal güvenlik.
7 — Sağlık hakkı .
8 — Öğrenimin sağlanması.
9 — Kooperatifçiliği geliştirme.
10 — Tarım ve çiftçinin korunması.
11 — Devletin iiktisadi ve sosyal ödev
lerinin sının.
IX — Siyasi haklar ve ödevler:
1 — Vatandaşlık.
2 — Seçme ve seçilme hakkı.
3 — Siyasi partilerle ilgili hükümler.
4 — Kamu hizmetlerine girme hakkı.
5 — Millî savunma hak ve ödevi.
6 — Vergi ödevi.
7 — Dilekçe hakkı.

¡b) Devirli

X — Millet, Türk Milletinin Özellikleri.
A — Milliyetçilik prensibi ve Türki de milliyetçilik hareketleri.

XII — Türk devletinin idare şekilleri.
1 — İkinci Cumhuriyet
Anayasasına
g-öre teşri ve icra kuvvetleri.
2 — Kaza kuvvetleri
(mahkemeler,
temyiz mahkemesi, Devlet Şûrası.)
XIII — Bakanlıklar.
1 — Bakanlıkların teşkilâtı ve görev
leri.
Bakanlıklarda birbirine benziyen teş
kilât.
3 — Mahkemeler ve gürevleri.
4 — Yüksek mahkemeler
(Anayasa
mahkemesi, Yargıtay, Damştay.)
XIV — Seçimlerin Temel hükümleri, Cum
huriyet Senatosu ve Milletvekili seçim
leri.
XV — İkinci Cumhuriyet Anayasasına gö
re yasama, yürütme ve yargı kuvvet
leri.
XVI — Bütçe ve Sayıştay.
XVII — Memur hukuku (Amir ve memur
münasebetleri):
A — UNESCO hakkında bilgi,
B — İnsan Haklan Evrensel Beyan
namesi,
XIX — Demokrasi prensibi ve vasıflan:
A — Demokratik eğitimin esaslan,
B — Demokratik eğitimin lüzum ve
ehemmiyeti.
XX — Türkiye’de demokratik hayatın geliş
mesi (siyasi partiler).
XXI — Millî ve medeni seviyemizin yüksel
mesi uğrunda milletçe girişilen kalkın
ma dâvalarının vatandaşa ve genç nesile benimsetilmesinde öğretmenin va
zife ve mesuliyet payı ve vatandaş eği
timindeki rolü.
XXII — Ortaokul müfredat programındaki
bütün konular.
FEN BÖLÜMÜ
Matematik:
İmtihan Şekli: Yazılı ve sözlü
Konular:
I — Aritmetik ve Cebir
,1 — Sayı kavramı; tam sayılar, sayı
ların muhtelif tabanlara göre yazılması ra
kam ve sayılar m yazılması hakkında kısa
tarihi bilgi.
2 — Tam sayıların dört işlemi; (tarif
ler, işlemlerin özellikleri: komutatif - değiş
tirme, asosiyatif - birleştirme, distribiyutüfdağıtma özellikleri üzerinde önemle duru
lacaktır. )
3 — Bölünebilme 2 , 3, 4, o’
ile bölünebilme şartları.

8,

9 ve 25

4 — Asal sayılar; bir sayının bölen ve
katlan en büyük ortak bölen (E. B. O. B.)
ve en küçük ortak kat (E. K. 0. K.)
5 — Kesir kavramı;
a) Bayağı ve ondalık kesirlerin
işlemi, birbirlerine çevrilmesi.

dört

kesirler-devirli

kesirlerin

— seklinde yazılması
n

c\ —
' n

XI — Devlet ve devlet şekilleri.
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şeklinde gösterilemiyeceği.)
6 — Karmaşık sayılar:
a) Özellikleri, karmaşık sayılar üzerin
de dört işlem.
b) Bir karmaşık sayının n. kuvveti ve
n. kuvvetten kökünün bulunması.
7 — Oran ve orantı;
a) Özellikleri
b) Yüzde, faiz, iskonto ve orantılı böl
me hesaplan.
8 — Cebirsel sayılara giriş;
a) Pozitif ve negatif sayılar. Cebirsel
sayıların eksen üstünde gösterilmesi,
b) Şal bağmtılan, cebirsel
sayıların
dört işlemi,
9 — Cebirsel ifadeler;
a) Sadeleştirme ve işlemler.
b) Üslü kemiyetler, binom forjnülü, refi, kök alma ve loğaritma ile hesap.
1 0 — Eşitlik ve özdeşlik kavranılan;
polinom’un tarifi, özdeş polinomlann özel
likleri (x -f- a) üe bölünebilme şartlan, bu
şartlardan bazı tam sayıların bölünebilme
kaidelerinin çıkarılması.
in — Denklem kavramı; bir denklemin
kökü, çözümü, lineer denklemlerin çözümü
ve irdelenmesi.
1 2 — İkinci derece denklemleri; ikinci
derece denklemlerine indirilebilen denklem
lerle denklem sistemlerinin çözümü, üstel
ve lögaritmik denklemlerden seçilecek denk
lemlerle denklem fikrinin genişletilmesi.
13 — Genel olarak cebirsel denklemler;
a) Cebrin esas teoremi, belirsiz katsa
yılar, teoremi, katsayılar kanunu.
b) Cebirsel denklemlerin tam ve yak
laşık köklerinin bulunması.
14 — Eşitsizlik kavramı; birinci ve
ikinci dereceden eşitsizlikler.
15 — Aritmetik ve geometrik diziler.
16 — Limit kavramı ve sonsuz küçük
ler.
17 — Fonksiyonun tarifi
sürekli ve
kesikli fonksiyonlar.
18 — Üstel ve lögaritmik fonksiyonla
rın tarifleri ve (e) sayısının bulunuşu, fonk
siyonların tasnifi.
19 — Türev ve diferansiyel kavram
ları.
20 — Türevlerin hesaplanması.
21 — Fonksiyonların ekstramum nok
talarının bulunması.
22 — Cebirsel ve trigonometrik fonksi
yonların değişimlerinin tetkik edilmesi ve
grafiklerinin çizilmesi.
23 — Entegral kavramı belirli ve be
lirsiz entegraller.
24 — Entegrallerin alan ve hacim he
saplarına uygulanması.
11 — Düzlem Geometri:
1 — Geometrinin temel kavramları;
ispatlı geometrinin dayandığı
prensipler,
ispat fikri ve ispat metodlan.
Geometrinin gelişmesi hakkında kısa
tarihi bilgi.
2 — Geometrik yer kavramı; doğru,
açı, üçgen, dörtgen ve dairenin özellikleri
ile ilgili geometrik yerler.

3 — Çizimler; doğru, açı, üçgen, dört
gen ve daire ile ilgili çizimler.
4 — Metrik bağıntılar:
a) Eksen üzerinden yönlü doğru parça
lan, bir noktanın apsisi, iki nokta arasın
daki uzaklık, Şal bağlantısı.
b) Orantılı doğru parçalan;' Tales ba
ğıntısı, benzer şekiller, bir doğru parçası
na verilen bir oranda bölen noktalar, har
monik bölme ve harmonik demet ve özellik
leri,
c) Üçgende kösenler,
d) Dik ve herhangi bir üçgende met
rik bağıntılar.
.
a

X

f) g - = - »
X . y =

X2 =

a.

b,

X 2 = a2+B2,

a2

X -j- y — b
eşitliklerin sağlıysan uzunluklann çizimi ve
bir doğru parçasını içten ve dıştan orantı
lı olarak bölmek.
g) Bir noktanın bir daireyle göre kuv
veti, iki dairenin kuvvet ekseni ve teğet
dairelerin çizimi,
h) Eşdeğerli şekil kavramı, düzlem şe
killerin alanlarının hesaplanması, dairenin
çevre ve alanı, ( 71-) sayısı.
5 — Geometride dönüşüm fikri.
a) Nokta, doğıu, düzleme göre simetri,
b) Paralel kayma
c) Homoteti
d) Evirtim
e) Nokta-doğıu dönüşümü (kutup ve
kutup doğrusu)
III

— Trigonometri:

— Açı kavramının genişletilmesi. Açı
birimleri, trigonometrik fonksiyonların ta
rifleri rifleri ve grafikle gösterilmesi, Periyod fikri.
2 — Bir açının trigonometrik fonksi
yonları arasında temel bağıntılar, toplam
ve farkları ( tt) nin katlan ve askatları olan
bazı açıların trigonometrik değerlerinin he
sabı, trigonometrik fonksiyonları ve dö
nüşüm formülleri.
3 — Trigonometrik özdeşlikler,
4 — İki açı toplamının ve farkının tri
gonometrik fonksiyonları, dönüşüm formül
leri.
0 — Bir üçgende temel geometrik ba
ğıntılar.
6 — Trigonometrik denklemler.
7 — Üçgenlerin çözümü.
1

IV — Uzay Geometri:
1 — Genel mefhumlar;
a) Doğru ve düzlem,
ib) Paralel doğıu ve düzlemler,
c) Dik doğıu ve düzlemler,
d) İki düzlem arasındaki açı ve iki
düzlemli açılar,
e) Dik izdüşüm
2 — Uzay şekiller;
a) Uzay şekillerin incelenmesi,
b) Uzay şekillerin alan ve hacimleri
nin hiesabı.

V — Analitik geometriye giriş;
— Düzlemde ve uzayda bir nok
tanın gösterilmesi (Kartteziyen ve kutup
sal koordinatlar)
2 __ Doğrunun analitik
incelenmesi
(Karteziyen sistemde).
3 — Dairenin analitik incelenmesi.
4 — Eksenlerin paralel
kaydırılması
halinde koordinatların değişimi.
1

5 — Koniklerin analitik incelenmesi;
a) Elips
b) Hiperbol
c) Parabol.
6 — Geometrik yerler, doğru, daire ve
koniklere ait basit geometrik yerler.

Fizik:
İmtihan Şekli: Yazılı ve sözlü
zamanda laboratuvar)

(aynı

Konular:
Mekanik:
Bölüm 1. Giriş ve temel kavramlar.
Fiziğin konusu ve metodu. Ölçme ve
birim sistemleri (c. g. s. ve m. k. s.) Bu sis
temlerde temel ve türev birimler. Uzunluk,
açı, kütle ve zamanın ölçülmesi. Özgül ağır
lık ve ölçülmesi. Skalar ve vektorel kemi
yetler. Vektörlerin toplanması, çıkarılması,
verilen bir vektörü bileşenlerine ayırmak.
Bölüm 2. Kuvvetler ve denge şartlan.
Mekâniğin konusu, bölümleri,
(statik
ve dinamik) statik; vektör olarak kuvvet,
kuvvetin ölçülmesi ve birimleri, kesişen kuv
vetlerin bileşkesi; bileşkenin analitik ifa
desi. Bir kuvveti bileşenlerine ayırmak. Bir
cismin ağırlığının eğik düzlem üzerindeki
bileşenleri, Paralel kuvvetlerin bileşkesi,
kuvvetin bir noktaya ve bir eksene göre
momenti, kuvvet çifti. Birçok kuvvetlerin
etkisi altında bulunan maddi bir noktanın
denge şartı. Ağırlık merkezi, ağırlıklı bir
cisim denge şartı, terazinin duyarlık şart
ları, sürtünme kuvveti, sürtünmek eğik düz
lemde denge.
Bölüm 3 — Hareket ve nevileri.
Noktanın sinematiği. Düzgün değişen
hareket, ortalama hız ve ivme, sabis ivme
li haraket (düzgün değişen
hareket) ve
buna misal olarak Atwoot aletindeki yavaş
latılmış düşme hareketi. Serbest düşme, dü
şey atış, vektör olarak hız ve ivme. Bileşik
hareket. Yatay ve eğik atışlar, düzgün açı
sal hareket ve ivmeli açısal hareket.
Bölüm 4 — Kuvvet ve Hareket. (Genel
dinamik)
Nevtonun hareket kanunları. Kuvvet
biriminin dinamik tarifi. Atwood âletinde
ivmenin kütle cinsinden hesabı; hareket ha
lindeki kütleleri bağlıyan iplerin tansiyon
larının hesabı. Eğik düzlem üzerindeki ha
reketin dinamik incelenmesi. Harekete kar
şı direnç ve limit hız. Uçakların uçuş pren
sibi.
Bölüm 5 — Dönme Hareketi.
Düzgün Dairesel harekette merkezcil
ve merkeze kaç ivme ve kuvvet. Merkez
kaç kuvvete ait tatbikat. Dönme hareketin
de kulp ile açısal ivme arasındaki bağıt,
eylemsizlik momenti. Basit hamıonik (sinuzoidal) harekette hız ve ivme. Helis şek
lindeki bir yayın titreşim peryodunun he
sabı. Sarkaç ve kanunları. Kepler ve New
ton kanunları. Yer ve güneşin kütleleri, g
min yükseklik ve coğrafi enlemle değişme
si.
Bölüm
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— İş ve güç, Enerji.

İş, güç ve çeşitli enerjiler, enerjinin
korunumu prensibi dönme hareketinde iş
ve dönen bir cismin kinetik enerjisi. İtme
(Impuls) ve momentum. Dönme hareketin
de momentum, jiroskop (kısaca).

Bölüm 7 — Esneklik ve Çarpma.
Esnek cisimler hakkında Hooke kanu
nu ve Young modülü, esnek ve esnek olmuyan çarpma, çarpmadan sonraki hızların
hesabı, balistik sarkaç.
Bölüm

8

— Basit MaMnalar.

Marka, palanga, kaldıraçlar, çıkrık, diş
li çarklar. Eğik düzlem, basit makinalann
mekanik avantajları.
SIVILAR M EKANİĞİ:
Bölüm 9 — Durgun Sıvılar: (Hidros
tatik)
Maddenin sıvı hali sıvıların ağırlıkları
sebebi ile yaptıkları basınçlar. Sıvıların
basıncı iletmesi (Pascal prensibi). Su cen
deresi. Bileşik kaplar. Sıvıların kaldırma
kuvvetli (Arşimet kanunu). Arşimet kanu
nundan faydalanarak yoğunluk tayini, yüzen
cisimlerin dengesi, dengelenmiş sütunlar
metodu (U borusu) ile özgül ağırlık tayini
dansimetri, ve Baume areometreleri. Yüzey
gerilim ve kılçal olaylar. Osmos ve osmotilk
basınç.
Bölüm 10 — Hareket halindeki sıvılar
( Hidrodinamik):
Akan sıvılara ait Toricelli teoremi ve
Bernoulli prensibi ve tatbikatı. Su trompu.
Bölüm

11

— Gazların Mekâniği.

Maddimin gaz hali, havanın özgül ağır
lığının tayini. Açık hava basıncı. Baromet
reler, Manometreler, Mariot kanunu. Ka
palı manometreler. Gazların kinetik teorisi.
Sıvı ve gaz tulumbaları. Balonlar, Bernoul
li prensibinin gazlara tatbiki.
ISI:
Bölüm

1

— Termometre:

Sıcaklık eşelleri; gazlı, sıvılı, madeni
ve rezinstansilı
termometreler. Katı, sıvı
ve gazların genleşmeleri. Gaz kanunları,
Vanderwaals
denklemi. Sabit basınç ve
sabit sıcaklıkta (izotermik), genleşen bir
gazın yaptığı iş ifadeleri.
Bölüm 2 — Kalorimıetri:
Isı ve sıcaklık arasındaki fark Isı bi
rimleri, ısınma ısısı. Kalorimetrinin genel
denklemi. Katı, sıvı ve gaz cisimlerin ısın
ma ısılarının ölçülmesi.Yanma ısısı. Isı ile iş
arasındaki bağıntı, ismin iş cinsinden dengi.
Bölüm 3 — Isının yayılması: Isının ile
timi. Konveksiyon, ısınma
yolları. Isının
yayılması ve uygulamalar.
Bölüm 4 — Isı etkisiyle maddenin hal
değiştirmesi:
.
Ergime, donma, buharlaşma, doymuş
buhar, mutlak ve bağıl nem. Kaynama, ça
buk buharlaşma ile soğukluk temini, Buz
makineleri. Gazların
izotermik ve adiyabatik genleşmesi ve sıkıştırılması. Gazları
sıvılaştırma şartlan. Kritik sıcaklık ve ba
sınç. Andrews izotermleri.
Bölüm 5 — Termodinamik Elemanlar:
Termodinamiğin birinci prensibinin ge
nel ifadesi. Kapalı bir devre boyunca hacım
ve basınç değişmesinden elde edilen iş
Camot çevrimi (CYCLE). İdeal ısı maki
nelerinin verimi. Termodinamiğin ikinci
prensibi (Cam otpr). Buhar makinesi, buhar
türbini. İçten yanmalı motorlar. Isı maki
nelerinin diyagramları, güc ve verimlerinin
hesabı.
SES:
Bölüm

f
1

— Dalga Hareketti:

Peryodik hareketler. Faz farkı, titre
şim hareketi, aralarında faz farkı bulunan
basit harmonik iki hareketin, sinuzoidal ha
reketin, denklemleri. Aynı eksen boyunca
yayılan iki sinuzoidal hareketin komposizyonu. Esnek ortamlarda titreşim hareketi
nin yayılması, titreşimlerin enerji bakımın
dan özellikleri. Enine ve boyuna dalgalar.
Dalgaların yanması, kırılma girişimi. Ka
rarlı (Stasyoner dalgalar. Batman olayı,
bunların analitik tetkikleri.
Rezonans ve
zorla titreşim.
Bölüm 2 — Ses Dalgalan:
Sesin meydana gelmesi ve yayılması.
Ses dalgalanmn yansıması ve kırılmalar.
Ses dalgalanmn rezonans ve batman mey
dana getirilmeleri. Ses dalgalarının yayılma
hızının ölçülmesi. Ses hızının gaz, sıvı ve
katilarda değeri ve tabi olduğu
şartlar.
Newton ve Laplace formülleri; ses kayna
ğının hareket halinde Doppler-Firzeau ola
yı; sesleri birbirinden ayıran vasıflar.
Bölüm 3 — Müzikal sesler ve ses alet
leri: Gürültü ile müzikal ses arasındaki
fark. Müzikal ses aralıkları ve gamlar. Ses
veren teller ve borular. Kulak, sesin kaydı
ve tekrar meydana getirilmesi.
OPTİK (IŞ IK ):
Bölüm 1 — Işığın mahiyeti hakkmdaÛri teoriler (Geometrik optik, Fizik optik):
Işık kaynakları; ışığın yayılması. Göl
ge ve yarı gölge. Fotometri, ışık kaynak
larıma şiddeti, yüzeylerin aydınlanması,
ışık akışı, ışık kaynaklarının şiddetlerinin
ölçülmesi, fotometreler. Işığın yayılma hızı.
Bölüm 2 — Işığın yansıması:
Yansıma ve dağınık yansıma; yansıma
kanunları. Düz aynada görüntü. Aynanın
dönmesi halinde yansımış ışığın ve götürünün durumu. Poggendoff metodu. Küçük
açıların ölçülmesi. Küresel aynalar. Çift ay
na ile zâhiri cismin zahiri ve hakiki görün
’ tüleri. Ayna kusurları, (Küresel aberasyon
ve astigmatizm). Parabolik aynalar (kısa
ca).
Bölüm 3 — Işığın kırılması: Kırılma
kanunları; kırılma indisi ile ışık hızı ara
sındaki bağıntı. Descartes kanununun ge
nel ifadesi. Tam yansıma. Kırılma ile izah
ediler olaylar. Yüzleri paralel olmıyan
camlarda (prizmalar) kırılma. Yüzleri kü
resel olan camlarda, merceklerde kırılma.
Merceklere ait formüller. Çift merceklerle
görüntü. Zahiri cisme ait deney ve çizimler
Teleobjektif. Üstüste mercekler. Mercek
kusurları.
Bölüm 4 — Dispersiyon ve Tayf Nevi
leri :
Dispersiyonun, dalga teorisi ile izahın
—f (X) eğrileri. Spektroskopi Tayf nevile
ri. Görünmiyen ışınlar. Renk. Temel ve ta
mamlaya« renkler. Cisimlerin renkleri.
Renkli resim baskısı. Florensans, fosforesans, lüminesans, renkli fotoğraf.
Bölüm 5 — Optik Aletleri: Fotoğraf
makinası. Göz; gözün renkleri, görmesi
hakkmdaki Young ve Helmoltz
teorileri.
Prejeksiyon makinası. Episkop. Epidiyaskop, sinema makinesi büyüteç, mikroskop
(elektro mikroskobun prensibi) dürbünler
ve aynalı teleskop.
Bölüm 6 — İnterferans (Işık girişimi):
Işık girişimi: Young ve Fresnel deney
leri. Işık girişimi ile açıklanan olaylar. (İn
ce lamların renklenmesi ve Newton halka-

lan) Girişim saçakları ile ışığın dalga bo
yunun ölçülmesi.
Bölüm 7 — Difraksiyon (Işık kırınımı):
Tek bir fantla, ışık ağı ile difraksiyon;
dalga boyumun hesabı.
Bölüm 8 — Polarizasyon (ışığın pola
rılması) :
Polarılmış hareket. Turmalinlerle ışı
ğın polarizasyonu. Yansıma ile polarizazyon, çift kırılma ile polarizasyon, polarioit.
Gökyüzü niçin mavidir?
MAGNETÎZMA:
■Bölüm 1 — Magnaıtizme hakkında ge
nel bilgiler:
Tabii ve yapma mıknatıslar. Magnetik
kütleler hakkında Coulomb kanunu. Magnetizma hakkmdaki teoriler. Magnetik alan.
Gaus durumları. Magnetik akı; par, dia vte
feiTO magnetik cisimler.
Mıknatıslara sı
caklığın tesiri.
Bölüm

2

— Yerin magnetizması:

Eğilme ve sapma açıları, yerin magne
tik alanının bileşenleri, gaus durumların
dan faydalanarak Coulomb kanunun doğru
lanması, mağnetometre sapma ve eğilme
açılarının değişmeleri.
ELEKTRİK:
Bölüm 1 — Elektrostatik (durgun elek
trik) :
Sürtme ile elektriklenme Coulomb ka
nunu;
e.s.c.g.s. yük birimi ve Coulomb.
Atomun elektriksel yapısı ile elektriklenme
nin açıklanması; tesirle elektriklenme. Elek
trik alan, elektriki potansiyel e.s.c.g.s.p.b.
ve volt.
Bölüm 2 — Kapasite ve Kondansatör
ler:
Kapasitenin pratik birimleri ve kon
dansatörün kapasite ve bağlamları. Kon
dansatörlerin bağlanmaları. Elektrostatik
jeneratörler. Gazların Elektrik akımını ilet
mesi. Katot, kanal ve X ışınları. Eloktron
yükünün ölçülmesi.
Bölüm 3 — Elektrik akımı:
Elektrik
akımının genel etkileri, basit
devre. Akım şiddeti coulomb ve Ampere.
Eloktromotor kuvvet. Potansiyel düşmesi.
Elektrik enerjisi ve gücü.
Bölüm 4 — Ohm kanunu ve direnç:
Ohım kanunu, direnç ve dirence etki
eden faktörler. Dirençlerin bağlanması.
Bölüm 5 — Elektrik akımının kimya
etkisi:
Elektroliz olayı. Eloktrolizon kantitatif kanunları. Faraday kanunları. Ampera
ve Coulombün eloktrolitik tarifleri. Eloktrolizden faydalandığımız yerler. Piller ve
akümülatörler ve bunların bağlanmaları.
Bölüm
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— Elektrik akımının ısı etki

si:
Joule kanunları. Elektriki enerji ve güç
ifadeleri Genel Ohm ve Kirchhoff kanunla
rı. Elektrikle aydınlanma ve ısıtma. Ter
moelektrik olayı.
Bölüm 7 — Elektrik akımının mıkna
tıslık etkisi: (Elotro manyetizm)
Oerstet deneyi. Biot Savart’m temel
formüllerinden faydalanarak doğru ve çem
ber şeklindeki tellerin meydana getirdik
leri alanların hhsabı e.m.c.g.s. birimler sis
temi. Magnetik alan içinde bir magnetik
kutbun hareketi. Akım makaraları, eletro-

miknatıs, histerezis, zil, telgraf, elektromagnetik kuvvet elekromagnetik kuvvetin işi,
maximun akı kanunu, elektrik motoru.
Bölüm

8

— Elektirik ölçü aletleri:

Dönen miknatisli ve döner çerçeveli
galvonometreler. Döner çerçeveli ölçü alet
leri, şönklenmenleri ve voltmetre olarak
kullanılmaları (Mavometre). Yumuşak de
mirli ölçü aleti; Elektrodinamometre. Volt
metre.
[Bölüm 9 — îndüksion:
İndüksiyon olayı. îndüksiyon elektro
motor kuvvetinin
hesabı. Öz indüksiyon.
Foucault akımlan. îndüksiyon
makarası:
Telefon. Akım jeneratörlerinin
prensibi.
Doğru akım jeneratörü (Dinamo).
Bölüm 10 — Alternatif elektromotor
kuvveti :
Alternatif elektromotor kuvvetinin el
de edilmesi. Maksimum etkin değerler. A l
ternatif akımın özellikleri. Frekansının öl
çülmesi.
Alternatif akım hakkında Ohm
kanunu (dirençli, selfli, kapasiteli devreler.)
Alternatif akımda iş ve güç çarpanı. Alter
natif akım jeneratörleri, motorları, transformotorlar.
Alternatif akım enerjisinin
nakli, Redresörler.
Bölüm 11 — Termoiyonik ve Foto elek
trik olayları:
Diyot ve triyot lamba; karakteristik
leri. Lambalı redresörler. Foto elektrik ola
yı tatbikat olarak: elektrikli göz, sesli si
nema.
Bölüm 12 — Elektriki titreşmeler ve
elektro manyetik dalgalar:
Titreşim devresi. Elektromanyetik dal
galar ve telsiz telgraf, radyo, televizyon,
radar.
Bölüm 13 — Radyosyonda quaentum
münasebetleri, X ışını tayfları. Işığın korpüsküller tabiatı:
Korpüsküllerin dalga hareketleri, izafi
yet (Relativité).
Bölüm 14 — Radyoaktiflik.
Radyoaktif elemanlar. Radyoaktif se
riler. Transmütasyon.
Kimya:
İmtihan Şekli: Yazılı ve sözlü (Aynı
zamanda laboratuvar).
Konular:
ll — Kimyaya giriş:
a) Laboratuvardaki alet ve eczaların
tanınması.
b) Cam işleri; Kimyanın tarihçesi ve
önemi.
c) Madde kavramı. Maddenin tanınma
sı Maddede değişiklikler. Madde değişme
lerin sınıflandırılması.
Bileşik
Karışım,
Analiz ve Sentez.
d) Lavoisier prensibi:Maddenin ve ener
jinin korunma kanunu.
e) Elementin tarifi, sınıflandırılması ve
özellikleri. Sembol ve formüller.
f ) Dalton Atom Teorisi. Belirli ağırlık
oranı kanunu. Artan ağırlık oranı kanunu.
Atom ağırlıkları, molekül ağırlıkları. Eş
değer ağırlık.
Denklemler, basit Kimya
problemleri.

b) Oksijen ve canlılar, Allotropi, Ozon,
ve özellikleri. Dezenfeksiyon.
c) Hidrojen: Bulunuşu, elde edilme
metotları; özellikleri ve kullanılması. Hidrojenasyon.
d) Yükseltgenme ve İndirgenme.
e) D if üs yon ve kanunu.
f ) Alev ve Patlama, Alevin görünüşü.
Bunzen beki.
SU:
a)
Suyun bulunuşu ve önemi; özellikle
ri. Sularda bulunan yabancı maddelerin
aranması (Organik madde; amonyak; Nitrik
ve nitrat klorür sülfat, kalsiyum uyonları,
suların temizlenmesi; sertlik dereceleri, su
ların sertliğinin tayini ve giderilmesi).
ıb) Hidrojen peroksit: önemi ve özel
likleri, kullanılması,
o) Eriyikler (Çözeltiler):
d) Eriyik (çözelti) çeşitleri. Eriyiklik
(çözünürlük). Erirliğe sıcaklık ve basıncı
nın etkisi. Tevezzu Kanunu ve Henri Ka
nunu. Erimeyi (çözülmeyi) kolaylaştırma.
e) Süspansiyon, emülsiyon, kolloitler,
kristal ve kristalleşme.
3 — Halojenler ve genel özellikleri:
a) Klor ve klorlu hidrojen.
b) Klor: Buluşu, elde edilmesi; özellik
leri, kullanıldığı yerler.
c) Klorun önemi oksijeni bileşikleri.
d) Klorlu hidrojen:
Bulunduğu, elde
edilmesi, özellikleri ve kullanıldığı yerler.
e) Sodyum Klorür hakkında genel bil
gi.
4 — Modem Atom Teorisi:
a) Atomun yapısı, bileşiklerin meyda
na gelişi: İyon şebekesi, molekül şebekesi,
atom şebekesi, elementen danecikler.
b) Cay - Lussac hacim kanunu. Avogadro hipotezi. Gaz molekülleri.
Molekül
ağırlıklarının tayini (Viktor Mayer, ebullioscopi kryoskopi), Atom ağırlıklarının ta
yini metotları ve Doulong-Petit kanunları.
Birinci sınıf ve ikinci sınıf bileşikler. Tard
reaksiyonları.
5 — Asitler, Bazlar, Tuzlar:
Asitler ve bazlar, bunlar
arasındaki
münasebetler. Birinci ve ikinci sınıf ilet
kenler. Faraday kanunları. îyon teorileri.
Reaksiyon tipleri. Kimyasal enerji Homejen ve hetorejen denge tipleri, kataliz.
6

— Feryodik Sistem:

a) Peryodik sistem. Atom numaraları
ve Abbeg kaidesi.
b) Radyoaktivite, Bozunma kanunu ve
yanlanma kanunu, Fajans kanunu. İzotopi.
7 — Hava ve Azot Kimyası:
a) Hava ve özellikleri, sıvılandırılması.
Oksijen tüpleri ve Linde cihazı.
b) Havada mevcut karbon dioksit ve
asal gazlar.
AZOT VE KİM YASI:
Azot ve elde edilişleri, özellikleri, kul
lanılması enerjisi, azot oksitleri.
a) Nitrik asit, laboratuvar ve endüs
tride elde edilme metotları (Norveç Haber
Oswalt), özellikleri, kullanılışı.

AM ONYAK:
■2 — Oksijen, Hidiojen, su:
Bulunuşu ve elde edilme
metodlan;
özellikleri;
kullanılışı.
a)
Oksijen: Bulunuşu. Elde edilme me
b) Nitratların elde edilmesi; tabiatta
totları; özellikleri; kullanıldığı yerler. Yan
teşekkülü ve azotun daimi devri. (Nitrifima. Yangın söndürülmesi. Paslanma, çürü
kasyon ve Denitrifikasyon)
me ve bunlardan korunma.
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16 — Organik Kimya:

— Kükürt:

a) Bulunuşu, elde edilmesi, özellikleri,
allotropsi. Türkiye’de kükürt.
b) Kükürt dioksit: Elde edilmesi, özel
likleri ve kullanılması.
e) Kükürt tirioksit:
edilmesi, özellikleri.

Bulunuşu, elde

d) Sülfirikasıt elde edilmesi ve özelilikleri; kullanılışı; Türkiye’de sülfirik asit
endüstrisi.
9

— Karbon ve bileşikleri:

a) Karbonun bulunuşu ve özellikleri.
ıb) Karbon monoksit ve endüstrideki
önemi.
c) Karbon dioksit, önemi. Karbonatlar.
Soda ve endüstrisi, önemi. Karbürler.
10 — Fosfor:
a) Fosforun elde edilmesi; özellikleri.
Fosfor asitleri, önemi ve fosfatlar.
b) Kibrit ve gübre endüstrisi.
11 — Metaller ve alışımlar:
a) Metallerin yapısı. Metellerle ametal
lerin mukayesesi. Metallbrin aktiflik sırası.
b) Metallerin harici tesirden korunma
sı.
c) Tabiatta bulunan başlıca metal filiz
leri. Metal elde etme metotları. Metallerin
sınıflandırılması.
d) Alışımlar, yapılan elde edilme me
totları, özellikleri.
12 — Demir:
a) Peryodik sistemin 8 . yan gurup ele
mentleri. Demir grupu metalleri ve özellik
leri. Demir filizleri, demirin elde edilmesi,
yüksek fırın. Çelik elde etme
metotları.
Çelik ve alışımdan. Demirin fiziksel özellik
leri. Demir bileşikleri. Türkiye’de demir
endüstrisi.
13 — Bakır:
a) Peryodik sistemin birinci yan gurup
elemetnleri. Bakır, bulunuşu ve özellikleri.
b) Bakır filizleri.
c) Bakırın kullanıldığı yerler. Ham ba
karın saflaştırılması.
d) Bakırın kullanıldığı
alışımdan.

a) Organik kimya giriş. Organik ve
anorganik cisimler.
Ib) Parafin sınıfı ve hidrokarbonlar.
c) Olefin sınıfın hidrokarbonları. Etelen, asetilen sınıfı hidrokarbonları. Aseti
len.
d) Doğal ve Sentetik kauçuk.
17 — Yakıtlar, yakacaklar:
a) Yakacaklar ve sınıflandırılmasL
ıb) Katı yakacaklar, tabii (Doğal) olan
lar: Turp, Linyit, taş kömüıü, antrasit.
c) Suni yapay yakıtlar. Odun kömürü,
kok sömikok, biriket.
d) Türkiye’de taş kömürü, linyit bölge
leri ve kok.
e) Akaryakıtlar ve sınıflandmlması.
f) Sentetik akaryakıtlar. Elde edilmesi
ve metotları.
g) Türkiye’de petrol.
h) Gaz yakıtlar. Sınıflandırılması. Ta
bii yakacak gaz yakıtlar.: Yer gazı
i) Suni gaz yakıtlar: Hava gazı, su ga
zı, jeneratör gazı, karışık gaz.
j) Türkiye’de akaryakıtlar ve gaz ya
kıtlar.
¡18 — Alkoller:

15 — Yapı Gereçleri:
a) Peryodik sistemin ikinci baş grup
elementleri ve özellikleri.
b) Kireç taşı. Kireç elde edilmesi. Ki
reç harcı ve sertleşmesi.
c) Çimento çeşitleri, yakılması. Çimen
to harcı ve sertleşmesi.
Türkiye’de Çimento sanayii:
d) Alçı, çeşitleri ve sertleşmesi,
e) Kil, Kaolen, seramik endüstrisi (Ça
nak, çömlek, porselen; fayans, kiremit ve
tuğla) toprak eşya, memleketimizde toprak
eşya, endüstrisi.
f) Silisyum. Silis ve camlar. Türkiye’
de cam endüstrisi.

II. Çiçekli bitkiler: Kapalı tohumlular,
iki çenekliler.
1. Ayrı taç yapraklılardan:
a) GülgiULr familyası (Gül ve
mevya ağaçları),
b) Baklagiller (Bezelye, bakla),
c) Gelincikgiller (Haşhaş)
d) Turpgiller (Turp),
e) Çaygiller (çay),
f) Ebegümecigiller (Pamuk),
g) Ihlamurgiller (Ihlamur),
h) Ketengiller (Keten),
ı) Portakalgiller (Limon porta
kal),
i) Asmagiller (Asma),
j) Maydanozgiller (Havuç)

f ) Esterler,
g ) Yağlar ve yağlardan elde edilen
maddeler. Türkiye’de yağ ve sabun endüs
trisi.
19 — Karbonhidratlar:
a) Sınıflandırılması. Gükoz, sakkaroz
ile nişasta ve selüloz endüstrisi. Türkiye’de
selüloz ve Şeker endüstrisi
20 — Amino asitler ve proteinler.
21 — Maden kömürü katranının ayrımsal damıtılması. Benzin ve homolagları.
2 2 — İlâçlar, vitaminler, tekstil ve boya
maddeleri.

2. Taçsızlardan:
a) Ispanakgiller familyası (Pan
car),
b) Dutgiller (İncir),
c ) Kendirgiller ( Kendir),
d) Gürgengiller (Fındık).

Tabiat Bilgisi:
'İmtihan Şekli: Yazılı ve sözlü
zamanda laboratuvar).

14 — Alüminyum:
a) Peryodik sistemin 3. yan grup ele
mentleri. Alüminyum, elde edilmesi.
b) Fiziksel ve kimyasal özellikleri Şap
lar ve izomorfi.
c) Alümünyumun kullanılması. Alışımları.

a) Bitkileri teşkil eden maddeler,
b) Su ve madensel maddelerin emil
mesi.
c) Bitkilerin azottan faydalanması,
d) Bitkilerin karbondan faydalanması.
Klorofil ve klorofil özümlemesi;
glusit; pro'tit ve lipitlerin teşekkü
lü (kısaca).
e) Bitkilerde solunum.
f) Bitkilerde diğer beslenme şekilleri:
Parazitlik,
saprofitlik ve sembiyoz yaşama. Böcek yiyen bitkiler.
1 1 — Hareket fizyolojisi
(Hareket çeşitle
ri, taksi, tropizma, nasti).
12 — Bitki ve hayvanların smıflandırılmalan. Filojentik sistematik esasları.
13 — Çiçekü ve çiçeksiz bitkilerin ana grup
larına ait önemli familyalardan bazı
bitkilerin incelenmeleri:
I. Çiçeksiz bitkiler. Daha ziyade ço
ğalma bakımından incelenecektir.
a) Talbitkiler (Baktariler, su yo
sunları, mantarlar),
b) Kara yosunları (yapraklı kara
yosun),
c) Damarlı çiçeksiz bitkiler (Eğrel
ti otları; atkuyrukları),

a) Sınıf landmlması.
b) alkoilik mayalanma. İspirto.
c ) Alkolli içkiler ve zararları. Türki
ye’de ispirto endüstrisi.
d) Eterler.
e) Aldehit ve ketonlar. Organik asit
ler. Sirke asidi.

yerler. Bakır

e) Türkiye’de bakır.
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3. Bitkisel taç yapraklılardan:
(aynı

a) Zeytingiller familyası (Zeytin),
b) Patlıcangiller (Tütün ve bazı
Sebzelere temas),
c) Bileşikgiller (Ayçiçeği)

Konular:
— Biyolojinin tarihi, konusu ve bölüm
leri.
2 — Canlıların genel karakterleri. Canlı
larla cansızlar arasındaki farklar. Bit
kiler ve hayvanlar arasındaki farklar.
3 — Hayat şartlaın (Sularda ve karalarda
sadece canlılarla ilgili fiziksel ve kim
yasal özellikleri ele alınacaktır).
4 — Bitki ve hayvan hücrelerinin yapıları
ve hayat gösterileri.
5 — Hücre bölünmesi (Amitos) Mitos. A y
rıca redüksiyon olayının neticesi kı
saca).
6 — Bitkisel dokular (Kapalı tohumlarda).
7 — Kök, gövde (Kapalı tohumlarda) ve
yaprağın çeşitleri; iç ve dış yapıları.
1

8

— Çiçeklerin çeşitleri, yapıları. Tozlaş
ma ve döllenme (kapalı tohumlular
da).

9 — Meyva ve tohumun teşekkülü. Meyva
ve tohumları çeşitleri. Çimlenme.
1 0 — Bitkilerde beslenme fizyolojisi.

4. Bir çeneklilerden:.
.

a) Zambakgiller familyası (soğan,
lale),
b) Buğdaygiller familyası (Buğ
day).
5. Açık tohumlulardan:
a) Çamgiller familyası (Çam),
6.

Ormanlar ve korunmalarının
önemi.

Hayvanlar:
1

— Bir hücreli hayvanlar.

2 — Hayvanlarda döllenmiş yumurtanın
gelişmesi ve dokuların teşekkülü.
3 — Hayvansal dokular.
4. — Çok hücreli hayvanların genel karak
terleri. Bunlarda organlar arasında
gorili en işbölümü ve vücut topluluğu.
5 — Sürüngenler.
6

— Knitliler.

7 — Solucanlar.
8 — Eklembacaklılar.
9 — Süngerler.
10 — Derisi dikenliler.
11 — Omurgalı hayvanlar:
1. Omurgalı hayvanların genel karak
terleri,
2. Balıklar,
3. Kurbağagıller,
4. Sürüngenler,
5. Kuşlar,
6 . Memeliler,
7 . İnsan vücudunun yapısı ve bu ya
pıyı meydana getiren sistem ve organlarm anotomi ve fizyolojileri,
8 . Organizmaların
ortam ve birbirleriyle olan münasebetleri (Hayvan
ve bitki topluluklarına
genel bir
ıbakış),
9. Canlılarda üreme çeşitleri. Eşeysiz
eşeyli; partenogenez üreme,
10. Eşeysel hücrelerin teşekkülü (regdüksiyon bölünme),
11. Kalıtım ve esasları, kalıtım yoluyla
bitki ve hayvanların ıslahı. Kalıtım
ve insan,
12. Evrim teorileri.
NOT: Omurgalı ve omurgasız hayvan
lardan incelenecek örneklerin
seçiminde
bunların gıda sağlık ve ekonomik bakımdan
insanla ilgileri gözönünde tutulacak ve bu
hususlar üzerinde gereği kadar durulacak
tır.
LABORATUVAR ÇALIŞMALARI:

■

21

—
—
—
—
—

Süngerlerden.
Knitlilerden.
Solucanların üç sınıfından.
Eklem bacakların sınıflarından.
Yumuşak bacakların sınıflarından.

Bitmiş işlerin çeşitli şekilde boyanma
sı ve ciLâlamması.
Maden İşleri:
Maden işlerinde kullanılan çeşitli alet
ve malzeme bilgisi ve teknikler.
Tel İşleri:
'Çeşitli tellerle tek ve parçalı işler.
Teneke ve Çinko İşleri:
Lehim işi, keserek kıvırıp bükerek çe
şitli işler.
Saç İşleri, Soğuk ve sıcak demir işleri:
Döverek, bükerek kenet ve perçinli iş
ler.
Döverek tek ve parçalı işler, form bu
luşları, parlatma ve renklendirme.
Özel Öğretim Metodu, Resim - İş Öğ'
ret imi:
İmtihan Şekli: Yazılı veya sözlü
Konular:
Resim öğretiminde modem metotlar.

İmtihan Şekli: Nazari ve Amelî
Konular:
Resim:
Çizgi Resim:
Eşya, bitki, hayvan, insan üzerine ça
lışmalar. Çizgi perspektifi, ışık gölge, fırça
ile çalışmalar (Lavi).
t

9 — Beslenme fizyolojisi (deneyler).
10 — Hareket fizyolojisi.
11 — Tay bitkilerden bulunabilen örnek
lerin incelenmesi.
1 2 — Kara yosunlardan bulunabilen ör
neklerin incelenmesi.
13 — Damarlı çiçeksiz bitkilerden bulu
nabilen örneklerin incelenmesi.
14 — Kapalı tohumlardan vie çamgillere ait bitki ve bitki kısımlarının incelen
mesi, toplanıp kurutulması.
15
— Bir hücreli hayvan kültürü yap
mak ve bulunabilen bir hücrelilerin incelen
mesi.

17
18
19
20

22 — Derisi dikenlilerden:
1. Omurgalı hayvanlar: v
a) Balık,
b) Kurbağa,
c) Sürüngenler,
d) Kuş,
e) Memelilerden birer örneğin
incelenmesi, açılması.
2. İnsan Anatomisi, Fizyolojisi ve
sağlık bilgileriyle ilgili olarak:
a) Ansefalin incelenmesi (K o
yun vte-ya dana),
b) Gözün incelenmesi (koyun ve
dana),
c) Besinlerin diyastastlar vasıtasiyle sindirilmesi deney
leri,
d) Karaciğerin (koyun veya da
na),
e) Yüreğin (koyun veya dana),
f) Akciğerin (koyun veya da
na).
g) Böceklerin incelenmesi.
RESCİM - İŞ BÖLÜMÜ

1 — Mikroskopun ve preparasyon ta
kımının tanınması.
2 — Mikroskobun kullanılması. Prepart
yapmak; çeşitli kestiler alma temrinleri.
'3 — Hücre, canlı ve cansız kısımları,
plazmoliz, turgor, hücre bölünmesi (hay
van ve bitki hücresi birlikte incelenecek
tir).
4 — Bitkisel dokular:
Bunlar hakkındaki kısa teorik bilgi
sürgen doku koruyucu dokular, özek doku,
destek dokular, iletken doku, salgı dokula
rı).
5 — Kök.
6 — Gövde.
7 — Yaprak.
8 — Çoğalma fizyolojisi. Çiçekkısımla
rı, çiçek tozunun çimlenmesi
meyveveto
humlar. Çimlenme.

16 — Hayvansal dokular: Bunlar hak
kında kısa teorik bilgi ve epital kas, kan,
kıkırdak, kemik, v.s. gibi mümkün olanlar
mikrcsıkopda incelenecek.
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Renkli Resim:
Çeşitli boya neviîeriyle çalışmalar, eş
ya ve tabiattan Natormort, peyzaj, canlı
modelden portre, Kompozisyon.
Yazı:
Tablalı ve kesik uçlarla, dik ve eğit te
mel harfler, el yazısı, dekoratif yazılar.
Yazıda satıh düzeni ve blok tertibi.
Modelaj:
Levha haline
getirilmiş kil üzerinde
tabiat unsurlarının aynen işlenmesi. Kese
rek, kıvırıp bükerek şekillendirme.
Halka halinde kille yapılan eşya mo
delleri.
Üç boyutlu şekiilerindirme, insan, hay
van, eşya figülleri.
Alçak ve yüksek kabartma; bu tertip
rölyeflerden alçı ile kalıp alma ve pozitif
lerini dökme. Büst yapma.
Alçıyı yontarak, kazıyıp oyarak, çeşit
li yazı ve süsleme.
Grafik:
Siyah-beyaz çizgi, linol işi; renkli kâ
ğıt kesme. Başlık, marka, ilân ve afiş, vit
ray, kitap kabı, kitap resimleme.
Mukavva İşleri:
Alet vte malzeme bilgisi, özellikleri. Ya
pıştırıcı maddelerin hazırlanması Kola kâ
ğıdı, su kâğıdı yapmak.
Çeşitli altlık ve pasparto,
sırtsız ve
sırtlı cilbent,
yararak ipli kuru, çatarak
kapalı, boğazlı, menteşeli kutu. Albüm yap
mak.
Cilt işleri, kâğıt, bez ve deri kaplama,
harita bezleme.
Ağaç İşleri:
Alet ve malzeme bilgisi. Ağaç işlerinde
ki çeşitli teknikler. Tek parçalı, (bir kaç
parçalı, geçmeli işler. Oyarak tabak, röliyef. Torna işleri, kaplama işleri.

Yeni metotlara göre çocuk resimleri
nin incelenmesi, gelişim basamakları, ço
cuk resimlerinin gerçek özellikleri (3-12
yaş) çocuk tipleri ve davranışları.
Çocuk resimlerinin düzeltilmesi, tek
nik ve değerlendirme.
İlk, orta, lise ve öğretmen okulları müf
redat programlarının gözden geçirilmesi.
Yıllık çalışma plânı ve esasları, ders
konularının seçilmesi.
Resim - İş dersinin diğer derslerle olan
ilgisi.
Toplu çalışmalar ve pedagojik değeri.
Sanat eğitimi. Bu maksat için derste
ve ders dışında girişilen faaliyetler, sergi
ler, geziler, seminerler, ödevler v.s.
Resim - İş kolları ve çalışma alanları.
Resim ve İş atelyeleri nasıl olmalı ve
nasıl tertiplenmelidir.
Meşgul olma, oyun, iş nedir?
Çocuğun gelişmesinde işin rolü.
Sınıfta işlenebilecek iş konuları.
Mahalli ve ucuz malzemeyi değerlen
dirme.
MÜZİK BÖLÜMÜ
Açıklamalar:
,1 — Müzik öğretmen muavinliği imti
hanına girmek istiyenler bu meslek için lâ
zım gelen nitelikte olan ve gerekli eğitimi
almış bir şan sesi ve müzik alanında iyi
(rölatif) bir kulağa sahip olmalıdırlar.

2 — Her müzik öğretmeni bir enstrü
man çalabiimelidir. Bu enstrümanların ba
şında keman ve piyano gelmektedir. Öğret
men muavinliği imtihamna girmek için pi
yano çalmak şart değildir, fakat arzu edilir.
3 — Senfonik orkestralarla bandolarda
kullanılan flüt ve klâmet iyi çalındığı tak
dirde keman yerine kabul edilebilir.
4 — Blokflüt, kitar, mandolin, akor
deon gibi sazlar yardımcı enstrüman sayı
lır. Bunlar esas enstrüman olarak kemanın
yerine kabul edilmez.
5 — özel öğretim metodu dersi hariç
diğer derslerin imtihanı ameli ve nazari
olarak yapılır. (Özel öğretim metodu imti
hanı sözlü veya yazılı olarak yapılır.)
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I — Kulak eğitimi:
1 — Sağlam bir aralık bilgisine sahip
olmak, konsonan ve disonan aralıklar ara
sındaki farkı bilmek ve işitmek, enstrüman
da çalman aralıkları tanımak ve zorluk çek
meden her aralığı söyleyebilmek.

2 — Majör, minör ve eksik akorları
ayırdedebilmek, üç diyez ve üç bemol’e ka
dar majör ve minör gamları tanımak ve
söyleyebilmek. Pentatonik melodiler ve Do
majörün ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı
derecelerin tonlarını (eski modlar veya ki
lise tonlarını) transpozisyonlariyle tanımak
ve bu tonlarda yazılmış melodiler söyleye
bilmek.
3 — Basit, bileşik ve aksak ölçüler hak
kında bilgi ve iyi gelişmiş bir ritim duy
gusuna sahip olmak.
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noda refakat edebilecek müzikal zekâ, ka
biliyet ve zevke sahip olmak.
b) Yardımcı sazlan piyano ise:
Okul şarkılarım piyanoda rahatça ça
labilmek ve lâzım gelen yerlerde basit, fa
kat doğru akorlarla bu şarkılara refakat
etmek.
VI — Teorik Bilgiler:

..

a) Armoni:

1 — Üç temel
fonsyonu ve bunların
yterierini tutan yan dereceleri ile dominant
yedili akorunu iyi tanımak, basit melodi ve
okul şarkılarım bu fonksiyonların akorîarıyla armonize edebilmek. Piyano çalanlar
için: basit kadanslar çalabilmek.
2 — Basit melodilere uygun bir ikinci
sesi ilâve edebilmek ve yeni melodiler bu
labilmek.
4 — İki sesli polifonik kolay bir imlâyı
3 — (Piyano çalanlar için): Basit şar
(bir sesini tamamen duyarak, diğerlerinin
kı ve çok basit eserlere piyanoda doğru
ise yaptığı hareketi hiç olmazsa aşağı yu
akorlarla refakat edebilmek.
karı göstererek) birlikte yazabilmek.
b) Melodi ve form bilgisi:
Orta dereceli okulların müfredat pro
I I — Şan:
gramlarında istenilen melodi ve form bil
gisi (motif, cümle, periyod, şarkı formları,
1 — Okul şarkılarını doğru ve çocuğa
rondolar, sonat, fü g) ve bu formların uy
örnek olabilecek bir şekilde söyleyebilmek.
gulama sahası (oda müziği, orkestra, süit,
2 — Şan edebiyatından basit bir iki
senfoni, uvertür, opera, oratorya v.s.) ba
örnek verebilmek.
kımlarından bilgiye sahip olmak.
13
— Bu örneklerde estetik zevk bakı
c) Müzik tarihi:
mından tatminkâr bir seviyeye ulaşmış ol
Orta dereceli okulların müfredat pro
mak.
gramlarında istenilen bilgilere sahip olmak
(müzik tarihinde devirler, uslüpler ve en
önemli besteciler).
I I I — Keman:
1 — Birinci, ikinci ve üçüncü pozisyon
ları bitirmiş olmak, arşleyi legato ve detaşe
VII — Özel Öğretim metodu:
olarak kullanabilmek, pozisyon değiştirme
1 — Orta dereceli okulların müfredat
ğe vakıf olmak, üç diyez ve üç bemoPe ka
programlan hakkında bilgi ©dinmiş olmak.
dar majör ve minör gam'lan çalmış olmak.
2 — Ses, kulak ve zevk eğitimi ala
2 — Yukarıda gösterilen şartlan sağ
nında dikkât edilecek hususlarla uygulana
layan metot ve etüdler çalmış bulunmak ve
cak araçlar, şarkı öğrenimi, müzik dersi
imtihanda bunlardan bir kaç örnek vermek.
nin plânı ve muhtevası, diers dışında öğ
3 — Kolay veya oıta güçlükte olan bir
renci koro ve orkestralarının teşkilâtlandı
kaç eseri tempo, ritim ve ifade bakımların
rılması ve idare edilmesi, müzik dersinin
dan tatmin edici bir şekilde icra edebilmek.
diğer derslerle ilgisi hakkında bilgiler.
4 — Basit Avrupa ve. Türk halk tür
küleri ile okul şarkılanm deşifre edebilmek.
BEDEN EĞÎTÎMl BÖLÜMÜ
NOT: Viyola ve viyolonsel çalanlar ay
Beden Eğitimi Bilgisi:
nı şartlara tabi tutulacaklardır.
Tavsiye
edilen eserler: Hohmamı, Küchler, Doflein,
İmtihan Şekli: Sözlü ve yazılı
Seybold ve Sitt gibi metot ve etüdler. “A l
te Meister für junge spieler” , klassische
Konular:
S'tücke, orta güçlükte olan eski klâsik ede
1 — Beden eğitiminin tarifi gayesi,
biyattan (Handel sonatlarına kadar), klâ
cemiyet içindeki rolü ve vazifesi.
sik ve romantik veyahut çağdaş kolay so
2 — Oyun, cimnastik ve spor’un tarif
nat, sonatim ve başka parçalar.
leri; beden eğitimi içindeki rolü vle değeri.
3 — Beden eğitiminde metot ve sistem
IV — Saz onarımı:
ana metodun prensipleri. Türlü sistemler
Yaylı sazların bakım ve düzenini sağ
hakkında genel bilgi ve bizim sistemimizin
layan bilgiye sahip olmak: akord etmek;
prensipleri.
eşik, can direği, kulak, arşeyle kıl takmak
4 — Beden eğitiminin okul çalışmaları
gibi.
mız arasındaki tarihçesine kısa bir bakış:
Mutiakiyet, Meşrutiyet devirlerinde * ve
V — Piyano (açıklamalara bakınız) :
Cumhuriyet idaresinde
geçirdiği gelişim
safhaları.
a) Esas sazları piyano ise:
5 — Beden eğitimi öğretmenini okul
1 — Bach’m küçük prelüdleri, iki ses
daki rolü ve okul vazifeleri.
li envansyonları veya Mozart sonatinleri
* 6 — Cimnastik ün çeşitleri: pedagojik,
gibi kolay eserler çalabilecek bir tekniğe
estetik, tıbbî, askerî sportif cimnastik.
sahip olmak.
7 — Beden eğitimi derslerindeki oyu
2 — Bu tekniği sağlayan gam, arpej
nun değeri ve çalışma
programlarındaki
ve etüdler çalmış bulmak ve imtihanda ör
yeri.
nekler vermek.
8 — Sporun beden eğitimindeki değeri
3 — Okul şarkıları ve korolarına piya
[ ve çalışma programlarındaki yeri.

Sayfa: 243
9 — Hareketin tarifi ve çeşitli yönler
den tasnifi (Hareketin fizik ve fizyolojik
mahiyeti) İradeli ve irade dışı hareketler
ve bunların beden (eğitimindeki rolü.
1 0 — Hareketlerin kas çalışmalarına
göre tasnifi: Pasif hareketler, bunların be
den eğitimindeki yeri ve değeri. Aktif hare
ketler; dirençli dirençsiz hareketlerin rolü
Ve değeri. Konsantrik kısmtı .ve hareket,
eksantrik kısıntı ve hareket, statik kısıntı
ve hareket, bunların beden eğitimindeki ro
lü ve değerleri.

11 — Hareketlerin bünyesine göre tas
nifi: Basit ve bileşik hareketler ve yapılış
ları.
12 — Hareketlerin vücut bölümlerine
göre tasnifi: Baş, kol, bacak, gövde, yan
hareketleri; yürüyüş ve koşma; atlama, at
ma, tırmanma hareketleri.
13 — Hareketlerin kaynaklarına göre
tasnifi: Formol ve fonksiyonel hareketler.
14 — Bu tasnif içinde hareketlerin kas
gruplarına göre tesirlerinin incelenmesi.
15 — Kas duygusu, hareket hafızası,
otamatikl eşme.
16 — Hareketin tahlili: çıkış noktası,
rolü ve değeri; seyri rolü ve değeri; bitiş
noktası; rolü ve değeri; ağırlık merkezi ve
dayanak yüzeyinin hareketlerdeki değeri.
17 — Hareketin gruplan içinde incelen
mesi: Doğru ve yanlış şekilleri; kumanda
ların öğretilmek şekilleri; haraketin müzikle
birleştirilmesi.
18 — Terminoloji: Hareketlerin isim
lendirilmesi ve kısaltmalar.
19 — Tedriç: Ana prensipleri, küçük
çocukta bileşik hareket; tahlilî basit hare
ket; terkipli harekete ve fonksiyonel hare
ketlere geçiş.
20 — Tek hareketten tedriç: Dayanak
yüzeyi, çıkış noktası, seyri, ritmi, ağırlık
merkezi, kudret ve benzerleri.
¡21 — Hareket gruplannda tedriç.
22 — Derste ve sınıflarda tedriç.
23 — Beden eğitimi
çalışmalarında
program tanzimi: Cinsiyet, yaş devirleri,
vücut yapısından doğma ihtiyaçlara göre
program yapma prensipleri; mevsime, ça
lışma yeri ve araç imkânlarına göre pro
gram.
24 — Ders plânı (tanziminde hakim olan
prensipler; tahlil ve değerlendirme.
25 — Yıllık beden eğitimi programları
(yıllık şema): Mahallî şartlar, imkânlar ve
mevsimlere göre program tanziminde pren
sipler. Karma okullarda çalışma programı
tanzimi.
26 — Ritmik ve estetik çalışmalar. Vü
cut çalışmalarında ritmin rolü ve değeri;
müziğin uyarıcı olarak Cimnastik çalışmala
rındaki rolü ve değeri.
27 — Okullarda beden eğitimi dersleri
notunun takdirinde gözönüride bulundurula
cak esaslar (Asgarî kabiliyet had cetvelleri).
Oyun ve Spor Bilgisi:
imtihan şekli: Sözlü ve yazılı
Konular:
1 — Oyun ve sporun tarifi ve muka
yesesi.
2 — Terbiyecilerin oyun ve spor hakkmdaki fikir ve kanaatleri..
3 — Oyun ve sporun amacı.

Sayfa: 244

— idman fikrinin doğuşu,
— Ön ve Orta Asya medeniyetlerin
de beden eğitimi, uygulanış maksat ve şe
killeri. (Süme'rler, Etiler, Asurlar, Mısırlı
lar, İranlılar, îbraniler, Hintliler, Çinliler
6 — Sporda ruhi idman.
ve
Türkler).
7 — Sporda sitil ve tekniğin tarifi ve
4 — Antik Medeniyetlerde Beden E ği
izahı.
timi:
Yunanlılar, Romalılar (modem beden
8 — Sporda tempo, mukavemetin oy
eğitimi anlayışına temel ve örnek teşkil
nadığı rol (ölü nokta).
eden eski Yunan Cimnastiği).
9 — İdmanlı bir gençte aranan vasıf
5 — Hıristiyanlık ve Beden Eğitimi,
lar.
6
— Çeşitli zümrelerde beden eğitimi,
1 0 — Genel olarak spor ve bölümleri.
(şehirli,
köylü ve şövalye sınıflarının po11 — Atletizmin müsabaka kuralları.
radisyonel hareketleri).
12 — Müsabaka tertibi:
7 — Türklerin ortaçağdaki beden eğiti
a) Atletizm yarışmaları, organizasyo
mi
telâkkileri
ve tatbikatı.
nu (idari ve teknik yönden). Pentetloıı ve
8
—
Hümanizm
ve Beden Eğitimi: Es
deketlonun mahiyeti, değerlendirilmesi.
ki yunan medeniyeti fikrinin yeniden uya
b) Sportif olumlarda müsabaka tertibi
nışı. Bu cereyanın muhtelif memleketlerdeki
(lik ve eleme usulleri).
mühim ve müessir şahsiyetleri.
13 — Atlfetizm’in Tasnifi:
Yeni Zamanlarda Beden Eğitimi:
A — Koşular, B — Atlamlar, C —
1 — Beden eğitiminde çığır açan yeni
'
cereyanlar
ve şahsiyetler.
Atmalar:
a) Flantroplar = insan severler. Pren
A — Koşular: Düzkoşular:
sip ve metotları. (Basedow, Zalsmann, Gutsa) Kısa mesafe koşulan (sür’at).
Muths, Viet v.s.)
b) Orta mesafe koşuları.
b) Mektepçiler (Pestalozzi, Adolf Esc) Uzun mesafe koşulan (mukavemet).
piiess).
d) Maraton.
c) Milliyetçiler (F.L. Jahn ve muakkip
leri: Alman Halk Cimnastiği.
Engelli koşular:
d) Sağlıkçılar (F. H. Ling ve Muakip80 metre, 110 metre, 200 metre, 400
metre ve 3000 metre.
leri: İsveç Cimnastiği.
2 — Bu cereyanların muhtelif memle
Bayrak koşulan:
ketlerdeki
tesirleri ve Mümessilleri:
a) 4X100 m., 4X400 m., 3X1500 m.,
a)
Danimarka’da
(F. Nachtegall)
Olimpiyat İsveç ve Balkan yanşları.
b) İsviçre’de (P.H. Clias)
b) Okullarda uygulanan çeşitli stafet
c) Fransa’da (F. Amoros)
gruplaşma ve yarışmaları uçan stafet, rak
d)
İngiltere’de (Modern Spor fikrinin
kas stafet).
uyanışı ve yayılışı)
Kırko suları:
;Son zamanlarda Beden Eğitimi:
Organizasyonu (teknik ve idari). Fay
1 — Türkiye’de sistemli bir beden eği
dalan ve okullarda uygulama şekilleri.
timinin kuruluşu ve inkişafı, Muhtelif cere
yanların tesirleri ve tatbikatı.
B — Atlamalar:
2 — Modem Olimpiyatlar,
Uzun atlama, yüksek atlama, üç adım
3 — Beden eğitiminde ritim ve kuvvet
atlama, sırıkla atlamaların öğrlsfimi ve çe
esasına dayanan yeni metot ve sistemler.
şitli stilleri. (Bu branşlarda dünya çapın
Bunların mukayese ve münakaşası.
daki kıymetlerin teknik ve stilleri ile ça
Saha ve Malzeme Bilgisi:
lışma programlan incelenecektir.)
imtihan şekli: Yazılı ve sözlü
Konular:
C — Atmalar:
1 — Kapalı cimnastik salonları ve müş
Gülle atma, disk atma, cirit atma ve
temilâtı:
Cinınastik salonunun yeri, istika
bunların öğretimi,
okullarda
uygulama
meti, Döşeme, tavan ve duvarlarının özel
usulleri, tekniği ve antremanı.
likleri bakımı.
14 — Oyunların çeşitli yönlerden tas
2 — Stad ve müştemilâtı: Yeri, yönü,
nifi.
ve yapılışı; drenaj, toprak ve çim sahaları,
15 — Sportif oyunlara hazırlayıcı oyun
sulama ve bakımı; koşu pistleri, yapılışı.
lar.
Kum havuzları. Kum halitası. Yüksek ve
I
16 — Sportif oyunlar:
uzun
atlama,
hız
alma
pistleri.
Atma
yerle
a)
Eltopu, b) Futbol, c) Basketbol, d)
ri ve hazırlanması.
Voleybol, teknik taktik, antrenman usulle
3 — Yüzme havuzlan ve müştemilatı:
ri.
Yapılışı,
kullanışı, bakımı.
17 — Mücadele sporları:
4 — Güreş, boks, ringleri ve eksrim
Boks, güreş, eskrim ve öğretiminde
pisti.
metodik yollar, kuralian ve müsabaka ter
5 — Oyun yerleri, yapılış özellikleri
tip ve tanzimi, okullardaki değeri.
ölçüleri ve bakımı (Futbol, voleybol, bas
18 — Okul spor yurtları ile oyun yuva
ketbol, eltopu, salon eltopu, ağlı eltopu, te
ları faaliyetlerinin yıllık çalışma şemasın
nis sutopu, ping-pong)
daki yeri değeri. Okul spor yurtlarının or
Araç ve gereçler:
ganizasyonu (Bilhassa yönetmelik incele1
— Cimnastik araçları: Yapılışı, özel
cektir.)
likleri,
ölçüleri
ve bakımı: (yatay ağaç. Y a
19 — Okul ve kulüp münasebetleri.
tay parmaklık. Cimnastik çerçevesi. Eğik
Beden Eğitimi Tarihi:
merdiven, merdiven sehbası, ip merdiven.
Fırdöndü, dik halat. Eğik halat. Tırmanma
imtihan şekli: yazılı ve sözlü
ağacı, halkalar, denge ağacı. Trapez demiri.
Konular:
Cimnastik sırası. Koyun, cimnastik beygiri,
1 — Tarihten evvelki devirler,
cimnastik kasası, atlama masası. Tramplen,
4 — Sporcu kime derler? Sporcu na
sıl yetişir ? Abtrenman nedir ?
5 — Yüksek okul ve Üniversitelerde
spor ve önemi.
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rampa tahtası, barfiks, paralel, lobut, atla
ma ipi, satafet çubuğu, sağlık topu, çekiş
me halatı, cimnastik minderi, eğer atma
bezi, cimnastik çemberi, alet arabası, alet
dolabı.)
2 — Spor araçları:
Atlama sehpası,
çıta, gülle, disk, mızrak, çekiş hafesi, disk
atma çemberi, çarpma tahtası, atlama sırı
ğı, saplama çukura, basma tahtası hakem
merdivenleri, köşe gönderleri, işaret filamaları, atış işardtleme levhası, varış gön
derleri, kulvar çizme aracı, kireşleme ara
bası, koşu engelleri, kayak ve kayak sopa
ları, kayak ayakkabısı, paten, boks müsaba
ka ve antreman eldivenleri, kılıç, epe, flö
re, maske.
S
— Oyun araçları: Çeşitli oyunlarda
kullanılan top, file ve raketlerdir.
Beden
Eğitimi ve Spor Teşkilâtı ve
idaresi:
imtihan şekli: Yazılı ve sözlü
1
— Türkiye’de beden ve beden eğitimi
ve spor teşkilâtının geçirdiği safhalar:
a) Okullarda:
1 — Beden eğitimi derslerinin başlan
gıçtan itibaren geçirdiği istihalelere kısa
bir bakış.
2 — Okul içi spor çalışmalarımızın kı
sa tarihçesi
3 — izciliğimizin okullardaki tarihçesi.
b) Spor kulüplerimizin kısa tarihçesi
“ T. I. C. I.” , “ T. S. K. ” ve bugünkü du
rumu. Beden terbiyesi kanunun incelenme
si. Millî teşkilâtımız hakkında bilgi.
2 — Federasyonların kuruluş maksat
ları. Bizde ve yabancı memleketlerdeki ku
ruluş tarzları: (millî ve milletlerarası spor
federasyonları, vazifeleri, mesuliyetleri ara
larındaki münasebetler.)
3 — Milletlerarası Olimpiyat teşkilâtı
ve millî olimpiyat komiteleri hakkında bil
gi.
4 — Müsabaka çeşitleri: özel temsili,
resmi millî müsabakaların tarifleri ve or
ganizasyon şekilleri. Lik maçları, özel turnovalar, Bölge Birincilikleri, grup birinci
likleri Türkiye Birincilikleri. Yönetmelik
lerinin tetkiki.
5 — Kulüplerin kuruluş formaliteleri,
bu konu ile ilgili kanun, nizamname ve yö
netmeliklerinin incelenmesi.
Anatomi:
imtihan şekli: Yazılı ve sözlü
Konular:
Hücre Bilgisi:
Döllenme, Castrulaya kadar
nun takibi, dokuların teşekkülü.

embiryo-

İskelet Sistemi:
a) Kemik ve kıkırdak dokular.
b) Kemik çeşitleri,
c) Kemiklerin büyümesi,
ç) Eklemlerin yapılışı, çeşitleri,
d) Baş iskeleti,
e) Omurganın
yapısı, tabii kıvrımın
sebebleri.
f) Göğüs iskeleti, göğüs tipleri,
g ) Üyeler:
1 — Omuz çemberi ve kol kemikleri.
2 — Kalça çemberi ve bacak kemikleri.
Kas Sistemi:
a) Kas dokusu,
b) Baş kasları,
.
c) Boyun kasları ve fonksiyonları,
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d) Geniş sırt kasları ve fonksiyonları,
e) Uzun sırt kasları ve fonksiyonları,
f) Göğüs kasları ve fonksiyonları,
Ig) Karın kasları ve fonksiyonları,
h) Omuz kasları ve fonksiyonları,
i) Kalça kasları ve fonksiyonları,
j) Bacak kasları ve fonksiyonları,
-Sinir sitemi:
a) Sinir dokusu,
b) Merkez sinir sistemi, (ansefal, omur
iliğin yapısı
c) Sinirler.
1 — Beyin sinirleri,
2 — Omurilik sinirleri,
d) Sempatik ve parasempatik sinir sis
temi.
Duyu organları:
a) Gözün yapısı,
b) Kulağın yapısı,
c) Dilin yapısı,
d) Burun yapısı,
e) Derinin yapısı.
'Dolaşım sistemi:
a) Yüreğin yapısı, sinirleri,
b ) Atar,toplar ve kılçal damarların
yapıları,
c ) Kan dolaşımı.
Solunum sistemi:
a) Gırtlağın yapısı,
ib) Soluk borusunun yapısı,
c) Akciğerin yapısı.
Sindirim sistemi:
a) Ağız, dişler, yutmak, yemek borusu,
mide, barsaklarm yapıları,
b) Sindirim bezlerinin yapılan, (Tükrük bezleri, penkreas, karaciğer).
Salgı ve Boşaltım Organları:
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c) Tatalma; koklama, dokunum duy
guları.
d) Beden eğitimi ve duygu organları.
Dolaşım fizyolojisi:
a) Kan,
b) Kan pıhtılaşması,
c) Kan grupları,
d) Serum ve aşı,
e) Yüreğin çalışması, elektrokardioram
f ) Küçük ve büyük dolaşımlar,
g ) Tansiyon, nabız,
h) Beden eğitimi ve dolaşım sistemi.
Solunum fizyolojisi:
a) Solunum hareketleri,
b) Akciğerin kapasitesi,
c) Solunum hareketlerinin tanzimi,
d) Dış solunum, iç solunum, doku so
lunumu, bu olaylarla ilgili fiziksel
ve kimyasal etmenler,
e) Solunum oranı,
f ) Beden eğitimi ve solunum.
Sindirim fizyolojisi:
a) Beslenme,
b) Besin maddeleri (karbon hidratlar,
yağlar, proteinler, su, tuzlar ve vi
taminler),
c) Besinlerin değeri,
d) Bazal metabolizma, besin rasyonu.
e) Besinlerin sindirilmesi, kana geçiş
yolları,
f) Beden eğitimi ve sindirim.
Salgı ve Boşaltım fizyolojisi;
a) Üre, ürenin siizülmesi,
b) Terbezlerinin faaliyeti,
c) Hormonlar ve vücuttaki rolleri,
d) Beden eğitimi ve salgı boşaltımı.

a) Böbrekler, yapıları,
b) Ter bezleri,
c) Kapalı bezler.,
Fizyoloji:
İmtihan Şekli: Yapılı ve sözlü
Konular:
Eklem Fizyolojisi:
a) Omurganın hareket kabiliyeti,
b) Omuz eklemi, hareket kabiliyeti,
c) Dirsek eklemi, hareket kabiliyeti,
d) Bilek eklemi ve hareket kabiliyeti,
e) Kalça eklemi ve hareket kabiliyeti,
f) Diz eklemi ve hareket kabiliyeti,
g) Ayak eklemi ve hareket kabiliyeti.
Kas Fizyolojisi:
a) Kasılma,
b) Kası sarsı;
c) Fizyolojik tatanoz,
d) Kas kuvveti,
e) Kas çalışmalarında kasta geçen kim
yasal olaylar.
f ) Yorgunluk sebepleri,
g) Kasların kuvvetlendirilmesi,
ıh) Beden eğitimi ve kas sistemi.
Sinir Sistemi Fizyolojisi:
a) Refleks, refleks yayı.
b) Omur iliğin ödevleri,
c) Omur ilik sovanının ödevleri,
d) Orta ve ara beyin ödevleri,
e) Büyük beyinin ödevleri
f ) Beden eğiitimi ve sinir sistemi.
Duygu organları:
a) Göz fizyolojisi,
b) Kulak fizyolojisi.
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e)

Dağ, binicilik, sporlarında meydana
gelebilecek her türlü arızaların oluş
sebepleri ve önleme ve tedavi çare
leri.

Sağlık Bilgisi:
İmtihan şekli: Yazılı ve sözlü.
Konular:
1 — Gıda Hijiyeni:
a) Kalori, kalori ihtiyacı,
b) Beden eğitiminin çeşitli faaliyetle
rinde kalori ihtiyacı
c) Çeşitli gıdalar: proteinler ve değeri,
azot muvazenesi, çeşitli aminsasitÜer, karbon hidratlar ve yağ melobulizması.
d) Hayvani gıda
maddeleri: süt, et,
yumurta v.s.
e) Nebati gıda maddeleri:
Sebze ve
meyvalar.
2 — Su ve tuz ihtiyacı, sulann terkibi, sert
lik derecesi, su ile geçebilen hastalık
lar, suların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu.
3 — Vitaminler.
4 — Keyif verici zehirler: Tütün, alkol, mor
fin ve grupu, kahve ve çay.
Tıbbi Cimnastik ve Masaj:
imtihan şekli: Yazılı ve sözlü (pratik)
Konular:
Teorik:

îlk Yardım:

1

İmtihan şekli: Yazılı ve sözlü

Pratik:

— Tıbbi cimnastiğin tarifi,
2 — Tıbbi cimnastiğin vasıtaları,
İmtihan şekli: Sözlü ve yazılı
3 — Fizik tedavi (sıcaklık, masaj ve maf
sal hareketleri)
Konular:
4 — Masajm tarifi ve çeşitleri.
;l — Kırık ve çıkıklar: Bertilme ve ezil
5 — Spor masajları.
meler,
a) Müsabakadan önce yapılan hazırla
2 — Kanamalar,
yıcı masaj,
3 — Güneş ve sıcak çarpması,
b) Müsabakadan sonra yapılan dinlen
4 — Yanma ve donmalar,
dirici masaj.
o
— Bandaj bilgisi (sargı ve pansu
6 — Masajda başlangıç vaziyetleri.
man)
7 — Masajm fizyolojik tesirleri:
6
— Suni teneffüz.
8 — Masajın tatbik
edildiği ve tatbikinin
mahsurlu
olduğu
haller.
Özel Pataloji:

Konular:
1 — Sporun kalp üzerinde tesiri:
a) Kalpte dolaşım fizyolojisi ve anotomisine kısa bir bakış,
b) Sporun kalp ve dolaşım
üzerine
faydalı ve zararlı tesirleri,
c) Kalp ve dolaşım testleri,
d) Kalp yönünden sürantrenman, (aşı
rı idman)
e) Doping.
2 — Sporun solunum üzerine olan tesirleri:
a) Solunum sisteminin anotomi ve fiz
yolojisi hakkında kısa bilgi,
b) Sporun solunum üzerine faydalı ve
zararlı tesirleri,
c) Vital kapasite ve değişiklikleri.
3 — Spor arızalan:
a) Futbol,
b) Atletizm,
c) Güreş,
d) Su,

1 — Eklem hareketleri:
a) Aktif hareketler,
ıb) Pasif hareketler,
c) Karşı koyma hareketleri (Dirençli
hareket).
2 — Masajdan önce elleri yumuşatan ve ısı
tan, hareketler,
3 — Masaj mahipülasyonlan;
a) Efiöraj (sürme)
b) Firiksiyon (oğma)
o) Petrisage (yoğurma)
d) Perküsyon (vurma) (Haşman, bal
talama, topatma, yatık vurma)
e) Dressiyon (Basma)
f ) Vibrasyon (titretme).
Vücudun muhtelif
edilen masaj tarzları:
1

— Kol masajı:
a) Manipilasyonları,

kısımlarına tatbik
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b) Masajdan sonra tatbik edilen hare
ket grupu.
2 — Bacak masajı:
a) Bacağın ön kısmının masajı,
b) Bacağın arka kısmının masajı,
c) Manipilasyonları,
d) Masajdan sonra yapılacak hareket
ler.
3 — Sırt masajı.
4 — Ense masajı.
0 — Baş masajı,
6 — Yüz masajı.
7 — Göğüs masajı.
8 — Kalp masajı, karın masajı.
Teorik:
1 — Bozuk gelişmeler ve duruş sağlığı.
2 — Belkemiği eğrilikleri ve diğer gelişme
ler.
3 — Raşitizm.
4 — îyi bir duruş için esaslar.
5 — Sifos:
a) Sebepleri,
ıb) Arazı,
c) Çeşitleri,
d) Korunma çareleri.
6 — Lordos:
a) Arazı,
b) Lordostik, vaziyetle, lordosk ara
sındaki fark,
c) Korunma çareleri.
7 — Sikoloos,
a) Sebepleri,
b ) Arazı,
c) Çeşitleri,
d) Korunma çareleri.
Cimnastik:
imtihan şekli: ameli
Konular:
Erkek öğrenciler için:
A — Aletsiz cimnastikler:
1. Düzen terimleri, dizilişler, yürüyüş
ler ve koşular.
2. Büyük mürekkep hareketlere temel
olan duruşlar.
3. Bütün kas gruplan için yardımcı ve
eşli bileşik hareketler ve hareket
serileri.
4. Taklit hareketleri.
5. Bileşik çeviklik ve koordinasyon ha
reket temrinleri.
6 . Eşli denge taşıma ve taşımlı denge
temrinleri.
B — Alette Cimnastikler:
1. Her türlü basit ve bileşik asılma ve
tırmanmalar, hız almalı asılmalar,
2. Bileşik düzeltici hareketler.
3. Bileşik gövde hareketleri.
Bileşik
dengeler,
4. Bileşik dengeler.
5. Tek ve birleştirilmiş aletler üzerin
den atlamalar.
6 . Her türlü aşmalar.
C — Atlet ile cimnastikler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sağlık topu.
İpler.
Labot.
Gülle.
Kadronlar.
Cimnastik şiniklan.
Değnek v.s. ile.
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D — Yer Cimnastikleri:
1. Taklalar ve yuvarlanmalar.
2. Eller üzerinde her türlü dik du
ruşlar.
3. Köprü.
4. Dayamak, dayamasız, prendeler.
5. Canlı köprüler .Yürüyen yardımcılar
üzerinde dengeler.
Kız öğrenciler için:
A — Aletsiz cimnastikler:
1. Düzen temrinleri, müzikli ve mü
ziksiz ritmik, yürüyüşler,
2. Duruş temrinleri,
3. Bütün kas gunıpları için yardımcılı
ve eşli hareketler ve hareket seri
leri (Müzikli ve müziksiz),
4. Taklit hareketleri,
5. Çevikli ritim ve koordinasyon hare
ket ve temrinleri,
6 . Denge hareket ve temrinleri.
B — Atlette Cimnastikler:
1. Her -türlü asılma ve tırmanmalar,
2. Birleşik düzeltici hareketler,
3. Bileşik gövde hareketleri,
4. Bileşik dengeler,
5. Tek ve birleştirilmiş aletler üzerin
de atlamalar.
6 . Her türlü aşmalar.
C — Alet ile Cimnasitikler:
1. Sağlık Topu,
2 . İpler (müzikli ve müziksiz),
3. Labut (Müzikli ve müziksiz),
4. Küçük toplar,
5. Küçük tefler ve küçük çemberler
(Müzikli ve müziksiz),
6 . Değnek v.s. ile.
D — Yer Cimnastikleri:
1. Takla ve yuvarlanmalar,
2 . Ellerle baş üzerinde, omuzlar üze
rinde dik duruşlar,
3. Köprüler,
4. Dayamalı percude başlangıçları.
Oyun:
imtihan şekli: Ameli
Konular:
A — Koşulu oyunlar:
1 . Eğlenceli oyunlar,
2 . Koşma ve tutmalar,
3. Bayrak koşusu oyunları: (Benimle
gel, Vur-kaç, Numara, Kedi -Fare,
Koridor, Gece-gündüz, Kara adam
oyunları gibi).
B — Basit Top Oyunları:
1. Atma ve tutma melekelerini yük
selten basit top oyunları,
2 . Hedefe isabet ettirmeği
öğreten
top oyunları,
3. Sağlık topları ile bayrak yarışları,
4. Topu uzağa atma oyunları (gelen
top, şaka topu, hedef topu, süvari
topu, tünel topu v.s.) gibi.
C — Grup Oyunları:
(Yakan top, Numaralı top, mücadele
topu, yumruk, basit sepet topu, gibi).
D — Mücadele Oyunları:
1. Kuvvet oyunları,
2 . Çekişme, itişme
oyunları, (horoz
döğüşii, kim kuvvetli, dağ
kıralı,
ellerle çekişme v.s.)
E — Spor oyunları:
a) Hentbol (eltopu)
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b) Veleybol
c) Basketbol
d) Futbol
Kızlar 3
a) Hentbol (eltopu)
b) Veleybol
c) Basketbol
F — Diğer karışık oyunlar:
1. Tartışma oyunları,
2. Becerik oyunları.
G — Aletlerle oynanan oyunlar:
Maniler altından sürünerek geçmek,
üzerinde yürümek üzerine çıkmak,
tırmanmak, atlamak, suretiyle yapılan
oyunlar ve bayrak yarışları gibi.
H — Yerli oyunlar:
Bilhassa çocuklar
mahalli oyunlar.

arasında

oynanan

Atletizm:
imtihan şekli: Ameli
Konular:
1 — Koşular:
Erkekler:
a) 100, 200, 400 metre sürat.
b) 800, 1500 metre orta mukavemet.
c) 3000 metreye kadar mukavemet.
d) 110, 400, 3000 metre engelli .
e) Bayrak koşuları,
f ) Kır koşulan.
2 — Atlamalar:
a) Uzun (Hız alarak, durarak)
b) Yüksek (Hız alarak durarak)
c) Üç adım (Hız alarak, durarak)
d) Sırıkla yüksek
3 — Atmalar:
a) Disk,
b ) Cirit,
c) Gülle,
d) Saplı gülle.
Kızlar:
1 — Koşular:
a) 90, 100, 200 metre sürat,
b ) 800, 1 0 0 0 metre orta mukavemet,
c) 80 metre engelli.
d ) Bayrak koşuları
e) Kır koşulan.
2 — Atlamalar:
a) Uzun
b) Yüksek.
3 — Atmalar:
a) Fırlatma topu, Kızlar için
ölçüde araçlarla
b) Savunma topu Kızlar için
ölçüde araçlarla
c) Disk
Kazlar için nizami
araçlarla
d) Cirit Kızlar için nizami
araçlarla
e) Gülle Kızlar için nizami
araçlarla

nizami
nizami
ölçüde
ölçüde
ölçüde

izcilik:
imtihan şekli: Yazılı ve sözlü (Pratik)
Konular:
— izciliğin gayesi ve izcilik ruhu.
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— İzciliğin kurucusu Baden-Powell’in ha
yatı; milletlerarası izcilik teşkilâtı (Mil
letlerarası, büro, jamborseler Milletler
arası İzcilik Kongreleri). Türk İzcilik
teşkilâtının tarihçesi, izci sözü ve izci
türesinin açıklanması. Oymak başı ço
cukları nasıl tanımalıdır. Oymak başımn
okul ve aüe ile münasebetleri.
— İzcilik ve disiplin.
— “ Daima hazır” sözünün mânası.
— Hergün bir iyilik yapma, izci üniforma
sı ve izci işaretleri.
İzci selâmı ve mânası, izci sınıfları ve
şartlan.
— İzciler bir üst sınıfa nasıl hazırlanırlar?
Birinci sınıf izciler için 24 saatlik gezi
nasıl tertiplenir. Oba sistemi, Obabaşı
nın vasıflan, grup sistemi, Oba Fila¡ması.
— Oba adlan,
— Oymak Oba bağırışı.
— Bir oba ve oymağın teçhizatı.
— Kazalarda ilk yardım.
— Yardımlaşmalar, sargılar, hasta ve ya
ralı taşıma usulleri, ilk yardım malze
mesi.
— Çeşitli vasıtalarla haberleşme.
— Mors semafor, teknik iz işaretleri, dü
dük ve kol komutlan.
— Kroki yapmak ve harita okumak.
— Çeşitli vasıtalarla yön tayini, pusula
kullanmak.
—• Mesafe tahminleri, yükseklik ve geniş
lik ve genişlik ölçme usûlleri.
—• Yürüyüş ve şekilleri.
— Geziler ve gezilerin hazırlanması.
—• İzci çantasının yapılışı ve tanzimi.
—- Rapor vermek.
—• îzci düğümleri.
— Kampçılık, kanıp yerinin seçiminde göze
tilecek esaslar. Çadır kurmak ve çadır
çeşitleri, kampa yerleşme ve kamp çalış
ma programları, kamplarda teftiş, kamp
ateşi ve kamp eğlenceleri, kamp iaşesi
ve yemek pişirme usulleri. Ocak yakma
ve ateş yakma usûlleri.
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Konular:
— Günlük hayat ile ilgili konular:
Köy, şehir ve aile hayatı, nakil vasıta
ları, lokanta, çarşı, posta, mektup, aydın
latma, ticaret, mahkeme, kitap, gazete, ti
yatro, film, radyo, spor, oyun v.s.
2 — Küçük hikaye ve masallar üzerin
de konuşma (meselâ: Anderson, Märchen;
Schulz/Sundermayer, Deutsche Sprachlehre
für Ausländer; Schulz/Griesbach, Leseheft
für Ausländer, Kessler, Leichte Erzählun
gen; Kessler, Kurze Geschichten; ABC den
Lachens v.s.)
1

Okuma:
İmtihan şekli: Sözlü (Gerekirse kısmen ya
zılı)
Okuma imtihanında adayın bir parça
yı tabii ve mânalı okuma ve okuduğunu
tercüme etmeden anlama. Okuduğu parçayı
kendi kelimeleri ile anlatma ve özetliyelbilme, edebî bir metni bir şiiri açıklayabilme
yeteneği ve Alman edebiyatının belli başlı
devirleri hakkındaki genel bilgisi yoklanır.
Konu:
Meselâ: Crimms “ Schönstr Mürchen” ;
Hauff, Die Korawane; Mecmua ve gazete
lerden seçilmiş parçalar, meselâ: Das Beste;
Unsere Zeitung; modern edebi
metinler,
meselâ: Deutsche Erzähler der Gegenwart;
ver. Reclam, Stuttgart; Deutsche Erzähler
des 20 Jahrhundert, N.Y.; şiirler, meselâ
Goethe: “ Mailied, Willkommen und A b
schied, An don Mond” ; Schiller: “ Der Ring
des Polycrates” ; Heine: “ Die Loreley,
Zwei Grenadiere” ; Eichendorf: “ In einem
kühlen Crunde, Mondnacht” v.s.
Yazma:
İmtihan şekli: yazılı
¡Yazma imtihanda adayın duyuş
şüncelerini kompozisyon ve gramer
lâ kurallarına uygun olarak düzgün
kilde yazı ile anlatabilme yeteneği
nır.

— Müşahade ve dikkat görünmeden yanaş
mak.
— İzci oyunları, izci oyunlarının tertibi ve
tanzimi.
— Çeşitli vasıtalardan faydalanmak, hava
değişmelerinden anlamak.
— Bir oymağın günlük ve yıllık çalışma
programının tanzimi.
— Çeşitli ağaçlar ve bunların yanlış kabi
liyetleri.
— Zehirli ve faydalı bitkiler.
— İzcilik ihtisaslı hareketleri, izci marşları.

Tasvir, portre, mektup, hikâye özetle
ri; tabiat cemiyet, duygular, manevi hayat,
kültürel değerler, edebi değerler ile ilgili
konular.

ve dü
ve im
bir şe
yokla

Konular:

Konular:
1 — Starke u. schwache Verben, Liste
der starken Verben, Trennbare u. unternnbare Verben, Gleichzeitig trennbar u. un
trennbare Verben, Bildung der zusammengezetzten Zeiten mi!t ‘haben’ oder ‘sein’,
modale Hilfsverben, Verben mit a) Akku
sativ, b) Dativ, c) Akkusativ plus Dativ,
d) 2 Akkusativen e) Genetive, f) Genetiv
plus Akkusativ, g) präpositionale Verben.
— Das Substantiv: Geschlecht der Subs
tantive, Pluralbildung, Deklination, Gebra
uch des Artikels, gleichlaufende Substan
tive mit verschiedener Bedeutung. — Ad
jective: Deklination, Komparation,Adjektive
mit a) Genitiv, b) Dativ, c) Akkusativ, d)
Präposition. —• Pronomon: a) Personal, b)
Possesiv c) Demonstrativ, d) Interroga
tiv, e) indefinites. — Zahlwort: Grundzah
len, Ordnungazahlen, Brüche, bestimmte u.
unbestimmte
Zahlwörter. — Adverb: a)
des Ortes, b) der Zeit, c) der Art u. Weise,
— Präpositionen: a) mit Dativ, b) Akkusa
tiv, c) Dativ order Akkusativ, d) Genitiv.
—■ W ortfolge im deutschen Satz. — Wort
bildung. — Arten der Nebensätze: a) Kau
sale, b) finale, c) Konzessive, d) modale,
e) Konsekutive, f) temporal, g) Infinitiv
sätze. — h) Relativ, i) Objekt, j) Subjekt
sätze. Konjunktiv u. seine Anwendung in
des) der indirekten Rede u. Frage, b) Ir
realen Bedingungssätzen, c) Wunschsätzen,
d) bei ‘als ob’, e) ‘fast, beinahe’, f) zu als
dass’, g) Clauben, denken, h) Höflichkeit.
— Wichtigste Konjunktionen. — Gebrauch
der Zeiten.

Özel öğretim metodu:
İmtihan şekli: yazılı veya sözlü
Özel öğretim metodu imtihanında ada
yın orta dereceli okullarda Almanca öğre
timinde karşılaşılan güçlükleri yenmek için
takip edilecek yollar, derslerin hazırlanma
sı ve uygulanması ve genel olarak Alman
ca öğretimi metodlan hakkındaki bilgileri
yoklanır.
Konular:

Tercüme:
— Orta dereceli okullarda yabancı dil
öğretiminin gayesi, öğretim programları.
1

İmtihan şekli: Yazılı
t

Tercüme imtihanında adayın lügat kul
lanmadan normal
güçlükteki bir parçayı
Almancadan
Türkçeye ve Türkçeden Almancaya doğru ve düzgün bir ifade ile ter
cüme edebilme yeteneği yoklanır.

Konuşma:

Konu:

İmtihan şekli: Sözlü

Gazete ve mecmualardan
makaleler,
edebiyat ve güzel sanatlarla ilgili yazılar.

Konuşma imtihanda adayın kelime hâzinesi,
telâffuzu, doğru ve düzgün konuşma ye
teneği yoklanır,

kirse kısmen yazılı, kısmen sözlü.) Dilbil
gisi imtihanında adayın, dilin temel yapısı
ve cümle kuruluşları hakkındaki bilgileri
ve bunları uygulama yeteneği yoklanır.

2 — Almanca ders kitaplarındaki gra
mer konulanının sistem ve metot bakımın
dan işlenmesi.

—• İzci bıçağı ve baltasım kullanmak.
— İzci sopasının kullanılışı.
— Güneş saati.
»
—• Köprücülük, maymun köprüsü, asma
köprü ve iskele kurmak, iz okuma ve
izlerden mâna çıkarmak, vahşi hayvan
ların izleri, yırtıcı kuşların
havadaki
görünüşleri. Arazi bilgisi.

ALMANCA BÖLÜMÜ
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Dilbilgisi:
İmtihan şekli: yazılı veya sözlü gere

2 — Almanca öğretiminde uygulanan
çeşitli metotlar.
3 — Ders konularına uygun metodun
seçilmesi.
4 — Ders plânının hazırlanması ve ye
ni bir konunun incelenmesinde takip edile
cek yollar; ödevler, tekrarlar,
5 — Sınıf idaresi ,dersi çekici hale koy
ma yolları.
6 — Almanca öğretiminde karşılaşılan
güçlükler ve bunların giderilmesi.
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FRANSIZCA BÖLÜMÜ
Konuşma :
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Dilbilgisi:

Konular:

İmtihan şekli: Yazılı veya sözlü (gerekirse
kısmen yazılı kısmen sözlü)

Günlük hayat ile ilgili konular:
Bu konuların seçiminde aşağıdaki ki"
taplardan faydalanılabilir:
1
Craft, Readıng and W ott Study,
1960
2 — Parature, Engilish Dialogues for
Foreign Students, 1960
3 — Prator, Manual o f American pro
nunciation, revised edition.-

İmtiihan şekli: Sözlü
Konuşma imtihanında adayın kelime hâzi
nesi, telâfuzu, doğru ve düzgün konuşma
yeteneği yoklanır.

Dilbilgisi imtihanında adayın Fransızcanm
temel yapısı ve cümle kuruluşları hakkındaki bilgileri ve bunları uygulama yete
neği yoklanır.

Konular:

Konular:

1 — Günlük hayat ile ilgili konular:
Fransa ve Türkiye1
’de hayat: Aile ve
toplum hayatı, gelenekler, seyahatler, spor,
posta, alış-veriş v.s.
2 — Küçük hikâye ve okuma parçalan
üzerinde konuşma.

La phrase et les groupos de mots dans
la phrase

Okuma:

La proposition
(Sujet,
attribut)
Proposition indépendante
Proposition principale

İmtihan şekli: Sözlü (gerekirse kısmen ya
zılı)

Okuma:
İmtihan şekli: Sözlü (gerekirse kısmen ya
zılı)
Okuma imtihanında adayın, bir parçayı ta
bii ve mânalı okuma, okuduğunu tercüme
etmeden anlama, okuduğu parçayı kendi
kelimeleri ile anlatma ve özetliyebilme,
edebi bir metni, bir şiiri açıklıyabilme ye
teneği ve Fransız edebiyatının belli başlı
eserleri hakkmdaki genel bilgisi yokla
nır.
Konular:

Proposition supordonnée
Analyse grammaticale ve analyse lo
gique.
Etude détaillée du nom
Etude détaillée de l’article
Etude détaillée l’adjectif
Etude détaillée des pronoms
Etude détaillée du verbe
L ’adverbe
La préposition
L ’interjection
La ponctuation
Verbe irrégulier, emploi des temps, em
ploi des modes
La phrasie (ses diverses formes: Etude
détaillée de propositions subordonnées)

1 — Orta dereceli okullar için hazırlan
mış kitaplarda yer alan okuma parçaları.
2 — Tanınmış yazarların, meselâ: Cor
neille, Racine, Molière, La Fontaine, La
Bruyère, Montesquieu, Voltaire, Diderot,
J. J. Rousseau, Lamartine, A. de Vigny, A
de Musset, V. Hugo, Michelet, Balzac, Sten
dal, Emil Zola, Beaudlaire, Verlaine v.b.
eserlerinden seçilmiş parçalar ve bu yazar
ların mensup oldukları ekoller hakkında
kısa bilgi.

complément,

Notions de versification.
Özel Öğretim Metodu:
İmtihan şekli: Yazılı veya sözlü

Yazma:

Özel öğretim metodu imtihanında adayın
orta dereceli okullarda Fransızca öğreretiminde karşılaşılan güçlükleri yenmek
için takip edilecek yollar, derslerin ha
zırlanması ve uygulanması ve genel ola
rak Fransızca öğretim metotları hakkm
daki bilgileri yoklanır.

İmtihan şekli: Yazılı

Konular:

Yazma imtihanında adayın duygu ve dü
şüncelerini kompozisyon, gramer ve im
lâ kurallarına uygun olarak düzgün bir
şekilde yazı ile anlatabilme yeteneği yok
lanır.
Konular:
Tasvir, portre, mektup, hikâye özetleri
tabiat, cemiyet, duygulan, manevi hayat,
kültürel ve edebi değerler ile ilgili konular.
Tercüme:
İmtihan şekli: Yazılı
Tercüme imtihanında adayın lügat kullan
madan normal güçlükteki bir parçayı
Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan
Türkçeye doğru ve düzgün bir ifade ile
çevirebiime yeteneği yoklanır.

1

— Orta dereceli okullarda yabancı dil öğ
retiminin gayesi, öğretim programları.

2 — Fransızca öğretiminde
şitli msitotlar:
a) Geleneksel metot;
b) Direkt metot;
c) Audio-visuel metot
3—

Ders konularına uygun
çilmesi.

uygulanan çe

Okuma imtihanında adayın bir parçayı ta
bii (telaffuz vurgu ve ses tonuna uygun
olarak) ve mânalı okuma, okuduğunu
tercüme etmeden anlama, okuduğu par
çayı kendi kelimeleri ile anlatma ve özet
liyebilme edebi bir metni, bir şiiri, açıklıyabilme, yeteneği
İngiliz ve Amerikan
Edebiyatının belli başlı ceryanlan hakkmdaki genel bilgisi yoklanır.
Konular:
Okuma konulan için aşağıdaki kitap
lardan faydalanılabilir:
Reader’s Digest (I ve II) özel baskı
People in Fact and Fiction
Modem
Short Stories in English by
Robert J. Dixson
.The Class Menagerie by T. Williams
Lady Windkrmere’s Fan by Oscar
Wilde
Modern Short Stories by English and
Amerikan authors.
A collection of Essays by English and
American authors.
Yazma:
İmtihan şekli: yazılı
\ azma imtihanında adayın duygu ve düşün
celerini
kompozisyon, gramer ve imlâ
kurallarına uygun olarak düzgün bir şe
kilde yazı ile anlatabilme yeteneği yok
lanır.
Konular:
Tasvir, portre, mektup, hikâye özetleri;
tabiat, cemiyet
duygular, manevi hayat,
kültürel ve edebi değerler il'e ilgili konular.

metodun se

4 — Ders plânın hazırlanması, yeni bir ka
nunun incelenmesinde takip edilecek
yollar, tekrarlamalar, ödevler.
5 — Sınıf idaresi, dersi çekici hale koyma
yollan.
6 — F ransızca öğretiminde karşılaşılan güç
lükler ve bunların giderilmesi.
İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
Konuşma:

Konular:

İmtihan şekli: Sözlü

Gazete ve mecmualardan
makaleler,
edebiyat ve güzel sanatla ilgili yazılar.

Konuşma imtihanında adayın, kelime hâzi
nesi, telaffuzu, doğru ve düzgün konuşme yeteneği yoklanır.

Tercüme:
İmtihan şekli: Yazılı
Tercüme imtihanında adayın lügat kul
lanmadan normal
güçlükteki bir parçayı
türkçeden İngilizceye ve İngilizceden t^ricçeye doğru ve düzgün bir ifade ile çevril
me yeteneği yoklanır.
Konular:
Gazete ve mecmualardan
makaleler,
edebiyat ve güzel sanatlarla ilgili yazılar.
Dilbilgisi:
İmtihan şekli: Yazılı veya sözlü (gerekirse
kısmen yazılı, kısmen sözlü).
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Dilbilgisi imtihanında adayın İngilizcenin
temel yapısı ve cümle kuruluşları halikında
ki bilgileri ve bunları uygulama yeteneği
yoklanır.
Konular:
—■ Function o f words
— Articles - pronouns; some and any-word
order
İngilizcede mevcut esas zamanlar ¡Simple
continucus, present, perfect past perfect
(for, since), future.
— Yardımcı fiiller
— Adjectives and adverbs
— Time expressions, preverbs
— Active ve pasive cümle sekilileri
— causative form
— Direct indirect cümle şekilleri: basit, bi
leşik, karmaşık
—
—
—
—

Clause’lar (çeşitli şekilleri)
Şart ve dilek cümleleri
Infinitive and gerund
Prepositinos ve iki kelim eli fiiler (look
at, get up v.s.)
— Present participle’ m sıfat ve fiilimsi
kullanılışı
— Past ve perfect participle
— Hem fiil hem de isim olarak kullanılan
kelimeler; phrase’ler idiom’lar.
Özel Öğretim Metodu:
İmtihan şekli: Sözlü veya yazılı
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2 — Evin muhtelif kısımlarının temiz
lenmesi.)
a)
Temizlik plânlan hazırlanması
(Günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik)
b) Ev temizliğinde kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, araçların bakımı ve
korunması.
c) Kışlık ev eşyasının muhafazası ve
bakımı, evdeki haşaratın yok edilmesi.
3 — Muhtelif

cins

çamaşır

liği.

temiz
•

a) Çamaşır yıkamada
ve gereçlerin tanıtılması.

kullanılan araç

b) Kaynatma ve çivitleme,
c) Beyazlatma,
d) Asma ve kurutma,
e) Kola ve ütü.
4 — Ütü cinsleri, bakımı ve ütü masa
sının hazırlanması
5 — Çamaşır ve elbise dolabı, yerleş
tirilmesi, Çamaşır torbası ve şaselerin di
kilmesi.
6 — Muhtelif cins kadın ve erkek elbi
sesi temizlik ve ütüsü, bakımı ve muhafa
zası.

7 — Her cins kumaşlarda lekecilik.
a) Leke çıkarmada kullanılan maddeler
b) Leke çıkarmada dikkat edilecek nok
talar ve esaslar.
8 — İyi ve mesut bir aile; evdeki birey
lerin birbirine karşı sorumluluk ve görev
leri.

Özel öğretim metodu imtihanında adayın,
Orta dereceli okullarda İngilizce öğreti
minde karşılaşılan güçlükleri yenmek için
takip edilecek yollar, derslerin hazırlan
ması ve uygulanması ve genel olarak İn
gilizce öğretim metotları hakkındaki bil
gileri yoklanır.

b) Komşuya,
yaşlılara, hastalara ve
çocuklara karşı davranış.

Konular:

c) Umumi yerlerde davranışlar (Sokak,
tiyatro, sinema, otobüs otel v.s.)

— Orta dereceli okullarda yabancı dil
öğretiminin gayesi ve müfredat program
ları.
1

2 — Yabancı dil öğretiminde takip edi
len başarılı metotlar.
3 — Ders konularına uygun metodun
seçilmesi.
4 — Ders programlarının hazırlanma
sı, dersi çekici hale koymanın yolları.
5 — İngilizce öğretiminde karşılaşılan
güçlükler ve bunların giderilme yolları:
a) Teleffuz öğretimi,
b) Gramer öğretimi
c) Kelime öğretimi
d) Okuma - yazma (kompozisyon öğ
retimi
6 — İngilizce
öğretiminde işitsel ve
göreysel araçların kullanılması.
EYİŞLERİ BÖLÜMÜ
Evidaresi:
İmtihan şekli: Nazari ve amelî
Konular:
1 — Sağlığa uygun bir evin özellikleri,
döşenmesi ve süslenmesi ev bahçesinin ba
kımı (çiçek ve sebze yetiştirilmesi.)
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sin maddeleri protein, karbon hidrat, yağ,
vitamin ve madensel tuzlar).
2 0 — Günlük besin ihtiyacı, mevsim
lere ve bütçeye göre mönü tanzimi,

21 — Yiyeceklerin muhtelif şekillerin
de muhafazası.
2 2 — Sofra tanzimi (kahvaltı ve aile
sofrası).

23 — Sıhhi bir mutfağın özellikleri,
mutfak tanzimi ve temizliği.
Biçki - Dikiş:
İmtihan şekli: Nazari ve ameli
1 — Etek:
a) Eteğin kalıbı (Biçki veya Drapaj).
ib) Bel çalışması (grogren, grogren
kurdela veya kendi kumaşı ile kaplama)
c) Yırtmaç çalışması (Fermuar veya
fermejüp ile)
d) Etek baskısı (sülfile, makine, kıvı
rarak pervaz ile)
2

— Bûlüz:

a) Bûlüzün kalıbı (biçki veya

ıb) Yaka (Blabe veya şömizet).
c) İlik (Parçalı veya örme).
d) Kol (takma, kısa veya uzun).
NOT: Etek ve bûlüz modelleri imtihan
komisyonu tarafından tesbit edilir.
Çocuk Bakımı ve Eğitimi:

9 — Başkaları ile iyi münasebetler kur
mak.

İmtihan şekli: yazılı

a) Anne, baba ve çocukların sorumlu
lukları.

Konular:

d) Ziyaretler,
e) Konuşma muaşereti.
10 — Zamanı iyi kullanmanın önemi ve
prensipleri.
— Enerjiyi iyi kullanmanın önemi
ve prensipleri.
11

drapaj

ile)

I. Bölüm:
1 — Gebelik hijyeni.
2 — Yeni doğmuş çocukların
vücut
özellikleri (Anatomik bakımdan)
3 — Çocuğun boy ve kilo neşvüneması
nın bağlı olduğu sebepler ve muayyen za
manlarda boy ve kilonun hesaplanması, bın
gıldaklar.

12 — Bütçenin önemi, mahiyeti ve tür
leri, aile bütçesinin hazırlanması.

4 — Yeni doğmuş Çocukta görülen fiz
yolojik durumlar. (Kilo kaybı, ateş yüksel
mesi, fizyolojik sanlık, memelerin şişmesi,
komedon, adet görmesi, göbek kordonu.

13 — Tasarruf, açık ve avans,
hesabı, kredi ipotek ve sigortalar.

5 — Doğumun güç ve zor olmasından
mütevellit husule gelen arızalar.

banka

14 — Alış veriş mahiyeti ve türleri.
15 — Evinde ecza dolabı, evde hasta
bakımı ve ilk yardım prensipleri (yanık,
bayılma, kanama, kesik ve böcek sokmasına
karşı alınacak tedbirler)
16 — Onarım.
a) Çamaşır üzerinde yama
b) Muhtelif cins kumaşlarda örgü ve
takviyeler.
c) Triko eşya onarımı
d) Çorap onarımı

6 — Prematüre (cılız) çocukların ba
kımı ve bezlenmesi.

7 — Sosyal yardım, çocuk ölümleri ve
sebepleri.
8 — Çocuğun vücut temizliği, irk ban
yo ve hususiyetleri.

9 — Çocuğun giyimi ve giydirmede
dikkat edilecek hususlar.
1 0 — Çocuğun
hazırlanması.

odasının ve yatağının

17 — Paket boyaları ile kumaş boya
cılığı.

11 — Anne sütüyle beslenmenin önemi,
anneden ve çocuktan ileri gelen emzirme
engellerif

18 — Bakır ,gümüş, aliminyum v.s. gi
bi mutfak ve ev eşyalarının temizliği.

12 — Karışık beslenme, kadın ile hay
van sütünün mukayesesi.

19 — Besin maddelerinin
vücuttaki
ödevlerine göre sınıflandınlması (esas be

13 — Suni beslenme, süt şişeleri em
zikler.
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14 — Çocuğa verilecek sütün çeşitli
usûllere göre tayini.
15 — Sütün sulandırılması ve hazırlan
ması.
16 — Sütün mikroplardan
mesi.

temizlen
.

17 — Süt tozlan ve kondanse sütler.
18 — Tamamlayıcı besinler ve hazırlan
ması.
19 — Muhtelif aylardaki
çocukiann
mama listeleri.
20 — Vitamin eksikliğinden ileri gelen
hastalıklar. Rachitis, tetoni, soorbüt.
21 — Beslenme bozuklukları (Akıit ve
Kronik).
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kusmalar.
Kabız.
Allerji.
Aşı ve serumlar.
Hastalıklardan korunma çareleri.
Kızamıkçık.
Kızamık.
Kazıl.
Su çiçeği.
Çiçek.
Boğmaca.
Difteri.
Kabakulak
Polioniyelit (çocuk felci).
Tifo.
Pnömoni.
Pamukçuk.
Verem.
Firengi.

II. Bölüm:

— Süt çocuğunda beden gelişimi.
— Süt çocuğunda duygusal gelişim.
— Süt çocuğunda sosyal gelişim.
— Süt çocuğunda fikir ve dil gelişimi.
— Alışkanlıklar.
6 — Cinsel eğitim.
7 — Oyum (oyunun önemi,
oyuncak
seçimi v.s.)
1

2
3
4
0

— Bu çağda karşılaşılması muhtemel
problemler.
8

a) Ağlama nöbetleri.
b) Öfke nöbetleri.
9 — Eğitimde gözetilmesi gereken nok
talar.
Oyum çağı (1-6 yaşlar):
1 — Oyun çağı çocuğun beden gelişimi.
2 — Oyun çağı çocuğun duygusal geli
şimi.
3 — Oyun çağı çocuğun sosyal gelişimi.
a) Oyun.
b) Alâkalar.
c) Arkadaşlık.
4 — Oyun çağı çocuğunun fikir ve dil
gelişimi.
5 — Oyun çağı problemleri.
a)
b)
c)
d)
e)

İnatçılık,
Kıskançlık,
Korku,
Kırıcılık ve dökücülük,
. Hırçınlık.
6 — Oyum çağı çocuğunun eğitiminde
gösterilmesi gereken noktalar.

Müdürler Komisyonu Kararı:
Karar s: 405.1

Karar t: 5-10-1962

Konu. 1962-1963 Öğretim yılında yalnız
birinci, müteakip yıllarda diğer sı
nıfları faaliyete geçirilmek üzere
İliç, Sarız, Tonya, Suluova, Tunçbilek, San Göl, Saruhanlı, Selendi,
Niğde-Ortaköy, Çankın-Orta Mer
kezlerinde birer Ortaokul açılma
sı h.
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün
19-9-1962, 3 Ekim 1962 tarihli ve 9163, 9812
sayılı teklif yazılan incelendi. İşin gereği
düşünüldü:
Binalan öğretime elverişli olarak ta
mamlanmak, öğretmen ve M "dürleri bulu
nup tayin edilmek, lüzumlu malzemesi te
min edilmek şartiyle ve okul açılış sıralan
öne alınmak suretiyle;
İliç, Sarız, Tonya, Suluova, Tunçbilek,
Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Niğde-Ortaköy,
Çankırı-Orta merkezlerinde 1962-1963 öğ
retim yılında yalnız birinci, müteakip yal
larda da diğer sınıflan faaliyete geçiril
mek üzere birer ortaokul açılması uygun
olacağma ve gerekli tescil muamelesi ya
pılmak üzere işbu kararımız kopyalarının
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce görü
lerek Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne tev
diine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının
sunulur.

7 — Bu çağdaki çocukların grup halin
deki eğitimi.

tasdiklerine

Uygundur
Ş. R. Hatipoğlu

a) Ana okulları,
b) Gündüz bakım evleri.

Süt çağı (0-1 yaş).

12 Kasım 1962

.
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Ankara — Millî Eğitim Basımevi

M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
MöDORLÜĞOl Nf CE HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI K A R I L I R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

T. C .
________
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YI LL I K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ İ T İ M

«

B A K A NL I ĞI Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G O N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
¡19 KASIM 1962

CİLT: 25

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı:
Karar s: 212
Karar t: 29-8-1962
Konu: Bölge İlkokulları yönetmeliği h.
İlköğretim
Genel Müdürlüğünün 30
Aralık 1961 tarih ve 54061 sayılı teklif ya
zısı üzerine “ Bölge İlkokulları Yönetmeliği”
nin ilişik örneğine göre kabulü hususunun
Bakanlık Makamının tasviplerine arzı ka
rarlaştı.
Uygundur.
27-8-1962
N. Adil Erkman
(Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa
göre hazırlanan
Bölge İlkokulları Yönetmeliği
I — Amaç ve Kuruluş
Madde 1 — Çeşitli sebeplerle henüz bir
ilkokul açılmamış olan, birbirine yakın bir
kaç köyün bulunduğu yerlerde veya evleri
ve ev gruplan dağınık olan köylerde gün
düzlü, yatılı, pansiyonlu bölge okulları açı
lır.
Bölge Okulları İlköğretim Kurullarıdır
Madde: 2 — Bölge okullarının amaçları;
a) Nüfusu dağınık olan yerleri okula
ve öğretmene kavuşturmak,
b) Belli köylerde Türk dilini ve kültü
rünü yayma faaliyetine yardımcı olmak,
c) Köylerde özel eğitime ve korunma
ya muhtaç çocuklarla okul öncesi eğitimi
için sınıflar açılmasını sağlamak,
ç) Çevrenin sağlık, tarım, halk eğitimi
ve her türlü kalkınma faaliyetine bir merkez
vazifesini görmek (bu maksadın tahakkuku
için ilgili Bakanlıklarla işbirliği sağlana
caktır.)
d) İlkokulu bitiren çocuklar için mec
burî öğrenim çağı dışına çıkıncıya kadar
tamamlayıcı kurslar ve sınıflar açmak ve
bölge şartlarına göre çocuklara pratik bil
giler kazandırmak, bu çocuklardan istidatlı
olanlara ileri öğrenim imkânları hazırla
mak,
e) Bağımsız eğitimli okullardan mezun
olan çocukların 5 sınıflı ilkokulları bitirme
lerini temin etmek,
f) Civarda tek. öğretmenli ilkokullarda
okuyan 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin birkaç
öğretmeni bulunan okullardan faydalanma
larını sağlamak,
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g)
Çevre öğretmenlerinin birleşip gö
Müdür yardımcıları, öğretmenler, staj
rüştükleri ve tecrübelerini paylaştıkları bir
yer öğretmenler ve memurlar yönetim işle
yer olmak ve öğretmenlerin işbaşında ye
rinde müdürün yardımcılarıdır. Müdür İdarî
tiştirilmelerine hizmet etmektir.
görevlerini yardımcılara ve memurlara ge
reğince dağıtır ve lüzumu halinde görevle
Madde 3 — 2. Maddede belirtilen amaç
rin değiştirilmesi hususunda Millî Eğitim
ların sağlanmasına imkân veren, merkezî
Müdürlüğüne teklifte bulunur.
durumda bulunan, bölge çocuklarının ve
halkının yaya veya taşıtla geliş gidişlerine
Madde: 9 -— Müdür kanunlarla yönet
elverişli ve her bakımdan civann ihtiyacını
meliklerin ve emirlerin sınırlan içinde oku
karşılayabilecek
şekilde inkişafa müsait
lun bütün işlerini çevirir, düziene koyar ve
köylerden veya kasabalardan biri bölge
denetler. Okulun bina ve eşyasının iyi kul
merkezi olarak seçilebilir.
lanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlar
ve ilgililerin bu husustaki görevlerini takip
Bölgeler mahallî ilköğretim
kurulla
eder.
rınca teşkil ve tesbiit edilerek Bakanlığa
teklif olunur.
Madde: 10 — Müdür, Okulun ayniyat
işlerini bu husustaki kanun ve yönetmelik
Madde: 4 — Bölge okuluna uygulama
ler gereğince yönetir.
Demirbaş eşya ve
ve tarım işletmesi için yeteri kadar arazi
gereçlerin iyi kullanılıp korunmasından bi
2 2 2 sayılı kanunun 60. maddesi hükümlerine
rinci derecede sorumludur. Dikkatsizlik ve
göre temin edilir.
ya herhangi bir sebep yüzünden kınlan,
kaybolan veya bozulan demirbaş eşya ve
II — Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri
gereçlerin sebep olanlarını kovuşturmak ve
Madde: 5 — İlköğretim Kurutları, böl
zararı ödetmek, kaza ile kmlanlar hakkın
geye giren ilköğrenim çağındaki, çocukla
da ayniyat yönetmeliğine göre gereken iş
rın listesini, okullar açılmadan 5 ay önce
leri yaptırmakla görevlidir.
okul idaresine teslim ederler. Listeler okul
idarelerince incelenir ve kadro imkânlarına
Madde: 11 — Okul müdürü ayniyat yö
göre kabul
edilecek çocukların isimlerini
netmeliği gereğince demirbaş eşya ve ge
gösteren listeler okul açılmadan bir ay ön
reçlerin sayılması için “ Demirbaş eşya ve
ce muhtarlık vasıtasiyle köy ilköğretim ku
' gereçler sayım Komisyonu” nu zamanında
sayıma çağırır ve yapılan sayım neticesin
rullarına verilir.
de hazırlanacak cetvellerin düzenlenmesini
Bölge okullarına öncelikle okulsuz köy
ve bağlı bulunduğu üst makama gönderil
lerin mecburî öğrenim çağındaki çocukları
mesini sağlar.
alınır.
Madde: 12 — Okul müdürü göreve baş
Diğer kayıt ve kabul işlerinde, ilkokul
ladığı
zaman okulun demirbaş eşya ve ge
lar yönetmeliğindeki esaslar gözönünde bu
reçlerini kendinden evvelki müdürden dev
lundurulur.
ralır ve başka bir göreve tayini veya göre
Madde: 6 — Anadili Türkçe olmayan
vinden temelli ayrılması halinde kendinden
çocuklar için açılacak bölge
okullarında
sonra gelen müdüre teslim eder. Teslim ve
öğrenci tutarının en çok yansının anadili
tesellüm işinde kendinden sonra
gelecek
Türkçe olan çocuklardan olmasına dikkat
müdür yoksa, sayım ve muayene komisyo
edilir ve bu amaçla gerekirse başka bölge
nuna, bu komisyonun toplanması mümkün
lerin korunmaya muhtaç ve özel eğitime
görülmediği hallerde üç kişilik geçici bir
muhtaç çocuklarından da faydalanılır.
komisyona devir ve teslim yapılır. Devir ve
X
Madde: 7 — Yatılı öğrencilerin bütün
teslim çizelge ve tutanakları dört örnek ola
masrafları devlet tarafından karşılanır.
rak düzenlenir, bunlardan biri dosyasında
Pansiyonlu öğrencilerin pansiyon masraf
saklanır, diğerleri devir ve teslim yapan
ları ise nakit ve ayniyat olarak velileri
larda ve bir örneği de ilgili üst makamda
tarafından karşılanır. Bu masraflar top
bulunur.
tan karşılanacağı gibi öğretim yılı başında
Görevine yeni başlıyan müdür engeç
ve birinci dönem sonunda olmak üzere iki
bir ay içerisinde devir ve teslim işini bitir
bölümde de ödenebilir.
mekle yükümlüdür.
III
— Yönetim İşleri
Madde: 13 — Okulun demirbaş eşya ve
Müdürün görevi ve yetkisi
gereçleri valiliğin yazılı emri olmadıkça ge
çici dahi olsa bir başka yere verilemez. An
Madde 8 — Okulu müdür yönetir. Mü
cak okul kitaplığındaki kitaplar okulca ha
dürden, arkadaşlarına ve öğrencilere örnek
zırlanacak özel bir yönetmeliğe göre öğret
olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemen
ve öğrencilere verilebilir. Oku] eşyası,
manlariyle sıkı bir işbirliği yapması iste
okul
sınıflan içinde de olsa, özel konutlarnir.
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da kullanılmaz. Müdür evinin veya mü
dür evi olarak kullanılan bölümün demir
baş eşyası, müdür tarafından tesellüm ve
kendisinden sonra gelene devredilir. Yeni
müdürün buraya taşınması Valiliğin iznine
bağlıdır.
Madde 14 — Müdür, inhası kendisine
ait olan hizmetlileri kanun ve yönetmelikler
çerçevesi içinde inha etmeye, cezalandırma
ya ve icabında işlerine son verilmesini tek
life yetkilidir.
Madde: 15 — Müdür geçici sebepler
veya özürleri yüzünden görevlerine gelmiyen öğretmen ve memurların işini aksat
mamak için lüzumlu tedbirler alır.
Öğretmenlerin bir günü geçmiyen ve bir
öğretim yılı içinde üç defadan fazla teker
rür etmiyen çok önemli sebeplere dayanan
özürlerini kabule yetkilidir.
lÖzürsüz devamsızlıklar için kanunun
kendisine verdiği yetkileri kullanır, geç
gelme ve devamsızlığı alışkanlık haline ge
tiren öğretmen ve mamurların durumunu
tesbit eder ve ilgili makamlara bildirir.
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tim ve öğretim işlerindeki düşünüş ve iş
lenişleri, gözlem ve inceleme gezilerini,
çevre ile olan münasebetler ve istekleri be
lirtir. İkinci raporunda; sınıf mevcutlarını
geçen, bütünleme ve sınıfta kalanları, eği
tim ve öğretim çalışmalarından elde edilen
sonuçları, öğretmenlerin, doktor ve memur
ların ayn ayrı çalışma ve basanlarını, o
kulun bina, eşya ve ders araçları durumu
ile öğrencilerin giyim, yiyecek, kitap du
rumlarını bildirir ve gelecek öğretim yılı
için isteklerde bulunur.

cısı olduğu takdirde, müdür tarafından ara
larında vazife taksimi yapılır.

Madde: 24 — Okul müdürü, okulun
gizli muhabere ve seferberlik işlerini biz
zat yürütür ve dosyalarını düzenler.

c) Maaş, gelir ve gider
hesaplarını
defterlerine günü gününe işler,

Madde: 25 — Müdür; tasdikname, dip
loma ve belgeleri imzalar. Bunlarm doğ
ruluğundan birinci derecede sorumludur.
Madde: 26 Müdür; okulun ve öğerncilerin disiplin işlerini düzenler, disiplinli ve
ahenkli bir çalışmanın sağlanması için ge
rekli işleri yapar.
Madde: 27 — Müdür, haftada 6 saattan az, 1 2 saattan çok olmamak üzere ders
okutmakla da görevlidir.

Madde: 16 — Müdür, okulun tahakkuk
memurudur. Bu sıfatla harcama kâğıtlarını
ve bordroları onar, bu memurlğun kanunlalarla belli edilen sorumluluğunu taşır. İca
bı halinde verilen özel yetkilerle “ ita âmirliği” görevi müdüre verildiği takdirde tahakuk memurluğu okulun varsa müdür
başyardımcısı, yoksa en kıdemli müdür
yardımcısı tarafından yapılır.

revi:

Madde: 17 — Müdür gerekçesini belirt
mek suretiyle yeni ödenekler
istiyebilir.
Bütçe yılı sonunda bir yıllık bütçe uygula
nışına ait bir rapor düzenler ve üst maka
ma gönderir.

Müdür yardımcısı okulun yönetim, eği
tim ve öğretim işlerinde müdürün en yakın
yardımcısıdır. Müdür bulunmadığı zaman
larda onun adına işleri yürütür. Görevi ve
yetkileri şunlardır:

Madde: 18 Müdür, öğretim
işlerini
herhangi bir aksamaya meydan vermeden
yürütür.

a) Öğretmen, doktor, memur
vesair
görevlilerin şahsî
dosyalarını tutar. Her
türlü muamelererini günü gününe işletir.

Madde: 19 — Haftalık ders cetveli,
öğretmen ve müdür yardımcısı nöbet cet
vellerini düzenlemek ve uygulamak; gerek
li değişiklikleri vaktinde jmparak görevin
aksamamasını sağlar.

b) Okulun yazı ve kayıt işlerini düzenle
yürütür.

Madde: 20 — Ders yılının muhtelif za
manlarında
öğretmenlerin
derslerini ve
eğitim çalışmalarını yakından izler. Bu ça
lışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması
gerekli tedbirler hakkında ilgililerle ayrı
ayrı görüşür.
Madde 21 — Müdür, derslerin açık kal
mamasına dikkat eder. Herhangi bir sebeple
açık kalan derslere girer. Buna imkân olmıyan hallerde öğrencilere vazife vermek
veya diğer sınıfların derslerine iştirak et
tirmek gibi çarelerden birine başvurur.
Madde: 2 2 — Öğretim yılı başında,
ortasında ve sonunda olmak
üzere yılda
enaz üç defa öğretmenler kurulunu toplar.
Ve kurula Başkanlık eder. Bu sıfatla oku
lun eğitimi, öğretim, yönetim ve diğer il
gili konulan hakkında alman müşterek ka
rarların uygulanmasını sağlar.
Madde: 23 —
Müdür biri birinci dönem sonu, diğeri
öğretim yılı bitiminde olmak üzere yılda
iki defa rapor verir. Millî Eğitim Müdür
lüğüne gönderilecek bu raporların birinci
sine; sınıf üzerine öğrenci mevcudunu, eği
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Madde: 28 — Bölgeye giren köyleri
sosyal ekonomik, sağlık ve kültürel yön
lerden inceler ve inceletir. Bunlardan alına
cak sonuçlara göre gerekli faaliyetleri dü
zenler.
Madde: 29 — Müdür yardımcısı ve g ö

c) Disiplin kurulunun Başkamdir.
d) Çocukların dosyalarını düzenler.
Karne, diploma ve diğer belgeleri inceliyerek müdürle beraber imzalar. Öğrencilerin
kayıt, kabul ve devam işlerini izler. De
vamsız öğrencilerle ilgili yazışmayı yürü
tür.
e) Okula ait istatistik çizelgelerini za
manında düzenler.
f) Nöbetçi öğretmenlerden aldığı mev
cut puslularına göre ve kalori esaslarım
gözönünde tutarak günlük tabelaları ha
zırlatır ve bunun uygulanışından sorumlu
dur.
g) Okulda satın alman her çeşit er
zak, eşya ve malzemenin
maksada göre
kullanılmasını ve korunmasını usulünce de
poya giriş ve çıkışma nezaret eder.
h) Okul mensuplarının maaş, ücret ve
gündeliklerinin
zamanında alınıp dağıtıl
masını sağlar.
ı) Müdürün ita amirliği halinde okulun
tahakkuk memurudur ve okulda kurulacak
komisyonlara Başkanlık eder.
i) Okulda birden fazla müdür yardım

Madde: 30 — Muhasip ve kâtipin gö
revleri :
a) Muhasip ve kâtip, müdür ve müdür
yardımcısının kendisine verdikleri yazı ve
muhasebe işlerini düzenler.
b) Satın alınacak veya satılacak eşya
ve malzemenin eksiltme ve artırma şart
larını mukavelename projelerini hazırlar.

d) Müdür yardımcısından alacağı bilgi
ve direktife göre günlük tabelaları hazır
lar.
e) Mutemet sıfatiyle kendisine verilen
avansları, müdürden alacağı emirlere, kanun
ve yönetmeliklere uygun olarak sarfeder.
Hesaplarını zamanında kapatır.
f) Sarf evrakını kanun ve yönetmelik
lere göre hazırlar, buna ait belgeleri satma
a e satın alma kararlarını dosyasında muha
faza eder.
g ) Her ay sonunda, ödeme, gider ve
tahakkuk hesaplarım
gösteren cetvelleri
düzenler.
h) Okulun mutemetliğini
yapar, öğ
retmen, doktor, memur ve ücretlerin maaş
ve ücret bordlanm vaktinde hazırlar. Pa
rayı ilgili vezneden alarak gününde hak
sahiplerine öder.
Ayniyat memuru ve görevi:
Madde: 31 — a) Ayniyat memuru ge
rek demirbaş eşya ve gerek istihlâk madde
lerinin ayniyat hesaplarım talimatnamesine
göre yürütür.
•b) Günlük tabela muhteviyatım tartıp
görevlilere teslim eder. Çıkış pusulaları ile
istenilen eşya ve malzemeyi vererek bun
ları defterine işler.
c) Ayniyat Memuru, depo ve ambar
hesaplarını giriş çıkış fişleri ve tabelalarla
belgelendirir ve defterleri bu belgelere gö
re işler.
d) Ambar ve deponun temizlik, tertip
ve düzeninden sorumludur.
Madde: 32 — Sağlık İşleri, Doktor ve
görevi *
a) Doktor, okulun sağlık durumundan
birinci derecede sorumludur.
b) Okula yeni gelen çocukların muaye
nelerini yapar ve lüzumu
halinde onlan
tecrit eder.
c) Okul öğrencilerini ve vazife gören
elemanların kendilerini ve ailelerini mua
yene ve tedavi eder.
d) Muayene neticesinde revirde yatı
rılması gerekenleri revire, başka hastane
lerde tedavisine zaruret
görülenleri, ra
porlarım tanzim ederek hastaneye gönde
rir.
e) Okul bina ve tesislerinin, oyun ve
çalışma yerlerinin; suların yiyecek mad
delerin temizliğini muayene ve kontrol eder.
Lüzum gördüğü sıhhi tedbirlerin alınmasını
müdürlükten ister.
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f) Öğrencilerin her üç ayda bir umumî
muayenelerini yapar ve sonuçları fişlerine
yazar.
g ) Çocuklar arasında sıhhi durumları
itibariyle özel bakım istiyenleri tesbit ve
onlara gösterilecek bakımı tayin eder.
h) Günlük muayene saatinde müracaat
eden öğrencileri muayene eder ve ilâçlarını
verir.
ı) Yıl sonunda okulun umumî sağlık
durumu hakkında tanzim edeceği rajporu
müdürlüğe verir. Bu rapor, okul müdürü
nün kendi hazırlayacağı raporla
birlikte
üst makama sunulur.
i) Doktor, haftalık yemek tabelalarını
ve kalori hesapları ile ilgilenir.
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dan ilgilenir,
par,

okul doktoru ile işbirliği ya

e) Öğrencilerin velileri ve arkadaşları
ile mektuplaşmalarmı sağlar. Aile akraba
lık köy ve yurda bağlılık duygularının ge
lişmesine, kuvvetlenmesine yardım eder,
f) Öğrencilere her türlü eşyamn ko
runması, iyi kullanılması, temiz tutulması
ve onarılmalarım öğretir.
Öğrencilerin
harçlıklarını muhafaza ve kayıtlarını okul
idaresi tarafından tasdikli bir deftere işler.
Madde: 37 — Nöbetçi öğretmeni ve gö
revi:
\
a) Her öğretmen, idarece düzenlenen
çizelgeye göre nöbet tutar. Nöbetçi öğret
men okulda yatar.
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р) Nöbeti sırasında hemen müdahaleyi
gerektiren olayları derhal idareye bildirir.
Gördüğü noksanlan aynca nöbet defterine
not eder.
r) Ders, iş ve çalışma
boş öğrencileri kovuşturur.

zamanlannda

Madde: 38 — Sosyal çalışmalar:
Bölge okulu, çevresi ile yakından ilgi
lenen bir topluluktur. Bu maksatla ilkokul
lar yönetmeliğinde bulunan kollar ile lü
zumlu görülecek diğer eğitsel kollar öğret
menler kurulu karan ile kurulur. Hazırla
nacak özel yönetmeliklerine göre yürütü
lür.
Madde: 39 Yetiştirici ve tamamlayıcı
kurslarla ilgili faaliyetler:

Madde: 33 — Hemşire ve Hastabakıcı
nın görevleri:

b) Nöbet günlüktür. Okulun özelliğine
göre belirli saatte nöbetçi öğretmen nöbeti
devralır ve belirli saate devreder.

Bölge okullarını bitiren öğrenciler 14
yaşının sonuna kadar belli zamanlarda okul
larda açılacak yetiştirici, tamamlayıcı sınıf
ve kurslara iştirak ettirilir.

a) Hemşire ve hastabakıcı, doktorun
yardımcısıdır. Revirin idaresinden, eşyala
rının tertip, temizliğinden iyi kullanılma
sından ve korunmasından sorumludur.

c) Okulun temizlik, düzen ve disiplin
işleriyle yakandan ilgilenir.
Hizmetlilerin
çalışmalarını düzenler. Görülen noksanlık
ları önleyici tedbirleri alır.

Madde: 40 — Bölge okullan, çevresi
nin ihtiyaçlarım ve imkânlarını gözönünde
bulundurularak aşağıda gösterilenlere benzîer kurslan açar:

b) Revirde yatırılan çocuklara dokto
run yapacağı tavsiyelere göre ilâçlarını ve
rir, iğnelerini yapar, her türlü bakımı gös
terir.

d) Öğrencileri zamanında yatırıp kaldı
rır, sabah temizliklerini yaptırır. Gece bek
çilerini kontrol eder.

a) Biçki, dikiş, çiçek, moda, mendil ve
örtü baskıları,
b) Örgü işleri;
çorap, atkı, eldiven,
kazak, hırka örme, makina ile çorap, fanila
örme işleri,

e) Günlük tabelaya esas olarak yokla
maları titizlikle yapar. İzinli, görevli hasta
veya başka sebeplerle okuldan ayrılmış olan
öğrencilere ait mevcut pusulalarını doğru
bir şekilde düzenliyerek idareye verir.

с) Dokuma işleri, iplik bükme, masura
, sarmak, iplik çözme, tezgâha geçirme, ör| gü çeşitleri.

f ) Ambara giren erzak ve eşyamn tes
lim alınmasında, erzakın tabelaya göre am
bardan çıkarılmasında
ahçıya tesliminde,
ambarın kapanmasında hazır bulunur.

d) Halı, kilim, sicim, heybe, dokuma ve
bunlarla ilgili işler, nakış, dökme, model
çizme, Türk motifçiliğini esas tutarak çev
reden motif toplama,

g) Ambardan çıkan erzakı herhangi
bir şekilde bozuk görürse, bir tutanakla
durumu idareye bildirir.

e) Ev idaresi, mutfak işleri, çay kahve,
yemek sofraları hazırlamak, çeşitli yemek
lerin pişirilmesini öğrenmek.

h) Yemeklerin vaktinde hazırlanmala
a)
Okulun eğitim ve öğretimin genel
rına, temiz ve özenle pişirilip dağıtılmasına
gidişini gözden geçirir,
gözcülük eder.
¡b) Gelecek çalışmalar için gösterilen
ı) Rahatsız öğrencilerin muayenelerini
temennileri tetkik ve tesbit eder,
gerekiyorsa hastaneye gönderilmelerini sağ

f ) Her çeşit reçeller, şuruplar, marmelâlar.

IV — Eğitim ve öğretim İşleri.
Madde: 34 — Öğretmenler kumlu; böl
ge okullarının bünyesine ve özelliklerine
göre bir eğitim ve öğretim organıdır. Öğ
retmenler kurulu' okulun öğretmenleri ve
doktorundan teşekkül eder. Toplantılar
okul müdürünün
başkanlığında yılda üç
defa “ öğretim yılı başında, ortasında, so
nunda” ve lüzumu halinde müdürün daveti
ile toplanır. Toplantılara gerekirse hariç
ten ilgili şahıslar davet edilebilir. Kurul:

c) Üst makamlarca veya okul idare
since verilen konuları müzakere eder ve
karara bağlar. Kurulun görüşmelerine ait
zabıtların tutulmasını ve kararalarm yazıl
masını kurulca seçilecek bir öğretmen ya
par. Karar ve zabıtlar bütün öğretmenler
tarafından okunarak imza edilir.
Madde: 35 — Bölge okullarının ilkokul
programları, tamamlayıcı sınıflarında “ ta
mamlayıcı sınıf ve kurslar”
programları
uygulanır.

lar.
j) Günlük çalışma programının zama
nında uygulanmasını ders iş ve dinlenme
işaretlerinin vaktinde verilmesini, öğrenci
lerin sabah jimnastiklerine, müzik, mahal
lî oyunlara, derslere, işe, yemeğe ve müta
lâaya zamanında ve eksiksiz olarak katıl
malarını sağlar.
k) Okula gelen ve gidenlerin kimlik
lerini inceler. Herhangi bir maksatla okula
gelenlerin ilk müracaat edecekleri görevli
olarak gerekli tedbirleri alır.

Madde: 36 — Sınıf öğretmeninin gö
revi:
l ) İlgililerin haberi ve muvafakati ol
a)
Sınıfındaki öğrencilerinin dosyalarım madan hiçbir eşyanın okul dışına çıkarılma
muhafaza eder, onlar üzerinde sürekli göz
masını sağlar.
lemler yapar, günlük çalışmaları sırasında
m) Sobaların zamanında yakılıp söndü
her çeşit davranışlarını yakından izler, dik
rülmesini sağlar. Yangından korunma yö
kate değer gözlemlerini dosyalarına yazar,
netmeliğinin gerektirdiği tedbirleri uygular.
ıb) Öğrencilerin kendi sınıflarında ve
n) Gezi ve başka sebeplerle tek veya
diğer sınıflardaki öğrencilerle münasebet
toplu
olarak okuldan ayrılan öğrencilerin
lerinde yakınlık ve arkadaşlık duygularım
beraberlerinde
götürülmelerine lüzum gö
geliştirir,
rülen ihtiyaç maddelerini hazırlatır.
c) Öğrencilerin ders dışı zamanlarım
o) Bayrak törenlerinin ciddiyetle ya
iyi kullanmalarında rehberlik eder,
pılmasını sağlar.
d) Öğrencilerin sağlık işleriyle yakın

g)

Turşular, sirkeler, salçalar.

h) Sebze meyve kurutmaları.
i) Pekmez ve pestil yapma.
j) Tarhana, bulgur çeşitleri, makarna,
döğme, kuskus, şehriye çeşitleri.
k) Yoğurt, peynir, yağ yapma, krema
m akmasını kullanma.
l) Muhitin özelliğini gözönünde tuta
rak sebzecilik,
m) Fidancılık,
n) Çiçekçilik,
o) Bağcılık,
p) Hayvan bakımı: İnek, koyun besle
me, tavukçuluk, arıcılık.
r) Sağlık Bilgisi: Çevrenin hastalıkla
rı, genel sağlık kurulları, bulaşıcı hasta
lıklardan korunma.
s) Çocuk bakımı gibi.
Madde: 41 — Okulun idarecileri, öğ
retmenleri, memurları ve hizmetlileri oku
lun yemek tabelalarına dahil edilir.
Madde: 42 — Yemekhane dışına yemek
çıkarılamaz. Yemek zamanları dışında ye
mekhanede kimseye yemek verilmez. Revir
de yatan öğrencilerin yemeği revire gön
derilir.
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Madde :
43
—
Okul
mutfağına
tabela dışında hiçbir yiyecek
sokulmaz.
Hasta yemeklerinden gayri özel yemek pişirilemez.
Madde: 44 — Okulda çalışan idareci
ve öğretmenlerin kanunen bakmağa mec
bur oldukları aile fertlerine bedelleri öden
mek üzere yemek verilir.
Madde: 45 — Tatil aylarında hava de
ğişimi ve çevre incelemeleri gayesiyle gezi
programlan tertip olunabilir. Bu program,
üst makamın onayından sonra uygulana
bilir.
Madde: 46 — Bölge okulu öğretmen
leri, öğretmenler kurulu kararı ile ders ke
siminden yeni ders yılı başına kadar müna
vebe ile gidiş-geliş dahil ikişer ay izin kul
lanabilirler.
Madde: 47 — Bölge okullan hizmetli
lerin davranış ve çalışmalan, izinleri ve
giyimleri idarece düzenlenecek bir iç yönet
melikle belirtilir.
Madde: 48 — Bölge okullarında tutu
lacak defter, dosyalar ve basılı kâğıtlar:
1 — Öğrenci Kütüğü
2 — Öğrenci sicil defteri,
3 — Demirbaş eşya, kitaplık defteri,
4 — Ambar defteri,
5 — Depo defteri,
6 — Eşya dağıtım defteri,
7 — Karar defteri,
8 — Ödenek defteri,
9 — Avans kredi defteri,
10 — Revir defteri,
1 1 — îlâç sarfiyat defeteri,
12 — Ders, karne, yoklama defteri,
13 — Diploma defteri,
14 — Maaş, ücret ve tahakkuk defteri,
15 — Gelen giden evrakın kaydına mah
sus defter,
16 — Ayniyat tesellüm makbuzu,
17 — Öğrenci dosyalan,
17 — Vezne Makbuzu,
19 — Öğrenci sağlık karneleri,
2 0 — İstatistik cetvelleri dosyası,
21 — Müfettiş raporlan dosyası,
2 2 — Mevcut puşlası dosyası,
23 — Rapor dosyası,
24 — Kayıt silme cetvelleri dosyası,
25 — Nöbet çizelgeleri dosyası,
26 — Çalışma programları dosyası,

27 — Öğretmen, memur, hizmetli dosya

sı,
28 — Ziyaret defteri,
29 — Öğretmenler kurulu, disiplin ku
rulu defterleri,
30 — Talebe velileriyle mektuplaşma
dosyası,
31 — Nakil, tasdikname cilt veya koçan
ları,
32 — Gizli yazı dosyası,
33 — Seferberlik dosyası,
34 — Ambar mensuplarını kontrol def
teri,
35 — İstek puslası (talep müzekkeresi),
36 — İlkokul yönetmeliğinin gerektirdi
ği diğer lüzumlu defterler.
Madde: 49 — Bu yönetmelik Tebliğler
Dergisinde yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

GENELGELER:
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 16859

16-11-1962

19 Kasım 1962

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Dış Münasebetler Genel
ne aittir)

Müdürlüğü

İlği: 24 Temmuz 1962 tarihli
520.025.DV.3/691 sayılı yazımız

ve

Memleketimizde tahsilde bulunan Batı
TrakyalI öğrencilerin tahsillerine aralıksız
devam edebilmeleri için askerlik hizmetle
rinin tecili ile ilgili olarak bu kere Atina
Büyükelçiliğimizden alman bir yazıda Yunan
Dışişleri Bakanlığı ilgili memurunun, Yunan
Müdafaa Bakanlığından aldıkları malûmata
atfen, talebelerin tecil muamelelerinin umu
mî hükümler dairesinde yapılacağını, bu iş
için ilgililerin bağlı oldukları askerlik şu
belerine hitaben yazacakları istidada, mek
teplerinden alacakları tahsilde bulundukla
rım mübeyyin belgelerin Yunan Konsolos
luklarınca tasdikli tercümelerini iliştirerek
göndermeleri gerektiğini ifade eylediği
bildirilmektedir.
Keyfiyetten
alâkadarlara
malûmat
verilmesini ve bundan böyle müracaat ede
ceklere de bu yolda bilgi itasmı rica ederim.

6062

Dışişleri Bakanı Vekili y.
İmza

VALİLİKLERE

Osman Derinsu
Memleketimizde tahsild’e bulunan Ba
tı Trakya’lı öğrencilerin Askerlik hizmet
lerinin teciline dair Dışişleri Bakanlığın
dan alman 20 Eylül
1962 tarih ve
520.025. DV.3/912 sayılı yazının
örneği
aşağıya çıkarılmıştır.
Durumun ilgililere duyurulmasını ri
ca ederim.
N ih a t Â d i l E r k m a n

Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar

5. Daire Genel Müdürü
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.804 16870

6-11-1962

6063
Konu: “ Rüzgâr Estikçe” adlı eser h.
Salih Tüzün (Millî Kütüphane — An
kara) tarafından yayımlanan aşağıda adı
ve fiyatı yazılı kitabın lise öğrencilerine
duyurulması uygun görülmüştür.
Nihat Âdil Erkman

T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar

520.025. D V.3/912 Dairesi Gn. Md. 20-9-1962
Konu: Memleketimizde tahsilde bulunan
Batı TrakyalI öğrencilerin askerlik
hizmetlerinin tecili.

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Rüzgâr Estikçe

400 .eş.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

T. C .
MİLLÎ EĞİTİM İ&RAN LİGİ
■>

M İ L L İ EĞİ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L U Ğ O N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ Ç I K ARI LI R İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M U E 3 S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

YI LL I K A B ON E S İ 2 5 0 K U R U Ş T U R .
ABONE
TU T A RI
MALSANDIKLAR l N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
A LI N A C A K M A K B U Z M ı L L İ E Ğ İ T İ M
BA K A NL I ĞI Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

26 KASIM 1962

SAYI: 1231

Talim ve Terbiye Ku't'ulu K a ra n :

Açıklamalar:

Karar s: 213

1 — Yabancı dil dersi içerisinde yapı
lacak çeşitli faaliyetlerden her birine ayrı
lacak zaman ve seminerlerin nasıl kullanı
lacağı Bölüm öğretmenler kurulunca karar
laştırılır.

Karar t: 29-8-1962

Konu: Eğitim Enstitüleri yabancı dil bö
lümleri haftalık ders dağıtım cet
veli, müfredat programları ve Eği
tim Enstitüsü yönetmeliğinin 3.
¡maddesinin bir paragrafının değiş
tirilmesi h.
Eğitim Enstitüleri yabancı dil bölüm
lerinin üç yıl esasına göre yeniden hazırla
nan haftalık dkrs dağıtım cetveli ile müf
redat programlarının ekli şekillerde kabulü
ve Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin 3. mad
desinin yabancı dil bölümleri ile ilgili 7.
paragrafının ilişik örneğine göre değiştiril
mesi uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık
Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.
Uygundur.
27-8-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Eğitim Enstitüleri Yönetmeliği
Madde: 3, Paragraf: 7
Yabancı dil bölümleri için: Türkçe

2 — Yabancı dile ayrılan zaman içe
risinde her sınıfta yapılacak
faaliyetler
ders dağıtım cetvelinde gösterilmiştir. Bu
faaliyetlerden hi3 r birine ayrı not takdir
olunur. Almanca ve İngilizce bölümlerinde
“ İmlâ” için ayrıca not verilmez. Bu bölüm
lerde İmlâ çalışmalarına yazma dersi için
de yer verilir. Seminer çalışmaları ilgili
bulunduğu ders konusu ile birlikte mütalâa
olunur.
Seminer çalışmaları
öğretmen veya
asistanın idaresi ve sorumluluğu
altında
yapılır. Seminerlerde okuma ve kültür ta
rihi derslerinde işlenen bazı konular üze
rinde tamamlayıcı bilgi veren eserlerden
parçalar okunur vıeya ilgili metinler ince
lenir, öğrencilerin çeşitli konularda hazırla
yacakları ödevlerin veya birlikte işlenen bir
konunun tartışması; kelime, deyim araştır
maları ve benzeri çalışmalar yapılır.
3 — Özel öğretim metodu dersi ilgili
yabancı dilde yapılacaktır.

EĞİTİM ENSTİTÜLERİ
YABANCI DİL BÖLÜMLERİ
DERS DAĞITIM CETVELİ
Dersler

I. Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

Yabancı dil

a) Konuşma
b) Okuma
c) Yazma
d) Dilbilgisi
t 24
e) Tercüme
f) İmlâ (Yalnız Fr.
Bölümünde)

a) Konuşma
b) Okuma
c) Yazma

a) Konuşma
b) Okuma
c) Yazma

d) Dilbilgisi
e) Tercüme
f) İmlâ (Yalnız Fr.
Bölümünde)
g) ÖzjoI Öğretim
Metodu ve Uy
gulama
h) Seminer

2

i d) Dilbilgisi
e) Tercüme
f) Kültür Tarihi
(Fr.Böiümünde
Medeniyet Ta
rihi)
g) Özel Öğretim
Metodu ve Uy
gulama
h) Seminer

Türkçe

5

7

4

Eğitim Psikolojisi

3

2

—

Genel Öğretim
Metodu

—

2

—

Devrim tarihi

—

—

2

Toplam:

32

32

32

( 26

4
— Türkçe derslerinde öğrenciler or
taokullarda bu dersin de
öğretmenliğini
yapabilecek şekilde yetiştirilir.
EĞİTİM ENSTİTÜLERİ
YABANCI DİL BÖLÜMLERİ
MÜFREDAT PROGRAMI
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)
Yabancı dil bölümlerinde öğretimin ge
nel ve Müşterek amaçları:
Yabancı dil bölümündeki
yabancı dilde:

öğrencilere

a) Okuma,
b) Yazma,
c) Konuşma,
d) Konuşulanı anlama,
e) Yabancı dilden türkçeye ve türkçeden yabancı dile tercüme yapabilme kabi
liyetlerini kazandırmak,
f ) Yabancı dilin gramerini kavratmak,
g) Yabancı dilin konuşulduğu memle
ketin tarihi, kültürü ve içtimai hayatı hak
kında yeteri kadar bilgi vermek,
h) Ana dilin daha iyi kavranmasına ve
daha fazla sevilmesine yardım etmektedir.
Bu maksadı sağlamak için öğrencilerin
alâka ve seviyelerine uygun:
a) Çeşitli okuma parçalarından fayda
lanmalı,
b) Türlü kompozisyon örnekleri yaz
dırılmak,
c) Günlük hayatın çeşitli konulan üze
rinde bol konuşmalar yaptırılmalı, doğru ve
düzgün telâffuza önem verilmeli bu mak
satla mümkünse ses alma cihazları, plâk
ve şeritlerinden faydalanma yolları aran
malıdır.
d) Okunan ve konuşulanları daha iyi
anlamaları, duygu ve düşüncelerini sözlü
ve yazılı olarak daha iyi ifade edebilmeleri
için öğrencilere gereken gramer kaideleri
hakkında bilgi verilmeli,
e) Türlü tercümeler yolu ile, ana dili
ile yabancı dilin yapısı hakkında mukaye
seler yapılmalı,
f ) Yabancı dili iyi bir şekilde kullana
bilmek için öğrencilerin yabancı dilde düşü
nebilir halle gelmesine, ana dilinde düşü
nüp zihnen bunu yabancı dile tercüme etme
alışkanlığına yer verilmemesine bilhassa
dikkat edilmeli,
g) Mümkün olan her fırsat ve vasıta
dan faydalanılarak yabancı dilin konuşul
duğu memleketlerin
tarihi ve bu günkü,
durumu, halkın özellikleri ve yaşayış tarzı
hakkında kısa, müşahhas ve faydalı bilgi
ler verilmeğe çalışılmalı, yabancı memleke
tin hayatını canlandıran temsilcilere ve ya
bancı okullarla mektuplaşmalara yer veril
melidir.

26 Kasım 1962
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ALMANCA
Konuşma:
_ Amaçlar:
a) Kelime kazandırmak, idiomların
kullanışını öğretmek,
b) Gramer bilgisini konuşmağa tatbik
etmek,
c) Telâffuzun düzeltilmesine yardım
etmek,
d) Konuşmaya alıştırmak.
KONULAR:
I. Sınıf
1) Günlük hayattan alınmış mevzular:
Köy, şehir ve aile hayatı, nakil vasıta
ları, lokanta, çarşı, posta, mektup, aydın
latma, ticaret, mahkeme, kitap, gazete, ti
yatro, film, radyo, spor, oyun v.s.
2) Seçilmiş küçük hikâye ve masallar
üzerinde konuşma.
3
— Laboratuvar çalışmaları (Banda
alınmış konuşmaların dinlenmesi ve tekra
rı).
II. Sınıf
1) Almanca cümle melodisinin izahı.
2) Günlük hayattan alınmış mevzular.
3) Seçilmiş edebî parçalar üzierinde ko
nuşma.
III. Sınıf
1 ) Belirli bir konu üzerinde (roman,
şiir, piyes, film v.s.) konferanslar.
2) Belirli bir konu üzerinde irticalen
konuşma.
Okuma:
Amaçlar:
a) Öğrencileri tabiî ve mânalı okuma
ya ve okuduklarını tercüme etmeden anla
maya alıştırmak,
b) Çeşitli mevzulardan istifade ederek
öğrencilerin kelime hâzinesini zenginleştir
mek, konuşmaya teşvik etmek,
c) Öğrencilere güzel eserlerin güzelli
ğini duyurmak, okuma alışkanlığım kazan
dırmak.
d) Edebi bir metni, bir şiiri açıklama,
yollarını öğretmek, hareket noktası daima
metin olmak üzere Alman edebiyatının bel
li başlı devirleri ve bu devirlere mensup ya
zarlar hakkında bilgi vermek.
Açıklamalar:
Alman dilinin fonetiği hakkında toplu
bilgi verildikten sonra, seçilmiş parçalar
okutulur, öğrencilerin telâffuz yanlışları
düzeltilir.
Parçada geçen yeni kelimeler
almanca izah edilir, bu kelimelerle ilgili de
yimler yazdırılır. Bu kelime ve deyimlerin
cümle içerisinde nasıl kullanılacağı kelime
türetmek ve kelime aileleri kurmak yolları
öğretilir. Parça üzerinde sorular tertiplene
rek ve parça anlattırılarak öğrenciler ko
nuşmaya alıştırılır. Parçanın alındığı eser,
yazar ve yazarın mensup olduğu edebî ceryan tanıtılır. Parçadaki esas konu ve ikin
ci derecedeki fikirler belirtilir, gerekiyorsa
üslûp hakkında açıklamalar yapılır.
KONULAR:

I. Sınıf
a) Fonetik: Türkçeden farklı olan A l
manca sesler ve bu seslerin yazılması:
a, ei, ai, eu/au, ie, ee, aa, b/p, d/p, dA ,
dt/th, g/ck/k, gs. k s/ch s/cks/x, s/ss, z/tz
b) Ortaokul ve lise seviyesinde hazır
lanmış kitaplardan seçme parçalar (Mese
lâ: Bulenspiegel und Schildbürger);
c) Anlaşılması kolay edebî
metinler

(Meselâ: Storm, îmmensee; Chamisso; Pe
ter Schlemil).
II. Sınıf
a) Mecmua, gazete ve İlmî makaleler.
b) Edebî metinler ve metin
(tanınmış yazarlardan).

tahlilleri

III. Sınıf
a) Seçilmiş edebi metinler ve metin
tahlilleri (Kültür tarihi dersi ile paralel
olarak).
b) Modem edebî metinleri:
(Meselâ:
“ Deutsche erzähler der Gegenwart” Veri.
Reclam. “ Deutsche Erzähler des 20. Jahr
hunderts.” N. Y.
Yazma:
Amaçlar:
a) Öğrencilere dilbilgisi ve imlâ kural
larını uygulama alışkanlığını kazandırmak.
b) Öğrencilerin tertip ve anlatış kabi
liyetlerini geliştirmek, duygu ve düşünce
lerini düzgün bir şekilde ifade etmelerini
sağlamak.
c) Öğrencileri zengin bir kelime hâzi
nesine sahip kılmak.
Açıklamalar:
lBu

derste sırasiyle şu çalışmalar yapı

lır:
1 — İmlâ kurallarının incelenmesi.
2 — Cümlelerin incelenmesi.
3 — Paragrafın incelenmesi:
a) Kelime tekrarından kaçınılıp, ben
zer kelimelerin kullanılması.
b) Bir fikrin ifadesi.
4 — Fikirlerin sıraya konulması.
5 — Kompozisyon.
6 — Üslûp çalışmaları.

KONULAR:
I. Sınıf
I — İmlâ: t-th, f-v-ph. Uzatıcıları (uza
tıcı h, aa, oo, i) ; kısaltıcılar: (çift sessiz
ler) ;
Umlaut, üç eşit “ Mitlaut” ; büyük harf
ler, hece ayrılması kısaltmalar, bağlantı
çizgileri, noktalama.
II — Müşahede, tasvir, portre, mek
tup, hikâye özekleri.
II. Sınıf
Tabiat, insan cemiyet, manevî hayat duygular.
III. S ın ıf.
Edebî, felsefî konular; okuma dersinde
incelenen ekoller, yazarlar ve edebî eserler
le ilgili “ disertation” 1 ar.
Dilbilgisi:
A m a ç la r :

a) Doğru cümle kurma, doğru konuş
ma ve yazma alışkanlığı ve almancayı kul
lanışta güven kazandırmak.
b) Almanca öğretimde gramerden isti
fade yollarını öğretmek.
Açıklamalar:
Gramer “ kullanılmak ve uygulamak”
üzere öğretilmeli, öğrencilerin gramer ku
rallarını ezberlemelerine değil, öğrenip de
vamlı olarak kullanmalarına dikkat edilme
lidir.
Birinci sınıfta tatbiki olarak
alman
gramerinin bütün üniteleri öğretilir. İkinci
sınıfta bu üniteler tekrar edilirken gramer
den Almanca öğretiminde ne şekilde istifa
de edilmesi gerektiği öğrencilere metodik
olarak öğretilir. 3. sınıfta Alman grameri

nin iki esas sisteme (isimlerini ve fiillerin
çekimine) dayandığı açıklanacak, gramer
ile üslûp arasındaki ilgi belirtilecektir.
KONULAR:
I. Sınıf
A — Fiil:
1 — Kaideye uygun olan fiiller
2 — Kaideye uygun olmıyan fiiler
3 — Örnekleri itibariyle ayrılan ve ay
rılmayan fiiller
4 — Birleşik zamanların “haben” veya
“ sein” ile teşkili
6
— “ Modal” yardımcı fiiller
6 — Akkusativ objekt alan fiiler
7 — Dativ objek alan fiiller
8 — Akkusativ ve Dativ objekt
alan
fiiller
9 — îki Akkusativ object alan filler
fiiler
'10 — Genetiv objekt alan fiiller
1 1 — Genetiv ve akkusativ objekt alan
fiiller.
12 — Präpositional objekt alan fiiller.
B — İsim:
1 — İsimlerin cinsiyeti
2 — İsimlerin halleri
3 — Artikelin kullanılışı
4 — “ Homonyma” 1er
C — Sıfat:
1 — Sıfatların deklinâtionu
2 — Sıfatların derecelendirilmesi
3 — Genetiv alan sıfatlar
4 — Akkusativ alan sıfatlar
5 — Dativ alan sıfatlar
6 — Präposition ile kullanılan sıfatlar
7 — Sıfatların ve partisiplerin isim
halinde kullanılışı
D — Zamir:
1 — Şahıs zamirleri
2 — Reflexiv zamirler
3 — Mülkiyet zamirleri
4 — Soru zamirleri, işaret zamirleri
5 — Belirsiz zamirler
E— Sayılar:
1 — Asıl sayılar
2 — Ordinal sayılar (sıra sayıları)
3 — Kesirler ve kesirli sayı sıfatları
4 — Belirli ve belirsiz sayı sıfatları
(bestimmzte und unbestimmte, Zalhwörter)
F — Zarf:
1 — Yer zarfları
2 — Zaman zarfları
3 — Modal adverbler
G — Prapositionlar:
1 — Akkusativ alan prapositionlar
2 — Dativ alan prapositionlar
3 — Dativ ve Akkusativ alan praposiı
tionlar
4 — Genetiv alan prapositionlar

H — Kelime dizisi hakkında mühim
kaideler:
1 — Esas cümlede
2 — Yan cümlede
İ — Kelime ttüretimi
1 — Yan cümle çeşitleri:
a) Kausal cümleler
b) Final cümleler
c) Konzessiv cümleler
d) Modal ve konsekutiv ve tempöral
cümleler
f ) Mastar cümleleri
g ) Relativ
h) Objekt
i) Subjekt cümleleri
J — Konjunktiv ve kullanışı:
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1 — Vasıtalı konuşmalarda ve sualler
de konjunktiv
2 — Irreal şart cümlelerinde konjunk
tiv
3 — Irreal dilek cümlelerinde konjunk
tiv
4 — '"‘Als ob” dan sonra konjunktiv
5 — “ fast, beinahe ve als dass” la
cümlelerde konjunktiv
6 — “ Glauben, denken” fiillerinden son
ra konjunktiv
7 — Konjunktiv der Röflichkeit
K — Rabıt edatları:
L — Zamanların kullanılışı

Kültür Tarihi:
Açıklamalar:
Alman kültür gelişmesi ile ilgili olarak
aşağıda sıralanan bahisler ve bu gelişmeyi
karakterize
eden devirler ve şahsiyetler
üzerinde kısa bilgi verilecek, bunlarla ilgi
li bazı örnek metinler okutulacaktır. (Oku
ma dersi ile paralel olarak)
KONULAR:

şırida uygulama faaliyetleri müşterek hazır
lanmış bir programa bağlanacaktır. Bu hu
susta Eğitim Enstitüleri müfredat progra
mının genel uygulama ile ilgili açıklama
larına göre hareket edilecektir.
KONULAR:
II ve III Sınıf

1 — Orta dereceli okullarda yabancı
dil öğretiminin amaçları, öğretim program
lan ve ders kitabı incelemeleri.
III. Sınıf
2 — Almanca öğretimde kullanılan çe
1) Almanyanın
coğrafyası ve tabiat
şitli
metodlar, konuya uygun metodun se
manzaraları (filim ve resimlerden istifade
çilmesi.
edilerek.)
3 — Ders plânlarının hazırlanması, ye
2) Almanyanın iktisadi
ni
bir
konunun incelenmesinde takip edile3) Alman fikrî hayatının inkişafına
lecek
yollar,
ödevler tekrarlamalar.
genel bakış:
4
—
Almanca
öğretiminde karşılaşılan
a)
Cermanler (Tacitus’a göre), göçler,
güçlükler ve bunların giderilme yolları.
kahramanlık efsaneleri, masallar, Cermen5 — Okullarda ders müşahedeleri.
ılerin Hıristiyanlığı kabulü. Büyük Şarl.
6 — Örnek dersler, ders uygulamaları
Büyük Otto ve Mukaddes Roma Germen
ve tenkit.
İmparatorluğunu kuruluşu. Roma mimarisi
(Worms, Mainz, Speyer kiliseleri). Hilde
FRANSIZCA
brandslied.
Konuşma: a
fb) Feodalite
(Şövalyeler ve şatolar)
Bu derste aşağıdaki esaslar gözönünde
Gotik mimari? Skolastik üniversiteler ve
tutulur:
manastırlar. İmparatorlar ve Papalar mü
1 — Kelime kazandırmak.
cadelesi. Haçlı seferleri.
Gotik heykeller
2
— Öğrencileri mümkün olduğu kadar
(Riemenschneider, Bamberger Reiter, Straher
mevzuda
konuşturmak.
seburg kilisesindeki heykeller.) Gotik dev
3
—
Grameri
konuşmaya tatbik etmek.
ri edebiyatı: Nibelungen, Gudrun — Hö
4 — Telâffuzun düzeltilmesine yardım
fisches Epos (Armer Heinrich, Tristan und
etmek.
İsolde, Lohengrin). — Minnesang (Küren

I I . S ın ıf

Orta dereceli okullar için hazırlanmış
olan Almanca ders kitapları serisindeki
gramer bahisleri, bilhassa sistem ve meItod bakımından işlenecektir.
II I. S ın ıf

Erkentnis der Grundsturuktur der deu
tschen Grammatik, Aufbau der 2 grossen
Systeme (Deklination und Konjugation)
— Beziehungen zwischen Grammatik und
Stil. Ausdruck, eines Gedankens auf ver
schiedene grammatische Art und Wahl der
stilistisch
besten. — Nüandan
gebende
“ Flickwörter” — Idiome.
Tercüme:
Am aç:
Öğrencilere seviyelerine uygun metin
leri Almancadan Türkçeye ve Türkçeden
Almancaya doğru ve düzgün bir ifade ile
tercüme edebilme yeteneğini kazandırmak
tadır.
Açıklamalar:
Almancadan
Türkçeye: Küçük, basit
cümlelerden başlanır ,yavaş yavaş büyük ve
karışık cümlelerin Türkçeye nasıl çevrile
bileceği tatbikî olarak öğretilir,
tercüme
•tekniği hakkında bilgi verilir.
Türkçeden
Almancaya:
Başlangıçta
öğrencilerin
bildikleri kelimeler ile basit
ve kolay cümleler yaptırılır, zamanla güç
ve mürekkep cümlelerin yapılması öğretilir,
Gramer dersinde öğretilen bahisler ve ku
rallar bu derste de tatbik edilir.
KONULAR:
I. Sınıf
Almancadan
Türkçeye: Millî Eğitim
Bakanlığınca hazırlanmış Almanca ders ki
taplarındaki okuma
parçaları ,gazete ve
mecmualardan seçilmiş parçalar.
Türkçeden Almancaya: İlkokul 4 . sınıf
okuma kitabından seçilmiş parçalar — Gün
lük gazetelerden.
II. S ın ıf

Almancadan Türkçeye: Edebî, felsefî
ve güzel sanatlarla ilgili metinler — Gaze
te ve mecmualardan makaleler — Tanın
mış yazarların eserlerinden bazı pasajlar.
Türkçeden Almancaya: İlmî mecmua
lardan, günlük gazetlerden ve okuma kitap
larından seçilmiş parçalar.
III. Sınıf
Her çeşit roman, piyes, gazete ve mec
mualardan nesir çerrileri
(Almancadan
Türkçeye, Türkçeden Almancaya) yaptırı
lır, manzum tercüme hakkında bilgi verilir.
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t

berg, Walter v.d. Vogelweide.)
KONULAR:
c) Şövalyeliğinin
inhitatı:
Landsk
I. Sınıf
nechte, Şehirlerin doğuşu.
Mysterien ve
Fastnschtsspiele (Hans Sachs).
Türkiye ve Fransada hayat (Aile, böl
d) Rönesans ve Hümanizm:
İtalyan
geler, seyahatlar, spor, adetler ve gelenek
mimarisi, Heykeltraşlık. Heidelberg Şato
ler v.s.)
su. — Resim: Dürer, Crünwald, Gransch,
Ayrıca bu derste öğrencilere şiirler ez
Holbein d. Ö. — Reform: Luther. Volks
berletilir, şarkılar öğretilir,
piyeslerden
bücher: Eulenspiegel,
Scheidbürger, Dr.
sahneler temsil ettirilir, diktofonda fone
Paust. — sene harpleri.
tik tatbikatı yaptırılır.
e) Barok devri:
Mimari
(Dresden,
II. Smıf
Würzburg, Wien, Berimdeki meşhur bina
Birinci
sınıf program genişletilerek uy
lar). Resim: Rubens, Van Dyck, Velazquez.
gulanır.
Heykel: Bernini, Schlüter. — Abzolutizm:
Leibnitz.
III. Sınıf
f) Aydınlanma devri ve Fransız İhti
1 — Expose’ler
lâli. Friedrich der’ Grosse Lessing. Geliert.
2 — Belirli bir konu üzerinde (roman,
g ) Sturm und Drang: Herder, Goethe,
şiir, piyes, film v.s.) konferanslar.
’Schiller. Klasizm: Goethe, Schiller, Kant.
3 — Belirli konularda irticalen konuş
h) Napoleon ve istiklâl savaşları. Romalar.
lantizm: Resim (Schwind, Richter.) Müzik
Okuma:
(Schumann, Schubert). Felsefe (Schelling,
Amaçlar:
Schleirmacher). Edebiyat (Schlegel, Tieck,
Grimm, Kleist, Eichendorff Uhland, Reine).
a) Öğrencileri tabiî mânalı okumaya
i) Bismarck. Tekniğin inkişafı. Sosyal
ve okuduklarını tercüme etmeden anlamaya
problemler. Edebiyat (Hebbel, Hauptmann.)
alıştırmak,
Müzik (W agner). Felsefe (Nietzche).
b) Çeşitli mevzulardan istifade ederek
k)
20. Asır. Almanyanın bugünkü du öğrencilerin kelime hâzinesini zenginleştir
rum.
mek, konuşmaya teşvik ¡etmek.
4 — Seçilmiş Şiirler.
c) Öğrencilere güzel eserlerin güzelli
5 — Halk şarkıları.
ğini duyurmak, okuma alışkanlığını kazan
dırmak.
özel Öğretim Metodu ve Uygulama
d) Edebî bir metni, bir şiiri açıklama
Amaç:
yollarını öğretmek, çıkış notlan daima me
Öğrencilere Almanca öğretiminde karşıla
tin olmak üzere Fransız edebiyatının ekol
şılan güçlükler, bu güçlükleri yenmek için
leri ve bu ekollere mensup yazarlar hakkın
takip edilecek yollan ve Almanca dersinin
da bilgi vermek.
nasıl hazırlanarak
uygulanacağım öğret
Açıklamalar:
mektedir.
Okuma dersinde Millî Eğitim Bakanlı
Açıklamalar:
ğının tasviye ettiği ortaokul ve liseler için
Uygulama çalışmalarında bölümün di
hazırlanmış muharirlerden seçilecek metin
ğer branş ve meslek dersleri öğretmenleri
ler okutulur.
1
— Parça sayısından ziyade okunan
ile sıkı işbirliği yapılacak ve ders yılı ba-
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metinlerin her bakımdan iyice anlaşılması
na ehemmiyet verilir.
2 — Yazarın hayatı ve edebiyat tarihin
den daha çok okunan metinlerin şerhine
önem verilir.
3 — Fransız fonetiği hakkında toplu
bilgi verildikten sonra öğrencilerin telâffuz
yanlışları düzeltilir.
4 — Metinde g 3 çen kelimeler fransız
ca izah edilir.
5 — Kelime türetme
kelime aileleri
kurma yolları öğretilir.
6 — Kelimelerin homonyme, synonyme
ve antonyme’leri verilir.
7 — Metinde geçen
kelimelerle ilgili
deyimler yazdırılır, bunların cümlede nasıl
kullamîlacağı öğretilir.
8 — Metnin, parçanın
bütünündeki
yeri tâyin edilir.
9 — Metinden ana fikir çıkarılır.
1 0 — Metnin plânı yapılır.
1 1 — Metin fond ve forme olarak ince
lenir.
12 — Fond ve forme arasındaki müna
sebet çıkarılır.
•
13 — Metinden gidilerek yazarın, men
sup olduğu ekolün ve yaşadığı devrin hu
susiyetleri tebarrüz ettirilir.
14 — Mutat kompozisyonlardan ayrı ola
rak basit metinli küçük bir veya iki eserin
fransızca yazılı ve sözlü olarak özetlenme
si istenir.
KONULAR:
I. Sınıf
a) Orta dereceli okullar için hazırlan
mış ders kitaplarından seçme parçalar.
b) Anlaşılması kolay edebî metinler.
Kronolojik sıra dikkate
alınmaksızın
önce anlaşılması daha kolay
metinlerden
başlanır. “ Morceaux Choieis” lerden seçil
miş parçalar üzerinde çıkış noktası daima
parça olmak üzere yazarı hakkında bilgi
verilir, açıklamalar yapılır. İncelenecek
yüzyıllar, edebi ekoller, yazarlar (parantez
içindeki türler göz önünde tutularak) aşa
ğıda gösterilmiştir:
XVIII. Yüz yılın son yarısı ve XIX.
yüzyıl.
Ekoller: a) Préromantisme,
Roman
tisme,
b) Réalisme et Naturalisme,
c) Ecole parnassienne.
Yazarlar: Rousseau (Roman),
Châteaubriand (Roman), Lamartine (Poésie),
A. de Vigny (Poésie, Théâtre), A. de Mus
set (Proésie, Théâtre), V. Hugo (Poésie,
Théâtre), Balzac (Roman), Stendhal (R o
man), Flaubert (Roman), E. Zola (Roman),
Maupassent (conte), A. Daudet
(Conte),
Leconte de Lisîe (Poésie), T. Gautier
(Poésie), J. Maria de Hérédia (Poésie).
III.

Sınıf

II. sınıftaki esaslar gözönünde tutula
rak “ Morceaux Choisis” lerden alman me
tinler açıklanır, ayrıca stylistique hakkın
da bilgi verilir. Aşağıda adları yazılı yüz
yıllar, edebi ekoller ve yazarlar (parantez
içindeki edebi türler gözönünde tutularak)
incelenir.
XII - XV, XVI, XVII, XVIII. yüz yı
lın ilk yarısı, XIX - XX. yüz yıllar.
Ekoller: a) Résume de la littérature
médiévale - Rensissance et Humanisme,
b) Pleiade,
c) Salons, Classicisme.
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d) Siècle Philoseophique.
e) Symbolisme, Surréalisme.
f) Vue sur la littérature contemporaine.
Yazarlar: Rableais
(Oeuvre pédégogique), Ronsard
(Poésie), Du Bellay
(Poésie),
Corneille,
Racine,
Molière
(Théâttre), la Fontaine, Boileau, (Poésie);
La Bruyere, (Prose). Pascal (Prose), Mon
tesquieu, Voltaire, Dideret, (Oeuvre Philo
sophique),Rousseau (Oeuvre Pédagogique) ;
Beaumarchis (Théâtre) Baudlaire, Verlaine,
Mallarmé, Rimbaud (Poésie); Apollinaire,
Breton (Poésie); Gide, Montherland, Mau
riac, Camus, (Rom an);
Giraudoux, Pégy,
Claudel, Anouille, Sartre Théâtre).
Yazma:
Amaçlar:
a) Öğrencilere dilbilgisi ve imlâ kural
larını uygulama alışkanlığını kazandırmak
b) Öğrencilerin tertip ve anlatış kabi
liyetini geliştirmek, duygu ve düşüncelerini
düzgün bir şekilde ifade etmelerini sağla
mak.
c) Öğrencileri zengin bir kelime hâzi
nesine sahip kılmak.
Açıklamalar:
Bu derste sırasiyle şu çalışmalar yapılır;
1 — Cümlenin incelenmesi.
2 — Paragrafın incelenmesi.
a) Kelime tekrarından kaçınılıp, ben
zer kelimelerin kullanılması.
b) Bir fikrin ifadesi.
3 — Fikirlerin sıraya konulması.
4 — Kompozisyon.
0 — Üslûp çalışmaları.
KONULAR:
I. S ı n ı f

Okuma derslerinde incelenen muhtelif
konulu metinlerin her nevinden ayrı ayrı
misaller alınarak (tasvir, portre, mektup,
hikâye v.s. gibi) gerek
sınıfta ve gerek
ev ödevlerinde, plânları ile birlikte (Entrée
en matière,
développement, conclusion),
kompozisyonlar yaptırılır.
Açıklamalar:
Bilhassa ilk derslerde sık sık ve bütün
sınıfın iştirakiyle tahtada plânları ile bir
likte kompozisyon eksersizleri yaptırılır.
Öğrencilere
cümlelerin daha önce türkçe
olarak
hazırlanmasının güç ve daha çok
yanlışlara götüreceği misallerle gösterilir.
Başlangıçta, öğrencilerin fikirlerini, bildik
leri kelimelerle ifade etmeleri,
fransızca
cümle construction’unu gözönünde tutarak
kısa ve doğru cümle kurmaları telkin edilir.
Öğrencilerin kurdukları cümlelerin esası ve
mânası mümkün olduğu kadar muhafaza
edilerek yanlışlar düzeltilir.
II . S ı n ı f

Birinci sınıftaki esaslarla birlikte öğ
rencilerin yazma kabiliyetlerinin geliştiril
mesine çalışılır.
Konular: Tabiat, insan, cemiyet, iç
âlem (duygular manevi hayat), içtimai ah
lâk, kültürel değerler, edebî d:ğerler. Öğ
renci dialog, psikolojik incelemelere dair
ödevler hazırlar.
III. S ın ıf

Edebî felsefi konular, güzel sanatlar,
sosyal sorunlar ve okuma derslerinde ince
lenen ekoller, yazarlar ve eserlerle ilgili
“ Disertation”lar.
İmlâ
1 ve II. sınıflar imlâ dersinde:

1 — Öğrencilere başlangıçta tahtada,
daha sonra defterle üzerinde kolaydan güce
gitmek üzere bellibaşlı yazarların, tanın
mış eserlerinden alman parçalar dikte et
tirilir.
2 — Ortagraf ve bilhassa gramer yan
lışları üzerinde durulur.
3 — Bilinmiyen kelimelerin mânası
fransızca açıklanır ve gerekiyorsa gram
matical izahlar, kelimelerin etimolojisi ya
pılır.
4 — Metin üzerinde konuu, gramer,
üslûp v.s. ye ait sualler sorular.

DİLBİLGİSİ
Amaçlar:
a) Doğru cümle kurma, doğru konuş
ma ve yazma
alışkanlığı ve Fransızcayı
kullanmadan güven kazandırmak.
b) Fransızca öğretiminde
gramerden
faydalanmayı öğretmek.
Açıklamalar:
Bu derste gramer kaidelerinin ezber
letmesinden ziyade analyse loguque ve
grammaticale’den gidilerek kaideler çıkarı
lır ve üzerinde tatbikat yapılır.
KONULAR:
I. Sınıf
Bu sınıfta aşağıdaki bahisler hakkın
da bilgi verilir:
Birinci kısım:
La phrase et les groupes de mots dans
la phrase
La proposition
(Sujet, complément,
attribut)
Proposition indépendante
Proposition, Principle
Proposition subordonnée
Analyse
grammaticale ve
analyse
logique.
İkinci Kısım:
Etude détaillée du nom
Etude détaillée de l’article
Etude détaillée de ladjectif
Etude détaillée des pronoms
Etude détaillée du verbe
L’adverbe
La prépesiton
L’interjection
La ponctuation.
II. Sınıf
— Birinci sınıftaki esaslar bu sınıfta
da tatbik edilir.
2 — Öğrencilerin birinci sınıfta öğren
dikleri kaideler yeri geldikçe tekrarlanır.
3 — Aşağıdaki bahisler üzerinde geniş
ve tam bilgi verilir.
1 . Kısım: Verbe irréglier, emploi des
temps emploi des modes.
2. Kısım: La phrase
(ses diverses
formes:
Etude détaillée des propositions
suberdonnées).
3. Kısım: Nations de versification.
1

III. Sınıf
Orta dereceli okullar için hazırlanmış
olan Fransızca ders kitaplarındaki gramer
konuları, bilhassa sistem ve metod bakımın
dan işlenecektir.
Tercüme:
Amaç :
Öğrencilere seviyelerine uygun metin
leri Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden
Fransızcaya doğru ve düzgün bir ifade ile
tercüme edebilme yeteneğini kazandırmak
tır.
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Açıklamalar:
Fransızcadan Türkçeye:
Çeşitli asırlardaki yazarlardan nisbeten sade parçalar seçilmek suretiyle yapı
lır. Küçük, basit cümlelerden başlayıp ya
vaş yavaş büyük ve karışık cümlelerin
Türkçeye nasıl çevrilebileceği gösterilerek
tercüme tekniği hakkında bilgi verilir. Se
çilen parçalar umumiyetle tasvir, küçük hi
kâye ve piyeslerden sahnelerdir.
»

Türkçeden Fraıısızcaya
Başlangıçta öğrencilerin bildikleri ke
limelerle basit ve kolay cümleler yapılır,
zamanla güç ve mürekkep cümlelerin yapıl
ması öğretilir. Gramer dersinde öğretilen
bahisler ve kurallar bu derste de tatbik edi
lir. Bu bakımdan thème öğretimi ile gra
mer öğretimi daimi temas halindedir.
KONULAR:
I. Sınıf
Küçük hikâye ve romanlardan parça
lar, tasvirler.
II. Sınıf
Fransızcadan Türkçeye: Edebiyat, gü
zel sanatlarla
ilgili parçalar, gazete ve
mecmualardan makaleler, tanınmış tiyatro
yazarlarının eserlerinden Dazı sahneler
türkçsye çevrilir.
Türkçeden Fransızcaya: Birinci sınıf
ta öğretilen usuller tekrarlanır, Türkçe ga
zete,
mecmua ve kitaplardaki
metinler
fransızcaya çevrilir.
III. Sınıf
Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan Türkçeye:
Roman, piyes, gazete ve mecmualar
dan, edebi ve felsefi makalelerden
nesir
çevirileri yaptırılır. Manzum tercüme hak
kında bilgi verilir.
Medeniyet tarihi:
Açıklama:
Bu derste, Fransız tarihi (Özellikle bi
zimle olan ilgisi bakımından) Coğrafyası,
sanatı ve folklörü hakkında özet bilgi ve
rilir.)
KONULAR:
III. Sınıf
Tarih Konulan:
Galya ve Franklar
(M érivinge’ler dahil) Charlamagne ve Ver
dun Taksimi, Capet’ler zamanında Fransa,
Yüzyıl Harpleri, I.
François ve Fransa
Renössance’ı, XVI. yüzyıl sonunda XVII.
ve XVIII. Yüz yılda Fransa (genel hatlariyle) 1789 Fransız ihtilâli, İnsan Hakları
Beyannamesi, Napoléon, Restauration, Cum
huriyet.
Coğrafya Konuları: Fransa’nın coğrafi
mevkii, yeryüzü şekilleri, iklimi, akarsula
rı, çeşitli bölgeleri, nüfus, ziraat, sanayi,
ulaştırma, Paris.
Özel Öğretim Metodu ve Uygulama
Amaç:
Öğrencilere Fransuca öğretiminde kar
şılaşılan güçlükler, bu güçlükleri yenmek
için takip edilecek yolları ve Fransızca der
sinin nasıl hazırlanarak uygulanacağını
öğretmektir.
Açıklamalar:
Uygulamalarda bölümün diğer branş
ve meslek dersleri öğretmenleri ile sıkı iş

Sayfa: 259

birliği yapılacak ve ders yılı başında uygu
lama faaliyetleri müşterek hazırfanmış bir
programa bağlanacaktır. Bu hususta Eği
tim Enstitüleri müfredat programının ge
nel uygulama ile ilgili açıklamalarına gö
re hareket edilecektir.

yacağı çağdaş piyeslerden alınmış diyalog
ları taklit ederek yapılacak konuşmalar.
6 ) Önceden hazırlanmış konuşmalar.
7) Kelime yapısı üzerinde çeşitli alış
tırmalar.

KONU VE AÇIKLAMALARI:

1) Belirli bir konu üzerinde (roman,
şiir, piyes, film v.s. konferanslar.
2) Belirli bir konu üzerinde, irticalen
konuşmalar.

II. ve III. Sınıflar
Fransızca’nın öğretiminde, eski devir
lerden çağımıza kadar uygulanmış olan me
totlar incelenir. Aktif metod ve son zaman
larda yabancı dil öğretiminde büyük fayda
lar sağlayan Audiovisuel metod hakkında
geniş bilgi verilir. Eldeki araçlar kullanıl
mak suretiyle bu metodun uygulanması ya
pılır. Ortaokul, öğretmen okulu, orta dere
celi meslek okulları ve Liselerin çrşitli sı
nıflarında öğrencilerin yapacakları uygula
ma dersleri, özel öğretim metodu dersinde
incelenen usuller, kurallar ve teorilerin tat
bik edilmesine vesile teşkil eder. Bu dersin
konuları şunlardır: Yabancı dil öğretimin
deki gaye; öğretmen tarafından sınıfın ha
zırlanması (sınıf seviyesinin,
programın,
ders plânının hazırlanması) ; Gramerde ve
kelime kazandırmada güçlüklerin belirtil
mesi; dersin idaresi (dersi cazip hale koy
ma çareleri); bir dili cazip ha A koymada
ve öğrencileri konuşturmada başvurulacak
yollar. Fransızca öğretiminde çeşitli me
totlar:
(Geleneksel metot, direkt metot,
Audio-visuel metot, bu metotların iyi ve
kötü taraflarını ayırt ederek, karma bir
metot imkânının araştırılması) Özel öğre
tim metodu dersinde elde edilen bilginlerin
değerlendirilmesi için önce sınıfta veya
herhangi bir okulda öğretmen tarafından,
ihtiyaca göre, bir veya birkaç deneme dersi
verilmesi veya herhangi bir okula gidilerek
Fransızca öğretmenlerinin verecekleri ders
lerin dinlenmesi, sonra da öğrencilerin te
ker teker sınıflarda ders vermeleri gerekli
dir. Öğrencilerin verecekleri uygulama ders
leri bittikten sonra verilen dersler üzerinde
öğretmen ve öğrenciler tenkitlerini yapmak
suretiyle metot dersi ve uygulama değer
lendirilir.
İNGİLİZCE
Konuşma :
Amaçlar:

III. Sınıf

Okuma:
Amaçlar:
a) Öğrencileri tabiî mânalı okumaya
ve okuduklarını tercüme etmeden anlamaya
alıştırmak,
b) Çeşitli mevzualardan istifade ede
rek öğrencilerin kelime hâzinesini zengin
leştirmek, konuşmaya tsşvik etmek.
c) Öğrencilere güzel eserlerin güzelli
ğini duyurmak, okuma alışkanlığım kazan
dırmak.
d) Edebi bir metni, bir şiiri açıklama
yollarını öğretmek, çıkış noktası daima me
tin olmak üzere İngiliz ve Amerikan ede
biyatı ve önemli yazarlar hakkında bilgi
vermek.
Açıklamalar:
Önce basit veya sadeleştirilmiş metin
lerden başlanıp tedricen daha güç parça
lara geçilir. Metin içindeki kelime ve de
yimler eş ve zıt anlamlı kelimelerle yahut
tasvir yoluyla ana dile başvurmadan açıkla
nır. Bu kelime ve deyimlerin cümle içeri
sinde nasıl kullanılacağı öğretilir. Bu ara
da öğrenciler İngilizce izahlı lügatlar kullanmıya alıştırılır. Okunan parçalardaki
esas konu ve ikinci derecedeki fikirler be
lirtilir. Gerekirse uslup hakkında açıkla
malar yapılır, parça üzerinde sorular ter
tiplenerek ve parça anlattırılarak öğrenci
ler konuşmaya alıştırılır. Gerektikçe fone
tik bilgiler de verilerek parçanın telâffuza,
ses tonuna (uyumuna) uygun olarak oku
ması sağlanır. Parçanın alındığı eser, yazar
ve yazarın mensup olduğu edebi ceryan ve
devir tanıtılır.
KONULAR:
I. Sınıf

Birinci sınıfta daha ziyade basit veya
)
Öğrencinin İngilizceyi mümkün ol
sadeleştirilmiş metinler üzerinde çalışılır.
duğu kadar iyi telâffuz ederek konuşmasını
II. Sınıf
sağlamak.
2
— Öğrenciye İngilizcenin temel ses
İkinci sınıfta kısa hikâyeler, roman ve
uyumunu (enternasyon) kalıplarını tanıt
piyeslerden parçalar, şiirler, denemeler,
mak.
makaleler v.s. üzerinde durularak bir ta
raftan öğrencilerin kelime hâzineleri, kav
3) Öğrenciye kendi İngilizcesini iler
rama ve okuma süratleri
geliştirilirken,
letmeye yarayacak, daha sonra da öğrenci
diğer taraftan da öğrenciler metin tahliline
leri için kullanabileceği alıştırmalar sağ
lamak.
alıştırılır.
4) Öğrencinin İngilizceyi doğru ve akı
III. Sınıf
cı olarak kanuşmasını sağlamak.
Üçüncü sınıfta metinlerden hareket edile
KONULAR:
rek İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve önem
li yazarlar hakkında bilgi verilecek, bu ara
I ve II. Sınıflar:
da kültür tarihi dersi ile ilgili metinler iş
1) Belirli telâffuz özellikleri üzerinde
lenecektir.
çalışmalar.
1

2 ) Örnek olarak ana dili İngilizce olan
bir kimseyi alarak hazırlanan günlük diya
logların ezberlenmesi.

Yazma:

Amaçlar:
a) Öğrencilere dilbilgisi ve imlâ kurul
3) Okunan kısa hikâyelerin derste an
larını uygulama alışkanlığı kazandırmak.
latılması.
b) Öğrencilerin tertip ve anlatış kabi
4
i Öo-7'Aimenin rehberliği altında re liyetini geliştirmek duygu ve düşüncelerini
simler üzerinde konuşmalar.
düzgün bir şekilde ifade etmelerini sağla
mak.
5) Öğretmenin sınıfta yüksek sesle oku
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Sayfa: 260
c) Öğrencilere zengin bir kelime hâzi
nesine sahip kılmak.
Açıklamalar:
Bu derste sırasiyle şu çalışmalar ya
pılır:
1 — Cümlenin incelenmesi.
2 — Paragrafın incelenmesi.
a) Kelime tekrarından kaçınılıp, benzer
kelimelerin kullanılması.
b) Bir fikrin ifadesi.
3 — Fikirlerin sıraya konulması
4 — Kompozisyon.
¡5

— Üslûp çalışmaları.

KOKULAR:
I. Sınıf
Birinci sınıfta daha ziyade konuşma ve
okuma derslerinde üzerinde durulan gramer
ve cümle teşkili kaidelerine
uygun yazı
alıştırmaları
yaptırılır. Sınıf içi ve dışı
ödevler verilerek bilhassa imlâ, noktalama
ve cümle kurma üzerinde durulur.
' II. Sınıf
İkinci sınıfta öğrencilerin şahsi üslûp
larının geliştirilmesine dikkat edilir, gramer
derslerinde gösterilen kaideler, uygun da
ha güç ve çeşitli yazı ödevleri verilir ve
öğrenciler, okuma derslerinde ele alman
parçalarla ilgili tenkit yazılan
yazmağa
teşvik edilirler.
III. Sınıf
Bu sınıfta, okuma dersinde incelenen
konular ile ilgili olarak “ Essay” 1er yazdınlır.

pılacak,
ayrıca Türkçe ve İngilizcedeki
cümle yapılarının incelenmesine yardımcı
olmak üzere genel lengüstik konularına da
yer verilecektir.
Yabancı dil öğretiminde ve öğrenimin
de karşılaşılan problemlerin, anadil ile ya
bancı dilin yapıları arasındaki farktan ileri
geldiği gözönünde bulundurularak, konular
işlenirken öğrenciler dilindeki tamamen ye
ni olan şekiller, öğrencinin ana dilinde mev
cut olmakla beraber öğrenilen dilde daha
farklı olan şekiller, ana dilde mevcut olup
öğrenilen dilde hiç bulunmayan
şekiller,
ana dile tek, öğrenilen dilde muhtelif olan
şekiller, ana dille öğrenilen dilde tamamen
ayni olmamakla beraber birbirlerine benze
yen şekiller, ana dille öğrenilen dilde ta
mamen ayrı olan şekiller üzerinde önemle
durulmalıdır.
Bu çalışmalar şu amaçlara yönelmeli
dir:
1 — Öğrencilere İngilizceye hakim ol
maları hususunda yardım etmek. Öğrenci
lerin, ana dilindeki sesleri, kalıplan ve ma
nâları öğrenmekte olduğu dile aktarma te
mayülünü önlemek. Her iki dilin yapısını
inceliyerek hata yapmamasına sebep olan
farklı hususları belirtmek, bilgili ve isti
kamet verici alıştırmalarla öğrencilerin ha
talarını düzeltmek.
2 — Geleceğin İngilizce öğretmenleri
olarak, öğrencileri pedagojik meseleleri bel
li bir sıra dahilinde halletmeğe ve öğretim
de bunların bir kısmı üzerine diğerlerin
den daha fazla dikkat teksif etmeğe hazır
lamak.

Dilbilgisi:

Konu:

Amaçlar:
a) Doğru cümle kurma, doğru konuş
ma ve yazma alışkanlığı ve dilin temel ya
pısı hakkında gerekli bilgileri kazandırmak.
b) İngilizce öğretiminde dilbilgisinden
afydalanma yollarını öğretmek.
Açıklama

:

Dilbilgisi kuralları,
“ kullanılmak ve
uygulamak” üzere öğretilmeli, öğrencilerin
gramer kurallarını
ezberlemelerine değil,
öğrenip devamlı olarak kullanmalarına
dikkat edilmelidir.
KONULAR:
I. Sınıf
Punction of words- articles-pronouns; some
and any-vrord order — İngilizcedeki esas
zamanlar ve kullanılışı: simple, continuons,
présent perfect, past perfect (for, since)
future-modal verbs
(yardımcı fiiler) —
adjectives and adverbes •(comparisons ve
kullanışları) — time expressions, preverbs
— indirect clause’ler (çeşitli şekilleri) —
II. Sınıf
— Birinci sınıfta çalışılan konuların kısa
ca gözden geçirilmesi.
— Şart v e .dilek cümleleri.
— İnfinitive ve gerund.
— Prépositions ve iki kelimeli fiiller (look
at, get up. v.s.)
— Présent
participle’m sıfat ve fiilimsi
kullanılışı.
— hem fiil, hem de isim olarak kullanılan
kelimeler; phase’ler, idiomlarilar
III. Sınıf
Bu sınıfta dilbilgisi dersi, Türkçe ve
İngilizcenin mukayeseli analizi şeklinde ya-

A : Genel Lengüstik konuları:
1 — Genel lengüstik (Tarifler)
2

— Fonolojiye giriş (İngilizce fonem

ler)
3)
Morfolojiye giriş (Morfenler, allomorflar, kökler,
ekler, sonekler, önekler.)
4 — Çekimler.
0 — İngilizcede sentaks ve temel ka
lıplar.
6 — Dil Tarihi:
a) Belli başlı dil gruplarına kısa bir
bakış.
b) İngiliz dilinin tarihi gelişimi (kısa
ca ); ses ve anlam değişiklikleri.
B: Mukayeseli dil çalışmaları konuları:
1 — Ses Bilgisi (fon oloji):
A — Fonemler
B — Diftonglar
C — Konson guruplar (başta, ortada
ve sonda)
D — Hece yapısı, kelime ve kelimeyi
teşkil eden ses bilimi.
E — Vurgu
F — Durak
G — Ton
2

— Gramer

İki dilin gramatik dil yapılarının ince
lenmesinde genel olarak bu iki dilin çeşit
li mâna özellikleri, morfem gurupları, en
küçük mânalı sözlerin birbirlerinden gramer
bakımından ayrılma noktaları dikkate alın
malıdır.
A — Kelime çeşitleri
B — Zamanlar
C — Ekler
D — Söz dizimi
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E — Cümle çeşitleri
F — Cümle, yapısının diğer halleri
NOT: Konular işlenirken sadece önem
li farklar üzerinde durulmalıdır. Her iki di
lin analizi modşrn lengüstik çalışmalarına
dayanmalı ve fakat kabili tatbik ve öğrneci seviyesine uygun olmalıdır.
Tercüme:
Am aç: Öğrencilere seviyelerine uygun
metinleri İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye doğru ve düzgün bir ifade
ile çevrilebilme yeteneğini kazandırmak.
Açıklamalar:
İngilizceden Türkçeye: Küçük ve basit
cümlelerin
Türkçeye nasıl çevrilebileceği
tatbiki olarak öğretilir, tercüme tekniği
hakkında bilgi verilir.
Türkçeden İngilizceye: Başlangıçta öğ
rencilerin bildikleri kelimeler ile basit ve
kolay cümleler yaptırılır, zamanla güç ve
mürekkep cümlelerin kuruluşu üzerinde du
rulur ve önce basit metinlerden başlanıla
rak çeşitli alanlarda tercümeler yaptırılır.
Tercüme dersi okuma, yazma ve dil
bilgisi derslerini tamamlayacak tarzda yü
rütülmeli ve aşağıdaki noktalar gözönünde
bulundurulmalıdır.
1 — Cümle yapısında her şeyden önce
fikrin anlaşılmasını esas tutmak.
2 — Yerine göre metindeki her kelime
ve ifadenin tam karşılığını bulmak.
3 — Lüzumundan fazla kelime kullan
mamak.
4 — Mümkün olduğu kadar asıl met
nin uslubunu aksettirbilmek.
5 — Bugünkü İngilizce de ve Türkçe
de yaşamıyan kelimeleri kullanmaktan sa
kınmak.
6 — Öğrencilerin elden geldiği kadar
lügat hâzinesini zenginleştirmek ve idiom
bilgisini artırmak.
KONULAR:
I. S ı n ı f

İngilizceden
Türkçeye: Orta dereceli
okullar için hazırlanmış ders kitaplarındaki
okuma parçaları, gazete ve mecmualardan
seçilmiş parçalar.
Türkçeden İngilizceye: Küçük hikâye
lerden seçilmiş parçalar.
II. S ın ıf

İngilizceden Türkçeye: Edebi ve güzel
sanatlarla ilgili metinler, gazete ve mec
mualardan makaleler - Tanınmış yazarların
eserlerinden bazı parçalar.
Türkçeden İngilizceye: Gazete ve mec
mualardan, okuma kitapları v.s. den seçil
miş parçalar.
III. S ın ıf

. Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden
Türkçeye: Roman, Piyes, gazete ve mecmu
alardan edebi ve felsefî makalelerden nesir
çevirileri yaptırılır. Manzum tercüme hak
kında bilgi verilir.
Kültür Tarihi:
Amaç:
İngiliz ve Amerikan
bilim ve sanat
eserleri hakkında genel bilgi vermemek.
Açıklamalar:
İngiliz ve Amerikan kültür gelişmesi
ilgili olarak aşağıda sıralanan konular ve
bu gelişmeyi karakterize eden devirler ve
şahsiyetler
üzerinde kısa bilgi verilecek
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ve bunlarla ilgili bazı örnek metinler oku
tulacaktır. (Okuma dersi ile paralel olarak)
Konu:
III. Sınıf
1 — Milâttan önce Britanya (Kaynak:
Winbolt: Britain B.C.).
—
(Romaho
(Kaynak:
8 —
2

Roma egemenliğinde
Britanya
- British kültürü, Hıristiyanlık)
Colligwood: Roman Britain).
Seltler, Saksoniar, Angle’lar.

4 — DanimarkalIlar, Viking’ler ve Normonlar .
5 — 1009-1300 Norman egemenliğinde
Britanya (Dereb m ik Sistemi. Magna Carta
Okullar ve Üniversiteler)
6 — 1300-4400 İngiltere’nin ve İngiliz
Dilininin doğuşu. ( 1 0 0 jul savaşları. (Film:
Henry V.) Toplum ve Güzel Sanatlar. Şe
hir Hayatı, Loncalar ve Korperasyonlar.
Chaucer)

7 — XV. Yüzyıl İngilteresi (İki Gül
Savaşı. İlâhiler, halk türküleri,
baladlar.
Mimarî, İngiliz Tiyatrosunun Doğuşu).
8 — 1000-4500
İskoçya ve
(Halk Müziği ve halk oyunları).

İrlanda

9 — Kuzey Amerika'nın Keşfi ve Kızıl
derililer.
— 1500-1640 İngiltere’sinin siyasal
ve sosyal tarihine toplu bir bakış (Manas
tırların kapatılması, yeni Gramer okulları.
Lonca sisteminin sonu, kapitalizmin doğu
şu, şehirlerin plânlaştırılması. İnigo Jines).
10

11 — Müzik, şiir ve tiyatro (Wyatt,
Sydney, Marlowe, Shakespeare, Donne Jonson, Webster, Tourneur).
1 2 — (Film: Hamlet, Richard III, veya
Romeo ile Juliet’ten biri.)

13 — Cavalier Şiiri ve dinî şiir (Suck
ling, Carew, Lovelace Herbert, Vaughan,
Milton).
14 — 1640-1714 İngiltere’sine toplu bir
bakış (İç Savaş, Cumhuriyet, Restorasyon
ilâ. Parlamentonun nufuzunun artması.
lb — Puritan egemenliğin sosyal etki
leri. Bir Medeniyetin sonu. Restorasyon’un
sosyal etkileri. Mimarî (Wren, Talman,
Talman, Gibbons). Müzik (BloW, Humfrey,
Purcell). Tiyatro (Congre ve, Dryden). Şiir
(Milton, Marvell). Fen (The Royal Society)
Eğitim (İngiltere’nin yüksek sınıf halkı.)
16 — 1714-1815 İngiliz tarihine toplu
bir bakış (Amerikan İhtilâli, Fransız İh
tilâli, Napeleon, Nelson)

24 — 1815-1914 İngiltere’si (Sosyal
huzursuzluklar. Köleliğin kaldırılması. İrlandada kıtlıklar. Amerika’ya göçler).
25 — 1815-1914 te Amerika Birleşik
Devletleri (Yeni göçmenler İç savaş. EdeIbiyat-Longfellow, Lowel, Whittier, Holmes,
Mark Twain. Büyük çaptaki iş hayatının
gelişmesi. Yeni tip kral: Rockfeller. Mor
gan).
26 — Dev şehirler (Manchester, Liver
pool, Pittaburgh, Coketown, Londra, New
York) ve Yeni Mimarî
(Crystal Palace,
gök-delenler, müzeler).
27 — Yeni uygarlığın getirdiği prob
lemleri işleyen ve bunlarla hiç ilgilenme
yen romancılar:
(Dickens, George Eliot,
Melville, Hawthorne, Emily Bronte, Henry
James, Conrad.
28 — (Film: Great Expectations (Bü
yük Umutlar) veya Oliver Twist.)
29 — Yeni uygarlığı memnunlukla
karşılıyan ve onunla hiç ilgilenmeyen şairiler: Tennyson, Browning, Emily Dickinson,
Walt Whitman, Rossetti, Swinburne, Hop
kins, Yeats.
30 — Müzik: Mendelsohn, Gilbert ve
Sullivan, Elgar.
Resim: Pre-Raphaelites,
Whistler. Tiyatro:
Wilde, Shaw, Synge,
Barrie.
31 — Bugünkü Uygarlık (Birinci ve
İkinci Dünya Savaşları, milliyetçilik hareke
ti gibi fikir akımları, Totaliter sistem gibi
rejimler. Her yerde devlet nufusunun art
ması. Sanatçıların ferdin önemi üzerinde
ısrarla durması.)
32 — Bugünki
Mimarîsi.

İngiliz ve Amerikan

33 — Bugünki
Şiiri

İngiliz ve Amerikan

34 — (Film: Prost).
35 — Bugünki
Romanı.

İngiliz ve Amerikan

36 — Bugünki
Tiyatrosu.

İngiliz ve Amerikan

37 — Bugünki İngiliz ve Amerikan
Müziği (Müzikal halk müziği caz Klâsik
müzik).
38 — İngiltere ve Amerika’da bugünkü
Resim Sanatı (Grandma Moss ve İlkel Re
sim Sanatına da temas edilecektir.)
'39 — Kızılderililerin ve Amerikan zen
cilerinin Amerikan
toplumuna yaptıkları
etki.
40 — Amerikan Cowboy’u hakkındaki
efsane ve gerçek.

18
İngiltere’de tarım ve sanayi alan
larında yapılan devrimler.

41 — Yirminci yüzyılda Amerikan Eği
timi.
42 — Fen alanındaki son gelişmeler.

(20 — Tiyatro, müzik ve opera (Hän
del, Goldsmith, Sheridan), Roman Richard
son, Fielding, Sterne, Jane Austen, Scott).
2 1 — Şiir (Swift, Pope, Grey, Words
worth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats)
Felsefe, Tarih (Edinburgh, Hume).

22 — Amerikan toplumu ve Güzel Sa
natlar. George Washington. Amerikan Ana
yasasının gelişmesi. Amerikan bağımsızlı
ğından önceki mimâri.
23 — 1815-1914 Avrupa devletlerinde
sömürgecilik.

Uygulamalarda,
bölümün
branş ve
meslek dersleri öğretmenlerinin sıkı işbir
liği yapması ve ders yılı başında uygulama
çalışmalarının müştereken hazırlanmış bir
programa bağlanması zaruridir. Bu husus
ta Eğitim Enstitüleri Müfredat programı
nın uygulamalarla ilgili genel açıklamaları
gözönünde tutulacaktır.
II. ve III. Sınıflar
4 — Pil ve dil öğretiminin mahiyeti
hakkında talebenin anlayışını geliştirmek.
2 — İngilizceyi öğrenmede
karşılaşı
lan güçlüklerin, İngilizce ve Türkçenin ya
pıları arasındaki farkı nasıl aksettirdiğini
talebeye göstermek.
’3 — İngilizcenin ses sistemini gramer
yapısını ve kelime bilgisini dilin öğretimiy
le birleştirmek.
4 — İngilizcenin ikinci bir dil olarak
öğretimiyle ilgili başarılı metot ve teknik
leri talebeye tanıtmak.
5 — İngilizcenin ikinci bir dil olarak
Öğretimiyle ilgili en son ders ktaplarını ve
metot sah.asmda isim yapmış kimselerin ya
zılarını talebeye tanıtmak.
Açıklamalar:
1 — Yukarıda açıklanan amaçlara ula
şabilmek için dersler ve ödevler hem na
zarî hem tatbikî olacaktır. Sınıf çalışmala
rı nazariyata, ve tatbikî çalışmalara has
redil ecektir.
2 — Ders programında yazılı konular
üzerinde sınıfta yapılan tahrir ve tartışma
lara ilâveten, talbelere bu konularla ilgili
kitaplar okutturulaeaktır.
3 — Talebelere, programda yazılı ko
nular hakkında kısa konuşmalar hazırlattırılac aktır.
4 — Türk talebelerine İngilizce öğre
tirken karşılaşılan bazı problemler, tale
belere sömestir ödevi olarak verilebilir.
KONU: I. BÖLÜM:

17 — Devrinin sembolü olarak Benja
min Franklin.

19 — Mimarî ve Resim (Hogarih Rey
nolds, Gainsborough, Blake, Turner, Cons
table).

Sayfa: 261

NOT: Amerika nispeten genç bir mem
leket olduğu için bir çok alanlardaki önem
li eserler son devirlerin mahsulüdür. Bu
sebepten özellikle bugünkü Amerikan kül
türü üzerinde durualacaktır.
Özel Öğretim Metodu ve uygulama
Amaçlar ve genel açıklamalar:
Bu dersin başlıca hedefi öğretmenlik
ve İngilizce alanlarında yeteri kadar bilgi
ve maharet kazanan öğretmen adaylarına
bu bilgi ve maharetlerini gerçek sımf şart
lan içinde tatbik etme fırsatı vermek ve
bu tatbikatla ügili özel öğretim
metodu
prensip ve kaidelerini kazandırmaktadır.

1 — Dilin mahiyeti.
2 — Ana dil öğretiminin yabancı dil
öğretimi ile karşılaştırılması.
3 — Yabancı dil öğretiminin gayesi;
öğrenmede bazı prensipler.
4 — İngilizce öğretiminde karşılaşılan
güçlükler.
5 — İngilizcenin en önemli ses uyumu
kalıpları.
6 — Yabancı dil öğretiminde uygulan
makta olan başarılı metotlar.
7 — Telâfuz öğretimi.
8 — Gramer
öğretimi: İngilizcenin
gramer yapısı ve öğretilecek dilbilgisi ka
lıplarıma seçim ve tanziminde esaslar, cüm
le kalıplarının nasıl öğretileceği).
9 — İngilizcenin kelime bilgisi ve keli
me öğretimi.
10 — Okuma, yazma ve kompozisyon
öğretimi.
1 1 — İmlâ.
1 2 — İşitsel ve göreysel araçlar.
43 — Test ve ölçme.
II. BÖLÜM:
'1 — Orta dereceli okullarda kullanıl
makta olan İngilizce ders kitaplarının ta
nıtılması.
2 — Bu kitaplara uygun ders plânları
hazırlanması.
3 — Bu kitaplarla ilgili, göze hitap
eden (göreysel) basit ders araçlarının ha
zırlanması (resimler v.s.)

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayaf: 262
4 — Örnek testlerin hazırlanması, de
recelendirilmesi ve değerlendirilmesi.
5 — Ek öğretim malzemesinin basit
olarak hazırlanması.
a) Telâffuz alıştırmaları — işitme test
leri, basit ses uyumunun kalıplarını göster
mek.
b) Dil bilgisi alıştırmaları — Basit
cümle kalıplarına ait alıştırmalar basit mükâlemeleı*.
c) Kelime hâzinesini zenginleştirecek
alıştırmalar.
6 — Ortaokul öğrencilerine uygun ba
sit oyunları, şarkıları, şiirleri öğrenip top
lamak.
7 — Yabancılara İngilizce öğretmek
gayesiyle kullanılmakta olan çeşitli ders
kitaplarının incelenmesi.
8 — Metodoloji dersi ile ilgili kitap
ların tanıtılması.

Müdürler

K o m isy o n u

Karar s: 405.1-569

Karar s: 405.1-573

Karar t: 1-11-1962

eklenmesine dair Konun
/
Kanun No:83
Kabul tarihi: 23-10-1962
Madde 1 — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda
yazılı geçici madde eklenmiştir:

1962 - 1963 öğretim yılından itibaren
faaliyete geçirilmek üzere 9-7-1962 tarih
ve 405.1-297 sayılı kararımızla açılması ka
bul edilen Ankara - Yenimahalle Ortaokunun, teklif veçhile, “ Yenimahalle
Yunus
Emre Ortaokulu” adiyle adlandırılması uy
gun olacağına ve gereken tescil muamelesi
yapılmak üzere iş bu kararımız kopyaları
nın Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce gö
rülerek Özlük İşleri Genel
Müdürlüğüne
tevdiine karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.

Geçici madde 108 — Halen emeklilik
hakkı tanınan vazifelerde bulunanlardan:
a) Geçici 65, 67, 6 8 ve 69 uncu mad
delerle Veya sonradan kabul edilen hüküm
lerle tanınan süreler için0 ;
b) Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanunlarla, borçlanma
sı kabul edilen hizmetler için tanınan sü
reler içinde;
c) Geçici 71 inci madde ile 9-6-1952
tarihli ve 5951 sayılı kanunun 1 inci mad
desinde yazılı durumda olanlar için tanınan
süreler içinde;

Uygundur.
1-11-1962
N. Adil Erkman

ç) 102 nci ve geçici 30 uncu maddelerle
12-6-1959 tarih ve 7350 sayılı kanunda ya
zılı süreler içinde;

Millî Eğitim Bakam y.

Konu: Erzincan - İliç
Ortaokulunun
“ Şeyda Fırat Ortaokulu” adiy
le adlandırılması h.

N. Adil Erkman

Sandığı Kanununa geçici bir madde

Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün
17-10-1962 tarihli ve 10622 sayılı teklif ya
zısı incelendi; işin gereği düşünüldü:

Karar t: 1-11-1962

Millî Eğitim Bakam y.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli

Konu: Ankara - Yenimahalle Ortaoku
lunun”
“ Yunus Emre Ortao
kulu” diye adlandırılması h.

K a r a r la r ı:

Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün
18 Ekim 1962 tarihli ve 10657 sayılı teklif
yazısı incelendi, işin gereği düşünüldü.
10-10-1962 tarihli ve 405.1-505 sayılı
kararımızla 1962-1963 ders yılından itiba
ren açılması kabul edilen Erzincan - Ihç
Ortaokulunun, teklif veçhile “ Şeyda Fırat
Ortaokulu” adiyle adlandırılması
uygun
olacağına ve gerekli tescil muamelesi ya
pılmak üzere işbu kararımız kopyalarının
Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce görüle
rek Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne tevdii
ne karar verildi.
İş, Bakanlık Makamının tasdiklerine
sunulur.
Uygundur.
*1-11-1962

26 Kasım 1962

Borçlanma talebeinde bulunmamış ve
ya aldıkları kesenek, tazminat veya toptan
ödemeyi geri vermemiş olanlar için ilgili
hükümlerde yazılı esas ve şartlar dahilinde
borçlanma dileğinde bulunmak, aldıkları
paraları geri vermek üzere
yeniden ( 6 )
aylık süre tanınmıştır.

GENELGE:
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 17140

12-11-1962

6064

Yukarıda yazılı durumlarda olup da bu
kanunun yayımı tarihinde açıkta olanlar
dan sonradan emeklilik hakkı tanınan vazi
felere tâyin edilecekler için ( 6 ) aylık mü
racaat müddeti, tâyinleri tarihinden başlar.

VALİLİKLERE
5434 numaralı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanuna geçici bir madde
eklenmesine ve borçlanma müddetinin altı
ay daha uzatılmasına dair olan 83 sayılı
kanunun bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.

Madde 2 — Bu kanun yayım tarihinde
yürürlüğe girer.

Durumun ilgililere duyurulmasını rica
ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür.
27-10-1962

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, K A R A R L A R V E T A M İ M L E R L E DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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(Bu dergi 29-11-1962 tarihinde basılmıştır.)
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MİLLİ e ğ i t i m

bakanliği

yayim

MÜ D Ü R L Ü Ğ Ü N C E HER HAFTA P A 
ZARTESİ GÖNL ERİ ÇI KARI LI R lLGl Lİ MAKAM VE MÜ E S S E S E L E R £
P ARAS I Z
GÖNDE Rİ L İ R.

T. C .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 0 KURUŞTUR
ABONE
TUTARI
MALSANDIKLARıNDAN BİRİNE YATIRILMALI VE
ALINACAK MAKBUZ MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI YAYIM MÜDÜRLÜĞÜNE
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25
T a lim , v e

3 ARALIK 1962
T e r b iy e

K u m lu

K a r a r ı:

Karar s: 240

Karar t: 11-10-1962

Konu: Otelcilik Okulu Yönetmeliği h.
Ticaret Öğretim Genel Müdürlüğünün 26 Temmuz 1962 tarih
aşağıdaki örneğe güre kabulü hususunun Bakanlık Makamının
tasvibine arzı kararlaştı.
Uygundur.
■10-40-1962
M. ArSİantürk
Millî Eğitim Bakanı y.

OTELCİLİK OKULLARI YÖNETMELİĞİ
Kuruluş ve Amaç
Madde 1 — Otelcilik Okulu, kuvvetli meslekî bilgilere ve ma
haretlere sahip otel ve motel personeli yetiştiren üç yıllık bir mes
lek okuludur.
¡Madde 2 — Otelcilik okulunda, müfredat programlarına göre,
genel kültür ve meslek dersleri okutulur.
Okulun özelliği gözönünde tutularak meslek derslerinin, okul
içinde ve iş yerlerinde uygulamalı olarak yapılmasına önem verilir.

YÖNETİM İŞLERİ
Müdürün Görevi ve Yetkileri
Madde 3 — Okulu müdür yönetir. Müdürden; arkadaşlarına ve
öğrencilerine her bakımdan örnek olacak şekilde hareket etmesi,
okulun bütün elemanları ile iş birliği yapması istenir.

SAYI: 1232

masından birinci derecede sorumludur. Müdür, eşya ve gereçlerin
dikkatsizlik yüzünden kırılıp bozulmasına sebep olanları kovuştur
mak ve zararı ödetmek, kaza ile kırılanlar hakkında “ Ayniyat Tali
matnamesi” ne göre gereken işlemleri yaptırmakla ödevlidir.
d) “ Ayniyat Talimatnamesi” gereğince okul demirbaş eşya ve
gereçlerinin sayılması için (Demirbaş Eşya ve Gereçler Sayım Ko
misyonu) nu zamanında göreve çağırır. Sözü geçen yönetmelik ge
reğince okul ayniyat mutemetlerinin sayımdan sonra hazırlıyarak
Bakanlık “Ayniyat Muhassipliğine” gönderecekleri tutanakların ve
cetvellerin düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlatır.
e) Müdür yardımcılarını ve hizmetlileri kanunların ve yönet
meliklerin çevresi içinde inha etmeye ve cezalandırmaya, gerekti
ğinde bunların işlerine son verilmesini istemeğe, tayinleri Bakanlığa
ait olan memurları Bakanlığa inhaya ve bu gibileri kanunların belli
ettiği sınırlar içinde cezalandırmaya yetkilidir.
f ) Memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yapma
yanlar hakkında, önce yetkisini kullanır. Yetkisi dışında kalan hal
leri ve olağanüstü sebeplerle işten el çektirilmesine lüzum görülen
memur ve öğretmenlerin durumunu ivedi olarak Ibağlı bulunduğu
yere bildirir.
g ) Geçici sebepler veya özürler yüzünden ödevlerine gelmiyen
öğretmenlerin ve memurların yerine gerekli şartları taşıyan vekil
ler seçerek Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirir.
h) Özel yönetmelik, emir ve kanunlarla kendisine verilen sefer
berlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe hazırlık yö
netmeliği hükümlerini yürütür.
i) Öğretmenlerin bir günü geçmeyen ve bir ders yılı içinde üç
ten fazla yenilenmiyen ve çok önemli sebeplerden ileri gelen devam
sızlıklarına ait özürlerini inceiiyerek kabule yetkilidir. Özürsüz de
vamsızlıklar üç günü geçerse durumu Millî Eğitim Müdürlüğüne
bildirir.

Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür baş yardımcısı,
müdür yardımcıları, bütün öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir.

k)
Müdürler Haziran dönemi imtihanları sonunda, aşağıdaki
esaslara uygun olarak bir yıllık rapor hazırlıyarak İl Danışma Ku
rullarına gönderirler.

Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre dahiliye şefi, kâtip
ve hesap memuru, ambar memuru, ders aletleri memuru, ayniyat
mutemedi ve idare memurları vardır.

a — Okulun bir yıllık eğitim ve öğretim çalışmalarından, yapıl
ması ve başarılması kendi güçleri ve imkânları içinde bulunmayıp da
Valiliğe veya Bakanlığa bildirilmesi gerekli görülen hususlar,

Müdür, idare ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve memurluk
adıyla gelen kararnamelerde (kitaplık memuru, ayniyat saymanı,
ambar memuru, kâtip ve hesap memuru gilbi) gereğine göre, görev
lerini değiştirmek üzere Bakanlığa teklifte bulunmağa yetkilidir.

b — Gelecek ders yılının eğitim, öğretim, halk eğitimi ve kül
tür konularında karar alınması valiliğe veya Bakanağa ait olan iş
lerdeki düşünce ve teklifler.
c — Eğitim, öğretim, kültür ve halk eğitimi konularında giri
şilmiş olan denemeler ve alman sonuçlar, genel olarak ele alınması
faydalı görülen işler.
d — Kanun tüzük, yönetmelik ve programlarda düzeltmeye ve
değiştirmeğe ihtiyaç duyulan noktalar varsa bunlar hakkında, gerek
çeleriyle birlikte, teklifler Yıllık raporların esaslarını teşkil etme
lidir.
Madde 6 — Müdür, öğretim işlerini herhangi bir aksamaya mey
dan vermeden yürütür. Bu husustaki görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ders yılı başında öğretmenlerden programın aylara bölünü
şünü gösteren bir plân almak, bu plânların tasarlanan zamanlar için
de uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve kovuşturmak,
b) Derslerin birbiriyle ahenkli bir surette okutulmasını, aynı
ders grubuna bağlı öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmen
ler arasında işbirliği yapılmasını sağlamak,
c) Derslerin verimini arttıracak imkânları (hazırlamak; okulda
bulunan eşya ve ders araçlarından, lâboratuvarlardan ve ateıyelerden, uygulamalardan ve gezilerden öğrencilerin faydalanmaları işini
tertiplemek. Bu uygulama ve araçlarını sağlamaya çalışmak, öğret
menlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve öğrencisine de kul
landırmaları işini önemle kovuşturmak,

Madde 4 — Müdür, kanunlarla yönetmeliklerin ve emirlerin sı
nırları içinde okulun bütün işlerini çevirmeğe, düzene koymağa ve
denetlemeğe yetkilidir. Bunlardan başka müdür, okulun yapı ve eş
yasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağ
lamak ve ilgili görev sahiplerini yakından denetlemek ile de görev
lidir.
Madde 5 — Müdürün genel yönetim işleriyle öğretmen, memur
ve hizmetlilerin tayin ve yönetimine ait ödev ve yetkileri şunlardır:
a) Tastikname, diploma ve belgeleri onar, bunların doğruluğun
da birinci derecede sorumludur.
b) Okulun gider gerçekleştirme memurudur. Bu sıfatla harcam
kâğıtlarını ve bordroları onar, Ibu memurluğun kanunlarla belli edi
len sorumluluklarını taşır. Müdür verilen özel emirlerle (verile üstü)
ödevini gördüğü takdirde, gider gerçekleştirme memurluğunu mü
dür başyardımcısı yapar.
¿Baş yardımcının bulunmadığı hallerde bu görevi müdür,müdür
yardımcılarından birine verir.
c) Ayniyat işlerini bu husustaki kanun ve yönetmelikler gere
ğince yönetir. Demirbaş eşyanın ve gereçlerin iyi korunup kullanıl

d) Öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte turistik kuramlarda
yapacakları gözlem ve incelemeleri programa bağlamak ve kolaylaş
tırmak, öğretmenleri bu hususta ödeve çağırmak,
e) Haftalık ders cetvellerini, müdür yardımcılarının, öğretmen
ve stajyerlerin nöbet cetvellerini düzenlemek ve uygulamak, hafta
lık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir sebep o
madıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğret
men ve öğrencilere duyurulması gerekir. Haftalık ders programının
düzenlenmesinde pedegoji esasları gözönünde bulundurulur.)
^^
f) Öğretim yılının türlü zamanlarında öğretmenlerin derslerim
ve işlerini yakından kovuşturarak (bir yıl içinde her öğretmenin
en az üç dersine girilmesi gereklidir),
g) Derslerde gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler
hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, denetleme sonuçlarını
öğretmenlerin özel dosyalarına koymak, ders yılı içinde yapacağı bu
incelemelere dayanarak göıiişlerini her öğretmenin “ Talim Sicilleri”
ne yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğre
tim metodlan hakkında gurup ve meslek dersleri öğretmenleri ile
gurup gurup veya hep birlikte konuşmak,
h) Öğretmenlerin öğrencilerini lâboratuvar, atelye ve kitaplık
lardan faydalandırmak için aldıkları tedbirleri yakından kovuştur
mak, öğretmenlerin öğrencilere yaptırdığı yazılı ödevleri de ara sıra
öğretmenlerden istiyerek bunların, bu husustaki yönetmelik ve emir
lere uygun olup olmadığını incelemek.
i) Dersleri; kanuna, emirlere, pedagoji kurallarına uygun olarak,
ders yılı başında, öğretmenlere dağıtmak ve düzenliyeceği ders da
ğıtma cetvelini onanmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğü yolu ile Ba
kanlığa göndermek,
j) Okulla ilgili olağanüstü halleri, soruşturma sonucunu bekle
meksizin hemen Bakanlığa bildirmek.
Madde 7 — Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler,
okulu öğrencilerin çalışacakları boş vakitlerini iyi kullanabilecekleri
bir çevre haline getirecek tedbirleri alır.
MÜDÜR BAŞ YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde
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8

— Müdür Başyardımcısının görev ve yetkileri şunlar

Okula gelmiyen öğrencilerin velileri ile haberleşme imkânla
rını hazırlar.
g) Sağlıkla ilgili veya önemli sebeplerle izin istiyen öğrencilere,
bir günü geçmemek üzere, izin verir (Bir günden fazla izinleri mü
dür veya başyardımcı verir).
h) Okulun muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyo
nunda üyedir.
i) Öğrencilerin askerlik işlerini kovuşturur. Askerlik yaşında
olup da erteleme hakkım kaybeden öğrencilerin künyelerini bağlı
bulundukları askerlik şubelerine bildirilmek üzere hazırlar.
Madde 10 — Birden fazla müdür yardımcı bulunan okullarda
müdür, ders yılı başında okulun yönetim eğitim ve yazı işlerini yar
dımcılara dağıtarak görevlerini kendilerine yazılı olarak bildirir.
Yardımcılar bu görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birin
ci derecede sorumlu oldukları gibi kendilerine ayrılan görevler ne
olursa olsun, okulun disiplin ve düzeninden, okul yapı ve eşyasının
korunmasından ve temizliğinden ve aynı derecede ve hep birlikte
sorumludurlar.
lOkulda dahiliye şefi veya bu görevi yapan bir idare memuru
bulunmadığı takdirde bu görevlerden bir kısmı veya tamamı yar
dımcılara verilir. Okulun katip ve idare memura yoksa bu memurlara
ait görevleri de yardımcılar tarafından yapılır.
DAHİLİYE ŞEFİ
Madde 11 — Dahiliye şefi, okul yapılarının, okul eşya ve te
sislerinin iyi korunması düzen ve temizliği gibi okulun bütün özdeksel işlerinden sorumludur
Bu işleri düzeninde yürütmekle ödevlidir. Bunlardan başka aşa
ğıdaki görevleri yapar:
a — Okulun demirbaş eşya ve anyiyat sayım komisyoniyle mua
yene komisyonunun tabii üyesidir.
b — Okul hizmetlilerini seçer, müdüre bildirir. Okul hizmetli
lerinin temizliğini kovuşturur, görevlerini ayırır ve kontrol eder.
Cezalandırılmalarına veya işten çıkarılmalarına lüzum gördüğü hiz
metlileri müdüre bildirir.
c — Dahiliye şefinin okulun memurlarını kontrol etmek ve gö
revlerini düzenlemek yetkisi vardır.

dır:
a) Okulun eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgilenir, mü
dürün vereceği emirleri uygular. Müdürün bulunmadığı zamanlaıda
ona vekâlet eder.
b) Müdür verile üstü ödevini yapıyorsa gider gerçekleştirme
memurluğunu okula alman eşyanın satın alınma ve muayenesi için
teşkil edilen komisyonların ve okul disiplin kurulunun başkanlığım
yapar,
c) Müdür yardımcıları tarafından hazırlanacak yazılı belge ve
defterleri inceliyerek paraf eder,
d) Okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerinde müdürden son
ra yetkili olup kendisine verilen görev ve emirleri kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmede müdür ile aynı dere
cede sorumludur.
e) Öğretmenlerin ve memurların görevlerini ve derslerine de
vamlarını yakından denetleyerek görevine geç gelen veya hiç gelmiyenleri yazı ile müdüre bildirir.
MÜDÜR YARDIMCILARININ BAŞLICA GÖREVLERİ
Madde 9 — Müdür Yardımcılarının başlıca görevleri şunlardır:
a) Okulun yazı ve kayıt işlerini düzeninde yürütmekle ödevli
dir.
b) İstatistikleri, hesap işlerine temel olacak bilgileri, karne, sı
nıf geçme, diploma ve devam işlerine ait defter, cetvel ve belgeleri
hazııiıyarak paraf eder (Diplomalar MiKî Eğitim Müdürü ve Okul
Müdürü tarafından imzalamr).
c) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, imtihan ve giriş belgelerini
tamamlama işlerini zamanında ve düzenli olarak yürütür.
d) Okulun disiplin işlerini düzene koyar ve bu işleri yakından
gözliyerek ilgilileri göreve çağırır. Okulun disiplin işlerinin bozuk
gitmesinden sorumludur.
e) Öğretmenlerin ve memurların görevlerinden ayrılma ve gö
revlerine başlama tarihlerini belirterek ilgili memurlara bildirir. Öğ
retmen ve memurlardan görevine gelmiyenlerin özür gâğıtlarını ve
hastalık raporlarını alır ve bunlar hakkında gerekli işlemlerin ya
pılması için durumu Müdür baş yardımcısına bildirir.
f) Öğrencilerin sağlık işlerini kovuşturur.

KÂTİP VE HESAP MEMURLARI
Madde 12 — Kâtip; müdür, başyardımcı, müdür yardımcıları
veya dahiliye şefi tarafından verilen yazı ve daktilo işlerini yapar.
Gelen ve giden kâğıtlara ait defterleri tutar, bu kâğıtların asılılarını
veya kopyelerini saklar, gerekenlere cevap hazırlar, işlemleri günü
gününe sonuçlandırır.
Made 13 — Kâtip kendisine teslim edilen gizli veya özlük işlere
ait kâğıtların saklanmasından ve gizli kalmasından sorumludur.
Madde 14 — Memur, öğretmen ve hizmetlilerin sicil defterleri
ni tutar ve bunlara ait değişmeleri günü gününe işler.
Madde 15 — Kâtibin hesap memurluğuna ait ödevleri şunlardır:
a) Satmalmacak veya satılacak eşyanın ve gereçlerin eksiltme
ve arttırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,
b) Müdür veya yardımcısı tarafından bildirilen aylık, ücret ve
hesap işlerine ait olayları günü gününe işleme ve gereken işlemlerini
yapmak,
ç) Mutemet sıfatiyle kendisine verilen avansları müdürden ala
cağı emirlere, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcamak ve
hesabını zamanında kapatmak,
d) Harcam kâğıtlarım, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak
hazırlamak ve buna ait belgeleri “ Ayniyat Talimatnamesi” nin is
tediği faturaların örneklerini ve satmalma veya satma kararlarını
dosya halinde sağlamak,
e) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini tutmak.
f) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme cetvellerini
ve her bütçe yılı sonunda gönderilmekte olan üç numaralı istatistik
cetvelini hazırlamak,
g) Okulun mutemetliğini yapmak, öğretmen, memur ve hizmet
lilere ait aylık ve ücret bordrolarını vaktinde hazırlamak, maaş ve
ücretleri mal sandığından almak ve gününde sahiplerine dağıtmak,
h) Ayrıca mutemedi bulunmadığı takdirde ayniyat mutemetliği
görevinin bir kısmını veya tamamını yapmak ve bu ödevin gerek
tirdiği defter ve dosyaları tutmak.
AYN İYAT İŞLERİ YE AYN İYAT MUTEMETLERİ
Madde 16 — Ayniyat mutemetleri okulun ayniyat hesap işlerini
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“ Ayniyat; Talimatnamesi” hükümlerine uygun olarak yürüten ve
Bakanlık merkezindeki ayniyat sorumlu saymanlarının mutemedi
olan memurlardır .Bu memurlar, hesaplarını sorumlu saymanlara
vermekle beraber okul müdürünün emir ve yönetimi altında bulu
nurlar. Ayniyat mutemetleri ayniyat hesap işleriyle beraber kendi
lerine verilen eşya ve gereçlerin korunmasından ve iyi bakımından
da sorumludurlar,
Okulların ayniyat işleri memurlar arasındaki iş bölümü bakı
mından üç kısma ayrılır;
a) Okulun esas demirbaş eşyasına ait hesap işleriyle kullan
maya ve yoğaltmaya yarayan eşya ve gereçlerin hesap işleri,
b) Ders aleti olarak kullanılan demirbaş eşyanın hesap işleri,
c) Demirbaş olan kitapların hesap işleri.
Görülecek ihtiyaca göre her üç bölüm ayniyat mutemedi olan
bir memura verilebileceği gibi bu kısımdan biri veya ikisi aynı mu
temedin sorumluluğu altına da verilebilir. Bu bölümlerden herbiri
birden fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilemez. Bu kı
sımlara birden çok memur tayin edilecek olursa bunlardan biri ay
niyat mutemetliği görevini yapar, öbürleri ona yardım eder.
Madde 17 — Ayrıca ayniyat mutemedi bulunmayan okullarda
mutemetliğe ait görevlerden 16. maddenin “ a” fıkrasında yazılı olan
işler okul kâtibi, “ b” ve “ c” bölümlerinde gösterilen görevler mü
dür yardımcıları veya ödevleri Bakanlıkça uygun görülecek ilgili
ders öğretmenleri tarafından yapılır. Okula bir kâtip verilmemiş ise
“ a” bölümünde yazılı işleri de müdür yardımcılarından biri görür.
(Madde 18 — Okullarda “ Ayniyat Talimatnamesi” ne göre tu
tulması gereken demirbaş eşya ana defteri üç bölüme ayrılır ve ayrı
ayrı tutulur.
a)
Okulun esas demirbaş eşya tesisleriyle demirbaş eşyadan
sayılan gereçleri yazmaya ayrılan (A ) demiıibaş eşya ana defteri,
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Madde 24
Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlığın emri
olmadıkça, geçici dahi olsa, başka bir daireye verilemez, okul sınır
ları dışında çıkarılamaz (Okul kitaplığındaki kitaplar ilgili öğrenci
kolunun hazırlıyacağı özel bir yönetmeliğe göre öğretmenlere ve
öğrencilere verilebilir).
Madde 25 — Okul eşyası, okul sınırları içinde de olsa, özel ko
nularda kullanılamaz.
Müdür evinin veya müdür evi olarak ayrılan bölüğün demir
baş eşyası, müdür tarafından tesellüm ve ardaya, usulüne göre, dev
redilir. Yeni müdürün burada oturması ve ailesi için lüzumu olan
okul eşyasını buraya taşıması Bakanlığın iznine bağlıdır.
Madde 26 — “ Ayniyat Talimatnamesi” ile belli edilen ve bu
yönetmelikte sözü geçen müsbit kâğıtlarla belge ve defterlerin, ilgi
li memurlar tarafından saklanması mecburidir.
AMBAR VE DEPO MEMURLARININ ÖDEVLERİ
Madde 27 — Ambar ve depo memurlarının ödevleri şunlardır:
a)
Satın alınan eşyanın tesellümünde hazır bulunmak, muayene
edilerek kabullerine karar verilen erzak ve eşyayı tesellüm ederek
ambar veya depoda özenle saklamak,
'b) Demirbaş eşya esas defterlerini ilgili müdür yardımcısının
bakımı altında tutmak,
c ) “ Ayniyat Talimatnamesi” gereğince depo ve ambarın ayni
yat mutemetliği ödevini yapmak ve sözü geçen yönetmelik hükmün
ce demirbaş eşya hakkında gereken işlemleri kovuşturmak,
d) Ambar ve depoya giren ve çıkan eşya ve gereçlerin müsbit
yazılarını saklamak, giren ve çıkan eşya kayıtlarını ayniyat tali
matnamesinin tesbit ettiği esaslara göre yapmak.
YÖNETİM MEMURU

Madde 28 — Görülecek lüzum üzerine okullara verilecek yöne
tim memuralrma; dahiliye şefi, kâtip ve hesap memuru ile ayniyat
mutemetlerinin ödevlerinden bir kısmı veya tamamı müdürün tek
lifi üzerine, Bakanlıkça verilir. Veyahut bu memur ve mutemetlere
c)
Okul kitaplığındaki kitapları yazmıya yarıyan (C) demirbaş
yardımcı olarak yönetim memurları tâyin edilir. Bu memurların
eşya ana defteri,
ödevleri, yetkileri ve sorumları görecekleri işin sorum sınırı ile be
Madde 19 — “ Ayniyat Talimatnamesi” hükümlerine uygun ola
lirlenir.
rak hazırlanan bu defterler ayniyat mutemetleri tarafından tutulur.
Bu defterlerde sahife numaraları bulunacak, her sahife okul mühüDERS ALETLERİ VE KİTAPLIK
rüyle mühürlenecek ve kaç sahifeden ibaret olduğu da defterin bi
Madde 29 — Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardım
rinci sahifesine yazılarak onanacaktır. Bu defterler okul kasasında
cıları
okullara ait ders aletlerini ıslaklıktan, tozdan ve başka etki
veya kilitli bir dolapta saklanır. Ancak denetleme yetkisini taşıyan
lerden
korunmak için gereken tedbirleri alır ve öğretimde faydalalarla müdür yardımcılarına ve ayniyatı saymak üzere toplanan konılmalarını
mümkün kılacak yerleri sağlar ve aynı zamanda bu
misyonlaar gösterilir.
aletlerin korunması için ilgilileri yakından kovuşturur ve
öğret
Demirbaş eşya defterlerinde kazıntı ve silinti bulunmaması lâ
menlerin derslerinde faydalanmalarını düzene koyar.
zımdır. Kitaplıktaki kitapları; lâboratuvar veya atelyelerde buluna
Madde 30 — Ders aletlerinin korunması, iyi kullanılması; öğ
cak ders aletlerini, birim esaslarına göre sınıflamak ve okul demirba
rencilerin bu aletlerden faydalanmaları için gerekli tedbirlerin alın
şının sayımını kolaylaştırmak maksadiyle her demirbaş eşya esas
ması ile ilgili derslerin öğretmenleri ödevlidir. Okulda, aynı dersi
defterleriyle beraber birer de yardımcı defter tutulur. Bu defterlerin
okutan birden artık öğretmen bulunyorsa bu öğretmenlerin araların
şekilleri, ihtiyaca göre, okullarca kararlaştırılır.
da işbirliği yapmaları; lâboratuvar, atelye ve aletlerden faydalan
Madde 20 — Demirbaş eşya mutemetliği birden fazla memur
ma işlerini plâna bağlamaları gerekir. Ayrıca memur yok ise mü
üzerinde bulunuyorsa “ Ayniyat Talimatnamesi” nin 1 1 ve 1 2 . mad
dür, bu öğretmelerden birini ayniyat mutemedi seçerek eşyayı ken
delerine göre hazırlanacak tutanaklar ve cetveller birleştirilir ve
disine teslim eder.
ilgili mutemetler tarafından hep birlikte imzalanır. Bu tutanak ve
Bu öğretmen, kaybettiği ve dikkatsizlikle kırdığı aletleri öde
cetvelleri müdür onayarak vaktinde Bakanlık “ Ayniyat Muhasipli
meye mecburdur.
ği” ne gönderir.
Madde 31 — Ders aletleri memurun ve mutemedinin ödevleri
Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak bir ambar defteri tu
şunlardır:
tulur.
a) Kendisine teslim edilen ders aletlerini korumak ve bu alet
Madde 2 1 — Ayniyat mutemetleri; kaza, kast veya dikkatsiz
lerin saklandığı yerlerin düzenini ve temizliğini sağlamak,
lik yüzünden kınlan veya kaybolan eşya hakkında, ders yılı sonunu
b) Öğretmenlerim, istedikeri aletleri belli zamanda ve lüzum gös
beklemiyerek, gereken işlemi günü gününe yaparlar.
terilen yerlerde bulundurmak ve dersten sonra öğretmenlerden tes
Madde 2 2
Ayniyat mutemetliği ödevini yapan memurlarla,
lim almak,
öğretmen ve yardımcılar okuldan ayrıldıkları takdirde bu ödevlerini
c) “ Ayniyat talimatnamesi” hükümlerine uygun olarak ders
ve üzerinde bulunan eşyayı ardılları yoksa sayım ve muayene ko
aletleri ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve ders aletlerinin de
misyonuna, bu komisyonun toplanması mümkün gönülmüyorsa ku
mirbaş eşya defterlerini tutmak,
rulacak üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim yapmıyan
d) Ders aletleri ve gereçlerin bilgi bölümlerine göre ayrılmalı
memura “ maaş ilmühaberi” verilmez. Mutemetlerin ölümü halinde
defterini tutmak,
durum, muayene ve demirbaş eşya kontrol komisyonunca belli ediMadde 32 — Kitaplık memurunun ve ayniyat mutemedinin
hp yeni mutemede devir ve teslim edilir.
ödevleri şunlardır:
Madde 23 — Müdürler, demirbaş eşyanın korunmasından sorum
a) “Ayniyat Talimatnamesi” hükümlerine uygun olarak kitap
lu olduklarından okulda bulunan eşya ve gereçleri, defterlerine göre
lık ayniyat mutemetliği öderini yapmak ve kitaplık demirbaş eşya
ardıllarına ve ardılları henüz işe başlamamış ise eşya sayım komis
ana defterini tutmak.
yonuna devir ve teslim ederler. Ödeve yeni başlıyan müdür on beş
b) Kitaplık demirbaş ana defterinden başka kitapların bilgi
gün içinde devir ve tesellüm işlerinin bitirildiğini bildiren bir ra
bölümlerine göre ayrılmalı bir defterini ve kitapların yazarın adına
poru Bakanlığa göndermeye mecburdur.
göre fişlerini düzenlemek,
tb) “ Ayniyat Talimatnamesinin demirbaş tanımına giren ve
okulun bütün ders aletlerini ve gereçlerini yazmıya ayrılan (B) de
mirbaş eşya ana defteri,
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c) Kitaplığı okul müdürünün kararlaştıracağı zamanlarda öğ
rencinin faydalanması için açık bulundurmak.
d) Kitaplık dışında okumak üzere kitap istiyen öğretmen ve
öğrencilerin okul yönetkesince hazırlanan özel bir yönetmeliğe gö
re kitap alma ve geri verme işini yürütmek.
Madde 33 — Kadrolarında kitaplık memuru bulunmıyan okul
larda bu ödevi öğretmenler kurulunun seçeceği öğretmen yapacak
tır. Bu öğretmene öğrencilerin kendi aralarında seçecekleri lüzumu
kadar öğrenciden kurulan bir kol yardım eder. Bu öğretmen kay
bolan kitapları ödemekle ödevlidir.
H İZ M E T L İL E R

Madde 34 — Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında
şu esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Okula alınacak hizmetlilerin temiz ahlâkı ve hastalıksız ol
maları; okuyup yazma bilmeleri şarttır.
b) Hizmetlilerin okul içinde üst ve başlarının; el ayak ve yüz
lerinin temiz bulunmasına; tırnaklarının kesilmiş olmasına önem
verilir. Erkek işçilerin saçlarının düzgün kesilmiş olması, kadınların
saçlarının da derli toplu bulunması gerekir.
c) İşçilere temizlik işinin öğretilmesi ve bunların okul yapı ve
eşyasının korunması işine alıştırılmış olmaları lâzımdır.
d) Hizmetlilerden ödevine özürsüz olarak gelmiyenlerin günde
likleri verilmez, ödevini iyi yapmıyan hizmetliler önce uyarılır. Sav
saması veya tembelliğe devam edenlerin ücretleri kesilir veya bu gi
biler, lüzumuna göre işten çıkarılır. Kesilen gündelikler usulüne uy
gun olarak mal sandığına yatırılır.
e) Hizmetliler sık sık okul doktoru tarafından muayene edilir,
bulaşıcı hastalıklara tutuldukları anlaşılanların işlerine son verilir.
SATINALMA, MUAYENE V E T E S E L L Ü M İŞ L E R İ KOMİSYONU
Madde 35 — “ Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu” gereğince
satmalma komisyonları şu suretle kurulur;
a) Bir sorumlu saymana bağlı orta, mesleki ve teknik öğretim
okullarının birlik işleri için Bakanlığın belli edeceği bir okul mü
dürünün başkanlığı altında lise, pansiyonlu lise, ortaokul, ticaret
ve kız ve erkek teknik öğretim okulları ile öğretmen okulu müdür
lerinden veya vekillik verecekleri kimselerden ve sorumlu sayman
dan ve öğretmenler kurulunca, bir yıl için seçilecek bir öğretmen
üyeden kurulur.
b) Bir sorumlu muhasipliğe bağlı bulunmıyan okulların satm
alına komisyonları il merkezlerin de Millî Eğitim Müdürü veya ve
killik vereceği okul müdürünün başkanlığı altında Defterdar veya
vekillik vereceği bir memur ve Belediye Meclisi üyelerinden bir kişi
den kurulur.
4
c) İlçelerde satmalma komisyonu; ortaokul, ticaret, kız ve er
kek teknik öğretim okulları müdürlerinden birinin veya vekillik ve
recekleri bir yardımcının veya öğretmenin başkanlığı altında mal
müdürü veya vekilinden ve Belediye meclisince ayrılan bir üyeden
kurulur.
d) îş, yapım, bayındırlık ve fen işlerini ilgilendirdiği takdirde
bu komisyonlara bayındırlık yönetkesinde bir fen memuru üye ola
rak katılır.
e) 'iukarıki fıkralarda gösterilen satmalma komisyonları, art
tırma, eksiltme ve ihale kanunu talimatnamesi ile “ Muhasebei
Umumiye Kanunu’’ ve “ Ayniyat Talimatnamesi” hükümleri gereğin
ce iş görürler.
Madde 36 — Okul müdürünün seçeceği bir müdür yardımcısının
başkanlığında öğretmenler kurulunun bir yıl için ayırdığı bir öğ
retmenden veya belleticiden, dahiliye şefinden, işle ilgili ayniyat
mutemetdinden ve ambar memurundan kurulan bir muayene Tesel
lüm ve Sayım komisyonu bulunur; Komisyon usulüne uygun olarak
satınalman eşyanın ve g’ereçierin,
şartlaşma veya sözleşmelerde
gösterilen hükümlere göre muayenesini yaparak bu eşyayı veya
gereçleri gereğine göre, kabul eder veya retler. Dışardan gelen yi
yeceğin muayenesinde nöbetçi öğretmende hazır bulunur. “ Ayniyat
Talimatnamesi” hükümleri içinde her bütçe yılı sonunda demirbaş
eş>a ile kullanmaya yanyan eşya ve gereçlerin sayım ve kontroluna
ctit ödevleri de yapar. Bu komisyonunun muayene ve tesellüm işleri
ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onanır.

SAĞLIK İŞLERİ
Madde 37 — Okul hekimi prevantoryum ve sanatoryuma gön
dermeleri gereken öğrencilerin raporlarını düzenliyerek okul mü
dürlüğüne verir.
Madde 38 — Yılda iki defa beden eğitimi öğretmenini yardımı
ile öğrencilerin boy ve ağırlıkların ve sağlık durumlarını kontrolle
dosyalarındaki sağlık sahifelerine yazılmasını sağlar.
Madde 39 — Hekim, her gün okul müdürünün belli edeceği sa
atte okula gelerek okul yönetkesince muayeneye gönderilen öğret
men, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene eder ve durumlarını
bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken tedbirleri alır. Okul
müdürünün göstereceği lüzum üzerine memur ve öğretmenleri ev
lerinde muayrene eder. Okul hekimi yemek listesinin düzenlenmesinde
oyumu bildirir ve haftalık listeleri imzalar.
Madde 40 — Okul hekimi ilk sağlık yardımları ve tedbirleri
için gerekli ecza ve ilâçların okulda her zaman hazır bulundurul
masını sağlar.
Madde 41 — Okul hekimi, okulun ders, yemek ve teneffüs yer
leriyle başka bölümlerini, sağlık bakımından, sık sık denetliyerek
alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri okul müdürüne bildirir.
Madde 42 — Bulaşıcı hastalıklardan kurtulan öğrenciler, diğer
öğrenciler arasında bulunmalarında sağlık bakımından sakınca ol
madığını bildiren rapor getirmedikçe ve bu gibiler okul hakimi ta
rafından görülmedikçe okula devam ettirilemezler.
Madde 43 — Okulda veyTa çevresinde bulaşıcı ve salgın hasta
lıklar çıkarsa yerel sağlık makamlarının verecekleri karara göre,
belli edilen süre için okulda öğrenime ara verilir. Salgın hastalık
okulda çıkarsa hekim bunu ve alınması gereken bütün tedbirleri
yazı ile okul müdürüne bilidir.
Madde 44 — Okul hekimi, ders yılı sonunda, okulun genel sağ
lık durumu ile bu alandaki ihtiyaçları; ders yılı içinde öğrenciler
arasında çıkan hastalıkları ve alman tedbirleri, öğrencilerin genel
olarak sağlık durumlariyle bu hususta alınmasını gerekli bulduğu
tedbirleri açıklayan bir rapor hazırlıyarak okul müdürüne verir. Bu
raporun bir örneği okulun genel raporuna iliştirilerek Bakanlığa
gönderilir.
Madde 45 — Okulun eczane ve revir gereçleri ile aletlerini iyi
kullanmak ve saklamakla, varsa eczacı yoksa doktor ödevlidir. Ec
zacı, doktorun yazdığı ilâçları hazırlamak, dışardan alınacakları
vaktinde getirtmek ve hastalara dağıtmakla ödevlidir. Eczacı, revir
ve eczanenin demirbaş eşya ve gereçleri hakkında “ Ayniyat Tali
matnamesi” ve bu yönetmeliğin ayniyat işleri ile ilgili hükümleri
içerisinde iş görür. Eczacı bulunmıyan okullarda revir ve eczanenin
ayniyat işleri hekimin gözetimi altında okul müdürlüğünce uygun
görülecek memur tarafından yapılır.
ÖĞRETMENLER
Madde 46 — öğretmenler, kendilerine verilen dersleri okutur
lar, bunlara ait bütün uygulamaları ve deneyleri yaparlar. Öğret
menler, dersler dışmda, okulun eğitim öğretim ve yönetim işlerine
katılmakla da ödevlidirler. Öğretmenlerden ,öğrencilerini yetiştir
mek hususunda her fırsattan faydalanmaları fedakâr olmaları ve
hizmet ruhu beslemeleri; öğrencilerine öğrenim işlerinde, iyi bir
yardımcı eğitim işlerinde iyi bir örnek olmaları istenir.
Madde 47 — Öğretmenlerin öğretim işlerindeki ödevleri şun
lardır:
a) Her ders yılı başında ders programlarının ve ders uygula
malarının aylara dağıtılmasını gösterir bir plân hazırlıyarak ders
ler başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler (Turizm
kuramlarında yapılacak incelemeler uygulama içindedir).
b) Derslerini faydalı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı
girerler ve okulda bulunan ders araçlarından, okul kitaplığındaki
kitaplardan öğrencilerini faydalandırırlar.
c) Öğrencileri kişisel çalışmalara alıştırmak için tedbirler alır
lar. (Bu hususta yerine göre doğal ve ticari çevreden, ekonomi, ak
çalı ve turistik kuramlardan, eski eserlerden, müzelerden, kitaplık
lardan atelye ve lâboratuvarlardan, dizertasyon ve ödevlerden, okul
da tertip edilecek müsamere, müzik, spor ve bahçe çalışmalarından,
okulda bütün öğretmenlerin elbiriliğiyle yaratıp yaşatacakları ça
lışma havasından faydalanırlar.)
İnceleme gezilerinin bir plân içinde yapılması, gidilecek kura
ma önceden haber verilerek gereken tedbirlerin almması, öğrencilere
görecekleri ve inceleyecekleri konular üzerinde bir plân verilmesi
gerekir.
d)
Ayni dersi okutan grup öğretmenleri ve aynı sınıfta ders
okutan öğretmenler sık sık toplanaark aralarında işbirliği yaparlar,
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Bu toplantılardan ilki ders yılı başında yapılarak bu maddenin “ a”
fıkrasındaki plânların incelenmesine ayrılır.
e) Öğretmenler derslerde öğrencilere ödevler vermek ve bunla
rı düzelterek öğrencilere geri çevirmekle ödevlidirler.
f) öğretmenler, “ Sınıf Geçme Yönetmeiiği,, ile kendilerine ve
rilen ödevleri yapmaya, ayırtman tâyin edildikleri okulların imtihan
larında hazır bulunmaya m eoburdurlar.
g) Öğretmenler verdikleri dersleri, yaptıkları ödev ve deney
leri ve müzakere konularını her derste sınıf defterine yazarak imza
ederler.
h) Öğleden önce ve sonra ilk derse giren öğretmenler, dersin
sonunda, doğrudan doğruya kendilerinin yapacaklan yoklama so
nucunda okula gelmiyenlerle geç gelenleri yazararak birinci dersten
çıkınca okul yönetkesine verirler. Bundan başka öğretmenler, her
ders, önlerinde bulunan plâna göre derslerde bulunmayan öğrencileri
okul yönetkesine bildirirler.
i) Öğretmenler not defterlerini daima yanlarında taşımak, söz
lü yoklamaya kaldırdıkları
öğrencilere takdir edecekleri notlan,
mürekkeple bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek
mecburiyetindedirler. Yoklama kâğıtlarına ve ödevlere takdir edi
len notlarda bu defterlere, aynı surette geçirilerek, öğrenciye bil
dirilir.
Madde 48 — Öğretmenlerin eğitim işlerindeki görevleri şunlar
dır:
a) Haftada enaz bir gün nöbet bekler (öğretmenlerin nöbetleri
derslerinin bulunmadığı güne veya her gün dersi bulunduğu takdir
de en az dersi bulunduğu güne konur.)
!b) Yönetimi öğretmenler kurulunca kendisine verilen öğrenci
teşekkülleri ile ilgilenir.
e)
Öğretmen,Öğretmenler Kumlu karariyle kendisine
veri
len sınıfın, eğitim işlerini üzerine alır, öğretmen bu sınıftaki ço
cukların ayrı ayın meziyet ve kusurlarını ve yönsemelerini inceleme
ye çalışır, Eğitimini üzerine alıdığı sınıf çocuklarının okul içindeki
ve dışındaki hal ve hareketleriyle yakından ilgilenir. Okul idaresi
ile bu hususta sıkı bir işbirliği yapar, (öğretmenlere eğitimi üzerine
aldığı sınıflarda, mümkün olduğu kadar çok dei'3 verilir).
¡Madde 49 — Okullarda nöbet birinci dersten yarım saat önce
başlar, ders saatleri boyunca aralıksız devam eder ve son dersin
bitiminden yarım saat sonraya kadar sürer.
Madde 50 — Birkaç okulda ödevi olan öğretmen, aylığını aldı
ğı okulda nöbet tutar. Bakanlık lüzum görürse öğretmenin nöbet
tutacağı okulu değiştirebilir.
Madde 51 — Meslekteki kıdemi 25 yıl veya daha fazla olan öğ
retmenler okul müdürünün teklifi ve öğretmenler kumlu karariyle
nöbet görevinde affedilebilirler.
Madde 52 — Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır:
a) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamlan sobalann ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah te
mizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, eksikler varsa ta
mamlatmak;
ıb) Bahçe koridorlarda, sınıflarda bulunan öğrencileri göz
altında bulundurmak (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunmadığı tak
dirde müdür, müdür başyardımcısı tarafından iş bölümü yapılır),
c)
Öğretmeni gelmiyen sınıfta müdürün tensibiyle bulunmak,
Madde 53 — öğretmenlerin yönetim işlerindeki ödevleri şun
lardır:
a) Okulun disiplin kurulunda, Haysiyet Divanında ve eğitim ve
yönetim çalışmalarında kendisine verilen işleri yapmak,
b) Öğretmenler Kurulu toplantısına katılmak,
c) Okulun yönetim işlerine müdürün uygun bulacağı şekilde
yardımcı olmak,
d) Tebliğler Dergisini aralıksız kovuşturmak, okumak ve son
sahifesindeki yeri imzalamak.
Madde 54
öğretmenler yeni ders yılı başlangıcından ve bü
tün.eme imtihanlarından bir gün önce okula gelerek hizmete hazır
olduklarını bildirmeye mecburdurlar, öğretmenler bu tarihte ödevle
ri başında bulunmaz .arsa özürlerini, usulüne göre, okul yönetkesine
bildirmeleri lâzımdır.
Madde 5o
Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde has
talık veya pek önemli bir özür dolayi3İyle ödevine gelemiyen öğ
retmenler özürlerini üç gün içinde haber vermeye mecburdurlar.
Süresi içinde özürnü bildirmeyenler hakkında kanun hükümleri uy
gulanır. öğretmenler, bir günden fazla tedaviyi ve dinlenmeyi ge
rektiren hastalıklarda özürlerini raporla belgelemek ve bir günlük
olan hastalıklarını da bir yazı ile okul müdürlüğüne bildirmek mec
buriyetindedirler. Bir ders yılında bu hal üc defadan fazla olursa
rapor istenir.
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'Madde 56 — öğretmenlere imtihanların devanı süresince ve
deıs y ılı içiiıde kendi hastalıklarından başka bir sebeiple izin verile
bilmesi ancak ai.e efradından birinin ölümü veya ağır hastalığı gibi
pcd önemli sdDeplene mümkündür. Bir yıl içinde üç defadan fazla
olmamak şartiyle birer güne kadar olan özürlerin kabulü müdüre
aittir. Daha fazla izinler için kanunların genel hükümleri içinde iş
lem yapılır, öğretmenler ders yılı içinde ki ara vermelerde ödev
yeriminden ayrılmazlar. Bu ara vermelerde, yukarıda yazılı pek
önemli sebepler dışında, öğretmenlere izin verilmez.
Madde 57 — Öğretmenler öğretim, eğitim ve bilim ödevinden
başka bir görev alamazlar. El olarak bilim öğretim ve eğitimle ilgi
li bir işte çalışacak olan öğretmenlerin Bakanlıktan izin almaları
şarttır.
(Madde 58 — Öğretmenler, ayırtman ve öğretmen sıfatiyle tâyin
edildikleri imtihan komisyonlarında ve okulda yapılan her türlü res
mi toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Bu toplantılarda bulun
mayanlar hakkında, derslerde bulunmayan öğretmenler hakkındaki
hükümler uygulanır.
Madde 59 — Öğretmenler, ders yılı sonundaki imtihanların bi
timi tarihinden başlıyarak yeni ders yılı başına kadar adreslerini
okul idaresine bırakmak şartiyle izinlidirler. İzinlerini yurt içinde,
diledikleri yerlerde geçirebilirler. Yabancı memleketlere gideceklerin
Bakanlıktan izin almaları gerekir.
Madde 60 — Öğretmenler derslerine ait olan ders araçlarını,
lâboratuvar ve a t el ye araçlarını, eşya ve gereçlerini, kitaplık kitap
larım korumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermekle ödevlidir
ler. Ayrıca memuru bulunmıyan okullarda bu alet ve gereçlerin ve
kitapların korunmasından da sorumludurlar.
Madde 61 — öğretmenlerin tuvaletlerinde ve kıyafetlerinde iti
dal, sadelik ve temizlik hüküm sürmelidir. Lâübali, ihmal edilmiş ve
ciddilikle birleştirilmesi kabil olmıyan kıyafetlerden sakınılacaktır.
Öğretmenlerin, öğrencilerinde katıldığı okul dışındaki tören ve top
lantılarda bu madde hükümlerine uymaları mecburidir.
Madde 62 — Öğretmenlerin kendi okullarındaki öğrencilerine
ders vermeleri, başka okullar öğrencisinden veya dışarıdan olup da
özel ders verdikleri öğrencilerin imtihanlarında bulunmaları yasak
tır. Özel ders vermek için okul müdürlüğü yoluyla dilekçe ve bildir.m gönderilerek Millî Eğitim Müdürlüğünden izin alınması gerek
tir.
Madde 63 — Turizm Kurumlarında yaptırılacak staj ve uygula
malarda, okul idaresi gerekli görürse, ilgili öğretmen, öğrencileri
devamlı takip ve kontrolla görevlidir.
ÖĞRETMEN K U RU LU - SINIF VE GURUP
ÖĞRETMENLERİ TOPLANTILARI
Madde 64 — öğretmenler kurulu, müdürün başkanlığında, oku
lun bütün öğretmenleriyle stajyer öğretmenlerden kurulur. Müdü
rün bulunmadığı zamanlarda müdür baş yardımcısı veya müdür yar
dımcılarından birinin başkanlığı altında toplanır. Öğretmenler kurulu
ders yılı başında ve ders yılı içinde müdürün göreceği lüzum üzerine
toplantılar yapar.
Madde 65 — öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzenince
yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri öğrencilerin eğitimi ve
eğitim işleri ile müdürün belli edıceğ veya Bakanlığın bidireceği
konular üzerinde görüşmeler yapılır.
Öğretmenler kurulunun karariyle beiirtilicek öğretim ve eğitim
işlerine ait konular da, gelecek toplantıların gündemleri, arasına
alınabilir. Öğretmenler Kurulunda stajyerlerin durumu üzerinde ya
pılacak konuşmalar dışında kişisel ve meslek dışı konular üzerin
de görüşme ve tartışma yapılmaz, öğretmenliğe geçirilmesi konu
şulacak olan stajyer, kendi hakkındaki toplantıya katılamıyacağı
gibi diğer stajyerler de bu toplantıda bulundurulamazlar.
Madde 6 6 — Aynı dersi okutan gurup öğretmenleri, aralarında
sık sık toplanarak ders programlarının ve derslerin biribirine para
lel olarak yürtülmesi işi ile ders aletlerinden, lâboratuvar ve atelye1 erden çevreden faydalanma işlerini tertiplemeleri; öğrenci ödev
leri ve ders yoklama işleri üzerinde anlaşmaları, derslerde Bakanlık
ça verilmiş direktifler gereğince uygulanacak öğretim metodları gibi
konular üzerinde karar alır ve bu kararları müdürün onayından
geçtikten sonra uygularlar. Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler
ara sıra toplanarak, sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları
üzerinde görüşerek alınacak tedbirleri saptarlar.
İŞ V E A R A V E R M E G Ü N L E R İ G Ü N L Ü K
Ç A L IŞ M A P R O G R A M I

Madde 67 — Otelcilik okullarında derslere son verme tarihi ile
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imtiîıtanlara, yeni öğrenci yazımına ve yeni ders yılma başlama ta
rihleri her yıy Bakanlıkça kararlaştırılıp okullara bildirilir.
Madde 6 8 — Otelcilik okullarında hergiin öğleye kadar dört
saat öğleden sonra iki saat ders okutulur. Cumartesi günleri ise öğ
leye kadar dört saat okutulur. Derslerin süresi 45 dakika ve tenefüslerin süresi de on dakikadır. Derslere başlama zamanı, okulun
bulunduğu yerin özelliklerine göre öğretmenler kurulunca kaıanlaş
tırılır Ancak derslere hiç bir zaman saat 8.c>0 dan daha geç başlan
maz.
.
Madde 69 — Yaz aravermesi dışında okulların araverme günlsn
şunlardır:
a) Haftanın resmi araverme günleri,
b) Cumhuriyet bayramı aravermesi 28 ekim öğleden sonra
başlamak üzere 31 ekim sabahama kadar.
c) Yılbaşı aravermesi: Her yıl aralıka aymın31 inci günü öğ
leden sonra ve ocak ayının birinci günü.
d) Ulusal Egemenlik bayramı: 22 Nisan öğleden sonra ve 23,
42 nisan günleri;
e) Bahar Bayramı: Mayısın birinci günü.
tf) Gençlik Bayramı: 19 ve 20 mayıs günleri.
g) Zafer Bayramı: 30 ağustos günü.
h) Şeker bayramı: 3 gün
i) Kurban bayramı: 4 gün.
j) Her yerin kurtuluş günü: (Bu günlerde imtihan olan öğrenci
imtihanlarına devam eder).
Madde 70 — Okulun bulunduğu yerde veya okulda bulaşıcı has
talık çıktığı veya başka sağlık bakımından bir zorluk görüldüğü tak
dirde ilgili sağlık makamlarının gösterecekleri lüzum ve verecekleri
karar üzerine öğretime araverilir ve durum telle Bakanlığa bildirilir.
Madde 71 — Yukarıda sayılan sebepler ve haller dışında okul
larda hiçbir suretle öğretime ara verilemez.
OKULUN EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE DİSİPLİN İŞLERİ
Madde 72 — Okul müdürü, yardımcılar ve öğretmenler, dersler
de ve okulun genel hayatı içinde öğrencinin kişisel gelişmesine im
kânlar hazırlamak, toplumsal eğitimlerini, yurt ve yardım severlik
görev ve sorum duygularını besleyip kuvvetlendirmek, toplumsal
hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve beraberliğine alıştırmak ve boş
zamanlarını iyi kullanmalarını öğretmek için tedbirler almakla ödev
lidirler.
Madde 73 Okulun bu amaçlara varabilmesi için öğrencinin, müm
kün olduğu kadar geniş ölçüde okul hayatına karıştırılması ve ken
dilerini idareye alıştırılın alan gerektir. Bu hususu sağlamak için
okul içinde, öğrenciler arasında teşkilât kurularak okul işleri, yerine
göre, nöbetle veya öğrenciler tarafından seçilerek ayrılacak öğrenci
temsilcilerine yaptırılır. Öğrencilere yaptırılacak işlere ve kurulacak
temsilciliklere örnek olmak üzere şunlar sayılabilir. Sınıf temsilciliği
okulun ve sınıfların temizliğine bakacak temsilciler, yatakhanelerin
ve yemekhanelerin temizlik ve düzeni işlerinde çalışacak temsilci
ler, çamaşırhane, yatakhane, mutfak işlerine bakan temsilciler, lâboratuvar ve atelyelerde öğretmenlere yardım edecek temsilciler,
okul eşyasını ve binasını bölük, bölük korumaya memur edilecek
temsilciler, öğrencilere yaptırılacak olan bu görevleri okulların ih
tiyacına göre belirtilir. Bu görevlerin bir kısmı nöbetle, bir kısmı
öğrenci tarafından seçilen ve bir kısmı da okul idaresi ve öğretmen
lerce ayrılan öğrenciler tarafından yapılır.
Madde 74 — 72. maddede sözü geçen amaçlara ulaşılmak için
aşağıda sayılanlar gibi öğrenciler teşekkülleri de yapılmalıdır:
a) Sağlık, temizlik ve edep töreleri kolu,
b) _Kızılay gençlik derneği.
c) Spor yurdu veya spor yuvası (Özel yönetmeliğine göre iş
görür).
d) Öğrenci kooperatifi (Özel yönetmeliğine güre çalışır).
e) Müzik kolu.
f) Müsamere kolu.
lı) Yayım kolu.
i) Gezinti ve incelemeler kolu.
j) Bahçe işleri kolu.
k) Fotoğrafçılık kolu.
l) Turizm ve rehberlik kolu.
m) Havacılık kolu.
Madde 75 — Temsilciliklerin ve kolların sayılan ve çalışma bö
lümleri okulların ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Bu kollar ve tem
silciliklere ait özel yönetmelikler öğrenciler ile birlikte düzenlenerek,
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öğretmenler kurulunca incelenir ve onanır. Bu kolların kurulup işle
tilmesinde aşağıda gösterilen hususların gözönünde bulundurulması
gerektir:
a) Öğrenci temsilcilikleri okul müdür yardımcılarından veya öğ
retmenlerden birinini idaresine verilir. Gerek diğer öğretmenler ve
idarecilerin okul işlerinin işleyip yürütülmesi işinde daima bu tem
silcilerin yardımlarına başvurmaları ve her vesile ile görevlerini iyi
yapıp yapındıklarını kontrol altında bulundurmaları gerektir.
b) Öğrenci kollarında çalışacak öğrencilerin, serbestçe öğrenci
ler tarafından seçilmesi ve her kolun bir öğretmen veya yardımcı
nın gözetimine verilmesi gerektir. Bu yardımcının veya öğretmenin
görevi genel bir denetleme ve klavuzluktan ibaret kalmalı, işlerin
yürütülmesi, ortaya konulup başarılması öğrencilere bırakılmalıdır.
c) Öğrenci temsilciliklerine ve öğrenci kollarına mümkün oldu
ğu kadar çok sayıda öğrencinin katılması sağlanmalıdır.
d) Öğrenci temsilciliklerinde ve öğrenci kollarında görevi olan
öğrencilere arkadaşları arasında üstün bir yer verilmemeli, arka
daşlarına hüküm etmemelerine göz yumulmamalıdır.
e) Kolların para işlerinin hesaplan ayrı ayrı düzenli tutulmalı,
sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.
f) Kolların devamlı ve düzenli bir şekilde toplanmaları, defter
ve dosyalarının doğruluğu ve düzeni sağlanmalıdır.
Madde 76 — Kolların toplantı ve çalışmalarının dersler dışında
yapılması, kollarda ve temsilcilikte görevi olan öğrencilerin dersler
den alı konulmaması gerektir.
Madde 77 — Kolların öğrencilerden ayrılacak başkanları, ara
sıra müdür veya müdür başyardımcısı başkanlığı altında toplanarak
koliarm aralarındaki işbirliğini düzene koyar, bütçelerini inceler ve
onar.
KAYIT VE KABUL OKULDAN ÇIKMA VE OKULU
BİTİRME, OKULDAN UZAKLAŞMA KAYIT
SİLİNMESİ VE BELGELER
Madde 78 — Otelcilik okuluna; Ticaret orta okulu, orta okul
ve bu okullara öğretim programı denkliği Bakanlıkça onanmış okul
mezunlarından erkek öğrenciler imtihanla alınırlar.
Herhangi bir okuldan, iki yıl üstüste kalarak belge almış olan
lar kabul edilmezler.
Madde 79 — Otelcilik okullarına aday kaydı için ilgililerde şu
şartlar aranır:
a) T. C. vatandaşı olmak (Millî Eğitim Bakanlığının izni ile
yabancı uyruklu olanlar da kabul edilebilirler)
b) Sağlam ve sıhhatli olmak (Pepelik, körlük, şaşılık, sağırlık,
topallık, çolaklık, düztabanlık, ağız kokusu gibi arızalı olmamak).
c) Evlenmiş, boşanmış, nişanlı olmamak.
.
d) 17 yaşını geçmemiş olmak,
Aday kaydı için baş vuranlardan şu belgeler istenir:
Fiş-Dilekçe (Mezun olduğu okuldan onaylı olacaktır) ve iki
adet vesikalık fotoğraf.
Madde 80 — Otelcilik okullarına bir yaş büyük ve bir yaş kü
çük öğrencilerin kabul edilebilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.
Madde 81 — Otelcilik okullarına 78. maddede yazılı okullar
dan mezun olanlar alınırken öğrenime ara vermemişlerse yaş kay
dına bakılmaz.
Madde 82 — Okula alınacak öğrencilerin seçimi giriş imtihan
ları ve mülâkatla yapılır. Aday kaydını yaptıran öğrenciler okul
idaresince belirtilen gün ve saatte genel bilgi, istidat, mekanik ka
biliyet testine tabi tutulurlar.
Testeki başarılarına göre okulca ayrılan miktarda öğrenci, yine
okul müdürlüğünce seçilen bir komisyon tarafından mlilâkata tabi
tutulurlar. Bunun sonucunda öğrenciler alıdıklan puvan toplanmana
göre sıralanarak ihtiyaç miktarına göre alınırlar.
Madde 83 — Okulca alınacak yatılı, burslu ve gündüzlü öğren
cilerin miktarı ayrı ayn olarak daha evvel tesbit edilir. Giriş im
tihanım kazanan adaylar not toplamına göre sıralanırlar. Okul ida
resince tesbit edilen sayıda on büyük not toplamından başlıyarak
öğrenci alınır. İmtihanı başarıp da yer olmadığından kabul olun
mayanlar yine not toplam sırasına göre yedeğe alınırlar. Bu durum
okulda ilân edilmek suretiyle ilgililere duyurulur.
Madde 84 — Kabulü kararlaştırılan adaylar, okulun açılacağı
tarihe kadar belgelerini tamamlayıp kesin kayıtlarım yaptırmağa
mecburdurlar. Bu müddet içinde kaydını yaptırmayanlar, mazaretleri ne olursa olsun, haklarından vaz geçmiş sayılarak, yerlerine
yedekleri alınır.
Madde 85 — Öğrenci seçim işleri ile ilgili kurul ve komisyon
ların kararları kesindir. İmtihan sonuçlarına itiraz edilemez.
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Madde 8 6 — Kesin kayıtların yapılabilmesi için aşağıda yazılı
belgelerin okul müdürlüğüne verilmesi şarttır.
a) Nüfus hüviyet cüzdanlarının aslı (okul idaresince örneği çıka
rıldıktan sonra geri verilir).
b) Okul diplomasının aslı (diploma asıllarmı henüz almamış
olanlar için diploma yerine geçecek öğrenim belgeleri).
c) Tam teşkilâtlı resmi hastanaden alınacak sağlık kurulu ra
poru,
d) 8 adet 4,5 X 6 ölçüsünde vesikalık fotoğraf, 4 tane iadeli
taahhütlü pul yapıştırılmış mektup zarfı ve öğrenci dosyası.
e) Öğrenime ara vermiş olanlardan bu müddet içerisinde ne
yaptıklarım gösterir meşguliyet belgesi ve iyi hal kâğıdı (emniyet
müdürlüğünden alınır).
f) Yatılı ve burslular için, okulca verilecek örneğe uygun no
terlikten alınacak taahhütname ve kefaletname.
g ) Veli beyan kâğıdı (okuldan alınır).
Madde 87 — Okulun eski ve gündüzlü öğrencesi, yazım süresi
içinde, kendileri gelerek veya bir mektupla okula baş vurarak ka
yıtlarını yeniletmeye mecburdurlar. Bu sırada, okul idaresince bu
gibi öğrencinin dosyası da elden geçirilir. Dersyılı başında kayıtla
rım yeniletmiyen öğrenci okulu bırakmış sayılır. Bu gibiler tekrar
okumak isterse yaş, askerlik ve okulun duru ile 30 günlük devam
sızlık sarfları uygun ise kayıtları yenilenir.
Madde 8 8 — Gündüzlü veya yatılı öğrenciler okulun bulundu
ğu yerde oturan ve okulca kabul edilecek nitelikleri taşıyan, öğ
rencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek bir
veli g'östermeye mecburdurlar. Bu nitelikte veli gösteremiyeceklerden yalnız yatılı olanların veliliğini okul müdürü veya müdürbaşyardımcısı üzerine alabilir.
Madde 89 — Sürekli olarak okula 10 gün devam etmiyen ve bu
hususta makbul bir özür bildirilmemiş olan öğrencinin velisine bir
yazı gönderilerek devamı sağlanmadığı veya özürü belirtilmediği
takdirde kaydının silineceği haber verilir. Ardıl 10 gün içinde öğren
ci yine okula devama başlamaz veya velisi tarafından makbul tuta
cak bir özür bildirilmez ise okuldan ayrılmış sayılır. Bu durum öğ
rencinin kütüğüne yazılır. Bunlardan parasız yatılı veya burslu olan
lar hakkında tazminat kovuşturmasına geçilir. Bu öğrenciler; takip
eden yıl devam etmek isterlerse, yatılı ve bursluluk hakkı devam-etmemek ve tazminat kovuşturması durmamak şarfiyle ve okulun
gündüzlü öğrenci kadrosu müsait ise kabul edilirler.
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Madde 95 — Ders kesimi ile öğretmenler kurulunca öğrencile
rin sınıf geçme durumlarının belli edildiği tarihler arasında öğren
ciye tastikname verilmez.
Madde 96 — îki ders yılı üst üste aynı sınıfta kalanlara ve
disiplin yönetmeliğine göre okuldan koğulanlara durumlarım bil
dirir. bir belge verilir (Örnek: 3).
Madde 97 — Otelcili kokullarmda, dışardan bitirme imtihan
larına girme sistemi yoktur.
Madde 98 — Okulun aday defterine yazılıp henüz kaydım ta
mamlanmamış olanlardan, okuldan ayrılmak isteyenler bulunursa
bu gibilere tasdikname verilmeyerek geldikleri okullardan getirdik
leri diploma veya tasdiknamenin altına durumları yazılarak aday
defterindeki yeri imza ettirildikten sonra yazılma kâğıtları kendi
lerine geri verilir.
Madde 99 — Okullardan verilen diploma, tasdikname ve belge
lerini kaybedenler durumu bir gazete ile ilân ederler ve bu gazeteyi
bir dilekçeye bağlıyarak okul yönetkesine başvururlar. Okul yönet
kesi okuldaki kayıtlara göre, ilgilinin öğrenim durumunu dilekçe
sine yazar ve bu dilekçeye fotoğrafını da yapıştırarak sahibine ve
rir. Durumunu öğrencinin kütüğüne de işaret eder. Diplomasını kay
bedenlerden
başvuranlara, kayıt sureti verilmeden önce diploma
aldıktan sonra devam ettikleri okuldan durumları sorularak son
durumları da işaret edilmek suretiyle kayıtları dilekçesine işaret
edilir. Tasdikname ile ayrılanların öğrenim durumları en son ay
rıldıkları okulca belirtilir.
Madde 100 — Belge ve diplomalarını iki defadan fazla kaybe
denlerin durumu 99. maddede yazılı işlemleri tamamlamak şarfiyle,
fotoğraflı bir yazı ile istedikleri makamlara bildirilir. Kendilerine öğ
renim kaydı verilmez. Öğrencilerin durumları hakkında okullardan
resmî dairelere gönderilen yazılarla öğrencinin not karneleri öğ
renim belgesi olarak kullanılamaz.
Madde 101 — Basılı her türlü belgeler ile diplomalar el yazısı
ile ve çıkmaz mürekkeple doldurulur. Belge ve diplomalar kazmtısız ve silintisiz olarak düzenlenir.
Madde 102 — Okuldan ayrılan öğrenicelere; okula kaydedilir
ken getirdikleri okul diplomaları,
arkalarına en son öğrenim ve
okuldan ayrılma durumu işlenerek ve onamlı bir sureti dosyasına
konulmak suretiyle geri verilebilir.
Madde 103 — Her türlü diploma ve öğretim belgelerine sahibi
nin başarı derecesinin yazılması gerektir.

ÖĞRENİM BELGELERİ

TÜRLÜ MADDELER

¡Madde 90 — Otelcilik okulları sınıf geçme ve bitirme imtihan
ları yönetmeliğinin hükümlerine göre gereken imtihanları başaran
öğrencilere, (otelcilik okulu diploması) verilir. Diplomaların, stajın
bitimi gününden itibaren engeç 15 gün içinde Millî Eğitim Müdür
lüğü kanaliyle Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
Madde 91 — İmtihan yönetmeliğine göre bitirme imtihanlarına
başlanmış olan öğrenciye tasdikname verilmez. Bir imtihan dönemi
içinde imtihanların süresi boyunca okul yönetkesince kabul edilmiş
kesin bir sebep olmadıkça, başka bir otelcilik okuluna geçme işlemi
yapılamaz.
İki imtihan dönemi arasında ve imtihanlara başlamadan önce
başka otelcilik okuluna gitmek zorunda kalanlar bir dilekçe ile ya
zılı oldukları okul müdürlüğüne baş vurarak nakillerini isterler. Na
kil için ileri sürülen sebepler okul müdürlüğünce kabul edilir ve
gideceği okulda da yer bulunursa (örnek: 1 ) fotoğraflı bir yazı ile
gidecekleri okula resmi taahhütlü olarak bildirilir.
Madde 92 — İmtihanları nakledilen öğrencilerin gittikleri okul
da imtihanları yapılarak sonucu geldiği okula, onanmış ve fotoğraflı
bir belge (Örnek 2) ile resmî taahütlü olarak bildirilir. Bu gibi
lerin diplomaları imtihanlara başladıkları okullarca düzenlenir.
Madde 93 — Tasdikname alıp okuldan ayrılmak isteyen öğrenci,
okul yönetkesine velisinden nakil sebeini bildirir bir yazı getirmeğe
mecburdur. Okul yönetkesi ileri sürülen nakil sebebini yerinde bu
lursa tasdikname verir. Tasdiknamelere ayrılma
sebebinin yazıl
ması şarttır. Okul yönetkesi; naklini uygun bulduğu öğrenciye
başvurma sarinden ençok iki gün içinde şekline uygun tasdikname
yi vermek mecburiyetindedir. Bunlardan yatılı ve burslu olanlar
hakkında tazminat kovuşturmasına başlanır.
Madde 94 — Okuldan bir veya iki süre ile ilişik kesimi cezası
alanlara isterlerse, cezanın sebebi, başlama ve bitirme tarihleri ya
zılmak şarfiyle tasdikname verilebilir. Bu gibi öğrencilerden yatılı
ve burslu olanlar hakkında tazminat kovuşturması yapılır. Cezalan
biten öğrencilerin (yatılılık ve bursluluk hakları devam etmemek
şarfiyle) okula devamlan, öğrenci
kadrosunun müsait olmasına
bağlıdır.

Madde 104 — Okula döner sermaye verilmiş ise buna ait işlem
ler ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yürütülür.
105 — Belleticiler okulun veya başka ticaret okullarının öğret
menleri arasından, bulunmadığı takdirde, Ticaret lisesi mezunların
dan seçilir. Belleticiler yatılı öğrencinin
eğitimi ile uğrarşırlar;
öğrencileri ders hazırlama zamanlarınd asessizce ders çalışmalarını
g’özetir ve gerektirdiğinde öğrencinin ders güçlüklerinin çözümüne
yardım ederler. Yemekhane ve yatakhanede öğrencinin başında bu
lunarak vaktinde yatıp kalkmalarım, düzenli bir şekilde yemek ye
melerini sağlarlar. Teneffüslerle öğrencileri yekmdan gözetir ve de
netlerler.
Madde 106 — Belleticiler en az haftada iki gün nöbet tutmakh
ödevlidirler. Nöbet 24 saat sürer nöbetçi belleticiler nöbetleri süre
since ödevlerinden ayrılamazlar. Belleticiler ödevlerinden müdüre
karşı sorumludurlar.
Madde 107 — Belleticiler gündelik erzakın tartılarak ambardan
çıkarılmasında, dışardan gelen erzakın muayesinde hazır bulunur
lar.
Made 108 — Müdür konutunun aydınlatma, ısıtma, havagazı
giderleri müdürün kendisine aittir.
Madde 109 — OkuLda türlü maksatlarla toplanacak kurullar
ve komisyonlar ders saatleri dışında toplanır.
Madde 110 — Okul kapısı müdürün belli edeceği saatte açılır
ve kapanır. Müdür veya sorumlu nöbetçinin izni olmadıkça kapı,
denetleme yetkisi bulunanlardan başka kimseye açılamaz.
Madde 111 — Okul memur ve öğretmenleri, elverişli yer bulun
duğu takdirde, Bakanlığın izni ile okulda yatabilirler. Okuıda ya
tan öğretmen, memur ve hizmetlilerin okulun vakit cetveline ve ıç
yönetmeliğine uymaları şarttır.
Madde 112 — Öğrenciler, Bakanlığın izni dışında hiç bir klüp
ve derneğe üye olamazlar.
Madde 113 — Öğrencilerin kıyafeti sade ve temiz olacak; okul
ca sık sık temizlik ve kıyafet muayenesi yapılacaktır. Erkek öğ
rencilerin saçları normal bir şekilde olacaktır. Göze batan uvgunsuz saç tuvaletleri yapmaları, saçlarını kıvırtmaları, sakal ve. favori

i
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bırakmaları, sivil kasket ve şapka giymeleri, belli bazı zümrelerin
kılık ve kıyafetlerini taklit etmeleri yasaktır.
Madde 114 — Öğrenci iksıı evlenen veya nişanlananlarm okulla
ilişiği kesilir.
_w
* Madde 115 — Bitirme imtihanlarına girmeye başlayan öğren
cilere, o yıl ile gelen Haziran ve Eylül devrelerinde, askerlikten ertelenebilmeleri için okulun devamlı öğrencisi gibi erteleme belgesi
verilir.
__
Madde 116 — Yapısı elverişli olan okullarda, usulüne uygun
olarak Mâliyece değerlendirilecek bedel karşılığında müdürlerin ka
nunen bakmağa mecbur oldukları kimselerle biı.İKte oku.da otur
maları uygundur. Müdürün, her ders yılı başında okulda oturacak
ailesi bireylerinin adlarını ve kendisiyle o;an ilgilerini gösterir bir
cetveli Bakanlığa göndererek izin almaları gerekir.
Madde 117 — Okulların, mezunlarının
meslek hayatlarında,
mezunların kurdukları veya çalıştıkları tıcaıec ev.eri ve turizm ku
ramları hakkında bilgi toplamaları; okulda yetişmiş ve yurda değer
li hizmetler yapmış olanlar, şehit düşen, mezun ve öğrencilerle
okula değerli hizmetler yaptıktan sonra ayrılmış olan yönetmen
ve öğretmenler için bir şeref köşesi kurmaları, ara sıra mezunla
rın da katılacağı toplantılar yapmaları gerektir.
Madde 118 — Millî bayramların kutlanmasına, okul içinde ve
dışında yaşatılmasına, okullar bütün varlıkları ile katılırlar. Öğret
men ve idarecilerin bu bayramların kutlanması törenlerinde hazır
bulunmaları, kendilerine düşen görev ve ödevleri yapmaları gerektir.
Made 119 — Okul saati her gün belli zamanlarda radyo ile,
radyo bulunmıyan yerlerde postaneden ayar edilir. Öğretmenlerle
öğrencilerin ve memurların bu saate uymaları şarttır.
Y E D İR M E İŞ L E R İN E A İT T Ü R L Ü M A D D E L E R

Madde 120 — Okulun müdür ve nöbetçi müdür yardımcıları ile
nöbetçi olan öğretmenler ve tabelâ işleri ile meşgul memurlar gün
lük tabelâya konulurlar.
Madde 121 — Yemekhane dışına yemek çıkarılamaz ve yemek
zamanları dışmda yemekhanede hiçbir kimseye yemek verilemez
(okul revirinde yatan öğrencilerin yemekleri revire gönderilir).
Madde 1 2 2 — Tatbikat yemekleri dışında okul mutfağında, ta
belâ dışı hiç bir yiyecek saklanamaz ve hasta yemekleri dışmda hiç
bir özel yemek pişirilemez.
Madde 123 — Bir günde bir kışı için yönetmeliğe bağlı cetvel
de gösterilen miktarlardan fazla erzak verilemez.
Madde 124 — Her gün verilecek yiyeceklerin çeşitleri ve miktar
ları, bir öğrencinin muhtaç bulunduğu besin maddelerini, kaloriyi
ve vitaminleri sağlıyabilecek şekilde olmalıdır. Yemek listeleri,
okul hekiminin düşünceleri de alınmak suretiyle düzenlenir. Liste
lerin düzenlenmesinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçları ve bütçe du
rumu da gözönünde bulundurulur.
Madde 125 — Revirde bakım altında bulunduranlarla sağlık
yönünden bakıma ve ayakta t-daviye muhtaç olan öğrencilere, heki
min uygun göreceği ve sağlık vereceği veya gündelik yemeklere ek
olarak verilmesine lüzum göstereceği yemekler, revirde yenmek şartiyle verilebilir.
Madde 126 — Yatılı öğerncelirein kitap, defter, kalem gibi ders
gereçleri; çamaşır, elbise, kundura gibi giyecek ihtiyaçları okulca
sağlanır. Yatılı öğrencilerin çamaşırlarını okul yıkatır.
DEFTERLER, CETVELLER, D O SYA L A R

Madde 127 — Otelcilik okullarında tutulması gerekli defterler,
dosyalar ve cetveller şunlardır;
I — Öğrenci aday defteri,
II — Öğrenci kütük defteri,
III — Her sınıf için özel öğrenci yoklama ve devam özet def
teri (tek defter halinde),
IV — Sınıf ders defteri,
V — Sınıf geçme defterleri,
VI — Diploma defterleri,
VII — Tasdikname defteri,
VIII — Denetleme defteri,
IX — Demirbaş eşya defteri,
X — Demirbaş eşya yardımcı defterleri,
XI — Ambar defteri (gerektiğinde lâboratuvap ve atelyeler için
bu defterlere yardımcı olarak birer defter tutulacaktır),
XII — Memur ve öğretmenler sicil defteri,
XIII — Öğretmen ve memurlar devam defteri,
XIV — Ödenek ve gider defteri,

XV — Avans defteri,
XVI — Senet defteri,
XVII — Hizmetliler defteri,
XVIII — Gelen ve giden kâğıt defteri,
X IX — Döner sermaye verilmiş ise bununla ilgili defterler,
CETVEL VE DOSYALAR
I — Öğrenci dosyaları,
II — Kanaat ve imtihan not cetvelleri,
III — Tasdikname suretleri dosyası,
IV — Öğretmenler kurulu tutanakları dosyası,
V — Öğretmen dosyaları,
VI — Aylık ve ücret bordrolarının onanmış örnekleri dosyası,
VII _ Gider kâğıtlar dosyası (asılları veya örnekleri),
VIII — Demirbaştan düşülen eşyaya ait kâğıtlar, tutanak dos
yası,
IX — Kullanılan ve yoğaltılan eşya gereçlerin giriş ve çıkışma
ait yazı dosyası,
X — Okula gelen ve okuldan giden yazıların dosyaları,
XI — Gizli yazı dosyası,
XII — Seferberlik dosyası,
XIII — Satmalma işlerine ait karar dosyası,
XIV — Gider gerçekleştirme ve ödeme cetvelleri ölmekleri dos
yası,
XV — Demirbaş eşya ve gereçlerin sayım ve devir tutanakları
ve demirbaş eşya özet defteri suretleri,
XVI — Döner sermaye ile ilgili dosyalar,
XVII — Stajın yapıldığı iş yeri sorumluluramdan alınacak ra
por dosyası,
Ayrıca örnekleri bu yönetmeliğe eklenmiş bulunan rapor, fiş
ve belgelerin kullanılması gereklidir.
1 — Günlük sınıf yoklama fişleri (derslerin bitiminde nöbetçi
öğretmen tarafından doldurularak günlük okul yoklamasına bağla
nır).
2 — Günlük okul yoklama fişi,
3 — Geç gelen öğrencilere verilecek dersaneye giıriş kâğıdı,
4 — öğrenci izin kâğıdı,
5 — Okula gelmiyen öğrencilerin velilerine gönderilecek yazı,
6 — Çalışmıyan öğrencilerin velilerine gönderilecek yazı,
7 — Genel bilimler rapora,
8 — Ödev inceleme ve gezi raporu,
9 — Okul spor yurdu almdısı,
10 — Kitaplık okuma kaimesi,
Madde 128 — Yatılı kısımla ilgili bütün defter, cetvel, dosya
ve hesapların, okulun gündüzlü kısmına ait kayıtlarından ayrı ola
rak tutulması mecburidir. 127. maddede yazılı hesap, demirbaş, hiz
metliler ve satmalama işleriyle ilgili defter ve cetvellerden başka
şu defter ve dosyalar da tutulur:
I — Günlük tabelâ defteri,
II — Ambar ana defteri,
III — Ambar hesaplarını kontrol defteri,
IV — Günlük tabelâ (erzak ve yakılacak maddeler için ayniyat
istek yazısı yerine kullanılır),
V — Ayniyat Talimatnamesine göre tutulması gereken isteme
yazıları, çıkarma pusulası, muayene raporları ve başka cetveller,
tutanakların asıl ve örnekleri,
VI — öğrenci eşya dağıtma defteri,
VII — Revir defteri,
VIII — Eczane defteri (Ambar ana defterinin yardımcı def
teri olarak tutulur.
IX — Her gün tabelâya giren öğrenci, memur öğretmen, mü
dür, müdür yardımcısı ve hizetlilerin adlarını gösteren tabelâ mev
cudu defteri,
X — Yatılı öğrenci yoklama defteri,
129 — Bütün defterlerle cetvel ve dosyaların kazmtısız ve silintisiz bulunması, defterlerin kaç sahifeden ibaret olduğunun son
sahifeye yazlarak okul nıühürü ile onyalanması şarttır.
Madde 130 — Bakanlığa, belirli zamanlarda gönderilmesi gere
ken defterler ve cetveller şunlardır:
a) Gider gerçekleştirme ve ödeme cetveli (her ayın üçüncü gü
nü postaya verilecektir).
b ) Öğretmenler devam ve kadro cetveli (her kanaat dönemi
' sonunda gönderilecektir).
c) Öğretmenler ders dağıtma cetveli (ders yılı başında gönde| rilir).
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d) Sınıf geçme defteri (engeç 30 kasımda Bakanlıkta buluna
cak şekilde Millî Eğitim Müdürlüğü kanalı ile gönderilecektir).
e) Diploma defterleri (Haziran ve eylül dönemlerinde stajın
bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün sonra Millî Eğitim Müdür
lüğü kanalı ile Bakanlıkğa gönderilecektir).
f) Talim sicilleri (Her ders yılı Temmuz ayının ilk haftasında
Bakanlıkta bulunmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğü kanalı ile gön
derilecektir).
g) Yıllık rapor (Her ders yılı Haziran dönemi imtihanlarının
sonu alındıktan sonra gönderilen bu raporda okulun bir ders yılı
içindeki öğretim, eğitim ve yönetim işlerine ait durumu gösterir).
h) Öğretmenler kurulu kararlarından okul müdürünün ölçü in
lemesine göre, Bakanlıkça bilinmesi gerekli görülenler (kanaat dö
nemlerinin bitiminde yapılan toplantılara ait tutanaklar mutlaka
gönderilecektir).
i) Okul bütçe tasarısı (engeç Temmuz 15 inde Bakanlığa gön
derilir).
j) Demirbaş eşyanın sayım ve kontrolüne ait alındılar, müsbi't
kâğıtlar ve demirbaş eşya özet defteri)
(Her bütçe yılı başında
“ Ayniyat Talimatnamesi” ne göre iki nüsha olarak hazırlanacak,
Bakanlık ‘Ayniyat Muhasipliği” adına Levazım Müdürlüğüne gön
derilecektir).
k) Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler için cetvel (her
bütçe yılı başında “ Ayniyat Talimatnamesi” ne göre iki nüsha ola
rak hazırlanacak ve Bakanlık “ Ayniyat Sorumlu Muhasipliği” adı
na Levazım Müdürlüğüne gönderilecektir).
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İmtihanın yapıldığı
tarih
Yukarıda adı ve sanı yazılı, onanmış fotoğrafı yapışık okulunuz
öğrencilerinden .........................ün 19 .............. /1 9 .............. döneminde
imtihan edildiği derslerden kazandığı notların yukarıya yazıldığım
ve stajm tamamlattırıldığını saygılarımla bildiririm.
Müdür Başyardımcısı

Örnek: 3
Okuldan Çıkarılanlara Mahsus Belge
Adı ve soyadı:

.................................

Babasının
adı:
..............................
Doğum yeri ve yılı:
.......................
Sınıf ve okul no: ...............................
Geldiği okul ve sınıf:
....................
Getirdiği belgenin nevi:
................
İki yıl üst üste sınıftakaldığı yıllar:

Okuldan çıkarılma
sının sebe-bi.

GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 — Otelcilik Okulu mezun verinceye kadar, Lise
ve Ticaret Lisesi mezunları alınarak bir yıllık meslek öğrenimine
tabi tutulur.
Geçici Made 2 — Bu öğrenciler için de bu yönetmelik aynen uy
gulanır. Yalnız, kayıt ve kabul de öğrencilerin 25 yaşını geçmemiş
olmaları şarttır.
Geçici Madde 3 — Bu sınıf öğrencilerinin iş tatbikatları iyi ay
dır ve bitirme imtihanlarından sonra yapılır.
Geçici Madde 4 — Bitirme imtihanını başaranlara, iş uygula
ması sonunda, birer kurs belgesi verilir.
örnek:

1

................................... Müdürlüğü

Müdür

................. Suçundan dolayı okul disiplin
kurulunun .............. tarih ve .......... sayılı
kararı ile
2

yıl üsüste aynı sınıfta kaldığı için

oğlu
............................. fotoğrafı yapışık ...............................................
Kızı
yukarıda gösterilen sebepten ötürü okuldan çıkarılmış ve bu belge
kendisine verilmiştir............... / ......./l!Ö...
Müdür Başyardımcısı

OTELCİLİK OKULUNDA AŞAĞIDAKİ YİYECKE YERİLİR
(Öğrenciye bir günde verilecek yiyecek miktarı)

Otelcilik Okulu Bitirme îmt hanlarının Nakline
Mahsus Belgedir.

Gram
Ekmek
Et

........................................ Müdürlüğüne
Okul No: .........................
Adı ve Soyadı: ................
Babasının Adı: ..............•..
Doğum yeri ve yılı: .........
Gireecği imtihanın çeşidi:
Kaç gün staj yaptığı:
..
İmtihan edildeceği dersler:

600
300

Sabah ve akşam (verildiği takdirde)
Kıymalı yemekler için
Etli yemekler için
Etli dolmalar için

Yukarıda adı sam yazılı fotoğrafı mühürlü ............................ ün
okulunuzda yukarıda yazılı derslerden imtihana kabul edilmesini
stajının tamamlanmasını ve kazanacağı notların hemen müdürlü
ğümüze bildirilmesini rica ederim.
Müdür Başyardımcısı

Müdür
Örnek:

2

25
30
30

Prinç
Pilâv için
Etli dolmalar için
Zeytinyağlı dolmalar için
Sütlâç için
Köfte, ıspanak ve pırasa için
Aşure için
Kadın budu köfte için

80
20
45
25
5
5
8

Sadeyağ

(Müdürlüğüne

Pilâv ve börekler için (25)gram ha sap edilir
Makarna için
Püre ve taze sebzeler için
Omlet için
Yumurtalı tatlılar için

................. .......... Tarih v e ........................ sayılı yazı K.
Okul No: .........................
Adı ve Soyadı; ...............................................
Babasının A d ı: ...............................................
Doğum yeri ve yılı: ..................... .................
Gireecği imtihanın çeşidi: ............................
İmtihanı yapılan dersler

Müdür

50
20

10
15
20-30

Zeytinyağı

Kazandığı notlar
Rakamla

Yazı ile

Taze sebzeler için
Kuru sebzeler için
Lokma ve balık, patlıcan ve kabak kızartmaları için
Salatalar için

20

12-15
25-30
10-15
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Zeytin

Seker
Ekmek, tel ve yassı kadayıflar için
Komposto için
Hoşaflar için
Diğer tatlılar için
Çay için

80
50-70
50
50-70
30

70
50-70
15
25

10
60-70

100
20
45-50
30-35
20-22

80

10

200-250
25

80

Mercimek
Çorba için
Beher yemek için

Terbiyeli yemeklere bir kilo un için
Börek için
Yağsız revani bir kilo irmik için
Yağlı revani bir kilo irmik için
Köftelerin bir kilo eti için
Kadın budu bir kilo et için
Tulumba ve kadın göbeği tatlılarının bir kilo unu için
Patates köftesinin bir kilo patatesiiçin
Baklavanın bir kilo unu için

8

Çay

Hoşaf veya yemiş olarak yemek için

40
80

80
40
10

Soğan
50

Tuz
Yirmi dört saat zarfında

50

Beyaz peynir
Börek, makarna ve omlet için

6

0,50

50

40-45

25-50
20

Süt

Muhallebi ve sütlaç için

150-200
200

İrmik helvası için

50

Fırında makarna için

35

Patates püresi için

20

Güllaç için

60

Ispanak - Semizotu lahana pırasa

Yirmi dört saat zarfında

6

24
20
1-2
2-3
10
3
ö
Gram

Kuru kayısı

Sütlü ve kakaolu kahve için

Nohut
Beher yemek için
Nohutlu yahni için
Pilâv için

1

Kompostolar için
Tatlı için

Kuru fasulye
Beher yemek için

10
2

Ispanaklı olduğuna göre

Erik
Hoşaf için

Patates
Beher yemek için
Sebze çorbası için

Adet

Kuru üzüm

Şehriye
Çorba için

40

Yumurta

Kakao

Makama
Çorba için

Kahvaltı için

Yassı kadayıfın beher kilosu için
Yalnız verildiğine göre

Un
Börek için
Hamur tatlıları için
Çorba ve terbiyeli yemekler için
Baklava için
Aşure için
Lokma için
Yufka
Nişasta
İrmik
Helva için
Revani için
Yağsız revani için
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250-300

(Pırasa ıspanak gibi çok fire veren sebzeler istihkakın bir buçuk misli verilir.)
Taze fazulye
Bezelye bakla
Taze bamya
Taze yaprak
Salamura yaprak
Dolmalık domates ve kabak

150-200
90
25
30
35
200

15

Kaşar peyniri
Makama için

Patlıcan (büyük olursa 1 adet) küçük olursa

2

Enginar (büyük olursa 1 adet) küçük olursa

2

10

Taze peynir
Havuç
Kahvaltı için

35-40

Gram

Kaşar peyniri
Zeytinyağlı pırasa ve fasulye pilakisi ve sebze çorbası için
Kahvaltı için

25
Kereviz

Reçel
Kahvaltı için

40

2

Sebze çorbası ve fasulye pilakisi için
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Kök kereviz
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Maden Kömürü

Yalnız verildiğine göre

200

Kiraz

180

Çilek

130

Taze üzüm

200

Büyük sobalar için

¿5

Her nevi küçük sobalar için günde

10

Mutfak için yüz kişi hesabıyla

Kg.

100 Kg.

Kalifer için her okulun gündelik ihtiyacı mütehassıs raporuna
göre tayin edilecektir

Taze vişne
Kombosto için

10 0

Limon, domates salçası maydanoz gibi şeyler
Adet
Armut ve elma orta boy

ihtiyaca

göre verilir.

1-2

Elma
Gram
KALORİ CETVELİ

Hoşaf, tatlı ve komposto için

Tatlı ve komposto için
Tel kadayıf
(Çifti 1 / 8 ile 1 / 1 2 bir kişiye)
Yassı kadayıf
Tahin helvası
Tahin
Pekmez
İncir-Burma

200

80-100

-

2 Ad.
70
60
60
60

Uskumru balık
Büyük olursa

1 Ad.

Küçük olursa

2 Ad.

Kılıç balığı

H50

Kalkan balığı

200

Palamut (ortaboy)
Çekirdeksiz üzüm
Aşure için
Fıstık
Zeytinyağlı dolma için
îrmik helvası için
Kuş üzümü
Zeytinyağlı dolmaalr için

1/4
.

Aşure için
Ceviz içi
Telkadayıf için

5
5
5
10

Kuzu dolması için
Fındık
Güllaç ve bakla için

10

10

'

6

5-10

Fındık yemiş olarak

40-50

Ceviz içi yemiş olarak
Salep
Pastırma

40-50

Yumurta için
Buğday
Aşure için
Safran
Zerde için miktarı kâfi
Sabun
Küçük boy çamaşırların beheri için

2

15
25

5

Orta boy çamaşırların beheri için

10

Büyük boy çamaşırların beheri için

15

Bulaşık için beher yüz kişi hesabiyle

700

Odun
Beher sobası için
Mutfak için yüz kişi hesabiyle
Mutfak için yüz kişiden fazlasının beher yüzü için

Miktarı

30

Koyun eti
Kuzu eti
Sığır eti
Dana eti
Tavuk eti
Balık eti
İnek sütü
Yoğurt
Yumurta (60 Gr.)
Tereyağı
Zeytinyağı
Şeker
Bal
Pekmez
Beyaz peynir
Kaşar peyniri
Pirinç
Buğday unu
İrmik
Bulgur
Makarna şehriye
Patates
Ispanak-Ebegümeci
Lahana
Karnıbahar
Havuç
Çalı ayşe kadın fasulye
Bakla
Patlıcan
Bamya
KaJbak
Kırmızı domates
Bezelye
Mercimek
Nohut fasulye
Kuru bakla
Zeytin tanesi
Elma
Armut
Üzüm
Kayısı
Kavun
Karpuz
Portakal (bir adet)
Kestane
Kuru incir
Kuru üzüm
Fındık
Ceviz
Hurma

100 Gr.
»
»
»
»
»
»
1 . Ad.
1 0 0 Gr.
»
10 0

Gr.

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
3»
»

»
»
»

200 Kg.
50 Kg.

Yağlı olmak şartiyle

—
—
—
—
—
—
4,5
5,5
—
—
—
99,75
79,54
79
1,37
2,74
78,5
74,71
76,12
78,10
75,21
2 1,0 1

3,61
11,63
4,55
8,17
7,35
7,35
4,77
7
4,08
4,70
52,68
52,84
55,60
51,13
8,40
12,05
11.80'
11,32
11,04
6,53
5,05
5,54
73,04
49,79
54,56
7,22
13,03
61

Yağlı
Madde
30,5
24,17
15,29
8,74
6,28
27,10
3,8
5,6

Albümin

—
—
—

15,80
17,93
18,87
19,73
21,05
18,19
3,5
4,6
7
0,76
—
—
—
—

15,5
31

21,44

6

83,70
10 0

12 ,2 2

0 ,8 8

6,8

6,94
0,75
0,93
0,60
0,15
0,50
0,90
0,34

10 ,2 1

0 ,2 1

0,33
0,33
9,17
0,50
0,60
0,33
1,89
1,99
5,25
2 ,2 0

14,48
. _
.
0,32
__
2,90
—
—
66,60
57,43
0,5 l

m iktar

Yiyeceklerin Cinsi

K alori

Ayva

Kalori
idratlar

200

322
290
218
171
170
200

70
98,5
90,80
759
900
399
321
302
197
393
357
357
369
354
361
96
34
72
32
40
55
55
26
34
23
27
338
341
352
332
169
51
50
69
47
33
23
26
370

12,15
8,40
11,58
2,08
3,71
3,99
?,48
1,07
5,43
5,43
1,34
1,50
0,35
1,25
33,15
25,95
18,62
24.90
0,76
0,36
0,36
0.59
0,49
i
0,35
0,73
10,76
4,01
2,42
17,41
15,77

232
683
652

0 ,2 0

222

221
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T. C.

Sayı: ........................................

VAKİT CETVELİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Otelcilik Okulu Müdürlüğü

Çıkış

Giriş

9,15
9,25

8,30
9,15
9,25

10 ,10
10 ,2 0

10,10
10,20
11,05
11.15
12,00
13,30
14.15
14,25

11,05
11,15
12 ,0 0

13,30
14,15
14,25
15,10

1. Ders
Teneffüs
II.Ders
Teneffüs
III.Ders
Teneffüs
TV.Ders
Öğle tatili
V.Ders
Teneffüs
VI. Ders

çilerinden velisi bulunduğumuz .............. numaralı .............. aşağıda derslerden
---------------- gösterdiği başarı derecesi ve aldığı notlar zayıftır. Yödesten
netkemizle birlikte gereken tedbiıleri alınmasını önemle rica ederim.
Müdür

...... / ...... / 1 9 . . .

...... / ...... / 1 9 . . .
Sınıfı
...........................
Numarası
: ..........................
Adı ve Soyadı : .........................
Öğ. Önce
: ..........................
Öğ. Sonra
: .........................
............................ saat derslerde

Sınıfı

: .........................

Numarası

: .........................

Adı ve Soyadı : .........................
Öğ. önce

: .........................

Öğ. Sonra
: .........................
............................. saat derslerde

Müdür Yardımcısı
Nö. Öğretmen

Md. Yardımcısı

...... / ...... / 1 9 . . .
:.........................

Sınıf ve şubesi : .........................
Numarası
: .........................
Adı ve soyadı : .........................

Md. Yardımcısı
Velisi bulunduğum
öğrencinin basan derecesine
. . / ...... /19... tarih ve .......... sayılı yazıyı aldım.

Geç Kalan Öğrencilerin Sınıfa Kabul Kâğıdı
Ders saati

...... / ......./19...

birinci
Okulumuz --------- devre .............. sınıf .................. şubesi öğrenÎkinci

Öğrenci İzin Kâğıdı

Öğrenci İzin Kâğıdı

Nö. Öğretmen

Tarih:

...... / ......./19...
Ders saati

İmza

:..........................

Sınıf ve şubesi :.........................

Sınıf ve şubesi :.........................

Numarası

:.........................

Numarası

Adı ve soyadı

:.........................

Adı ve soyadı

: ..........................
:.........................

Yukarıda ' numarası ve adı
yazılı öğrencinin özüıii kabul
edilmiştir. Sınıfa alınması rica
olunur.

Müdür Yardımcısı

hakkındaki

Öğrencinin
Sınıf ve şubesi :
Numarası
:
Adı ve soyadı :

Tarih:

...... / ......./19...

Sayı: .......................................

Bildirilen başarıyı gösteremediği ve zayıf not aldığı dersler:

Müdür Yardımcısı
T. C.
MİLLÎ Eğitim BAKANLIĞI
.....................Otelcilik Okulu
Müdürlüğü
Sayı:.................

...... / ......./19...

GÜNLÜK OKUL YOKLAMASI

Okulumuz ...... devre ...... sınıf ...... şubesi öğrencilerinden ......
.............................................................. aşağıda yazılı günlerde okula
gelmemiştir.
Devamsızlık sebebinin bildirilmesini (bu hususta göıiişülmek
üzere okula gelmenizi) rica ederim.
Müdür
.../19...
...ÂL9...
.../19...
.../19...
.../19...
.../19...
(

Öğ.
Öğ.
Öğ.
Öğ.
Öğ.
Öğ.

evvel
evvel
evvel
evvel
evvel
evvel

Öğ.
Öğ.
Öğ.
öğ.
öğ.
öğ.

Sonra
Sonra
Sonra
Sonra
Sonra
Sonra

....../ ...... /19.
S ı n ı f l a r
Gelmiyen öğretmen

r

Geç gelen öğretmen
O k u lu n

) Gerektiğinde parantez içi çizilir.
Otelcilik Okulu
Spor Yurdu
Sınıfı No. su Adıve soyadı

Sınıfı
Numarası
Adı ve soyadı
Para
Tarihi

: ................................................ .......................................
: .........................
Yukarıda adı ve soyadı yazı: .......................\ lı öğrenciden ve öğretmenden
............................................ lira ...... kuruş alınmış: .........................
tır.
Temsilci

n em izliğ i

ü ze rin d e

görüş

ve

d ü şü n ce le r:

...... / ......./19...
Öğretmen

Diğer olaylar:

Gelmiyen öğrenciler
ö ğ . Önce

öğ. sonra

İşlendi
Müdür Yardımcısı

Nöbetçi öğretmen
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Öğretim y ılı:..........

Deney Ve Uygulama

Rapor ta rih i:..........

Raporu

Öğretmenin
Kitabın
No.

Adı ve soyadı :...,
Ders

Harta içinde
! ders gören
sınıflar
i

Derslerin
kısaca konusu

Sayfa: 275

Yapılan deney
veya uygulama

Kitabın
Adı

Alındığı
Tarih

Geri veril
diği Tarih

İmza

Deney veya
uygulama
yapılmamışsa,
sebebi

i
i

•

l
i
i

İdareye verildiği tarih
öğretmenin îmzası

;
\

Ön Sayfası

öğretim Yılı : ..........
Devre
: ..........
Sınıf ve şube : ..........

Ödev İnceleme ve
Gezi Raporu

Ö D E V L E R

tarih

OKUMA KARNESİ
Adı ve soyadı

K onu

V E

D ü z e ltm e
T a rih i

OTELCİLİK OKULU KİTAPLIĞI

İN C E L E M E
T o p la m

V e rild iğ i

Ders:
............
Öğetmenin
Adı ve Soyadı :

ve geri
verm e

K onusu

Y a p ıld ı^ ı
Yer

ta rih

G E Z İL E R
ve

y a p ıla n
a çık la m a la r

ta rih i

:....................................

Numarası

:....................................

Sınıf ve şubesi

:....................................

•

DERS YILI
19...... -1 9 ........
I
Arka sayfası

G E N E L G E L E R :
ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 615.0/21010

1062

6065

.

Konu: Bakanlıkla olan yazışmalar h.
V A L İL İK L E R E

1-9-1961 tarihli, 615.0/20074 sayılı genelge:
-bakanlıkla yapııaıı yazışmaların bir düzene konulması ve öde
nek istekleriyle ilgili yazıların vilâyetlerce Bakanlığın merkez teşki
latında ait olruğu dairelere yollanması suretiyle muamelesinin sü:at.e intacının sağlanması konusunda evvelce bir nüshası Makamı
nıza gönderilmiş olan ve ilgi kısımında tarih ve numarası belirtilen
(genelgenin ruh ve mânasına dokunulmadan teşkilâttaki ve bütçedeki
uîa tefek değişiklikler dolayısiyle bazı tadiller ve ilâveler yapıla
rak tekrar yollanmasına lüzum hasıl olmuştur.
~ 0rta dereceli okullarla Kurumlanan ve şahıslardan Vali
likler yom Me alman yazılar ve dilekçeler Kanunlar, Yönetmelikler,
em:r ve tebliğler çerçevesi dahilinde Millî Eğitim Müdürlüklerince
hiç hır tetkike tâbi tutulmadan ve hiç bir mütalâa zikredilmeden,
geregı yapılmak kaydiyie Bakanlığa gönderilmektedir.
Bu suretıe eksik muameleler, yanlış gelen yazılar cevaplandı
rılması, intaç ve israfı mahallen mümkün olan talepler yüzünden
merkez teşkilatımıza dahil dairelerce yapılan yazışmalarla boşuna
vakit kaybedilmekte, beyhude emek sarfolunmakta ve binnetice bu
nal işlerin istenilen süratle yürütülmesine engel olmakta ve böyîece
bakanlığımız ış sahiplerinin haklı serzenişlerine hedef olmaktadır.
«Bu mahzurların önlenmesi için okul ve kumrularla şahıslardan
alınacak yazılarda ve dileklerde yer alan işlerin ve isteklerin mevzu
ata uygun olarak evvelâ mahallinde halledilmesinin mümkün olup
olamıyacağmm incelenmesi, neticelendirilmesi ve israfı yetki dışı
1

Bu rapor her öğretmenin dersleri için ayrı ayrı düzenlenir. Öğretmen yıllık ödev inceleme ve gezileri, aynı kâğıtlara, ardarda
yazar. Bu fişler müdürlükte özel dosyasında saklanır.

kalan iş ve isteklere müteallik muameleler, ileride bir yazışmaya
sebebiyet verilmiyecek şekilde bütün noksanları ikmal edildikten,
Makamınızın mahsus mütalâası da ilâve olunduktan ve Bakanlıkça
üzerinde bir karara vanlabilcek hale sokulduktan sonra merkeze
intikal ettirilecektir.
2 — Ödenek istekleri, öğrenci ve öğretmen işleriyle
bunların
dışında kalan konular etrafındaki yazılan, muhteva bakımından,
ilgilendiren dairelerin adları aşağıda belirtilmiştir.
Millî Eğitim Müdürlükleri Bakanlığa gönderilecek yazıları hazırlarlarken daima bu listeyi gözönünde bulunduracaklar, gönderile
cek yazıların Bakanlık merkez teşkilâtında taalluk ettiği daireler
kesin olarak tssbdt olunduktan sonra yazı başlığında ait olduğu dai
renin ismi parantez içine alınmak suretiyle belirtilecektir.
3 — Bir kaç mevzuu ihtiva eden ve listeye nazaran başka başka
dairelere intikal ettirilmesi lâzımgelen dilek ve isteklerin bir yazıda
toplanması doğru değildir. Bundan sonraki yazışmalarda bu hususun
da ehemmiyetle gözönünde tutulması lâzımdır.
4 — Bazı mühim yazı ve genelgelerle tarih tasrih etmek sure
tiyle veya acele kaydiyie vilâyetlerden istenilen malûmat zamanında
gönderilmemekte, tekitler yapılmak zarureti hasıl olmakta ve böylece
de işler sekteye uğramaktadır. İstenilen bilgilerin günü gününe yol
lanması muamelelerin sürat ve selâmetle yürütülmesi bakımından
elzemdir.
Bu hususta ihmali görülenler hakkında kanunî muamele yapıl
ması cihetine gidileceğinden ilgililerin bu ehemmiyetli noktaya dik
katlerinin çekilmesi gerekmektedir.
Keyfiyetin ilgililere tebliğ edilerek yazışmaların bu esaslara
göre yapılmasında azamî şekilde titizlik ve hassasiyet gösterilmesi
nin teminini rica ederim.
N. Adil Erkman
Müsteşar
Millî Eğitim Bakam y.
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201
201
202
203
204

206
206
206
209

217

217
217

217
303
304
305
307
307
307

308

309
309
418
418
421
428
476
601
601

711
726

726

726

726

no

S

Yazının Yollandığı
Tahsisatın Nev’i

.

Daire

Muhasebe Müdürlüğü
Vilâyetler memurları maaşı
Vilâyetler memurları açık maaşı Özlükişleri Genel Md.
Muhasebe Müdürlüğü
Vilâyetler hizmetlileri ücretleri
Vilâyetler geçici hizmetlileri üc
Muhasebe Müdürlüğü
retleri
— Ecnebi uzman, öğretmen ve hiz
metlilerle bunlara yardımcı per
Muhasebe Müdürlüğü
sonelin ücretleri
12 Vilâyetler memurları çocuk zam
Muhasebe Müdürlüğü
mı
22 Vilâyetler
memurları
doğum
Muhasebe Müdürlüğü
yardımı
Muhasebe Müdürlüğü
40 Yakacak zammı
— 5434 sayılı kanunun 14 üncü
maddesinin “ D” fıkrasiyle 34, 38
ve 3 9 uncu maddeleri gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapıla
Muhasebe Müdürlüğü
cak ödemeler
10 789 ve 4654 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ek görev taz
minatları ile başöğretmenlerin
Muhasebe Müdürlüğü
ücreti
20 Askerlik dersi öğretmenlerinin
Ask. ve Seferberlik Md.
ücretleri
30 Meslekî ve Teknik Okullar öğ
retmenlerinin, ders eksersiz ve
Mes. ve Tek Öğ. Müs.
şeflik ücretleri
Orta Öğ Genel Md.
40 Ders ücretleri
Orta Öğ Genel Md.
— Basılı kâğıt ve defterler
Levazım
Müdürlüğüne
12 Vilâyetler posta, telgraf ücretleri
Orta Öğ. Genel Md.
12 Vilâyetler kira bedeli
Özlükişleri Genel Md.
10 Daimî vazife yolluğu
Özlükişleri Genel Md.
20
Muvakkat vazife yolluğu
50 Ecnebi uzman, öğretmen ve hiz
metlilerle bunlara yardımcı per
sonelin yoluğu ve başka masraf
Özlükişleri Genel Md.
ları
12 4598 sayılı kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları
Özlükişleri Genel Md.
31 Vilâyetler taşıtları işletme gi
derleri
Muhasebe Müdürlüğüne
32 Vilâyetler taşıtları onarma gi
derleri
Muhasebe Müdürlüğüne
10 Lise ve Ortaokullar genel gi
derleri
Orta Öğ. Genel Md.
20 İmam - Hatip Okulları umumî
masrafları
Din Eğitimi Genel Md.
13 Okul Kütüphaneleri genel gider
leri
Orta Öğ. Genel Md.
t— Kamp giderleri
Beden Ter. ve İz. Md.
10 Kurslar genel masrafları
Öğr. Ok. lan Genel Md.
10 Parasız yatılı talebenin pansiyon
ücretleriyle başka giderleri.
Orta Öğ. GenelMd.
20 Memur çocuklannın pansiyon
ücretlerinde yapılacak indirme
ler karşılığı
Orta Öğ. GenelMd.
— Bina ve arsa kamulaştırılması
Orta Öğ. GenelMd.
2 0 Şehir ve kasabalarda ilkokul bi
nası yaptıran müteşebbis dernek
lere yardım
İlk Öğ. Genel Md.
1 0 Vilâyet ve kaza
merkezlerinde
halk tarafından yaptırılan okul
binalan için müteşebbis demek
lere yardım
Orta Öğ. Genel Md.
30 İmam - Hatip okulu binası yap
tıran müteşebbis derneklere yar
dım.
Din Eğitimi Md.
40 Teknik öğretimle ilgili okullar
yaptıran müteşebbis demeklere
yardım
Mes. ve Tek. Öğ. Müs.
12
22
12
12

Madde

Jğ

Bölüm

g
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Sayfa: 276

726

50

751
792

70
10

Yazının Yollandığı
Daire

Tahsisatın Nev’i

Kütüphane yaptıran derneklere
Kitaplıklar Md.
yardım.
Orta Öğ. GenelMd.
Büyük ve esaslı onaranlar
Okulların her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve hastane gereçleri, döşeme, demirbaş ve
Orta Öğ.Genel Md.
dersaletleri giderleri
Gönderileceği Daire

Askerlik tecilleri halkındaki
yazılar:
Sicil numaraları
yazılar

Seferberlik ve askerlik Öğre
tim Müdürlüğüne

hakkındaki
Özlükişleri

Yıllık matematik raporları
Vilâyet Maarif danışma kumlu
raporları
Öğretmenlerin vazifeye baş
lama ve ayrılma tarihleri, mü
dür yardımcılarının
tayin ve
istifalarına ait yazılar

Mecburi hizmet borçlanmaları
na ait yazılar

Mecburi hizmet takibatına ait
yazılar
19 Mayıs gösterilerine ait ya
zılar
İmtihan işlerine ait yazılar
Şahısların kitap tetkikine ait
yazılar
İstatistiki anketler
Başbakanlık İstatistik
Müdürlüğünün tanzim
çizelgeler

ne
Talim ve

Genel Müdürlüğü
Terbiye

Talim ve Terbiye

Dai. Baş.
Dai.

Baş.

Orta Öğretim Genel Müdürlü
ğü ile birlikte Özlükişleri Genel
Müdürlüğüne yazılacak. Özlük
işleri Genel Müdürlüğüne gön
derilen
yazının
altma Orta
Öğretim Genel Müdürlüğüne
yazılmıştır,
“ Orta
Öğretim
Genel Müdürlüğüne gönderile
cek yazının altına da Özlük
işleri Genel Müdürlüğüne ya
zılmıştır” kaydı konulacaktır.
Müddete ait yazılar Özlükişle
ri Genel
Müdürlüğüne, Borç
.miktarına ait yazılar da Öğ
retmen Okulları Genel Müdür
lüğüne gönderilecektir.
Öğretmen Okulları Genel Md.
Beden Terbiyesi ve İzcilik Md.
Hangi daireyi ilgilendiriyorsa
o daireye yollanacaktır.
Talim ve Terbiye Dairesi Baş.
Başbakanlık İstatistik Genel
Müdürlüğüne

Genel
ettiği

Orta Öğretim Genel Müdürlü
ğünce istenilen istatistiki ma
lûmat
Muhtevası bakımından Orta
Öğretim Dairesinin birden faz
la şubesini ilgilendiren yazılar
Öğrenci kayıt ve kabul işlerine
ait yazılar

Başbakanlık İstatistik
Müdürlüğüne

Genel

Orta Öğretim Genel Müdürlü
ğüne

İlgili Şubelerin sayısına göre
gönderilecek.
İlgilendirdiği dairelere yolla
nacak lise, kolej, imam - hatip
okulu ve ortaokullar hakkmdaki yazılar. Orta Öğretim Ge
nel Müdürlüğüne, ö^el okullara
ait olan Öğretmen
Okulları
Genel Müdürlüğüne, Mesleki
Teknik okullarına ait müraca
atlar da Meslekî ve Teknik
Müsteşarlığına intikal ettirile
cektir.
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Gönderileceği Daire
İmam - Hatip okulları için de
Din Eğitimi Md. ne intikal et
tirilecektir.
Dışarıdan Eğitim Enstitülerine
girme ve dışardan Eğitim Ens
titülerini bitirme
imtihanları
için yapılan müracaatlar
Devlet lisan imtihanlarına gir
me talepleri

Talim sicillerine ait yazılar
Okul müdürlerinin öğretmen
lerin başarılan hakkmdaki mü
talâa yazıları
Tahkik ve teftiş
yazılar

Öğretmen

Okulları Genel Md.

Atletizm, cimnastik, voleybol, basketbol, salon hentbolü, yakan
top, ping-pong, su sporları.
b) Oyun Yuvaları:

Öğretmenler için Özlükişleri
Genel Müdürlüğüne, bunun dı
şında olanlar için de Yüksek
Öğretim Genel Müdürlüğüne
Öğretmenin kadro bakımından
bağlı olduğu daire.

Erkekler:
Atletizm, cimnastik, voleybol, basketbol, salon hentbolü, ping
pong, atıcılık ve okçuluk (Elverişli iklimlerde dağ, kayak ve su
sporları v.s.).
Kızlar:

Öğretmenin kadro bakımından
bağlı olduğu daire
Bu yazıda ismi geçen öğret
men veya idareci kadro bakı
mından hangi daireye bağlı ise
o daireye, müşterek bir müta
lâa
mahiyetinde
bulunduğu
takdirde yazılar ilgili dairelere
gönderilecek ve altlarına gön
derildiği dairelerin ismi belir
tilecektir.

Demirbaş eşya devir
teslim
cetvelleri
Demirbaş eşya sayım cetvelle
ri
Demirbaşlann kayıttan düşme
yazıları

Cimnastik, voleybol, basketbol, hentbol, güreş, boks, eskrim,
bisiklet, ping-pong, atıcılık ve okçuluk (Elverişli iklimlerde dağ, ka
yak ve su sporları v.s.).
Kızlar:

işlerine ait

İlk, Meslekî veya İlk Öğret
men Okulları öğretmenleri ile
lise, kolej, imam - hatip okulu
ve ortaokullarda
görevli öğ
retmenlerin hastalık raporla
rına ait yazılar

Sayfa: 277

Bu öğretmenlerin
kadroları
hangi okulda ise ve o okullar
hangi daireye bağlı ise o dai
reye gönderilecek.
Levazım Müdürlüğüne

Atletizm, cimnastik, voleybol, salon hentbolü, yakan top, ping
pong, V.S.).
Bu müsabaka çeşitlerinin lik ve eleme usulü ile fiküstürleri tan
zim edilerek sınıflar arası birincililkler yapılacaktır.
Okullar arası müsabakalar:
a) Birden fazla okul spor yurdu veya oyun yuvası bulunan yer
lerde okul spor yurdu ve oyun yuvalarının sayıları, saha imkânları
ve mevsim şartlan gözönünde bulundurularak lik ve eleme usulü
ile okullar arası müsabakaları yapılacaktır.
b) "kainiz bir okul yurdu veya yuvası bulunan yerlerde, okul
içinde bir birine denk iki veya çok kümeler teşkil edilmek ve herbirine ayrı ad verilmek suretiyle aralarında küme müsabakaları dü
zenlenecektir.
c) İllerdeki okul spor yurtlarının çeşitli spor branşlarındaki
OKUİıararası faaliyetleri maddi imkânlar müsait olduğu
takdirde
kat’i tarihleri ve programlan ayrıca bildirilmek suretiyle Türkiye
Birinciliğine varan kademeli veya kademesiz olarak aşağıdaki yazılı
müsabakalar yapılarak değerlendirilecektir.
A — Atletizm:

Levazım Müdürlüğüne

a) İllerde: Kız - Erkek Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvaları
Kır Koşusu Birinciliği ( 2 0 Ocak 1963).

Orta Öğretim Genel Müdürlü
ğüne.

b) Kız ve Erkek Okul Spor Yurtlan Türkiye Kır Koşusu Birin
ciliği (3 Şubat 1963),

NOT: Kaymakamlar, ortaokul müdürleri ve mahallî demekler
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince Bakanlıkla olan yazışmala
rını Makamınız yolu ile yapacaklardır.

c) İllerde: Kız ve Erkek Okul Spor Yurtlan ve Oyun Yuvaları
Atletizm Birinciliği (Nisanda).
d) Kız ve Efkek Okul Spor Yurtları Türkiye Puvanlı Atletizm
Birinciliği (Mayısta).
NOT: Kır koşularına ve bu müsabakalara ait tafsilatlı talimat
gönderilmiştir.

BEDEN EĞİTİMİ VE İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

B — Güreş:
Sayı: 614.9-747

-

12-11-1^62
a) İllerde: Okullararası serbest güreş birinciliği (Aralık-Ocak).

6066
Konu. Kız ve erkek okul spor yurtlan ve
oyun yuvaları 1962 - 1963 öğretim
yılı çalışma programı

b ) Okullararası il karma takımları serbest stil Türkiye güreş
birinciliği (Nisanda).
c) İllerde: Okullararası Greko-Romen güreş birinciliği (Martta).
d) Okullararası il karma takımları Greko-Romen Türkiye Birin
ciliği (Nisanda).

VALİLİKLERE
C — Basketbol:
1
Kız ve nrkek Okul Spor Yurtları ile Oyun Yuvalan
1962-1963 öğretim yılı çalışma programları aşağıdaki esaslara göre
düzenlenecektir.
Okul içi spor faaliyetleri:
Sınıfların sayısı, saha imkanlan ve mevsim şartlan gözönünde
tutularak.
a) Okul Spor Yurtları:
Erkekler, Atletizm:

a)

Okullararası Türkiye Basketbol Birinciliği (Nisanda).

D — Voleybol:
a)

Okullararası Türkiye Voleybol Birinciliği (Nisanda).

E — Futbol:
a)

Okullararası Türkiye Futbol Birinciliği (Mayısta).

2
— Okul içi faaliyetleri, okul müdürleri ve beden eğitimi öğ
retmenleri okullararası spor faaliyetleri, millî eğitim müdürleri veya

millî eğitim müdür muavinlerinin

başkanlığında teşekkül edecek

karşılanması gerektiği, bilgili, disiplinli ve muntazam

çalışma ve

mücadele etmek ve üstün bir teknikle iyi neticelerin elde edilmesi

Lik Hey’etleri tarafından yönetilecektir.

nin her zaman mümkün olacağı anlatılacak, okul içinde ve okullar

— Okul içi spor faaliyetleri, programları, okul müdürlerince,

3
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okullararası spor faaliyetleri, millî eğitim müdürlüklerince; tasdik

arasında kardeşlik havası içinde iyi bir ahengin kurulmasına çalışı
lacaktır.

edildikten sonra uygulanacak ve bilgi içm birer örneği BaKanlığıGereğince hareket edilmesini rica ederim.

miza gönderilecektir.
_

4

spor

okul spor

b r a n ş la r ı n d a

y u r tla r ı

ve oyun yuvalarının okullararası çeşitli

Mehmet Arsîantürk

yapılan müsabakaların sonuçlan ve raporları bir

Millî Eğitim Bakam y.

hafta zarfında Bakanlığımıza bildirilecektir. Müsabaka sonuçlarını
v a k tin d e

bildirmeyen okullar, okullararası Türkiye

Müsteşar Muavini

Birinciliklerine

gdmmıyacaktır
£ __ Her kademedeki okullarımızda okuyan çocuklarımız ve
gençlerimizin kendi yaş, cins ve bünye özelliklerine göre çeşitli bedm eğitimi faaliyetlerine tabi tutulmaları, fikri gelişme, bilgi hü
ner ve becerik kazanmaları yanında, bedence de gelişmelerine önem
verilmesi ve böyieee yetişmelerinin bir bütün olarak ele alınması
lüzumlu ve zaruri görülmektedir. Bu maksatla, okullarımızda beden
eğitimi ders ve her tür.ü rekreatif ve sportif faaliyet.erinin, &--ci, dinlendirici aynı zamanda şahsiyet kazandırıcı değerleri yanında
sağlam bünyeli, dayanıklı, toplum için çalışma istek ve yeteneğine
sahip, yurt ve millet için her türlü görevi seve seve yapmağa hazır
bir nesil yetiştirmeyi hedef tutan eğitim prensiplerimizin vasıfların
dan biri olarak ele alınmalı ve daima enerjik, neş’eli, canlı hayat
isteği ile dolu, zorluklardan ve mesuliyetlerden yılmayan, iş verimi
o nisbette fazla, üstün vasıflı insanlar olarak yeiştirmelerını \e vü
cut eğitiminin ve hareket ihtiyacını terkedilmez iyi birer alışkanlık
ve zihniyet olarak kazandırmaları hedefi gözönıinde tutum ak Ciddi
bir hava içinde yapılması için okul idareleri ve öğretmenler tarafın
dan yakın ilgi gösterilerek gerekli tedbirler alınacak, öğrencilere
zaman zaman telkinlerde bulunulacak, çeşitli branşlardaki yarışma
larla sporun tabii bir neticesi olan yenme, yenilme karşısındaki dav
ranışları iyi bir şekilde ayarlanacak; yendiği zaman taşkınlıktan ka
çmaması, yenilmeden yrimayıp kuvvetlerinin toplanabilmesi, karşı
sındakinin üstünlüğüne daima saygı gösterilmesi gelecek defaya
daha iyi hazırlanmayı düşünmesi icabettiği sporda gayenin her ne
pahasına olursa olsun kazanmanın şart omıadığı iştirak etmek ''•e
mücadele etmenin esas olduğu, mağlûbiyetinde galibiyet kadar iyi

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
16-11-1962

Sayı: 2900-14

İlk ve bilhassa orta dereceli okullarımızda öğrencilerin elyazılarının gerektiği gibi temiz, okunaklı ve güzel olmadığı müfettiş ra
porları ile vatandaşların müracaatlarından anlaşılmaktadır.
İlkokul öğretmen ve müfettişlerinin ilkokul programlarında, or
ta öğretim öğretmen ve müfettişlerinin de 60 sayılı Tebliğler Dergi
sinde yer alan açıklamalara uyarak okulların bütün öğretmenleri
ile birlikte öğrencilerin güzel, temiz ve okunaklı bir el yazısı kazan
malarına gereği kadar önem verdikleri ve bu konu üzerinde titizlik
le durdukları takdirde kısa zamanda iyi sonuçlar alınabileceğini ümit
eder, her basamaktaki okullarda bu hususta gereken itinanın göste
rilmesini ve yeterli tedbirlerin alınmasını rica ederim.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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Ankara — Millî Eğitim Basımevi

T.
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
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P A R A S I Z
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l alım ve Terbiye Kurulu Karan:
Karar s: 262
Karar t: 7-11-1962
Konu: Kız Teknik Öğretim Olgunlaş
ma Enstitüsü yönetmeliği lı.
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
nün 23 Temmuz 1962 gün ve 9415 sayılı
yazılarına bağlı “ Kız Teknik Öğretim Ol
gunlaşma Enstitüsü Yönetmeliği” nin aşa
ğıdaki örneğe göre kabulü hususunun Ba
kanlık Makamının tasvibine arzı kararlaş
tı.
Uygundur.
7-11-1962
Nihat Saydam
Millî Eğitim Bakanı y.
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM OLGUNLAŞMA
ENSTİTÜSÜ YÖENTMELİĞİ
Kuruluş
Madde 1 — Kız Teknik öğretim Olgun
laşma Enstitüsü, Kız Enstitülerini
veya
kadın meslek okullarını (Akşam Kız Sanat
Okulları) bitiren öğrencilerin meslekî beceriklik, bilgi, görgü ve zevklerini artırmak;
onlarda teşebbüs kabiliyeti ve kazanç fik
rini geliştirmek ve meslekleriyle hayatları
nı kazanabilecek şekilde yetişmelerini sağ
lamak anıaciyle açılmış bir kurumdur.
Am açlar:
Madde 2 — Kız teknik öğretim olgun
laşma enstitüsü, Millî Eğitim Temel ilke
lerine uygun olarak öğrencilerinin;
a) Sorumlu işler görmeğe hazırlıklı,
müteşebbis ve hesabını bilir fertler olarak
yetişmesi,
b) Kültürel ve Teknik çalışmaların mil
let ve memleket ekonomisi ile refahında
sağlıyacağı yardımı gözetmesi,
c) İşi sevmek ve iş seviyesini yaymak,
iş ve sanat ilanında ki yenilikleri takip
ve uygulaması,
d) Zararlar ve başarısızlıklar karşısın
da kötümser duruma düşmeme ve aksaklığı
giderme yollarını bilmesi ve bunması,
e) Enerji ve zamanı israf
etmeden
üretme gücünü geliştirmesi,
f) Elemeğiyle kazanacak ve emeğin her
yönden değerini
gözetecek birer eleman
olarak yetişmesi,
g ) Görgü ve zevklerinin arttırılması,
h) Millî ve mahalli işlerimizin tanıtıl
ması,
i) Giyim ve diğer ev idaresi alanların
da ucuz ve güzel giyinme ve beslenmede
bilhassa fiat yönünden çevreye örnek tesir
yapmanın lüzum ve önemini gözetmesi,
j) işveren, işçi ve müşteri münasebet
lerini düzenli yürütmeye yeterli olmasını
sağlar.

Okula giriş devam süresi ve çalışma şekli:
Madde 3 — Okulun öğretim süresi iki
yıldır.
.
Madde 4 — Okulda iki yıl çalışan ve
başarı gösteren öğrencilere bitirme belge
si verilir.
Madde 5 — Öğretim ve maharet yö
nünden istenilen seviyeye ulaşamadığı öğ
retmenler kurulunca tesbit edilen öğrenci
ler iki yılı geçmemek üzere okulda öğreni
me devam ettirilebilirler.
Madde 6 — Okulu üstün başarı ile bi
tirmiş olanlardan istekli bulunan öğrenci
ler öğretmenler kumlu karariyle
okulun
döner sermaye atelyelerinde kalifiye işçi
olarak çalıştırılabilirler. Bunlardan, öğre
nim ve kalifiye işçi olarak atelyelerde ça
lışma süreleri yedi yılı dolduranlar arasın
da seçilenler usta öğretici kadrosu ile okul
da görevlendirilebilirler
Madde 7 — Okul gündüzlüdür. Gerekir
se pansiyon açılabilir. Giriş imtihansızdır.
Ancak, istek fazla olduğu takdirde E ylül
ün son haftası içinde seçme imtihanı yapı
lır.
Madde 8 — Her yıl okula alınacak öğ
renci sayısı öğretmenler kurulunun teklifi
ve Bakanlığın tasvibiyle tesbit olunur.
Madde 9 — Öğrencilere döner sermaye
yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üc
ret ödenir.
.
10 — Her atelyede yapılan işlerin fiat
takdiri döner sermaye yönetmeliği hüküm
lerine göre yapılır.
11 — Okulun ve çevrenin imkân ihti
yaçlara gözetilerek müfredat programmda
açıklanan lüzumlu sanat dallan ve bölüm
leri açılır.
Müdürün görevi ve yetkisi:
Madde 1 2 — Okulu Müdür yönetir. Mü
dürden arkadaşlarına ve öğrencilerine her
yönde örnek olacak şekilde hareket etmesi,
okulun bütün elemanlara ile işbirliği yapma
sı istenir. Yönetim işlerinde müdür, okul
daki bütün görevlilere vazife taksimi ya
par. Gerektiğinde bu elemanların görevle
rini değiştirmek üzere Bakanlığa teklifte
bulunmağa yetkilidir.
Madde 13 — Müdür, kanun, yönetme
lik ve emirlerin sınırları içinde okulun bü
tün işlerini
çevirmeye, düzene koymaya,
denetlemeye yetkilidir. Öğretim yılı sonun
da (engeç Mayıs ayı sonunda) belirli kadro
lara göre ihtiyaç duyulan öğretmenleri
bir yazıyla Bakanlığa bildirir.
Okulun özellik ve ihtiyacına göre is
tekliler arasından Bakanlıkça tayin yapılır.
Madde 14 — Müdür, öğretim işlerini
herhangi bir aksamaya meydan vermeden
yürütür. Müdürün bu husustaki görev ve
yetkileri şunlardır:
a) Öğretim yılı içinde ateîyelerin bir-

YI LLI K A B O N E S İ 2 5 0 K U R U Ş T u F
ABONE
TUTARI
MA L S A N D I K L A
Rl N DAN B İ R İ N E Y A T | R | L MAL VE
A LI N A C A K M A K B U Z M İ L L İ E Ğ l T i V
8 A K A N L I Ğ I Y AYI M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R
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birleriyle ahenkli bir surette çalışmalarını
ve aynı dersi gösteren öğretmenler arasın
da işbirliği yapılmasını sağlar.
b) Ateîyelerin verimini arttıracak im
kânları hazırlar, okulda bulunmayan eşya
ve atelye araçlarının okul dışmdan getiril
mesini sağlar ve öğretmenlerin bu araçları
kullanmaları ve öğrencilerine de kullandır
maları işini önemle izler.
c) Müdür, öğrencilerin öğretmenleri ile
beraber yapacakları teknik incelemeleri
kolaylaştırmak (eski eserleri, müzeleri tet
kik etmek, mahalli yemekleri, el işlerinin
ve kıyafetlerin araştırmalarını ve koleksi
yonlarını yapmak) üzere yurt içi geziler
tertipler. Bunlardan
öğretimde faydalan
mak işini bir programa bağlar.
d) Ateîyelerin öğretim yıli içinde sergi
ve geçitler hazırlamalarını sağlar.
e) Atelyeleri para ve yönetim işleri
bakımından denetler. Bu işleri kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak yürütür.
f ) Öğretmenlerin öğretim yılı içinde
çalışmalarını ve işlerini yakından sık sık
denetler.
h)
Derslerde gördüğü eksiklik ve alın__ ması gereken tedbirler hakkında öğretmen
lerle ayrı ayrı görüşür ve gerekirse kendi
lerine yazı ile bildirir, öğretim yılı içinde
yapacağı bu incelemelere dayanarak görüşI lerini zamanı gelince her öğretmenin talim
sicillerine yazar. Bu sicilleri en geç 15 Tem
muza kadar Bakanlığa gönderir. Eğitim,
| öğretim işleri ve atelye çalışmaları hakkın
da grup öğretmenleri ile toplanarak toplan
tı sonuçlarını öğretmenler kuruluna götü
rür.
g) Okul ile ilgili olağanüstü halleri
soruşturma sonucunu beklemeden Bakan
lığa bildirir.
Madde 15 — Müdür, okulun eğitim ve
disiplin işlerini düzenler. Okul öğrencileri
nin faydalanacakları
Sanat dallarına ait
arastı ımıaları
yapacakları, vakitlerini iyi
kullanabilecekleri hale getirecek tedbirleri
alır.
Madde 16 — Müdürün genel yönetim
işleri ile, memur, öğretmen ve hizmetlilerin
tayin ve yönetimine ait görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Müdür öğrencilerin nakil belgesi ve
diğer belgelerini onar. Bunların doğru olup
olmadığından birinci derecede sorumludur.
b) Müdür okulun verile üstü görevini
yapar. Ve kanunlarla belli edilen sorumlu
luklarını taşır. Verilen yıllık ödenekle bütün
bir yıl yetinmekle görevlidir. Gider ve ger
çekleştirme
memurluğunu okulun müdür
yardımcısı yaptım*. Birden fazla müdür yar
dımcısı bulunduğu takdirde bu görev Müdür
tarafından yardımcılardan birine verilir.
c) Müdür, okul döner sermayesinin ve-
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rile üstüdür. Bu görevin kanunlarla belli
edilen bütün sorumluluğunu taşır.
d) Müdür, ayniyat işlerini bu husus
taki kanun ve yönetmelikleri gereğince yö
netir. Demirbaş eşyanın iyi korunup kulla
nılmasından birinci derecede sorumludur.
Müdür, eşya ve gereçlerin dikkatsizlik yü
zünden kırılıp bozulmasına sebep olanları
kovuşturur ve zararı ödetir. Kaza ile kırı
lanlar hakkında Ayniyat yönetmeliğine gö
re gereken işlemleri yaptırmakla görevlidir.
e) Okul müdürü atandığı müessesenin
demirbaş eşyasını en geç bir ay içinde sa
yarak teslim almakla görevlidir.
Ayrıca
her yıl “ ayniyat yönetmeliği”
gereğince
okul demirbaş eşya ve gereçlerinin sayıl
ması için demirbaş eşya ve gereçler sayını
komisyonunu zamanında göreve çağırır. Sö
zü geçen yönetmelik gereğince okul ayni
yat mutemetdinin sayımdan sonra hazırla
yacağı tutanakları ilgili dosyada saklar.
f) Müdür, inhası kendisine ait olan
'hizmetlileri kanun ve yönetmelikler çerçe
vesi içerisinde inha etmeye ve cazalandırıııaya ve gerektiğinde işlerine son verilme
sini istemeye yetkilidir.
g) Müdür, memurlarla öğretmenlerden
ödevlerini gereğince yapmıyanlar hakkında
kendi yetkisini kullanır. Yetkisi dışında ka
lan haller olağanüstü sebeplerle işden el
çektirmesine lüzum görülen memur ve öğ
retmenlerin durumunu bağlı bulunduğu ma
kama bildirir.
h) Müdür, geçici sebepler veya özür
leri yüzünden ödevlerine gelmiyen öğret
men ve memurların yerine gerekli şartları
taşıyan vekiller seçerek bunları işe başlatır.
Ancak işe başlatılan vekilin, memurlar
Kanununun 4. maddesine uygun
olarak
hazırlanacak kâğıtlarım en kısa zamanda
Bakanlığa göndererek görevinin onanması
nı istemesi şarttır.
Madde 17 — Müdür özel yönetmelikler
ve kanunlarla kendisine verilen seferberlik,
hava tehlikesinden korunma işlerini yürü
tür.
Madde 18 — Müdürün okul açık bulun
duğu saatlerde ve vazifesi başında bulun
ması gerekir. Tatil günlerinde dahi yerine
göre Bakanlık ve vilâyet izni almadan mem
leket ve vilâyet hudutları haricine çıkamaz.
Müdür öğretmenlerin bir günü geçmiyen
bir öğretim yılı içinde üç defadan fazla
tekrarlanmıyan ve ciddi sebeplerden ileri
gelen devamsızlıklarına ait özürlerini inceliyerek kabule yetkilidir. Özürsüz devam
sızlıklar hakkında kanunun kendisine ver
diği yetkileri kullanır. Özürsüz devamsızlık
lar üç günü geçtiği takdirde 1702 sayılı
kanunun hükümlerine göre işlem yapar.
Madde 19 — Müdür fevkalâde zaman
larda öğretmenlerin atelye mesai saatlerini
Bakanlıktan gerekli müsaadeyi almak şartiyle azaltmaya yetkilidir.
Madde 20 — Müdür devamsızlığı alış
kanlık haline getiren öğretmenlerin duru
munu önce kendilerine hatırlatır.
Devam
ettiği takdirde ilgili makama bildirir.
Madde 21 — Her ders yılı başında öğ 
retmenlerin çalışacakları atelyeleri ve haf
talık ders saatlerini bildiren çizelgeyi hazırlıyarak en geç bir kasımda onanmak
üzere Bakanlığa gönderir.
22
— Her jul Ekim ayı içinde okulun
amacına ne derecede vardığını tesbite ya
rayacak açıklayıcı bilgiyi kapsıyan bir ra
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porla geçen öğretim yılı içinde kaç öğren
cinin hayata atıldığım, nerede ve ne dere
ce muvaffakiyetle çalıştığını bildirir.

eşyasının korunmasından ve temizliğinden
de aynı derecede ve hep birlikte sorumlu
durlar.

23
— İş hayatına atılan öğrencileri
devamlı olarak takip eder, yardıma muhtaç
olanlara yardım sağlamak için gerekli iş
lemleri yapar.

j)
Müdür yardımcıları haftada enaz
saat atelye dersi yaparlar. Kendi okulunda
bölünebilecek ders bulunmadığı
takdirde
çevredeki diğer Kız Teknik Öğretim müesseselerinden birinde ders alır.

Madde 24 — Okul müdürü branşı ile
ilgili olmak üzere haftada enaz 4 saat atöl
yede çalışır. Kendi okulunda bölünebilecek
ders bulunmadığı takdirde çevredeki diğer
Kız Teknik Öğretim müesseseleriııden bi
rinde ders alır.
3Iüdür Yardımcıları:

1)
Öğretmenler tarafından yoklamalar
da devamsızlığı sabit olan öğrenciler hak
kında yönetim memurunun göstereceği bel
geleri tetkik eder, lüzumlu
görülenlerin
velileri ile temas ederek gerekli tedbirleri
alır.

Dahiliye Şefi:

Madde 25 — Müdür yardımcısı okul
yönetimi bakımından müdürün en yakın
yardımcısıdır. Müdürün vereceği emirleri
uygular ve müdür bulunmadığı zamanlarda
kendisine vekillik eder. Müdür yardımcısı
nın görevleri şunlardır:

Madde 26 — Dahiliye şefi, okul binası,
okul ve tesislerinin iyi korunması, düzen
ve temizliği gibi okulun bütün işlerinden
sorumludur. Bu işleri düzeninde yürütmekle
ödevlidir. Bundan başka aşağıdaki görevle
ri yapar.

a)
Okulun yazı ve kayıt işlerinin dü
zeninde yürütülmesi, istatistik ve hesap iş
leri ile başka işlere ait cetvellerin vaktinde
hazırlanması, öğrenci dosyalarının düzgün
bir şekilde tutulmasını denetlemekte ödev
lidir.
•b) Öğrenci belgelerini hazırlatarak
müdürle beraber imzalar.

a) Okul demirbaş eşya ve ayniyat sa
yım komisyonu ile muayene komisyonunun
üyesidir.

c) Okulun disiplin işlerini düzene ko
yar. Bu işleri yakından izliyerek ilgilileri
göreve çağırır. Bu işlerden Müdür ile bir
likte sorumludur.
d) Müdür yardımcısı okul (Disiplin Ku
rulu ) nun başkamdir.
e) Öğretmenlerin ve memurların görev
lerine ve atelye çalışmalarına devamlarım
yakından gözliyerek görevine geç gelen ve
ya gelmiyenleri yazı ile müdüre bildirir.
f) Öğretmenlerin ve memurların gö
revlerinden ayrılma ve görevlerine başlama
tarihlerini belirterek ilgili makamlara bil
dirir. Öğretmenler ve memurlardan görevi
ne gelmiyenlerin özür kâğıtlarını veya has
talık raporlarım alır ve bunlar hakkında
gereken işlemleri yapar.
g) Öğrencinlerin devam ve sağlık işle
rini izler. Okula gelmiyen öğrencilerin aile
leri ile haberleşme imkânını hazırlar.
İh) Sağlığa ait veya önemli sebeplerle
izin isteyen öğrencilere bir günü geçmemek
üzere izin verir (bir günden fazla izinler
müdür tarafından verilir.)

b) Okul hizmetlilerini seçerek müdüre
bildirir. Okul hizmetlilerinin işlerini izler.
Görevlerini ayırır ve denetler.
Cezalandırılmalarına veya işden çıka
rılmalarına lüzum
gördüğü
hizmetlileri
müdüre yazılı olarak bildirir.
Kâtip ve Hesap Memurları:
Madde 27 — Kâtip, müdür, müdür yar
dımcısı ve dahiliye şefi tarafından kendi
sine verilen yazı ve daktilo işlerini yapar.
Gelen ve giden kâğıtlara ait defterleri tu
tar. Bu kâğıtların asıl ve kopyalarını sak
lar. Gerekenlere cevap hazırlar. İşlemleri
günü gününe sonuçlandırır. Desimal siste
me uygun dosyaları tutar.
Madde 28 — Kâtip, kendisine teslim
edilen gizli ve şahıslara ait kâğıtların sak
lanmasından ve gizli kalmasından sorumlu
dur.
Madde 29 — Memur, öğretmen ve hiz
metlilerin sicil defterlerini tutar ve bunlara
ait değişenleri günü gününe işler.
Madde 30 — Kâtibin hesap memurlu
ğuna ait görevleri şunlardır:
a) Satın alınacak ve satılacak eşya ve
gereçlerin ekşitme, artırma şartlarım ve
sözleşme taşanlarını hazırlamak.

b) Müdür veya yardımcısı tarafından
bildirilen aylık ücret ve hesap işlerine ait
i)
Okulun eğitim ve öğretim işlerinin olayları günü gününe işlemek ve gereken
düzgün yürütülmesini sağlar. Öğrencilerin
işlemleri yapmak.
kitaplıktan faydalanmalarını, sosyal faali
c) Mutemet sıfatiyle kendisine verilen
yetlerde bulunmalarını, ilerde meslekleriyle
avansları kanun ve yönetmeliklere uygun
ilgili birer atelye sahibi olmalarını sağlıyaolarak harcamak ve hesabım
zamanında
cak teşviklerin yapılması ve çarelerin aran
kapatmak.
ması hususlarım temin eder.
d) Harcama kâğıtlarım, kanun ve yö
ı) Okulun muayene, demirbaş eşya ve
netmeliklere uygun olarak hazırlamak ve
ayniyat sayım komisyonlarına başkanlık
buna ait belgeleri “ Ayniyat talimatnamesi
eder ve bu işle ilgili memurların görevle
nin” gerektirdiği faturaların
örneklerini
rini düzgün yürütmelerini takip ve kontrol
ve satmalına veya satma kararlarım dosya
eder.
halinde saklamak.
Birden fazla müdür yardımcısı bulun
e) Ödenek, aylık, avans ve senet def
duğu takdirde, müdür, öğretim yılı başında
terlerini tutmak.
okulun yönetim ve eğitim işlerini yardımcı
f ) Her ay sonunda ödeme ve gider ger
lara dağıtarak görevlerini kendilerine yazı
çekleştirme cetvellerini ve her bütçe yılı
lı olarak bildirir. Müdür yardımcıları bu
sonunda gönderilmekte olan üç numaralı
işlerin eksiksiz olarak yapılmasından birin
istatistik
cetvellerini hazırlamak.
ci derecede sorumlu olmakla beraber kendi
lerine ayrılan görevler ne olursa olsun oku
lun disiplin ve düzeninden, okul yapı ve
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g) Okulun mutemetliğini yapmak. Öğ
retmen, memur ve hizmetlilere ait aylık
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ücret bordroları vaktinde hazırlamak aylık
ve ücretleri almak sahiplerine dağıtmak.
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baş eşya esas defteri üç bölüme ayrılır ve
ayrı ayrı tutulur.

h)
Ayrıca mutemedi bulunmadığı tak
a) Okulun esas demirbaş eşyası ile
dirde ayniyat mutemetliği görevini yapmak
demirbaş eşyadan sayılan gereçleri yazma
ve görevin gerektirdiği defter ve dosyaları
ya yarıyan (A ) demirbaş eşya esas defteri.
tutmak.
b) Ayniyat yönetmeliğinin demirbaş
Okul pansiyonlu olduğu takdirde, am
takımına giren okulun bütün ders araç ve
bar kontrol defterini tutmak ve aylık koııtgereçlerini yazmaya mahsus (B) demirbaş
rollarım yapmak.
eşya esas defteri.
Madde 31 — Kâtip ve hesap memur
c) Okul kitaplığındaki kitapları yaz
ları okul döner sermaye saymanlığının ilâ
maya yarayan (C) demirbaş eşya esas def
ve bir görev olarak kendilerine verildiği
teri.
takdirde bu görevi de yapmak ve döner
Madde 37 — Okulun döner sermayesin
sermaye ile ilgili kanunlarla yönetmeliğinin
den temin edilmiş olan eşyayı yazmak için
gerektirdiği bütün kayıtları tutmakla ödev
tutulması gereken demirbaş eşya defterleri
li oldukları gibi bu
görevden meydana
de üç bölüme ayrılır ve ayrı ayrı tutulur.
gelen bütün sorumlulukları taşımak.
a) Ayniyat
yönetmeliğinin demirbaş
Madde 32 — Döner sermaye blânçosutakımına giren ve okulun döner sermaye
nu hazırlıyarak ve her ay sonunda bütün
den sağlanan demirbaş eşya ve tesislerin
atelyelere yazı ile bildirmek.
den demirbaş eşyadan ayrılan gereçleri
Yönetim memurları:
yazmıya yarayan (D) demirbaş eşya esas
Madde 33 İhtiyaç halinde okula verile
defteri.
cek yönetim memurlarına, dahiliye şefi, kâ
b) Ayniyat yönetmeliğinin demirbaş
tip ve hesap memurluğu ile ayniyat mute
takımına giren ve okulun döner sermayesin
medinin ödevlerinden bir kısmı veya tama
den sağlanan bütün ders araç ve gereçlerini
mı müdürün teklifi üzerine Bakanlıkça ve
yazmaya mahsus (E) demirbaş eşya esas
rilir. Bu memurların görevleri yetki ve so
defteri.
rumlulukları, görecekleri ödevlerin sorum
Madde 38 — Okulun atelyelerinde kul
luluk sınırıyla belli edilir. Ayrıca yönetim
lanılmak
üzere döner sermayeden sağla
memuru müdür yardımcısının kontrol ve
nan model, kitap ve dergileri yazmaya
direktifi altında olmak şartiyle öğrenci ka
mahsus (B) demirbaş eşya esas defteri d.
yıt ve kabul muamelelerine ait yazışmaları
e.
f. fıkralarında yazılı okulun ayrıca döner
yapmak, buna ait defterleri tutmak, ista
sermaye
saymanı varsa bu sayman tarafın
tistikleri ve öğrencilere verilecek nakil, bi
dan tutulur.
tirme v.s. belgeleri hazırlamak, öğrenci dos
Madde 39 — Ayniyat yönetmeliği hü
yalarını düzgün bir şekilde tutmakla görev
kümlerine uygun olarak hazırlanıp Bakan
lidir. Öğrencilerin günlük yoklamalarında
lıktan gönderilecek olan defterler ayniyat
görülen devamsızlıklara ait kayıtların tu
mutemedi
tarafından tutulur. Bu defterler
tulması ve bu hususun ilgili Müdür yardım
de sayfa numaralan bulunacak, her sayfa
cısına duyurulması ile vazifeli olup buna ait
mühürlenecek ve kaç sayfadan ibaret oldu
■yazışmaları hazırlayarak ilgili müdür yar
ğu da defterin birinci sayfasına yazılarak
dımcısına imzalatmak suretiyle muameleye
onanacaktır. Bu defterler okul kasasında
koymak vazifesiyle de yükümlüdürler.
veya kilitli bir dolapta saklanır. Defterler
Ayniyat İşleri ve Ayniyat Mutemedi:
denetleme yetkisini taşıyanlarla Müdür ve
Madde 34 — Ayniyat mutemedi, okulun
yardımcılarından ve ayniyatı saymak üzere
ayniyat ve hesap işlerini, “ Ayniyat Yönet
toplanan komisyonlardan başkasına göste
meliği” hükümlerine uygun alarak yürüten
rilemez. Bu defterlerde kazıntı ve silinti
ve Bakanlık merkezindeki ayniyat sorumlu
bulunmaması ve önceden ardıla
usulüne
saymanlarının mutemedi olan memurdur.
göre devredilmesi lâzımdır. Kitaplıktaki
Bu memur hesaplarını sorumlu saymanlara
kitapları ve atelyelerde
bulunacak ders
vermekle
beraber okul müdürünün emir
araçlarını bilimsel esaslara göre sınıflamak
ve idaresi altında bulunur. Ayniyat mute
ve okul demirbaşının sayımını kolaylaştır
medi, ayniyat hesap işleriyle beraber ken
mak maksadiyle her demirbaş eşya esas
disine verilen eşya ve gereçlerin korunma
defteriyle beraber birer yardımcı defter tu
sından ve bakımındanda sorumludur. Oku
tulur. Bu defterierin şekilleri ihtiyaca göre
lun ayniyat işleri aşağıda gösterilen üç kı
okulca kararlaştırılır.
sımda mütalâa edilir:
Madde 40 — Okulda demirbaş eşya
a)
Okulun esas demirbaş eşyasına ait iş
mutemetliği birden fazla memur üzerinde
lerle bunların kullanmaya ve yoğaltmaya
bulunduğu takdirde ayniyat yönetmeliğinin
yarayan eşya ve gereçelerinin hesap işleri.
1 1 - 1 2 . maddelerine göre hazırlanacak olan
ib) Ders aleti olarak kullanılan demir
tutanak ve cetveller birleştirilir ve ilgili
baş eşyanın hesap işleri.
mutemetler tarafından hep birlikte imzala
nır. Bu tutanak ve cetvelleri müdür onayla
c) Kitap işlerini düzenle yürütür.
yarak vaktinde Bakanlığa ayniyat sayman
Bu bölümlerden her biri birden fazla
lığına gönderir.
ayniyat mütemedinin sorumluluğuna verile
mez. Bu kısımlara birden ziyade
memur
Madde 41 — Okul gündüzlü ise “ kul
verildiği takdirde bunlardan biri ayniyat
lanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler” def
mutemedi görevini yapar. Öbürleri de buna
teri tutulur. Bu defter ayniyat yönetmeliği
yardım eder.
ne bağlı 16 numaralı defter örneğine göre
Madde 35 — Ayniyat mutemedi bulun
düzenlenir. Harcamaları fazla olan atelye
madığı takdirde bu görev okul müdürünün
lerde bunların müfredatım kontrol etmek
uygun göreceği bir yönetim veya kâtip, he
üzere yardımcı defterler kullanılır.
sap memuru tarafından yürütülür.
Madde 42 — “ Kullanılan ve yoğaltılan
Madde 36 — Okulda “ Ayniyat Yönet
meliği” ne göre tutulması gereken demir

eşya ve gereçler” defterinde her eşya ve
gereç için karşılıklı iki sayfa ayrılır. Bu
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sayfalardan birine giren, öbürüne çıkan eş
ya ve gereçler yazılır. Bir cinsten olan eş
ya ve gereçlerin fiatları değişik olsabile,
giren eşya sahifesine kayıt ve kendi değer
leri üzerinden çıkarılır.
Madde 43 — Kullanılan ve yoğaltılan
eşya ve gereçler defterinde girenlere esas
olan nrüsbit kâğıtlar; faturalar, sayım ve
devir tutanakları, merkezden ve bir depo
veya basımevinden gönderilen eşya ve ge
reçler için gönderme pusulaları, tezkereler
veya bunların onanmış örnekleridir. Çıkar
maya esas olan müsbit kâğıtlar ise eşya
ve gereçlerle ilgili atelye şefleri, öğretmen
ler, müdür yardımcıları ve dahiliye şefinin
isteme fişleri harcama yerini gösteren te
sellüm tutanaklarını, kayıt edilen veya sa
yımdan noksan çıkan veyahut dikkatsiz
likle kınlan, dökülen eşya ve gereçler için
de bunların ödendiğine dair yazılar kaydı
nın silinmesi veya yokolmuş sayılmasına
dair raporlardır.
Madde 44 — 42. maddede açıklanan “ Kul
lanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler” def
terindeki eşya ve gereçler her bütçe yılı
sonunda demirbaş eşya ve gereçler sayım
komisyonu tarafından sayılarak kararlaştınlır. Fazla veya noksan çıkacak eşya ile
yok edilen ve kayybedilen veya ne maksat
la alınmış ise ondan başka yere harcanan
eşya ve gereçler hakkında “ Ayniyat Yö
netmeliği” hükümleri uygulanır.
Madde 45 — Ayniyat mutemetleri, ka
za ve diğer sebeplerle kırılan veya kaybo
lan eşya hakkında ders yılı sonunu beklemiyerek gereken işlemi günü gününe ya
parlar.
Madde 46 — Ayniyat mutemetliği gö
revini yapan memur, öğretmen veya müdür
yardımcıları okuldan ayrıldıkları takdirde
bu görevlerini ve üzerlerinde bulunan eş
yayı ardıllarına, ardılları yoksa sayım, mu
ayene komisyonuna bu komisyonun toplan
ması da mümkün görülmezse kurulacak üç
kişilik geçici bir komisyona derir ve teslim
etmeye mecburdurlar. Derir ve teslim yap
mayan memura maaş ilmühaberi verilemez;
mutemetlerin ölümü halinde durum muaye
ne demirbaş eşya kontrol komisyonunca
saptanarak yeni mutemete derir ve teslim
edilir.
Madde 47 — Okulun demirbaş eşya
ve gereçleri Bakanlığın emri olmadıkça ge
çici dahi olsa başka bir şahsa ve daireye
verilmez. Okul sınırlan dışına çıkarılamaz.
Okul kitaplığındaki kitaplar okulca özel bir
yönetmeliğe göre öğretmen ve öğrencilere
verilebilir.
Madde 48 Okul eşyası, okul sınırları
içerisinde de olsa özel konutlarda kullanı
lamaz. Müdür evinin veya ev olarak kul
lanılmak üzere ayrılan bölüm demirbaş eş
yası müdür tarafından tesellüm ve ardılı
na usulüne göre devredilir. Yeni müdürün
burada oturması ve ailesi için lüzumlu olan
okul eşyasım buraya taşıması Bakanlığın
iznine bağlıdır.
Ders araçları ve kitaplık:
Madde 49 — Müdür, okula ait ders
araçlarını ıslak, toz ve başka etkilerden
korunmak için gereken tedbirleri alır ve öğ
retimde faydalanmalarını mümkün kılacak
yeri sağlar. Aynı zamanda bu araçların
korunması için ilgilileri yakından kovuştu-
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rur ve öğretmenlerin bu araçlardan at el ye
li rinde faydalanmalarını düzene koyar.
Madde 50 — Ders araçlarının korun
ması, iyi kullanılması, öğrencilerin bu araç
lardan faydalanmaları, atelye öğretmenle
rine ait bir görevdir. Okulda aynı ihtisas
sahasında çalışan öğretmenler arasında iş
birliği yapmaları, atelye ve araçlardan fay
dalanma işlerini bir plâna bağlamaları ge
rektir. Ayrıca bir memur bulunmadığı tak
dirde Müdür bu öğretmenlerden birini ay
niyat mutemet! seçerek eşyayı kendisine
teslim eder. Bu öğretmen, kırılan ve her
hangi bir sebeple yokolan araçları ödemekle
yükümlüdür.
Madde 51 — Ders araçları memur ve
mutemedinin ödevleri şunlardır:
a)
Kendisine teslim edilen ders araç
ları ve atelye gereçlerini korumak, bu araç
ve gereçlerin saklandığı yerlerin düzenini
ve temizliğini sağlamak.
!b) Öğretmenlerin istedikleri araç ve
gereçleri belli zamanda ve lüzum gösterilen
yerlerde bulundurmak veya vermek, gerek
tiği zaman öğretmenlerden teslim almak.
c) “ Ayniyat yönetmeliği” hükümlerine
uygun olarak ders araç ve gereçleri ayniyat
mutemetliği ödevini yapmak ve bunların
demirbaş eşya defterini tutmaktır.
d) Okulun ayrıca döner sermaye mute
medi yoksa sipariş atölyesine döner ser
mayeden sağlanan ve Bakanlıktan gönde
rilen bütün ders araç ve gereçlerini ayniyat
mutemetliği görevini yapmak ve bunların
demirbaş eşya ve ders araçları ile ilgili def
terleri tutmak.
Madde 52 — Kitaplık memurunun ve
ayniyat mutemedinin ödevleri şunlardır:
a) Ayniyat talimatnamesi hükümlerine
uygun kitaplık ayniyat mutemetliği ödevini
yapmak ve kitaplık demirbaş eşya esas def
terini tutmak.
b) Okulun döner sermaye mutemedi
ve depo memuru yoksa sipariş atölyesine
döner sermayeden sağlanan veya Bakanlık
tan gönderilen model, dergi ve kitapların
ayniyat yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak kitaplık demirbaş eşya esas defteri
ni tutmak.
c) Kitaplık demirbaş eşya esas defte
rinden başka kitapların bilgi bölümlerine
göre ayrılmış defterini ve kitapların yazar
adlarına göre fişlerini düzenlemek.
d) Kitaplık dışında okumak üzere ki
tap ıstiyen öğretmen ve öğrencilere okulca
hazırlanacak özel bir yönetmeliğe göre ki
tap verme ve geri alma işini yürütmek.
Madde 53 — Okul kadrosunda kitaplık
memuru bulunmadığı
takdirde bu görev
öğretmenler kuru .unun seçeceği öğretmen
tarafından yürütülür. Bu öğretmene öğren
cilerin kendi aralarından seçecekleri lüzu
mu kadar öğrenciden kurulan bir kol yar
dım eder.
Hizmetliler:
Madde 54 — Okul hizmetlilerin seçi
minde ve çalışmalarında şu esaslar gözönünde bulundurulur:
a) Okula alınacak hizmetlilerin ahlâk
lı, hastalıksız olmaları ve okuyup yazma
bilmeleri şarttır.
b) Hizmetlilerden görevine özürsüz
olarak gelmiyenlerin gündelikleri verilmez.
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Görerini iyi
yapmıyan
hizmetlilere
evelâ
ihtar
yapılır.
Savsaması
veya
tembelliği
devam
eden
hizmetlilerin
bir gündelikten 15 günlüğe kadar gün
delikleri kesilir. Bu gibiler lüzumu ha
linde işden çıkarılır.
Kesilen gündelikler
usulune göre mal sandığına yatırılır.
c) Hizmetliler
okulda
bulundukları
müddetçe sık sık okul hekimi tarafından
muayene edilir.
Satın alma, muayene ve tesellüm işleri
komisyonları:
Madde 55 — Artırma eksiltme ve ihale
kanunu gereğince satın alma komisyonları
şu suretle kurulur:
a) Öğretim yılı başında öğretmenler
kurulu tarafından satmalma komisyonuna
seçilecek öğretmenler bir yıl içinde bu gö
revi yapmak üzere vazifelendirilirler.
b) Satın alma komisyonu ilgili müdür
yardımcısının başkanlığı altında sorumlu
saymandan ve kurulca seçilecek iki öğret
menden teşekkül eder.
c) îş, Bayındırlık ve Fen İşlerine ait
olduğu takdirde bu komisyonlara bir fen
memuru da üye olarak girer.
d) Yukarıda gösterilen satın alma ko
misyonları, arttırma, eksiltme ve ihale ka
nun ve yönetmeliği ile umumi muhasebe
kanunu ve ayniyat yönetmeliği hükümleri
gereğince iş görür.
c) Döner sermaye hesabına yapılacak
satın almalar 2490 sayılı artırma eksiltme
ve ihale kanununa tabi olmadığından ayni
yat yönetmeliğine göre muamele yapılır.
Madde 56 — Kız Teknik Öğretim Ol
gunlaşma Enstitüsünde müdürün seçeceği
bir müdür yardımcısının başkanlığı altında
«öğretmenler kumlu tarafından bir yıl için
seçilen iki öğretmenle dahiliye şefi ve iş^e
ilgili ayniyat mutemedinden kurulan bir mu
ayene, teslim alma ve sayım komisyonu bu
lunur. Komisyon usulüne uygun olarak sa
tın alman eşya ve gereçleri şartlaşma ve
sözleşmelere göre muamelelerini yaparak
bu eşya ve gereçleri gereğine göre kabul
eder veya geri çevirir. Bu komisyon aynı
zamanda ayniyat yönetmeliği hükümlerine
göre her bütçe yılı sonunda demirbaş ile
kullanılmaya yarayan eşya" ve gereçlerin
sayım ve kontrolüne ait işleri dee yapar.
Komisyonun muayene ve teslim alma işle
rine ait kararlar okul müdürü tarafından
onanır.
Sağlık İşleri:
Okul ve pansiyon hekiminin görevleri:
Madde 57 — Okul hekimi her öğretim
yılı başında okula yeni giren öğrencilerin
muayenesini yaparak okula devam etmele
rine engel hastalığı olanları ayırır.
Madde 58 — Okul hekimi her öğretim
yılı içinde bütün öğrencileri birer birer mu
ayeneden geçirerek sonuçlarını her birinin
dosyalarındaki sağlık sayfalarına
yazar.
Sağlık durumları bakımı gerektiren öğren
cileri ayırarak bir listesini müdürlüğe ve
rir.
Madde 59 — Prevantoryum ve sana
toryuma gönderilmeleri gereken öğrencile
rin raporlarını düzenliyerek okul müdür
lüğüne verir.
Made 60 — Hekim, okul müdürünün
belli edeceği saatte okula gelerek
okul
idaresi tarafından muayeneye gönderilen
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öğretmen, memur, öğrenci ve hizmetlileri
muayene ederek durumlarını bir deftere
yazar ve her biri hakkında gereken
tedbirleri alır. Okul müdürünün gösterece
ği lüzum üzerine memur ve öğretmenleri
evlerinde yoklar.
Madde 61 — Okul hekimi, okulun re
vir ve eczanesini idare eder, lâzım olan
ilâçların daimî okulda bulundurulma sim
sağlar, bundan başka okulun atelye, ye
mekhane ve başka kısımlarını sağlık bakı
mından sık sık yoklayarak alınmasını ge
rekli gördüğü tedbirleri okul müdürüne bil
dirir. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulan öğ
rencilerin öbür öğrenciler arasında bulun
malarında sağlık bakımından bir sakınca
olmadığını bildiren bir rapor getirmedikçe
ve okul hekimi tarafından
görülmedikçe
okula devam ettirilemez.
Madde 62 — Öğretmen, memur ve hiz
metlilerin hafif hastalıkları dolayısiyle ken
di evlerinde dinlenmeleri uygundur. Ancak
bu gibilerin öğrenciye ait yerlerde yatırıl
maları yasaktır. Bir haftadan fazla süren
ateşli hastalıklarla bulaşıcı
hastalıklara
tutulanların okul dışında sağıtılmaları ge
rekir.
Madde 63 — Okul ve çevrede bulaşıcı
ve salgın hastalıklar çıkarsa o yerin sağlık
makamlarının verecekleri karara göre ve
belli edilen süre içinde okul tatil
edilir.
Okul hekimi bu takdirde okul için alınacak
tedbirleri alır ve uygular. Okul içinde sal
gın bir hastalık çıktığı takdirde okul he
kimi alınması gereken sağlık tedbirlerini
okul müdürüne bildirir.
Madde 64 — Okul hekimi öğretim yılı
sonunda okul genel sağlık durumu ile bu
alandaki ihtiyaçları öğretim yılı içinde öğ
renciler arasında çıkan hastalıklarla alı
nan tedbirin öğrencilerin genel olarak sağ
lık durumları ile bu husustaki alınması ge
reken önlemleri açıklayan bir rapor düzen
liyerek okul müdürüne verir. Bu raporun
bir örneği okul genel raporu ile birlikte
Bakanlığa gönderilir.
Madde 65 — Okulda ecza dolabı has
tabakıcı bulunmadığı takdirde revir ve eczanaye ait işleri okul hekiminin yönetimi
altında okul müdürlüğünce uygun göirile
cek bir memur yapar.
Madde 66 — Okulun bir doktoru ve
muayene odası olması şarttır.
Atelye şefleri:
Madde 67 — Atelye şefi öğretmenlikle
ilgili görevleri dışında kendisine teslim edi
len atelyenin bütün işlerini, kanun, yönet
melik ve emirlere göre yürütür.
Madde 68 — Atelyevi ilgilendiren bütün
işlerden, olaylardan, atelye makina ve her
türlü ders araçlarının korunma ve kullanıl
masından öğrencilerin yetişmesinden birin
ci derecede sorumludur.
Madde 69 — Atelye şefi her yıl çalış
malara başlamadan önce atelye öğretmen
leri arasında bir işbölümü plânı hazırlar
ve bunu okul müdürüne verir. Bu plânda
atelye öğretmenlerinin hangi işlerle dahayakmdan ilgilenecekleri, ne gibi işler ya
pacakları ve koğuşıturacaklan belirtilir.
Yıl içinde her hangi bir sebeyle plânda bir
değşiklik olursa onuda
zamanında okul
müdürüne bildirir.
Madde 70 — Öğretmenler tarafından
öğrencilere verilen işler üzerinden
yeter
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derecede titizlik gösterip göstermediklerini
ve bunların verilen süre içinde yapılıp ya
pılmadıklarını izler.

Madde 82 — Müşteri ile yakın tema
sını ve mezuniyet zamanına yakın prova
yetkisi vererek daha iyi yetişmelerini sağ
lar.

Madde 71 — İşlerin zamanında veril
mesini ve bitirmesini sağlar. Gerekli mal
zeme, türlü model ve ders
vasıtalarının
hazırlıklarını zamanında yapar.
Madde 72 — Atelyede bulunan demir
başlar için bir yardımcı demirbaş eşya def
teri tutar.
Madde 73 — Atelye öğretmeni tarafın
dan yapılan günlük öğrenci yoklamalarını
paraf ederek ilgili memura yollar. Atelye
şefi her öğretim yılı sonunda o yıla ait
atelye çalışmalarım, Öğretim ve
Eğitim
durumunu o atelyenin yeni yıla ait
isteklerini bir raporla okul müdürüne bil
di lir.
Madde 74 — Atelye şefi beraberinde
çalıştığı öğretmen hakkında okul müdürü
nün dolduracağı talim siciline esas teşkil
edecek kanaatini yazılı olarak müdüre ve
rir.
Madde 75 — Atelye şefleri her ders
yılı sonunda atölyelerindeki öğretmenlerin
de iştirakiyle öğrencilerin her biri hakkın
da bir değerlendirme fişi hazırlar. Ve bun
ları okul idaresine teslim eder.
Madde 76 — Atelye şefi döner serma
ye talimatnamesi
gereğince kabul edilen
siparişlerin modellerini, sipariş şartlaşma
sını, maliyet hesaplarını mamul eşya pusu
lalarını, aylık ve yıllık cetvellerle atelye
envanterini ve bunlarla ilgili defter ve bel
gelerini tutmak zorundadır.
Madde 77 — Atelye şefi, hesap ayni
yat ve yazı işleri için sorumu kendisine
ait olmak, müdür muvafakatini almak şartiyle atelyelerdeki
öğretmenlerden, birini
kendisine yardımcı olmak üzere seçer.
Madde 78 — Her sene başında bütün
atelyeler yeni öğretim yılı için fiat ayar
laması yapar. Bu teklifler öğretmenler ku
mlunda incelenir ve yeni fiatlar kurulca
tesbit edilir.
Öğretmenler:
Madde 79 — Öğretmenler kendilerine
verilen dersleri okuturlar. Bunlara ait uy
gulama, deney ve incelemeleri
yaparlar.
Atelye çalışmalarında derslerinin gerektir
diği işleri yaptırarak öğretirler. Dersleri
ile ilgili metod ve bilgileri verirler. Ders
ler dışında okulun eğitim, öğretim ve yöne
tim işlerine de katılmak; kanun, yönetme
lik ve emirlerle belli edilen ödevleri yap
makla yükümlüdürler.
Öğretmenlerden, öğrencilerini yetiştir
mek hususunda her fırsattan faydalanmala±ı, öğrencilerine öğretim işlerinde iyi bir
yardımcı, eğitim işlerinde iyi bir örnek ol
maları istenir.
Her
Öğretim yılı başında ders pro
gram.aımın aylara dağıltılmasmı gösterir
bir pıân hazırlıyarak derslere başlamadan
önce okul müdürüne verirler.
Madde 80 — Öğretmen, öğrencilerine
program ve yönetmeliğin gerekli hususlai’i ve yapılan işler hakkında bilgi verir.
Yaptırılan işin aidiyeti, kumaş eşantiyonu,
kumaşın özellikleri, fiatı, işçilik ve iş za
manı ile ilgili birer defter tutturur.
Madde 81 — Öğrencileri iş ve birer
ateyle sahibi yapmak için gerekli tedbir
leri alır.

Madde 83 — Bütün öğlencilere mali
yet hesabı öğretilir.
-

Madde 84 — Öğretmenler öğlencilerini
kendi kendine iş yapabilecek hale gelmele
ri için mümkün olan her fırsattan fayda
lanmalı onlara fedakârlık ve çalışkanlık
örneği olmalıdırlar.
Madde 85 — Atelye öğretmenleri hazır
lık zilinde öğrenci ile birlikte atelyeye gir
mek ve dersin bitiminde bütün iş ve eşya
ların yerleştirilmesini müteakip öğrenciler
den sonra atölyeyi terk etmek zorundadır.
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Madde 90 — Öğretmenlerin yönetim
işlerindeki görevleri şunlardır:
a) öğretim yılı içinde veya sonunda
yapılacak moda geçidi, sergi gibi toplu ça
lışmayı gerektiren işlerde kendisine düşen
ödevi yapmak.
Madde 91 — Tebliğler Dergisini mun
tazam okumak ve son sayfadaki yeri imza
lamak.
Madde 92 — Öğretmenler 15 Eylül de
Enstitüye gelerek hizmete hazır oldukları
nı bildirmek zorundadırlar. Öğretmenler bu
tarihte görevleri başında
bulunmadıkları
takdirde özürlerini usulüne göre Enstitü
idaresine bildirmeye mecburdurlar.

Madde 93 — Okulun açılmak tarihinde
ve öğretim yılı içinde hastalık veya önem
li bir özürden ötürü görevine gelmiyen öğ
a)
Öğrencilerin bilgi, maharet ve gör retmenler özürlerini üç gün içinde haber
gülerini arttırmak için sergileri, geçitleri
vermek zorundadırlar. Süresi içinde özünü
piyasanın tanınmış atölyelerini ve konfek
nü bildirmeyenler hakkında kanun hüküm
siyon üzerinde çalışan atölyeleri, müzeleri
leri uygulanır.
Öğretmenler bir günden
gezdirerek incelemeler yaptırır.
fazla tedavi ve dinlenmeyi gerektiren has
ib) Eski eserleri, el işlemeleri, mahalli
talıklarda özürlerini raporlar belgelemek
kıyafetleri ,süs eşyalarını öğrencilerle bir
ve bir günlük olan hastalıklarını da yazı
likte inceliyerek yeni eserler meydana ge
veya telefonla okul müdürlüğüne bildirmek
tirmek yolunda çalışır.
yükümündedirler. Bir öğretim yılında bu
hal
3 defadan fazla olursa rapor istenir.
c) Öğlencilerin kişisel buluşlarını tat
Öğretmenlerin alacakları hastalık raporla
bik edebilmeleri için zemin hazırlamak ve
rında 485 sayılı Tebliğler Dergisinde Mü
mevzuda iyi bir rehber olur.
dürler Komisyonunun 19-4-1948 tarih ve
d) Öğretmenler kendi atölyelerindeki
85 sayılı yazısiyle yayınlanan tamim hü
öğrenciler arasında işbölümü yapar. Her
kümlerini gözönünde tutarak hareket et
bakımdan kabiliyetli bir veya iki öğrenciyi
meleri ve işlem yapmaları gerekir.
kendisine yardımcı olmak üzere seçer. Atel
yenin temizlik ve intizamı, ders araçlarının
Madde 94 — Atelye şef ve öğretmen
bakımı ve korunması bu öğrenciler tarafın
lerinin devamım kontrol edebilmek için gi
dan da izlenir.
riş ve çıkış saatlerini tesbit eden bir imza
defteri
tutulması lâzımdır.
e) Öğrenciyi müşteri ile temas ettire
Madde 8 6 — Öğretmenlerin öğretim
ve eğitim işlerindeki görevleri şunlardır:

rek onlarda iyi
insan
münasebetlerine,
müşteriye hitap ve ikna etme, müş
teriye karşı sorumlu olma hissini geliştirir.
f) Öğretim yılı içinde
tertiplenecek
sergi, geçit gibi toplu çalışmalarını sağlar.
g) Öğretmenler memleket çevresindeki
ve yabancı memleketteki sanat hareketleri
ni takip ederek öğrencilerini faydalandır
makla görevlidirler.
Madde 87 — Öğretmenler kendi atöl
yeleri içinde daima nöbet tutarlar. Birden
fazla öğretmen olduğu takdirde nöbeti ara
larında bölüşürler.
Madde 8 8 — Okulun günlük nöbetleri
okulun bünyesine göre ayarlanır. Nöbet
günlük çalışmalardan 15 dakika önce baş
lar 15 dakika sonra biter.
Madde 89 — Öğretmenlikteki kıdemi
25 yılı geçen öğretmenler eğer kendileri
isterlerse atelye nöbet
görevinden muaf
tutulur.
Nöbetçi öğretmenin

görevleri şunlar

dır:
a) Kışm, sabahlan
(Okul sobalı ise
sobaların yakılıp yakınmadığını, akşamları
ateşlerinin söndürülüp söndüıülm ediğini)
atelye temizliğinin iri yapılıp yapılmadığını
kontrol etmek, eksikler varsa ilgili kimse
lerin dikkatini çekmek, atelyenin düzenini
sağlamak ve öğrencilere çalışma yerlerinin
temiz ve düzenli bırakma alışkanlığını ver
mek.
b) Atelyedeki ütülerin prizlerde veya
sıcak olarak yerde bırakılıp bırakılmadığı
nın, havagazı musluklarının iyice kapatıl
mış olup olmadığına ayrıca dikkat etmek.

Madde 95 — Öğretmenler öğretim yılı
sonundan yeni öğretim yılı başına kadar
adreslerini okul idaresine bildirmek şartiyle izinlidirler. İzinlerini yurt içinde istedik
leri yerlerde geçirebilirler. Yabancı memle
ketlere gideceklerin Bakanlıktan izin alma
ları şarttır.
Madde 96 — Öğretmenler kanun ve
yönetmeliklerle bildirilen ve okul müdürü
nün daveti üzerine yapılan
toplantılarda
bulunmak zaruretindedirler. Toplantıda bu
lunmayan öğretmenler hakkında derslerde
bulunmayan öğretmenler
hakkmdaki hü
kümler uygulanır.
Madde 97 — Öğretmenler atelyelerine
ait ders araçlarını, eşya ve gereçlerini ko
rumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı
vermekle ödevlidirler.
Madde 98 — Olgunlaşma
Enstitüsü
şef ve öğretmenleri hariçte şahsi atelye
açamaz. Açanlar
hakkında kanuni işlem
yapılır.
Öğretmenler Kurulu ve Grup Öğretmenleri
Toplantıları
Madde 99 — Öğretmenler kumlu mü
dürün başkanlığında okulun atelye şefleri
müdür
yardımcıları ve öğretmenleri ile,
öğretmenlik görevini yapmakta olan usta
ve uzmanlarda
meydana gelir. Müdürün
bulunmadığı zamanlarda kumla müdür yar
dımcılarından biri başkanlık eder. Öğret
menler Kumlu biri öğretim yılı başında
olmak üzere müdürün lüzum göstereceği
tarihlerde en az üç defa toplantı yapar.
Madde 100 — Öğretmenler kurulunda
okulun eğitim, öğretim işleri ve Bakanlığın
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bildireceği konular üzerinde görüşmeler
yapılır.
Madde 101 — Aynı branşdan birbirleriyle ilgili öğretmen ve atelye şeflerinin
ihtiyaç karşısında zümre toplantıları yap
maları lüzumlu ve faydalıdır.
Madde 102 — Öğretmenler Kurulu icabettiği zaman yeni öğrenci almaya, çalış
tırmaya, aynı zamanda uzaklaştırılması ge
reken öğrencileri disiplin kuruluna havale
etmek için teklifte bulunmaya yetkilidir.
İş ve Tatil Günleri Günlük Çalışma Pro
gramı
Madde 103 — Kız Teknik
Öğretim
Olgunlaşma Enstitüsünde atelye çalışma
larına Ekimin birinci günü
başlanır. Bu
tarih resmî tatil gününe
rastlarsa mü
teakip gün başlar. Çalışmalara 30 Hazi
randa son verilir.
Madde 104 — Olgunlaşma Enstitüsü
atelye şef ve öğretmenleri 15 Eylül de oku
la gelerek atölyeleriyle ilgili hazırlıkları
yapmakla yükümlüdürler.
-Madde 105 — Kız Teknik Öğretim Ol
gunlaşma Enstitüsünde atelye çalışmaları
öğleden evvel ve sonra olmak üzere iki bö
lümde yapılır.
Madde 106 — Haftada 44 saat olmak
üzere öğretim yapılır. Çarşamba günü öğ
leden sonra 4 saat serbest çalışma ile ge
çirilir.
Madde 107 — Yaz tatili dışında okulun
ara verme günleri şunlardır:
a) Haftanm resmi ara verme günleri.
b) Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim öğ
leden sonra başlamak üzere 31 ekim saba
hına kadar.
c) Yılbaşı: Her yıl Ocak ayının birinci
günü.
d) Ulusal egemenlik bayramı: 22 Ni
san öğleden sonra 23 Nisan günü.
e) Bahar Bayramı Mayıs’m 1. günü.
f ) Gençlik Bayramı: 19 Mayıs günü.
g) Zafer Bayramı: 30 Ağustos günü.
h) Şeker Bayramı: Üç gün.
i) Kurban Bayramı: 4 gün.
j) Mahalli Kurtuluş günü.
Madde 108 — Ara verme tatili: 1 Şu
bat sabahından 16 Şubat sabahına kadar
sürer.
Madde 109 — Okulun bulunduğu yerde
veya okulda bulaşıcı hastalık çıktığı, sağ
lık bakımından başka bir mecburiyet görül
düğü takdirde ilgili sağlık makamlarının
gösterecekleri lüzum ve verecekleri karar
üzerine okulda çalışmaya ara verilir. Bu
durum telgrafla Bakanlığa bildirilir.
Madde 110 — Yukarıda sayılı sebepler
ve haller dışında okul hiç bir surette tatil
edilmez.
Madde 111 — Sabah mesaiye başlama
ve akşam bitirme saatleri enstitünün bu
lunduğu çevrenin icaplarına uyularak okul
idaresi ve atelye şeflerinin iştirakiyle ya
pılacak bir topîandıda tesbit edilir ve Ba
kanlığa bildirilir.
Okulun Eğitim Çalışmaları ve Disiplin
İşleri
Madde 112 — Okul müdürü, müdür
yardımcıları, atelye şefleri ve öğretmenler
öğrencilerini doğrudan doğruya iş hayatına
hazırlamak, serbest iş hayatının bütün icap
larına göre disiplinli bir çalışma alışkan
lığı vermek için tedbirler almakla yüküm
lüdür.
Madde 113 — Okulun bu amaçlara va
rabilmesi için okul içinde ve öğrenciler ara
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sında eğitim kollan kurulur.
Kurulacak
kollara örnek olarak şunlar sayılabilir.
a) Disiplin ve muaşeret adabı kolu.
b) Temizlik ve sağlık kolu.
c) Kızılay gençlik kolu.
d) İnceleme, araştırma ve tanıtma ko
lu.
e) Ticari işleri geliştirme kolu .
Madde 114 — Kolların sayı ve cinsi
enstitülerin
ihtiyaçlarına göre ayarlanır.
Kollann çalışmalarına ait özel yönetmelik
ler öğrenciler tarafından hazırlanarak öğ
retmenler kurulunca incelenir ve onanır.
Madde 115 — Kolların başkanları ge
rektikçe müdür yardımcısının
başkanlığı
altında toplanarak aralarındaki işbirliği ve
düzenli çalışmaları hakkında izahat verir
ler.
Kayıt ve Kabul Okuldan Çıkma ve Okulu
Bitirme, Kayıt ve Silme ve Belgeler
Madde 116 — Okula kayıtlı öğrenciler,
15 Eylül 22 Eylül arasında kayıtlarım ye
niletmeyen öğrenciler okulu terketmiş sayı
lırlar. Yeni öğrenci kaydına 15 Eylül de
başlanır. Aday olarak kaydedilmiş öğren
cilerin sayıları okulun öğrenci
ihtiyacım
aşdığı takdirde giriş imtihanı açılan. İm
tihanlar öğrencilerin girecekleri sanat dal
larına göre okul müdürünün başkanlığında
kurulacak ilgili öğretmenlerde müteşekkil
komisyonlar huzurunda Eylül ajanın son
haftası içinde yapılır. Okula yeni yazılmak
istiyenlerden kayıt ve kabul zamanlarında
başvurmıyanlar en geç bir ay sonraya ka
dar özürleri okul idaresince kabul edildiği
veya yer bulduğu takdirde okula alınabilir
ler. Bunlar için de okul idaresinin lüzum
göreceği tarihlerde yapılır.
Madde 117 — Olgunlaşma Enstitüsüne
alınacak öğrencilerde aranacak şartlar şun
lardır:
a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol
mak.
b) Kız Enstitüsünden mezun olmak ve
ya Olgunlaşma Enstitüsünde takip edeceği
sanat dalı için Akşam Kız Sanat Okulunun
aynı sanat dalından belge almış bulunmak.
c) Giriş imtihanını kazanmış olmak.
d) Nişanlı veya evli olanlar alınabilir.
Kayıt Belgeleri
a) Kız Enstitüsüne ait diploma veya
Akşam Kız Sanat Okulu belgesi (diploma
veya belgenin sureti Olgunlaşma Enstitüsü
idaresi tarafından alıkonulup aslı geri ve
rilir.)
b) Nüfus kimlik cüzdanı (kopyesi Ens
titü idaresince alınır, aslı geri verilir.)
c) 6 adet (4,5X6) ebadında cepheden
çekilmiş fotoğraf.
d) 6 adet pullu ve öğrencinin adresi
yazılmış zarf.
e) Çiçek aşısı ve sağlık raporu (yeni
tarihli)
f ) Namzetler daha evvelki senelerde
okulu bitirmiş iseler muhtarlıktan iyi hal
kâğıdı istenir. 18 yaşından küçük olan öğ
renciden veli istenir.
Madde 118 — Yabancı uyruğunda bu
lunanlar Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma
Enstitüsüne kayıt edilmek istedikleri tak
dirde Bakanlığa dilekçe verirler. Bu gibi
ler gerekli şartlan haiz oldukları takdirde
Bakanlıkça verilecek emre göre işlem ya
pılır.
Madde 119 — Devamlı olarak üç gün
den fazla devamsızlığı görülen hasta öğ
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renci için rapor istenir. Ailesi hasta öğren
ciye 15 güne kadar mazeret teskeresi mu
kabilinde izin verilir.
Öğrenim Belgeleri
Madde 120 — Öğrenim yılı sonunda
atelye şefi öğrencilerin çalışmalarını (ekli
1 No. lu cetvele göre) değerlendirerek okul
idaresine verir.
Madde 121 — Kız Teknik Öğretim Ol
gunlaşma Enstitüsünde 2 yıllık atelye ça
lışmalarını başarı ile bitiren öğrenciye Kız
Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü bel
gesi verilir. Bu belgeler okulun bağlı bu
lunduğu Millî Eğitim Müdürlüğünce ona
nır.
Madde 122 — Okuldan ayrılmak iste
yen öğrenciler okul idaresine nakil sebebi
ni bildiren bir yazı getirmeye mecburdurlar.
Okul idaresi ileri sürülen nakil sebebini uy
gun görürse öğrencinin durumunu bildiren
tasdikli bir belge verilir. Okul idaresi baş
vurma gününden itibaren en çok iki gün
içinde ayrılmak isteyen öğrencinin belgesi
ni vermek zorundadır.)
Bir olgunlaşma
enstitüsünde diğerine nakil belgesiyle ge
len öğrencinin kaydı yapılır.
Madde 123 — Okulun aday defterine
yazılıp henüz kaydını tamamlamamış olan
lardan okuldan ayrılmak isteyenlerin aday
defterindeki bölümü imza ettirdikten sonra
kayıt evrakı geri verilir.
Madde 124 — Okuldan verilen belgeyi
kayıp edenler durumu bir gazete ile ilân
ederler ve bu gazete nüshasını bir dilekçe
ye bağlıyarak okul idaresine baş vururlar.
Okul idaresi okuldaki kayıtlara göre ilgi
linin öğrenim durumunu dilekçesine yazar
ve fotoğrafını da yapıştırmak suretiyle
onayarak sahibine verir ve keyfiyeti öğren
cinin kütüğüne işler.
Madde 125 — Basılı her türlü belge
ler el yazısı ile ve bozulmaz mürekkeple
doldurulur. Belgeler kazmtısız ve silintisiz
olarak düzenlenir.
Defterler, Cetveller, Dosyalar
Madde 126 — Kız Teknik öğretim Ol
gunlaşma Enstitüsünde tutulması gereken
defterler, dosyalar ve cetveller şunlardır:
1 — Öğrenci aday defteri
2 — Künye defteri
8 — Öğrenci yoklama defteri
4 — Bitirme belgesi defteri
5 — Disiplin kumlu karar defteri
6 — Teftiş defteri
7 — Demirbaş eşya defteri
8 — Demirbaş eşya yardımcı defteri
9 — Kullanılmağa ve yoğaltılmağa ya
rayan eşya ve gereçler defteri
10 — Kitaplık demirbaş defteri
1 1 — Memur ve öğretmenler sicil def
teri
1 2 — öğretm en ve memurlar devam
defteri
13 — ödenek ve gider defteri
14 — Aylık ve ücretler, gerçekleştirme
ve ödeme defteri
15 — Avans defteri
16 — Senet defteri
17 — Hizmetliler defteri
18 — Gelen giden yazıların kayıt def
teri
1 9 — Gurup toplantılarında görüşülen
konuların kaydına yarayan defter
20 — Depo defteri
21 — Ambar defteri — okul yatılı ise
22 — Ambar kontrol defteri — okul
yatılı ise

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
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Cetvel ve Dosyalar
— Öğrenci dosyaları
— Giriş imtihanı not cetvelleri
— Belge suretleri dosyası
— Öğretmen kurulu tutanakları
— Öğretmen dosyalan
6 — Aylık ve ücret bordrolarının onan
mış örnekleri dosyası
7 — Harcamaların müsbit kâğıtları
(aslı ve örnekleri)
8 — Demirbaştan düşülen eşyaya ait
müsbit kâğıtlar tutanakları
9 — Kullanılan veya yoğaltılan eşya
ve gereçlerin girme ve çıkmasına ait müs
bit kâğıtlar dosyası
10 — Okula gelen ve okuldan giden
yazıların dasyalan
1 1 — Gizli yazı dosyası
12 — Seferberlik dosyası
13 — Satın alma işlerine ait karar
dosyası
14 — Gider gerçekleştirme ve ödeme
cetvelleri örnekleri dosyası
15 — Demirbaş eşya ve gereçlerin sa
yım ve devir tutanakları ve demirbaş eşya
icmal listesi
16 — Günlük sınıf yoklama fişleri dos
yası
17 — Öğrenci izin kâğıdı dosyası
1

2
3
4
5

18 — Okula gelmiyen öğrencilerin ve
lilerine gönderilecek yazı dosyası
19 — Kitaplık okuma karnelerine ait
dosya

20 — Günlük imza fişleri dosyası
21 — Günlük nöbet fişleri dosyası
Bütün defterlerle cetvel ve dosyaların
kazıritısız ve silintisiz bulunması şarttır.
Madde 127 — Döner sermaye ile ilgili
olarak 3423 sayılı kanuna bağlı yönetme
likte belirtilen defterler tutulur.
Madde 128 — İstatistik Genel Müdür
lüğüne gönderilecek istatistikler:
Millî Eğitim
Bakanlığı ve İstatistik
Genel Müdürlüğüne gerekli görülecek ista
tistikler belirtilen zamanlarda gönderilir.
Çeşitli Maddeler
Madde 129 — Enstitüde türlü maksat
larla yapılacak toplantılar ve komisyonlar
mesai saatleri dışında yapılır.
Madde 130 — Enstitü kapısı müdürün
belli edeceği saatte açılır ve kapanır. Ça
lışma saatlerinin dışında müdürün görev
lendireceği sorumlu kimsenin izni olmadık
ça kapı kimseye açılmaz. Enstitüde gece
leri gece nöbetçisi kalır.
Madde 131 — Enstitünün memur ve
öğretmenleri elverişli yer olduğu takdirde
Bakanlığın izni ile Enstitüde yatabilirler.
Enstitüde yatan memur, öğretmen ve hiz
metlilerin Enstitünün vakit cetveline ve iç
yönetmeliğine uymaları şarttır.
Madde 132 — Enstitü binası müsait
olduğu takdirde usulüne uygun olarak de
ğerlendirilecek bedel karşılığında müdürün
yanlız ana, baba, kardeş, eş ve çocukları
ve hizmetçiden ibaret olan ailesiyle birlik

19

-19

Sayfa: 285

te oturması doğrudur. Müdürün her öğre
tim yılı başında Enstitüde oturacak ailesi
efradının isimlerini, yaşlarını,
akrabalık
derecesini gösterir bir cetveli Bakanlığa
~öndererek izin almaları şarttır.
Madde 133 — Enstitünün kendi mezun
lan ile ilgisini devam ettirmesi, bunlar ara
sında atelye açarak geçim sağlamıya ça
lışanların Enstitüye baş vurmalarında ilgi
li öğretmenlerle görüştürerek teknik bilgi
lerini ve zevklerini geliştirecek şekilde fi
kir veımek şartiyle çalışmalarım destekle
mek.
Madde 134 — Enstitüye değerli hiz
metler yaptıktan sonra ayrılmış olan idare
ci ve öğretmenler için bir şeref köşesi ku
rulması mezunların katılmaları ile arasıra
toplantılar yapılması lâzımdır.
Madde 135 — Enstitü saati belirli za
manlarda radyo ve postahane saati ile ayar
edilir. Öğretmen ve nıemurlann bu saate
uymaları şarttır.
Madde 136 — Millî Bayramların, gün
lerin kutlanmasına, okul içinde ve dışında
yaşatılmasına okul bütün varlığıyla katı
lır. Öğretmen ve idarecilerin bu bayramla
rın kutlanma törenlerinde hazır bulunma
ları ve kendilerine düşen görevleri yapma
ları gerektir.
Madde 137 —■ Konfeksiyon
atelyesi
için özel bir yönetmelik hazırlanıncaya ka
dar bu yönetmelik hükümleri konfeksiyon
atelyesi için de uygulanacaktır.

ÖĞRETİM YILI
1 No. Iu Cetvel

Öğrencinin adı

Okul

Kayıt

No:

tarihi

I.

II.

III.

Çalışma

Iş yeterliği ve teşebbüs

Arkadaş münasebetle

devresi

kabiliyeti

rindeki tutumu

Müşteri münasebetle
rindeki tutumu

*

Öğretmenin İmzası

Atelye Şefinin İmzası

Not: 1 — I, III, IV. numaralı kolanlar, pekiyi - iyi - orta - zayıf kelimelerinden biri iledeğerlendirilecektir.
2 — II nolu kolanlar liderlik kabiliyetini kazanmıştır veya çırak olarak çalışabilir cümlelerinin
değerlendirilir.

ilk olan (L) ve (Ç) ile

Sayfa: 286

__________________ ____________

G E N E L G E LER:
TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Savı: 2842 - 13

12-11-1962

6067

Konu: Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönü
mü dolayısiyle açılan kompozisyon
yarışması h.
VALİLİKLERE
1. Büyük Atatürk’ün ölümünün 25.
yıldönümü dolayısiyle ilkoKUilar, ortaokul
lar, Eşeler, ilköğretmen okulları, orta de
receli teknik ve meslek okullar (diğer ba
kanlıklara bağlı olanlar dahil), yüksek
okul ve fakülteler
(diğer bakanlıklara
bağlı olanlar dahil)
öğrenciler arasında,
altı grup halinde, bir kompozisyon yarış
ması düzenlenmiştir.
Yarışmaya, istiyen
öğrenciler katı
lacaklardır.
2. Yazımn konusu: “ Atatürk’ün Kişi
liğinin Çeşitli T önlerden Belirtilmesi dir.
3. Yarışma şartlan:
a) Yazılar, seyrek satirli üç daktilo
sayfasını asmıyacaktır (Öğrenciler elyazısı ile yazacaklardır.)
b ) Herhangi bir zorlamayı gerektir
meden, Türkçe karşılıkları bulunan ya
bancı sözcükler kuHanılmıyacaktır.
4. Yarışma süresi, 1963 yılı İMart ayı
sonuna kadardır.
5. Okul idareleri, Mart ayı
sonunda
yazıları toplıyarak bunları, uygun güle
cekleri öğretmenlerden -tercihan Türkçe
ve Edebiyat öğretmenlerinden- kurulu, en
az üç kişilik bir komisyona incelettirecek;
birinci seçilen yazılan 15 Nisan’a kadar
Millî Eğitim Müdürlüklerine yollıyacaklardır.
6 . Millî Eğitim
Müdürlükleri: a) İlk
okullardan, b) ortaokullardan, c) liseler
den, ç) ilköğretmen okullarından, d) orta
dereceli teknik ve meslek okullarından
(diğer bakanlıklara bağlı olanlar dahil)
gelen yazıları beş grupta toplıyarak, üye
leri üçten az olmamak şartiyle kuracağı
beş ayrı komisyonda inceletecektir.
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Not'- Beş komisyon teşkiline imkan
bulunmıyan illerde, inceleme işi, daha az
sanda komisyonlara yaptırılabilir.
7. Her gruptan birinci seçilen yazılar,
kağıdın bir yüzüne seyrek satırla daktilo
ettirilerek ve grupları belirtilerek zarfla
nacak, zarfların üzerine “ Atatürk Kom
pozisyon Yarışması”
kaydı konduktan
sonra, 15 Mayısa kadar Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiş olacaktır.
8 . Bakanlığa
gelen yazılar, özel ko
misyonlara incelettirilecek ve gruplardan
herbirinin birinci, ikinci üçüncülerine ödül
verilecek, yazılar da yayımlanacaktır.
Durumun ilgililere duyurulmasını ri
ca eder, saygılarımı sunarım.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
BEDEN EĞİTİM VE İZCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Savı: 614.9-757

lunan yerlerde beden eğitimi
rinden müteşekkil 3 kişilik
tarafından hazırlanacaktır.

öğretmenle
komisyonlar

2 — Hazırlanan programlar İl Merkez
lerindeki üç kişilik komisyon
tarafından
incelendikten sonra uygulanacak, bir ör
neği bilgi için 15 Ocak 1963 talihine kadar
Bakanlığa gönderilecektir.
3 — İl Merkezlerinde programlan inceiliyecek üç beden eğitimi öğretmeni bu
lunmadığı takdirda tasdik edilmek üzere
2 şer kopyası Bakanlığa gönderilecektir.
4 — Gösteri programlarına, hareket
lerin komutları,
açıklamaları
yazılacak
ve basit resimleri yapılacaktır.
5 — Hareketler, çocukların hevesle,
| istekle ve zorluk çekmeden yapabilecekle
ri kolay, gösterişli ve seyircilerin ilgisini
çekecek evsafta olacaktır.
— Uzun zaman isteyen, çocuklar için
yorucu olan yüksek ve uzun atlama ve
mukavemet yarışları gibi faaliyetler yeri
ne, bayrak yarışlarına, eğlenceli ve engelli
yanşlara yer verilecektir.
6

19-11-1962

6068
Konu: 19 Mayıs cimnastik gösterileri h.
VALİLİKLERE
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
münasebetiyle okurlarımız tarafından ya
pılmakta olan cimnastik gösterilerinin gü
nün mâna ve ehemiyetine uygun munta
zam, ahenkli ve kusursuz yapılabilmesi,
bedenî, sağlık durumu müsait olan bütün
öğrencilerin bu gösterilere katılabilmesi,
seçilen hareketlerin beden eğitimi dersle
rinde birer ikişer bütün öğrencilere öğre
tilmesi, 19 Mayıs’a tekaddüm eden günler
de çocukları fazla meşgul etmeden, sade
ce sahaya giriş ve çıkışı tesbit etmek ve
hareketlerin uygulanışını son defa yerinde
gözden geçirmek üzere bir iki prova ya
pılarak hazırlıkların tamamlanması için,
programlar öğretim yılı başında, hazırla
nacaktır.
Cimnastik gösterileri programı aşa
ğıdaki esaslar dahilinde hazırlanacaktır:
1
— Programlar, bir okulu bulunan
yerlerde bu okulun beden eğitimi
öğret
meni tarafından, birden fazla
okulu bu

7 — Millî oyunların okullara
şan, hoşa giden, ilgi uyandıran ve
ket değeri olanlar seçilecektir.

yakı
hare

8 — Gösterilere,
bünyece elverişli,
dayanıklı ve yatkın öğrenciler iştirak et
tirilecek, zayıf ve küçük çocuklar alınma
yacaktır.
9 — 19 Mayıs günü okul doktorların
dan biri beraberinde sağlık malzemesi ve
ilk yardım vasıtaları olduğu halde gösteri
yerinde hazır bulundurulacaktır.

10 — Okul Müdürleri, Millî Eğitim
Müdürleri 19 Mayıs cimnastik ve gösteri
programları ve hazırlıkları ile yakmdan
ilgilenecekler, öğretim yılı başında yapıla
cak programdaki hareketlerin öğrenciler
tarafından öğrenilip öğrenilmediğini kont
rol edeceklerdir.
Gereğince hareket edilmesini rica ede
rim.
Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar Muavini

BU DERGİDEKİ K A NUNLAR, K A R A R L A R VE T A M İ M L E R L E DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

(Bu dergi 14-12-1962 tarihinde basılmıştır.)

T.
T. C .
M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M D D O R L Ü Ğ O N C E H E R HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ Lİ MA KAM VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G Ö N D E R İ L İ R .

YILLIK ABONESİ 2 5 0 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI
MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI VE
ALINACAK MAKBUZ MİLLİ EĞİTİM

M illî EĞİTİM BAKANLIĞI
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Talim ve Terbiye Kurulu Karanı *1

21 — M monogramı

Karar s. 278

22

Karar t.’28-11-1962

Konu: Ticaret liseleri 3. sınıfında okutulan
stenografi müfredat programı h.

25 — Sonda bütün seslilerle birlikte
M sesi ( a e i ı o ö u ü ) M

N. Adil Erkman

29 — Sonda kin, km, ken... sesleri

59

Müsteşar

1

-

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

-

13 •
14 15 16
17 -

18
19 -

20

-

B, P monogramı
K, G, Ğ monogramı
E sesi (ortada)
Dir, dır, tedir, tadır
Değil, değildir, değiller
değil
dirler
- O, onu, ona, onun
- A sesi (başta, ortada ve sonda)
- V monogramı
- L monogramı
- D, T monogramları
■ O, Ö, U, Ü sesleri (başta, or
tada ve sonda)
J monogramı
I, I sesi (başta, ortada ve son
da)
F monogramı
S, Z monogramları
R monogramı
H monogramı
Ç, Ş monogramları
Y monogramı
N monogramı

min,

55

58

* Başta istik, istih sesleri
Başta müsta, muşta, müste,
müsteh, müstah, müştak, müşte
sisleri

mm,

31 — Sonda di, dı, ti,
tü, dik, tük,
dük, diği, düğü, tuğu sesleri
32 — Sonda:
a) si, sı, sü, su
b ) İz, ız, üz, uz
c) eklentilerden sonra i, ı, ü, u,
yi, yıf ü, yit, yit, yüt, yut,
yız, yüz, yuz, iz, ız, üz, uz
sesleri
d) Eklentilerden sonra E - A
sesleri

Ticaret Lisesi III. Sınıf
(Haftada 4 saat)

İ P

Sonda mis, mış, müş, muş ses
leri
56 — Sonda meli, malı sesleri
'57
Başta isti, istis sesleri

Sonda men, man,
mün, mun sesledi

Stenografi Müfredat Programı

—

26 — Sonda bütün
seslilerle birlikte
N sesi ( a e i ı o ö u ü ) N
2ı
Sonda me, ma, mek, mak, meğe,
mağa, sesleri
28 — Sonda yin, yın, 1 ün, km, lan, in,
ün, en, an sesleri

Millî Eğitim Bakanı y.

2

Sonda y (ip, ıp, üp, up) sesleri
- ip eklentisinden sonraki
fiil eklentilerinin okunuşu
50
Sonda men, man sesleri
51 — Başta inhi, inki, üıkı sesleri
52
Başta anti, inti, inzi, msı, mzı
sesleri
53 — Başta imti sesi
54 — Başta infi sesi

24 — Sonda ST - ZM - İYET - Y -L
sesleri

Uygundur.
28-11-1962

K a i d e l e r

48
49

— Birbirlerinin aynı iki harfin ya
zılışı,

23 — Sonda 1er - 1ar

Ticaret Öğretim Genel Müdürlüğünün
3 Ekim 1962 tarih ve 324/12955
sayılı
teklif yazısı üzerine,
ticaret
liselerinin
o. sınıfında okutulmakta olan Stenografi
dersi müfredat programının bağlı örneğe
göre, değiştirilmesi hususunun Bakanlık
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.

1. Bu derste, mümkün olduğu kadar,
geıek kitaptan ve g'erekse diğer yayınlar
dan fay dalanmak suretiyle, sürat çalışma
ları yapılacak, stenografi ile yazılan me
tinlerin çevrilmesine önem verilecektir.
2 . Daktilografi
öğretmeni ile işbirliği
yapılarak stenografi ile tutulmuş metin
lerin, notların doğrudan doğruya daktilo
edilmesi eksersizleri yaptırılacaktır.
3. Kısaltmalar ilgili derslerde veril
mekle beraber geçen kısaltmaların behemahal kullanılmasına önem verilecektir.
4. Öğrencilerin, devre sonunda, daki
kada en az 140 hece süratle yazmaları is
tenecektir.

SA Y I: 1234

Sonda le, la (niz, mz, nüz, nuz,
nez, yunız, yünüz, yunuz, yanız
sesleri
34 — Uzatılmış işaretler (a e i ı o
ö u ü) R sesini alması

60 — Başta mlife, müta, muta ses
leri
61 — Başta müna sesleri
62 — Sonda ye - ya (rek, rak) ses
leri
63 — Başta muhte, muhta, muh muha sesleri
64 — Sonda yer sesi
65 — Başta ihti, ikti sesleri
66

—

Sonda aa, aat, iat, ihat,
ahat sesleri

iyat,

67 — Sonda ayet sesi
68

Sonda ua, uat, uhat sesleri
69 — Birbirinin ayrı iki kelime veya.
kelime parçasının yazılışı
Pekiştirme eki
—

7 0

35 — Sonda

sin, sın, sün, sun sesleri

Yanyana ve birbirinin
aksi
mânada iki kelimenin yazılışı
Sonda, se, sa sesleri

7 1

36

Sonda ye, ya, (cek, cak, ceği
cağı, ci, cı, cü, cu) cik, cık, cük,
cuk, çik, çık, çiği, çığı, çüğü,
çuğu, ce, ca, çe sesleri

37 — Sonda lik, İrk, lük, luk,
lek,
lak, li, lı, lü, lu, le, la sesleri
■ Sonda L, Y, (eş, aş, iş, ış, öş,
<oş, üş, uş) sesleri
39 — Sonda dirir, dırır, terir, tanr,
turur, turiır, derir, darır sesleri
40
Sonda ilir, ılır, ülür, ulur, enir,
anır, ünür, unur, elir, alır ses
leri
41 — Sonda bilir sesi
42
Sonda seslilerle birlikte ye, ya,
le, la, li, lı, lü, lu (nin, nın, nün,
nun, nen, nan) sesleri
43

Sonda ( a e i ı o ö u ü )
ia sesleri
44 — Sonda ( a e i ı o ö u ü )
yaya, iaya sesleri

72
73

Sonda ye, ya (lim,
leri
74 — Sonda
a)
b)
c)
d)
e)
75

—

İmi)

ses

Maksadiyle, denmaksat
Şartiyle, şart
Sizin, sızın
Diği, ceği... zaman
Diği takdirde sesleri

S*onda eyin, ayın, üyün, uyun,
deyim, dayım, yim, yım sesleri

76 — Rakamlara ait işaretler
bin, milyon, milyar)
77 — Üleştirme işareti
78 — Kuruş işareti

(yüz,

ye, ya,
yeye,

45 — Sonda ( a e i ı o ö u ü )
yesi,
yası, i ası, yeyi, yayı, iayı ses
leri
46 — Sonda le, la (nez, naz, niz, mz,
nüz) yeniz, yanız, yünüz, yunuz
sesleri
47 — Sonda siz, sız, süz, suz, süzlük,
suzluk, sizlik, sizlik sesleri

Müdürler Komisyonu Kararları;
Karar s. 405.1-586

Karar t. 22-11-1962

Konu: Tekirdağ - Saray Ortaokulumun
“ Ali Naki Erenyol Ortaokulu” adiy
le adlandırılması h.
Orta Öğretim Genel Müdürîüğü’nün
25/Ekim/1962 tarihli ve 11040 sayılı teklif
yazısiyle ilişikleri incelendi; işin gereği
düşünüldü:
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Sayfa: 2

S

8

_____________ _____________

Tekirdağ - Saray İlçesinde Ali Naki
Erenyol isminde bir vatandaş tarafından
inşa edilen ve 1962-1963 ders
yılından
itibaren hizmete giren yeni ortaokulun
teklif veçhile “ Ali Naki Erenyol Ortaoku
lu” adiyle adlandırılması uygun olacağına
ve gereken tescil muamelesi yapılmak
üzere işbu kararımız kopyalarının Orta
Öğretim Genel Müdürlüğünce görülerek
Özlük işleri Genel Müdürlüğüme tevdiine

lir) diyen hükmü yerine:
(Mesleğinde
daimi
tekâmül göstermiş olması,
gide
ceği
memleketin dilini veya
İngilizce,
Fransızca,' Almanca
dillerinden
birini
bilmesi; mahrumiyet bölgesinde çalışmış
olması, telif ve tercüme eserleri bulunma
sı, takdirname ve teşekkürnams ^ almış
olması ve kıdem süresine göre tesbıt şe^li aşağıda gösterilen puan durumu tercih
sebebi sayılır.);
#
Kıdeme göre puan tayini şu şekilde

leme ait esaslarda ve “ geçici yönetme
lik” e göre işlem yapılmasına; ve,
Gereği buna göre yapılmak ve Tebliğ
ler Dergisinde de yayınlanmak ve yuka
rıda 5 . maddede belirtilmiş bulunan hu
susların ayn bir tamimle ve çok acele
olarak teşkilâta duyurulması da sağlanmak
üzere işbu karanınız kopyalarının Yüksek
Öğretim Genel Müdürlüğüne tevdiine;

karar verildi.
Iş, Bakanlık

yapılır.

ne sunulur.

Makamının

.
tasdiklerine

Kademe

sunulur.
Uygundur.
22-11-1962
N. Adil Erkman

2

Milli Eğitim Bakanı y.

8

1

4
5

T. C.
m îl l î e ğ it im

b a k a n l iğ i

Müdürler Komisyonu
Karar s. 405.1-604

Karar t. 22/XI/1962

Konu: 4489 sayılı kanunun tatbikatına- ait
gecici yönetmeliğin ve bu Kanunun
1 . maddesinin (b)
fıkrasına göre
yabancı memleketlere
göndei-ie
çekler hakkında yapılacak işleme
ait esasların bazı maddelerinde
değişiklik yapılması; yönetmeliğe
geçici bir madde eklenmesi h.
Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü nün,
bağlı bulunduktan daire ve müesseseler
tarafından yabancı memleketlerde görev
lendirilmiş olan şahısların öğretmen olan
eşlerinin, 4489 sayılı kanunun tatbiaktma
ait geçici yönetmeliğin 6 . maddesinin son
fıkrasına istinaden, aylıksız, dövizsiz, sol
luksuz olarak izinli sayılıp sayılmıyacaklannın tetkikini teklif eden 19.9.1962 tarih,
2734 sayılı yazısı ve 27.9.1962 tarih,
405. 1 . 480 sayılı kararımızla kurulan tâ
li komisyon tarafından geçici yönetmeli
ğin tümü ele alınmak suretiyle bu husus
ta tasarlanıp
karaıîaıtırılan tadil ve ek
tekliflerini ve bunların gerekçesini belir
tip bildiren karar tutanağının diktirildiği
24X1962 tarih, 3448 sayılı Yüksek Öğre
tim Genel Müdürlüğü yazısı incelendi;
21 Ağustos 1962 tarihli ve 405.1-372 sa
yılı kararımız da müstenidatı ile buLıc
te nazara alınmak suretiyle işin gereği
düşünüldü:
.w ”
J 1-20.3.1961 tarih, 1145 sayılı Tebliğ
ler Dergisinde yayınlanan 21.3.1961 ta
rih, 405.1-65 sayılı kararımızla kabul edi
len (4489 sayılı kanunun 1 . maddesinin
(b) fıkrasına göre yabancı memleketlere
gönderilecek öğretmen ve memuiıar hak
kında yapılacak işleme ait esaslar)m 1 .
maddesindeki (..her yılın Mart ayı..)nm
( 1 . gidecekleri saldan
önceki yılın
Ha
ziran ayı..), 3. maddesindeki
(Nisan)
ayının (Temmuz), 4. maddesindeki
(Ma
yıs) ayının (Eylül), 5. maddesindeki ^Ha
ziran) ayının da (Ekim) olarak değişti
rilmesine;
2
_ Sözü geçen karanmızla kabul
edilen (4489 sayalı kanuna göre yabancı
memleketlere gönderilecek öğretmen ve
memurlar hakkında geçici yönetmelik)in:
a) 5. Maddesinin 1. fıkrasına (Öğret
menlerin basan derecelen pekiyi, iyi
ve orta olmak üzere değerlendirilir.)
b)
Aynı maddenin 2. fıkrasındaki
(gideceği memlekette kullanılan dile veya
İngilizce, Fransızca ve Alm ancıdan bi
rine vukuf derecesi
tercih sebebi sayı-

Kıdem süresi
2-5
6-10
11-15
16-20
2 1 yıldan
sonra

tasdikleri

N. Adil Erkman

1
2
4
S

Millî Eğitim Bakam y.

puan
verilir

hükümlerinin eklenmesine,
c) 6 . maddesinin son fıkrasının

4489 SAYILI K ANUNA GÖRE YABANCI
MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK
ÖĞRETMEN VE MEMURLAR H AK
KINDA GEÇİCİ YÖNETMELİK

kal

dırılmasına ;
d) 9 . maddesinin 2 . fıkrasına (tem
dit talebinde bulunacakların izinlerinin
bitimine üç ay kala bağlı bulundukları
Müfettişlik veya Türk Temsil Makam
ları yoluyla temdit talebinde bulunmala
rı şarttır. Bunun dışında yapılacak müra
caatlar
işleme
konulmaz.)
Hükmünün
eklenmesine;
3 __ Yönetmeliğin sonuna, ( 6 . madde
nin kaldırılan son fıkıası hükmü gere
ğince daha önce aylıksız izinli olarak eş
lerinin yanında bulunmak üzere
görevle
rinden ayrılmış olanların izin sürelerini
doldurmalarına müsaade olunur.)
Sek
linde bir geçici madde eklenmesine;
4 _Geçici yönetmeliğin 6 . maddesinin
kaldırılan son fıkrasına göre - daha önce aylıksız izinli olarak eslerinin yanında
bulunmak üzere izinli sayılmış olan öğ
retmenlerle 4489 sayılı kanuna göre izin
li sayılan eşlerine refakat için istifa edm
öğretmenler kendi istekleriyle yurda dön
dükleri veya izin sürelerinin sona erdiği
tarihten itibaren en geç üç ay içinde gö
rev istemek şartiyie eski yerlerine tayin
edilebilmelerinin
sağlanması için ^ilgili
nakil yönetmeliklerine bu surette bir hü
küm vazedilmesinin tavsiye
olunması
na;

Makamının

Uygundur.
22-11-1962

Puan

2

Karar verildi.
İş, Bakanlık

Madde 1 — Yabancı memleketlere
gönderilecek memurlar hakkındaki 4489
sayılı kanunun birinci maddesinin (a)
fıkrasına göre Bakanlar Kurulu kararı
ile yabancı memleketlerde vazife alanlarla ^
(b) fıkrasına göre bilgi, görgü ve ihti
saslarım artırmak maksadiyle istekleri
üzerine veya lüzumu halinde, muvafakatları üzerine resen yabancı
memleketlere
gönderilecek öğretmen ve memurların se
çimleri, yollanma tarzları, o memleketler
deki yaşama ve
çalışmalarının ne yolda
takip ve kontrol edileceği ve ne gibi hal
lerde geri çağrılacakları bu geçici yönet
melik hükümlerine tabidir.
(Madde 2 — Kanunun birinci maddesi
nin (a) fıkrasına göre yabancı bir mem
lekette vazife alacak öğretmen ve _ me
mullar aşağıdaki esaslara göre seçilirler:
a) Yabancı memleketta alacağı vazi
feyi başarı üe ifa edebileceğine kanaat
getirilenlerden vazifelerinden ayrılmaları
mümkün görülenler.
#
b) Namzetlerin çokluğu halinde giz
li tezkiye .varakaları; sicilleri ve varsa
teftiş raporları, öğretmenler için ^ ayrıca <T
talim sicilleri tetkik edilmek suretiyle üs
tünlüğü tesbit edilenler.
Madde 3 — Yabancı bir memlekette
vazife alacak olan öğretmen ve memurlar
dan o memleketle veya memleketteki her
hanri bir müessese ile sözleşme yapacak
olanlar, yabancı memlekete ğitmeden ön
ce sözleşma tasarılarının bir suretim ^ve
rerek ihtiva ettiği hüküm ve
taahhütler
bakımından Bakanlığımızın muvafakatim
almakla mükelleftirler.
Sözleşmelerde yapılacak
değişiklik
ler hakkında da mikariki fıkra hükümleri

. . ...
__4489 sayılı kanunun 1 . maddesinin ( d)
fıkrasına göre bilgi, görgü ve ihtisasları
nı artırmak üzere staj için yabancı mem
leketlere
gitmek
istiyen
Bakanlığımız
mensubu Öğretmen ve Memurların, dil
bilgisi edinmelerine veya dil bilgilerini
artırmalarına imkân sağlamak maksadı} le, seçimlerinin bir yıl önce yapılması
2.8.1962, 8X1.1962 tarihlerindeki Komis
yonumuz toplantılarında prensip olarak
caridir.
kabul edilmiş bulunduğundan; bu defaya
Madde 4 Yabancı memleketlerde va
mahsus olmak üzere 1963-1964 öğretim
zife alan öğretmen ve memurların çalışma
yılında gitmek arzusunda
bulunan arın
ve yaşama tarzlarının takip ve kontro-u.
-usulü veçhile- 31 Ocak 1963 tarihine ka
Bakanlığımızın o memleketlerde mevcu
dar, 1964-1965 ve daha sonraki öğretim
en yüksek temsilcileri tarafından bu tem
yıllarında gitmek istıyenlerin de, (bu ka
silcilerin mevcut Olmaması veya selatıı
rara ilişik yeni esasların 1 . ve müteakip
yetli kılımn amaları halinde T u rk ıjey ı
maddelerine göre) gidecekleri yıldan ön
temsil eden en yüksek makamlarca, bu
ceki yılın Haziran ayı sonuna kadar bağlı
makamın da mevcut bulunmaması halinde
bulundukları okul veya müessese idaresine
en vakm memleketteki temsılcıiermuzce
müracaat etmeleri lâzım geldiğine,
-•
6
— Bundan sonra, 4489 sayılı kanunun y a-püiıı.
Bu makamlarca yapılacak takıp "v
hükümlerine göre yabancı memleketlere
kontrol Bakanlığımıza raporla bildirilir. ^
gönderilecek
Bakanlığımız
mensuplan
Madde 5 — Kanunun birinci maddesi
hakkında,
(bursla gidecekler hariç)
ya
nin (b) fıkrası gereğince yabancı memle
pılan tadil ve ilâvelerden sonra aldığı yeni
ketlere gönderilecek öğretmen ve memurşekilde aşağıya çıkarılan “yapılacak iş8
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ların mesleklerine ait tahsillerini bitir
miş ve ilgili hizmetlerde en az iki yıl ba
şarı ile çalışmış elmaları ve gizli tezkiye
varakaları ile sicillerinin ve varsa tevtiş
raporlarının, öğretmenler için ayrıca talim
sicillerinin müsait olmaları
şarttır. (Ö ğ
retmenlerin basan dereceleri pekiyi, iyi ve
orta olmak üzere değerlendirilir.)
Yukarıdaki şartlara göre durumları
eşit olanların seçiminde, mesleğinde daimi
•tekâmül göstermiş olması, gideceği mem
leketin dilini veya İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerinden birini bilmesi, mah
rumiyet bölgesinde çalışmış
olması, te
lif ve tercüme eserleri bulunması, takdir
name ve teşeklkünıame
almış olması ve
kıdem süresine göre tesbit şekli aşağıda
gösterilen
puan durumu tercih sebebi
sayılır.
Kıdeme göre puan tayini şu şekilde
yapılır.
Kademe
a
2
3
4
5

Kıdem suresi
2-5
■
6 -10
İ1-İİ5
16-20
2 1 yıldan
sonra

re’sen görülecek lüzum üzerine
Kurulunca uzatılabilir.

Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak
üzere yabancı memleketlere yollanan öğ
retmen ve memurlardan çalışma program
larını başarı ile tatbik ettikleri belirtilerek
tetkiklerinin devamı lüzumlu görülenlerin
izin süreleri, kontrol makamının teklifi
üzerine seiâhiyetli heyetin kararı ve Ba
kanlık Makamının tasvibi ile, iki yılı geç
memek üzere uzatılabilir. Temdit talebinde
bulunacakların izinlerinin bitimine üç ay
kala bağlı bulundukları Müfettişlik veya
Türk Temsil Makamları yoluyla temdit
talebinde bulunmaları şarttır. Bunun dı
şında yapılacak müracaatlar işleme ko
nulmaz.
(Madde 10 — Yabancı memleketlere
gönderilen öğretmen ve memurlar aşağıda
ki sebeplerle gönderilmelerindeki usule
tevfikan geri çağırılırlar.
1 — Meşru ve zarurî sebepler dışın
da çalışma programını vaktinde ve gereği
gibi tahakkuk ettiremiyenler,
2 — Vatandaşlık ve memurluk şeref
ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulu
nanlar.
3 — Mevzuatımıza göre memleket
için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde
bulunanlar.
4 — Bilgi, görgü ve ihtisasını artır
mak üzere devam ettiği kurumla kendi
kusurları yüzünden alâkası kesilenler.

Puan
1
2

4
3
2

puan
verilir

Madde 6 — Bu yönetmeliğin ikinci
maddesine göre yabancı memleketlerde
nerelerde ve ne miktar öğretmen ve me
murun ne gibi vaziföleı* alacağı ve yine
bu yönetmeliğin o. maddesine tevfikan,
bu maksat için ayrılan döviz kontenjanın
dan veya elde edilen buralardan istifade
edilerek, ne kadar öğretmen ve memurun
nerelere gönderileceği Bakanlıkça alâkalı
teşkilâta ve bu teşkilâtça da mensup
larına duyurulur.
İkinci ve beşinci maddelerde yazılı
seçimler, Müdürler Komisyonu tarafından
yapılır ve Bakanlığın tasvibine sunulur.
Lüzum ve zaruret görülen hallerde
teşkilât mensuplarına duyurulmak ve selâhivetli heyetler tarafından seçim yapıl
mak mecburiyeti yoktur.
Madde 7 — Bilgi, görgü ve ihtisas
larını artırmak üzere yabancı memleketlere
gönderileceklerin yapacakları tetkik ve
çalışmaların ana hatlarını göstermek ve
tahsil plânları mahiyetinde olmamak üzere
alâkalının da teklifleri gözönünde bulun
durularak Bakanlık tarafından bir çalışmaprogramı hazırlanır. Bu çalışma program
ları, mahallinde tatbikatını temin bakı
mından gerekli tedbir alınmak üzere öğ
retmen ve memurun fotoğraflı fişi ile bir
likte üçer nüsha olarak, ilgilinin seçimini
müteakip düzenlenir.

5 — Yukarda sayılan sebepler dışın
da izinlerinin devamında mahzur bulunduğu
sabit olanlarla yurda dönmelerinde lüzum
ve fayda mülâhaza edilenler.
Madde 11 — İzini bittiği veya Ba
kanlıkça izin süresi içinde geri çağrıldığı
hallerde yurda dönmiyenler hakkında 4489
sayılı kanunun o. ve 6 . maddeleri hükümle
ri ile memurin ve maaş kanunundaki hü
kümler tatbik olunur.
GEÇİCİ MADDE: 6 . maddenin kaldı
rılan son fıkrası hükmü gereğince -dahaönce aylıksız izinli olarak eşlerinin yanında
bulunmak üzere görevlerinden ayrılmış
olanların izin sürelerinin doldurmalarına
müsaade olunur.

4489 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİ
NİN (B) FIKRASINA GÖRE YABANCI
MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK ÖĞ
RETMEN VE MEMURLAR HAKKINDA
YAPILACAK
İŞLEME AİT
ESASLAR
— 4489 sayılı kanunun 1 . maddesi
nin (b) fıkrasına göre mesleğine ait tah
silini bitirmiş ve ilgili hizmetlerde en az
iki yıl başarı ile çalışmış olan Bakanlığı
mız mensubu öğretmen ve memurlardan
bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üze
re staj için yabancı memleketlere gitmek
istiyenlerin, gidecekleri yıldan önceki yılın
Haziran
avı içinde bağlı
bulundukları
okul veya müessese idaresine,
örneğine
uygun bir dilekçe ile müracaat etmeleri
lâzımdır.
1

Lüzum, zaruret ve fayda görülen hal
lerde çalışma programları mahallî kontrol
makamlarınca ve yukarıdaki esaslar daire
sinde o yeıde de yapılabilir.
Madde 8 — Bilgi, görgü ve ihtisaslannı artırmak üzere yabancı memleketlere
gönderileceklerin yaşama tarzlarının ve
çalışma programları dahilinde yapacakları
faaliyetin takip ve kontrolü o bölgede
Millî Eğitim Bakanlığını temsil eden Yük
sek Makamlarca, bulunmadığı takdirde
Türk Temsil
Makamlarınca yapılır. Bu
makamlarca yapılacak takip ve kontrol
neticelerine müteallik raporlar Bakanlığı
mıza vaktinde gönderilir.
Madde 9 — Yabancı memleketlerde
vazife alanların izin süreleri, kontrol ma
kamının teklifi üzerine seiâhiyetli heyetin
karan ve Bakanlığın muvafakati ile veya

Bakanlar

V , ■'

2 — Dilekçelerde hangi memlekete
ne kadar müddetle ve maaşlı maaşsız,
dövizli, dövizsiz, yol paralı, yol parasız mı,
gidilmek istendiği belirtilir. Yabancı dil
biliyorsa
hangi yaibancı dili bildiği, bu
dildeki okuma, yazma, konuşma ve tercü
me yapabilme derecesi, mecburi hizmeti
bulunup bulunmadığı, askerilik hizmetinin
yapılıp yapılmadığı, belirtilir. Yapılacak
inceleme ve staj mevzuunun ana hatları
kaydedilir.

(Sayfa: 289

3 — Okul veya müessese müdürleri,
müracaat dilekçelerini mütalâaları ile bir
likte bağlı bulundukları makamlar yoluy
la ve en geç Temmuz ayının (15) nde Ba
kanlıkta bulunmak üzere gönderirler.
4 — Bakanlığa gönderilmiş olan bu fiş
dilekçeler üzerinde, ilgili daireler gerek
li incelemeleri yaparak tercih sırasına göre
bir sıraya koyup düşünce ve teklifleriyle
birlikte Eylül ayının (15) ne kadar Yük
sek Öğretim Genel Müdürlüğü kanaliyle
Müdürler Komisyonuna sunmuş bulunur
lar.
5 — Müdürler Komisyonu her yılın
en geç Ekim ayının onbeşine kadar daire
lerden gelen teklifleri inceliyerek, istek
lilerin hangi şartlarla ve hangi yabancı
memleketlere izinli gönderilmesini uygun
gördüğünü karara bağlar.
Yukarda belirtilen müddetler dışında
yapılacak müracaatlar, işleme konmadan,
reddolunuı*.
__ ^ — —— ---6 — Yabancı memleketlere
gönderil
melerine karar verilenler, gidiş için Bakan
lığın gösterdiği yılın en geç Ekim ayı ba
şında staj mahallerinde
bulunmak üzere
hareket ederler.
7 — Yabancı memleketlere gönderil
mek üzere seçilmiş olanların teklifleri göz
önünde bulundurularak, dairelerince hahazırlanacak çalışma programı taslağı Yük
sek Öğretim Genel Müdürlüğü’nce Talim
ve Terbiye Dairesinin tetkikine sunulur’.
Talim ve Terbiye
Dairesince uygun gö
rülen programın bir sureti seçilen namzete
verilir. Bir sureti de ilgili öğrenci Müfet
tişliğine veya Türk Temsil Makamına
gönderilir. Ve namzetler için gerekli ha
zırlığın yapılması istenir. Lüzum, zaruret
ve fayda görülen hallerde çalışma prog
ramlan ilgili öğrenci Müfettişliklerince
de yapılabilir. Alâkalı makamlar progra
mın uygulanmasını takip ve kontrol eder
ler.
8 — Yukarıdaki maddelere göre izinli
sayılarak yabancı memleketlere gönderil
miş olanların izinlerinin bittiği tarihte va
zifeleri başında bulunmaları şarttır. (Öğ
retmenlerden bir veya iki yıl müddetle
izinli sayılanların vazifeye başlayacakları
tarih, en geç izinlerinin bittiği yılm Ekim
ayının biridir.)
9

— Yabancı memleketlerde stajlarını

bitirerek izinlerinin bitiminde yurda döne
cekler bulundukları yerlerden ayrılış ta
rihlerini bölgesindeki öğrenci müfettişlik
lerine veya Türk Temsil Makamlarına ya
zılı
olarak bildirirler. Müfettişlik
veya
Türk Temsil Makamları da- bu durumu
Bakanlığa bildirir. İzin süreleri sonunda
vazifeleri başında blunmayanlar hakkında
kanuni işlem yapılır.
1 0 __ Stajlarını bitirdikten sonra yur
da dönenler, yabancı memleketlerde yap

tıkları işler ve stajlar

hakkında

çalışma

programları esasları dahilinde Yüksek
Öğretim Genel
Müdürlüğüne
azami üç
av zarfında, üç nüsha olarak tanzim ede
cekleri bir rapor verirler.
1 1 — Yabancı memleketlerine gitmele
rine izin verilen öğretmen ve memurların
her türlü İdarî ve malî işlerini yapmakla
bu memleketteki durumları ile ilgilenmek
le ve bunlardan herhangi birini, görülen
lüzum üzerine müddetini tamamlamadan
yurda davet etmek üzere, Müdürler Ko
misyonuna gereken teklifi yapmakla ı üksek Öğretim Genel Müdürlüğü vazifelidir.

Sayfa: 290
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(4489)
SAYILI KANUNUN (1) NCİ MADDESİNİN (B) FIKRASINA GÖRE
YABANCI MEMLEKETLERE GİTMEK İSTİYENLERE MAHSUS FİŞ-DÎLEKÇE
1 — Adı, baba adı, soyadı

h) Aylıksız, dövizsiz, yol parasız mı
istediği '
12 — Yabancı dil biliyorsa hangi dili ne dere
ceye kadar bildiği okuma, yazma, ko
nuşma ve tercüme
yapabilme
derecesi
iyi, orta, zayıf olarak bildirilecektir.

2 — Doğum yeri ve tarihi
3 — Okul veya müessesesi ve vazifesi
4 — Askerlik durumu
5 — Mezun olduğu okul ve
açıklanacaktır)
6

tarihi

(Şubesi

— Mecburi hizmet mükellefiyeti olup
madığı,
varsa müddeti

13 — Yapılacak incelemenin
zuunun ana hatları

ol

.............................

— Almakta olduğu maaş

9

— Evli veya bekâr olduğu, kaç çocuğu bu
lunduğu ve yaşları, eşinin işi

— a) Aylıklı, dövizli, ödenek farklı ve yol
paralı,
b) Aylıklı, dövizli, ödenek farklı ve yol
parasız
c) Aylıklı, dövizli, ödenek farksız ve yol
paralı
d) Aylıklı, dövizli, ödenek farksız ve yol
parasız
e) Aylıklı, dövizsiz, yol paralı
f ) Aylıklı, dövizsiz yol parasız
g) Aylıksız, dövizsiz yol paralı

emirleriyle onanmış bulunan ve 1 Ocak 1963
tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan
Sandığımız Ana Statüsünün 4 ncü mad
desinin (a) fıkrası gereğince 1 Ocak 1963
tarihinden itibaren üye
âidatlarmın ( 6 )
altı lira üzerinden kesilmesi gerekmektedir.

G E N E L G E L E R :
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ
Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı Müdürlüğü
Sayı: 4/30815

5-12-1962

6069
Konu: Üye âidatınm 1 Ocak 1963 tarihin
den itibaren ( 6 ) altı lira üzerinden
kesilmesi h.

:

MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarda arzettiğim yabancı memleke
te gönderilmekliğim için gereğinin yapıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla arzederim.
16 Krş.pul ve imza
1 — Okul veya müessese müdürünün:
a) Namzedin fiş dilekçeye yazdıkları
hakkmdaki düşünceler,
b) Namzedin başarısı hakkmdaki mü
talâası,
c Namzedin genel durumu hakkmdaki
mahrem mütalâası.
2 — Millî Eğitim Müdürünün namze
din umumî durumu hakkında mahrem
mütalâası.
3 — Valinin, namzedin umumî duru
mu hakkmdaki mahrem mütalâası.

10 — Hangi memlekete, ne maksatla ve ne
kadar müddetle gitmek istediği
11

;

14 — Başkaca yazılması düşünülen şeyler

7 — Meslekteki kıdemi
8

veya staj mev-

Bu itibarla, Sandığımız üye âidatlarınm 1 Ocak 1963 tarihinden itibaren ( 6 )
altı lira üzerinden kesilmesinin ve bordro
ların buna göre düzenlenmesinin teminini
önemle rica ederiz.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.2/135-17613

6070

Konu: “ Turizm” adlı derginin
11/15. sayısı h.

ve Sosyal Yardım Sandığı
Müdürlüğü
(Suphi Arman) (Fuad Akdur)

cildinin

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar

İlkokul Öğretmenleri Sağlık

X. Genel Kurulca kabul edilip Millî
Eğitim Bakanlığı Yüksek Makamının 21
Kasım 1962 tarih ve 070-S/43872 sayılı

6.

Hayri Benli (İstanbul Caddesi, Rüz
gârlı Sokak *Doğuş Han No: 33/7 kat:2Ankara) tarafından yayımlanan aşağıda
adı ve fiyatı yazılı derginin okullara tav
siyesi uygun görülmüştür.

Saygılarımızla.

İlce Kurulu Başkanlığına

21-11-1962

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Turizm Dergisi cilt:

6

sayı: 11/15

20 T.L.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIM IZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ

T. C .
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYIM
M O D Ü R L Ü Ğ O N C E HER-'N AFTA P A 
ZARTESİ G ÖNL E R İ ÇIKARILIR. İ L
GİLİ MAKAM VE M Ü E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
GÖNDE Rİ L İ R.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONES İ 2 5 0 KURUŞTUR.
A B O N E TUTARI
MALSANOlKLARI NDAN Bİ Rİ NE YATIRILMALI VB
ALINACAK M A K 8 U Z MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI YAYIM M O D O R L O Ğ O N E
G O N D E R İ L M E L ı D l R

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

24 ARALIK 1962

G E N E L G E L E R :

Sıra
No.

T. C.

Konu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık
ve Sosyal Yardım Saııdığiyle
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ
İlgili
Kanunlar, X.
Genel
Sağlık ve Sosyal Yardım
Kurul Gündemi, Temsilciler
Sandığı Müdürlüğü
Listesi, X. Genel KuruPun
Zabıt Özeti, Yeni
Şekliyle
Statü, Yardımlar
Yönetme
liği, ve
Halen Yürürlükte
Bulunan Seçim Yönetmeliği h.

6071

İLCE KURUL BAŞKANLIĞINA
6 Ağustos 1962 tarihinde Ankara’da Namık Kemal Okulu
sa
lonunda toplanan Sandığımız’ın X. Genel Kurulu’na ait Gündem,
Temsilciler Listesi tutanak Özeti, Sandıkla ilgili Kanunlarla bu Ku
rulca hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Makamınca onaylan
mış bulunan Statü, Genel Kurulca değiştirilerek kabul edilen karşı
lıksız ve karşılıklı yardımlar yönetmeliği ve halen yürürlükte olan
Seçim Yönetmeliği aşağıya çıkarılmıştır.

Sayın üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal
Yardım Sandığı Müdürlüğü
(Suphi Arman) fFuad Akdur)
T . C.
İLKOKUL

ÖĞRETMENLERİ

Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
X. Gen. x Kurul Hazırlıkları
6 Ağustos 1962 Pazartesi günü Saat: 1 0 da Ankara Namık
Kemal
Okulu Salonunda Toplanacak İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sos
yal Y ardım Sandığı X. Genel Kurul Gündemi
— Yoklama ve Açılış,
2 — Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3 — Yeni Temsilcilerin Seçim Tutanaklarının Onanması,
4
Ana Statü, Bütçe-Hesap, Yönetmelikler ve Dilek Komisyon
larınla Serimi,
'
5
Yevmiye, Huzur Hakkı ve Zarurî Masraf Karşılıklarının Tesbiti,
6
Merkez Yönetim Kurulu, Denetçiler
Kurulu
Raporlarının
Okunması,
7 — Komisyon Raporlarının Okunması,
8
Merkez Yönetim ve Denetçiler Kurulunun İbrası,
9
Seçim Komisyonları teşkili ile yeni Merkez Yönetim ve De
netçiler Kurulu Seçimleri Yapılması ve Kapanış.
1

X. GENEL KURUL TEMSİLCİLERİ İSİM LİSTESİ
Sıra
ÎSo* ili

Adı ve Soyadı

G ö r e v i

1—Adana

Hüseyin Kalaba

2 — Adana

Bekir Takçı
Mustafa Cücer
Rıza Ünlüsan

Adaııa-Cebesoy Okulu Öğret
meni
Adana-Millî Eğ. Md. Yardımcısı
Besni-İlköğretim Müdürü
Bolvadin-İlköğretim Müdürü

(*)
3— Adıyaman
4—
Afyon

SAY I: 1235

İli

5—Ağrı (*)

Adı ve Soyadı

G ö r e v i

Sezai Özbek
M. Özparlak
Sami Ertunç

9— Ankara
10— Antalya
11—Artvin

Ahmet Keskin
F. Özgüllen
Fahri Özçelik
Hamdi Bulut

Ağrı-Çocuk Kütüphanesi Öğ.
Amasya tMİLIî Eğitim Md. Yar.
Bakanlık-İlk. Öğ. Gn. Md. Şb.
3 Me.
Ankara-Bozkurt Okulu Öğ.
Ankara-İrfan Baştuğ Ok. Öğ.
Gazipaşa-Mer. Ok. Öğ.
Borçka-İlköğretim Müdürü

1 2 — Aydın
13—Balıkesir
14— Balıkesir
15— Bilecik

A rif Dirikman
Necdet Esin
İzzet Tan
Basri Ercan

Aydm-Merkez Okulu Öğ.
Balıkesir-İiköğretim Müfettişi
Balıkesir-İlköğretim Müdürü
Bilecik-İlköğretim Müdürü

16— Bingöl
17— Bitlis
18— Bolu
19— Burdur
20—Bursa

Hayrettin Uysal
B. Kadirioğlu
Akif Beriköz
Hüseyin Aşık
İsmail Kutluk

Bingöl-Millî Eğitim Müdürü
Bitlis-Kâzımpaşa Okulu Md.
Bolu-Millî Eğitim Md. Yr.
Burdur-Millî Eğitim Md. Yar.
Karacabey-İlköğretim
Müf.

23— Çankırı
24— Çorum

Cemil Altay
Niyazı Ertem
Haşan Ersoy
Mustafa Işıker

Bursa-Osmangazi Okulu Md.
Çanakkale-İlköğretim Müfet.
Çankırı-Millî Eğitim Md. Yar.
Mecitözü-İlköğretim Müdürü

25—Denizli
26— Diyarbakır
27— Edirne
28— Elâzığ

Haşan Demirel
K. Pamukoğlu
H. Kayışbudak
Sait Aydın

Denizli-Gazi Okulu Öğ.
Bismil-İlköğretim
Müdürü
Edirne-İnönü Okulu Müdürü
Elâzığ- Millî Eğ. Md. de gör.

29— Erzincan
30— Erzurum
31— Eskişehir
32— Gaziantep

İbrahim Yurt
Ali Eyüpoğlu
Ülvi Tüzün
H. Akyüz

Ilıç-Merkez Okulu Öğretmeni
Erzurum-İlköğretim Müfettişi
Eskişehir-Ülkü Okulu Müdürü
Gaziantep-İlköğretim
Müfet-

33— Giresun
34— Gümüşhane
35— Hatay
36— Hakkâri

Aliosman Sönmez
Fahri Akagün
Veli Kaya
İ. Hatipoğlu

Giresun-Necatibey Okulu
Giimüşhane-Gazipaşa Ok.
Hatay-Millî Eğitim Md.
Hakkâri-Halk Eğ. Merkez

6 —Amasya

7— Ankara
8 —Ankara

2

b— Bursa

2 2 — Çanakkale (*)

Md.
Md.
Yar.
Md.

37— İçel (Mersin) Mustafa Ertaş
38— İstanbul
Kemal Besen
39— İstanbul
S. Nuri Öz

SPifke-Gazipaşa Okulu Öğret.
Üsküdar-İlköğretim Müdürü
Adalar-İlköğretim Müdürü

40— İstanbul
41— İzmir
42— İzmir

Sadettin Güner
Vehbi Öcal
Ahsen Gürtin

Fatih-Tarık Us Okulu Öğ.
İzmir-Merkez İlköğretim Md.
Karşıyaka-Fevzipaşa Ok. Md.

43—İsparta
44— Kars
45— Kars
46— Ka stamonu

A. Kayalar
Alay Özdemir
Cemil Özçelik
Lâtif Balta

Isparta-Fevzipaşa Okulu Md.
Kars-Ziya Gökalp Okullu Öğ.
Selim-İlköğretim Müdürü
Kastamonu-Millî Eğ. Md. Yar.

47— Kayseri
48— Kırklareli
49— Kırşehir
50—Kocaeli (*)

Haşan Suay
F. Kethüdaoğlu
K. Kızıldağ
Nevzat Tuğlu

Kayseri-Erciyes Okulu Md.
Vize-İlköğretim Müfettişi
Kırşelrir-Merkez İUköğre. Md.
İzmit-Yetirtiştirme Yurdu Md.

51— Konya
52— Konya
53— Kütahya
54— Malatya

Haşan Değer
B.Alıcıgüzel
Niyazı Baykal
Hamit Ulu

Konya-Merkez İlköğretim Md.
Seydişehir-Merkez Okulu Öğ.
Kütahya-Mer. İlköğ.
Müfet,
Malatya-Cumhuriyet Ok. Md.

55—Manisa
56— M araş
57—Mardin
58— Muğla

Ahmet Özcan
Manisa-Sakarya
Muharrem Görür Maraş-Albayrak
Mardin-Atatürk
Celâl Demirel
Milâs-İlköğretim
Veli Küpeli

59—Muş
60—Nevşehir

M. Raif Artan
Remzi Rehber

Okulu Md.
Okulu Md.
Okulu Md.
Müfettişi

Muş-Alparslan Okulu Müdürü
Nevşehir-İlköğretim Müfet

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Şayia: 292

Sıra
No. İli
61— Niğde
62— Ordu (*)
63— Rize
64— Sakarya
65— Samsun
66 — Siirt
67— Sinop
6 8 — Sivas

69— Tekirdağ
70— Tokat
71— Trabzon
72— Tunceli
73— U ıfa
74— Uşak
75— Van
76— Yozgat
77—Zonguldak

Adı ve Sojradı

G ö r e v i

M. Kirazcı
Kemal Top
M. Sabuncu
M. Karacaoğlan
Mehmet Özcan
Edip Yargıcı
Bekir Başoğlu

Niğde-İlköğretim Müfettişi
Ordu-Güzelordu Okulu Md.
Rize-İstiMâl Okulu Öğretmeni

Nurettin Ertok
Etem Günel
Bedri Altınok
Muzaffer Erdem

Sivas-Fevzipaşa Okulu Md.
Tekirdağ-İlköğretim
Md.
Tokat-İbnikemal Okulu Md.
Vakıbekir-Merkez Ok. Md.

Sakarya-İlköğretim
Müfettişi
Samsun-Subaşı Okulu Müdürü
Siint-îlköğretim Müfettişi
Boyabat-Dumhıpmar Ok. Md.

Hozat-İÜköğretim Müfettişi
M. Dagüloğlu
Bilecik-Dumlupmar
ok. Öğ.
Mustafa Köroğlu
Uşak-Kurtuluş Okulu Müdürü
F. Tuncay
Van-İnönü Okulu Müdüıii
Yaşar Meriç
Yozgat-Cumhuriyet Okulu Md.
Bahri Özbek
Zonguldak-Namıkkemal Ok. Öğ.
Vahit Topçugil

(*) İşaretliler toplantıda bulunmamışlardır.

ZABIT ÖZETLERİ
X. GENEL KURUL
6/8/1962 Pazartesi günü saat 10 da Namıkkemal Okulu salo
nunda toplantılarına başlıyan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sos
yal Yaıdım Sandığı Genel Kurulu’nun müzakerelerine ait tutanak
özetidir.
Saat 10 da İl Genel Kurul temsilcilerinin, Merkez Yönetim
Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Basın mensupları ile davetlilerin
yerlerini almaşım müteakip kürsiye gelen Sandık Müdürü Süphi
Arman:
( — Değerli arkadaşlarım,
Sizleri ve şahsınızda temsil ettiğiniz bütün meslekdaşlarımı
saygı ve sevgi ile selamlar, hepinize hoş geldiniz derim.
Şimdi sözü sayan Bakanımıza bırakıyorum.) Dedi.
Bakan Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğiu kürsüye gelerek aşa
ğıdaki konuşmaya yaptı:
( — Sevgili arkadaşlarım; ben sizinle belli konular üzerinde
konuşmak üzere hazırlıklı değilim. İlkokul
öğretmenlerinin bir
sandık kurmuş olmalarını çok derin bir sevinçle karşıladım. Öğ
retmenlerin böyle teşekkülleri kurmaları
lâzımdır. İlk yallarda
60-70 bin lira olan gelirin son yallarda 4 milyona yaklaşması if
tihar edilecek bir şekildir. Sandığa son yallarda Vekâlet bütçesinden
100.000 lira yardım yapılabilmektedir. Meclislerimize iyi anlatabi
lirsem önümüzdeki yıllarda Devletten daha fazla yardım almağa
çalışacağım. Bu kadar yokluk içinde yaşattığınız bu sandığı ya
şatmak için daha kuvvetli ve daha iyi çalışacağım. Devletin buna
dokunaklı şekilde yardımına gayret
serfedeceğim.
Önümüzdeki
yıllarda bu yardımı behemahal temin etmeğe çalışacağım. Memle
kette yüksek tahsilden sonra 3 yıl hocalık yaptım. Ve diğer okul
larda okuduktan sonra üniversiteye başladım. Mezuniyetimi mü
teakip yine hoca oldum ve kendi isteğimle siyasete atıldım. Ama
iyi veya kötü mü yaptım? Bunun hükmünü tarih verecektir. Yoksuzluk içinde okumuş bir kimseyim.
Öğretmenliğin nasıl kutsi
bir meslek olduğunu iyi bilirim. (Şiddetli alkışlar.)
İlk tayin edildiğim zaman elime 45 lira geçiyordu. Millî Eği
tim Bakanlığı camiasında hizmette bulunan öğretmenlerin çektik
leri iztirabı nefsimde çekmiş gibi duyuyorum. Bunun için üze
rime düşen işleri canla başla yapmağa çalışacağım. Muvaffak olur
sam memnun olurum, olamazsam taliime küserim.
Bu vesile ile sizi ere üç mesele hakkında müjde verebilirim.
Sizin bir davanız vardır. İntibak işi. Kanunu Meclistedir. Bu
tasarıyı en kısa bir zamanda Meclisten çıkarmağa çalışacağım.
İkincisi bir er öğretmenler dâvası vardır. Çok mektup alı
yorum. Bunların içinde çok acıları vardır. Bunlar bakmağa muhtaç
Oldukları kimseleri bırakıp gidiyorlar. Manevi bakımdan da atisin
den ümitsizliğe düşüyor. Mesai arkadaşlarım bu hususta bir kanun
üzerinde çalışmaktadırlar. Bunların maaşlarını almalarının sağ
lanmasını istiyorum. Millî Savunma Bakanlığı ile mutabakata
vardık maaşlarını verdirmeğe çalışıyorum. Hiç değilse
assubay
olarak çalışmalarını temine gayret ediyorum. (Alkışlar.)
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Mi'llî Eğitim Bakanı’nın fantazisi geniştir demeyin. Öğretmen
diplomasını aldığı tarihten emekliye
ayrılmcıya kadar ve hattâ
emekliye ayrıldıktan sonra kendisini emniyet içinde hissetmelidir.
Kitap tazminatım düşünüyorum. Yekûnumuz fazla olduğu için
bütçeye akis fazla olmaktadır. Bunları Meclisten tsmin etmek çok
çetin olmakla beraber Büyük Meclis öğretmenlere şimdiye kadar
gördüğüm Meclislerden daha fazla
sempati duymaktadır. Bu
bakımdan öğretmenlerimizin terfi ve terfihlerini sağlamak sure
tiyle mesleğimizin her bakımdan emniyet edilir bir meslek haline
gelmesine bütün gücümle çalışacağım. Bizim Eğitim bakımından
(eti senin, kemiği benim) şeklinde bir tabirimiz vardır. Bir Bakan
olarak cemiyetimizde kaybolmağa yüz tutan bu telkinin modern
eğitim anlayışına göre öğretmenin cemiyetteki mümtaz mevkiini
kazandırmak ve onun daima çevresinde saygı değer bir insan ol
duğunu anlatmak suretiyle ihyasına çalışacağım. Hiç bir zaman
unutmıyalım ki sizleri tatmin için de konuşmuyorum. Düşündükle
rimi ve inandıklarımı izaha çalışıyorum. İnsanlar cemiyette hak
ettikleri itibarı görmezlerse er geç
dağılmağa
mahkûmdurlar.
Gönlüm istiyorki öğretmen köyde ve şahinde hem sevilsin ve hem
de sayılsın. Ben bunun sağlanmasını aslî vazifelerimden sayıyo
rum, Bütün bunların tahakkukunda el birliği ile gayret sarf etme
miz lâzım gelmektedir.
Şimdi Kardeşlerim:
Size son söz olarak sandık mevzuları üzerindeki fikirlerimi be
lirteyim.
Bakanlığımızın durumu şu: İhtiyaçlar sayılamıyacak
kadar çok, maddî bakımdan bunlar karşılancak durumda değil.
Asrımızda aydınlanmak; irfana susuzluk ve fedâkârlığa katlanmak
düne nazaran kat kat üstündür. İşte bu kuvvetlerden faydalanarak
yeterli sitemlerden mahrum Millî Eğitimimiz cemiyet tarafından
inanılır ve güvenilir bir hale gelecektir.
Çeşitli ihtiyacı bulunan bu örnek müessesenizi beğeniyor ve
öğüyorum. 1963 yılı Bakanlığımız bütçesinden Sandığınıza azami
yardımı temin etmek suretiyle sandığınızın gelişmesine çalışaca
ğımı vadeder, hepinizi sevgi ile selâmlarım.) (Alkışlar.)
Sayın Millî Eğitim Bakanının bu konuşmasından sonra Genel
Kurul Temsilcilerinden: Hüseyin Kalaba, Hamit Ulu, Edip Yargıcı,
Bahaddin Alıcıgüzel söz alarak aşağıdaki dilek ve temennilerde
bulunmuşlardır:
1 — Sandık üyelerinin yurt dışında tedavilerinin
sağlanması,
2 — Aile fertlerinden olan üyenin eş ve çocuklarının da San
dıktan tedavi yardımı görebilmeleri için üye olmalarını temin ede
cek bir kanunun çıkarılması,
•3 — Sandığa Bakanlıkça 3 yıldan beri yapılmakta olan yar
dımın yok denecek kadar az olduğu, bunun hiç değilse 1,5 milyo
nun üzerine çıkarılması,
4 — Öğretmenler için bir hastahane kurulması ve çocuklarını
okutma imkânlarından mahrum olanların çocuklarım okutma im
kânlarının sağlanması,
5 — Muvakkat öğretmenlerin sandığa
üye olmalarının temini;
6 — 6273 sayılı İntibak Kanununun
tatbikatından mütevellit
aksaklıkların giderilmesi,
7 — 2 2 2 sayılı kanunun, tatbikatında güçlük
çekilen maddele
rinin değiştirilmesi,
8 — Öğretmenlere yapılan çirkin isnat hakkında
gerekli iş
lemin yapılması,
- .
9 — Mahrumiyet bölgesinde çalışan öğretmenlerin maddî ve
manevi bakımdan tatmin edilmelerinin temini.
Temsilcilerin dilek ve temennileri üzerine tekrar kürsiye gelen
Millî Eğitim Bakanı şu konuşmayı yapmıştır:
( — Arkadaşlarım,
İntibak Kanunundan mütevellit aksaklıkların giderilmesi için
hazırlanan tasarı halen Mecliste bulunmaktadır. Bu tasarıda nok
sanlar varsa bunları komisyonda, tamamlatmağa ve tasarıyı mü
kemmel bir şekle sokmağa çalışacağım. Tasarıyı geri almak bize
zaman keybettirir. Biz kanunu Eylül ayında olmadığı takdirde en
geç Kasım aynıda çıkarmak kararındayız.
Öğretmenlerimize refah sağlamak m aks adiyle almakta olduk
ları maaşdan gayri bazı yardımlarda bulunmayı meselâ: bir ki
tap tazminatı, çocuklarının devlet tarafından okutulması gibi hu
susları düşünmekteyiz. Ama bunları yapmayı peşinen vadetmenin
doğru oknıyacağmı takdir edersiniz. Bunların tahakkuku için lâzım
gelen gayreti saıfedeceğim.
Öğretmenlere uzatılan dile gelince:
Şu kadarını söyliyeyim ki öğretmenin kendisi kadar
nızın da bu konuda en az sizler kadar hassas olduğunu

Bakanı
bilmeniz
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lâzımdır. Ancak devlet adamı ile serbest bir meslek adamının ko
nuşması başkadır.
Bizim dâvalarımız Parlementoda görülür. Dinleyiniz ve bek
leyiniz.
Arkadaşlarım:
Bu millete faydalı olmak için her şeyi isteyin, yalnız siyasî
tahriklere mutlaka kulaklarınızı kapayınız, on'lara
kapılmayınız.
Genel Kurul çalışmalarınızın hayırlı ve başarılı olmasını diler,
hepinizi sevgi ile selâmlarım.) (Alkışlar.)
Suphi Arman (Sandık Müdürü)
Arkadaşlar, yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı. Adana, Ağrı, Çanakkale, Elâzığ
Kocaeli,
Ordu, temsilcilerinin bulunmadıkları, bunlardan Ordu temsilcisinin
Genel Kurula katılmak üzere Ankara’ya gelişi sırasında ani bir
felç krizi geçirdiği ve Ankara Hastahane’sinde tedavi altına alın
mış bulunduğu anlaşılmıştır.)
Suphi Arman (Sandık Müdürü)
Ekseriyet vardır. Gündeme göre Başkanlık divanı seçimi ya
pılacaktır. Aday teklifini rica ediyorum.
Başkanlığa: (Vehbi Öcal - İzmir), Başkan vekilliğine: (Veli
Kaya - Hatay), Katipliklere de gösterilen adaylar arasından (E t
ileni Günel - Tekirdağ), (Sami Ertunç - Ankara), (Mustafa Köroğlu - U rfa), (Muharrem Görür - Maraş) seçilmişlerdir.
Başkan — Vehbi Öcal (İzmir) Divan adına gösterilen itimada te
şekkür ettikten sonra şu konuşmayı yapmıştır:
(Kongremize şeref veren sayın Bakanımıza hoş geldiniz der
ve meslek adına verdikleri çeşitli müjdelerden ve bilhassa er ola
rak askerliklerini yapmakta olan öğretmenlere maaş verdirmek ve
onların yedek subay olarak terhislerini sağlamak hakkmdaki vaatlarından dolayı kongremiz adına şükranlarımızı arzederim.)
Verilen önerge ve Başkanın teklifi üzerine İstiklâl Marşı söy
lenmiş, Atatürk’ün ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakika
saygı duruşunu müteakip Anıt Kabire ve Şehitliğe saat 13,30 da
topluca çelenk konulmasına karar verildi.
Başkan — Oturuma 5 dakika ara veriyorum.
OTURUM: 2
6/8/1962
Pazartesi saat: 11,30
Meslekî dileklerin Bakanlığa duyurulması hakkında ayrı bir
toplantı yapılması, çalışma saatlerinin ayarlanması
hususundaki
istekleri müteakip,
Başkan, bu hususlar Sandık Müdürü’nün
izahatından sonra
müzakere edilecek. Demiş ve Sandık Müdürü Suphi Arman’a söz
vermiştir.
Suphi Arman (Sandık Müdürü)
Arkadaşlarım: yatmak için üyelerimize
Yüksek
Öğ’retmen
Okulu’nda yer temin etmiş bulunuyoruz. Arzu eden arkadaşlar bu
okluda kalabilir. Öğle yemeklerini de yine arzu eden arkadaşlar
2 lira mukabilinde Bakanlık kantininden yiyebileceklerdir.
Yemek
yiyecek arkadaşlar lütfen isimlerini tesbit ettirsinler.
Anıt Kabir için de çelenk ve iki otobüs temin edilmiş bulun
maktadır. Saat: 15,30 da topluca buradan hareket edilecektir.
Arkadaşlar:
Ordu temsilcimiz Genel Kumla katılmak üzere
Ankara’ya
gelirken yolda bir felç krizi geçirmiş ve tedavi edilmek üzere An
kara Hastaihanesi’ne yatırılmış bulunmaktadır. Kendilerini Pazar
günü hastahanede ziyaret ettim. Sıhhati iyiye doğru gitmektedir.
Fakat Genel Kurul çalışmalarına katılabileceğini tahmin etmiyorum.
L j gun görüldüğü takdirde Genel Kurulumuzun sağlık temennilerini
birkaç temsilciden müteşekkil bir heyet tarafmdan ziyaret edilmek
suretiyle kendisine duyurulması uygun olur.
Oya arzedilen bu teklif uygun görülerek, neticede: temsilci
lerden (Aliosman Sönmez - Giresun), (Hüsameddin Akyüz - Gazi
antep), Başkanlık divanından (Ethem Günel - Tekirdağ)
seçildi
ler.
Başkan — Muhterem arkadaşlar, şimdi çalışma saatlerini karar
laştıracağız dedi ve bu hususta geçen devredeki durumun açık
lanması için Sandık Müdürüne söz verdi.
Suphi Arman (Sandık Müdürü)
Geçen devre Genel Kurul çalışmaları 8 gün devanı etmiş ve
her gün saat: 8-13 arasında mesai yapılmıştır.
Bundan sonra bu konuda yapılan çeşitli tekliflerin oylanması
neticesinde:
a) Çalışma saatlerinin 9-13 arasında yapılmasına,

ib) Genel Kurul çalışmalarının da en geç
13/8/1962 Pazartesi akşamına kadar bitirilmesine,
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(Pazar

dahil)

c)
Komisyon çalışmalarının 9/8/1962 Perşembe akşamına ka
dar bitirilerek 10/8/1962 Cuma sabahından itibaren Genel Kurul
halinde çalışmağa başlanmasına,
Karar verildi.
Başkan — Gündem üzerinde söz isteyen olup olmadığını sor
du.
Yapılan müzakereler neticesinde Sandık Merkez Yönetim Ku
rulunca hazırlanmış bulunan gündem oya arzedilerek aynen kabul
edildi.
Ba.>Kan
Dilekler komisyonu raporunun önce okunması hak
kında bir teklif var. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler, etmiyenler. Kabul edilmiştir.
Öğretmen dernekleri Millî Federasyonunun Genel Kurulu çaya
davet yazısı üyelere duyuruldu ve dâvete 9/8/1962 Perşembe günü
saat 17 de iştirak edilmesi uygun görüldü.
Başkan taıafınuan gündemin ikinci maddesi gereğince yeniden
seçilen temsilcilerle yedeklerden geçenlerin seçim tutanaklarının
onanması oya arz ve kabul edildi.
Başkan
Şimdi gündemin 4. Maddesi gereğince
seçimlerini yapacağız:

Komisyon

Bu konuda da söz isteyen var mı ?
Geçen devrede komisyonlarda çalışanların yine aynı komis
eronlaıda göıe"v almaları ve sadece bu devre yeni gelmiş olan tem
silcilerin çalışacakları komisyonları
yazdırmaları teklifi oya arz
ve kabul edilerek, neticede:
a) AN A STATÜ KOMİSYONUNA:
1
— Süleyman Nuri Öz (İstanbul), 2 — Mustafa Karacaoğlu
(Sakaıya), 3
Haşan Demırel (Denizli), 4 — Ali Eyüboğlu
(Erzurum), 5 — Bahaddin Alıcıgüzel (Konya), 6 — Akif Berköz
(Bolu), 7 — Muharrem Görür (Maraş), 8 — Bedri Altmok (Tokat),
9 — Ahmet Keskin (Ankara), 10 — Necdet Esin (Balıkesir), 1 1 —
Mehmet Özparlak (Amasya), 1 2 — Hüseyin Aşık (Burdur), 13 —
Hamdi Kayışbudak (Ediıme), 14 — Cemil Altay (Bursa), 15 — Va
hit Topçugil (Zonguldak), 16 — İbrahim Yurt (Erzincan), 17 —
Hayreddin Uysal (Bingöl), 18 — Abdullah Kayalar (İsparta),
19 — Fahreddin Özçelik (Antalya.)

b) YÖNETMELİK KOMİSYONUNA:
1
— Fahreddin Kethüdağoğlu (Kırklareli), 2 — Kemal Pamukoğlu (Diyarbakır), 3 — Kâzım Kızıldağ (Kırşehir), 4 — İsmail
Kutluk (Bursa), 5 — Veli Kaya (Hatay), 6 — Mustafa Köroğlu
(U rfa), 7 — Hamit Ulu (Malatya), 8 — Sait Aydın (Elâzığ),
9
Bahri Özbek ( ’io zg a t), 1 0 — Fahreddin Özgünen (Ankara),
11 — Vehbi Öcal (İzm ir), 12 — Ethem Günel (Tekirdağ), 13 — Sa
mi Ertunç (Ankara), 14 — Fahreddin Tuncay (Uşak),

c) DİLEK KOMİSYONUNA:
1 — Hüseyin Kalaba (Adana), 2 — Haşan Ersoy (Çankırı),
3 — Mustafa Cücer (Adıyaman), 4 — Ulvi Tüzün (Eskişehir),
5 — İzzet Tan (Balıkesir), 6 — A rif Dirikman (Aydın), 7 — Meh
met Özcan (Samsun), 8 — Mustafa Ertaş (İçel), 9 — Bedreddin
Kadiroğlu (Bitlis), 1 0 — Yaşar Meriç (Van), 1 1 — Nurettin Ertok (Sivas), 1 2 — Hamdi Bulut (Artvin), 13 — Mahmut Kirazcı
(Niğde), 14 — N. Raif Ertan (Muş), 15 — Haşan Değer (Konya),
16 — A. Osman Sönmez (Giresun), 17 — Fahri Akagün (Gümüş
hane), 18 — Alay Özdemir (Kars), 19 — Cemil Özçelik (Kars),
2 0 — Sadettin Güner (İstanbul), 2 1 — Mustafa Sabuncu
(Rize),
22 — Rıza Ünlüsan (A fyon), 23 — Basri Ercan (Bilecik), 24 —
Mustafa Işıker (Çorum), 25 — İbrahim Hatipoğlu
(Hakkâri),
26 — Muzaffer Erdem (Trabzon), 27 — Hüsamettin Akyüz (Ga
ziantep ).
ç) BÜTÇE - HESAP KOMİSYONUNA:
1 — Ahsen Gürtin (İzmir), 2 — Niyazı Baykal (Kütahya),
3 — Kemal Besen (İstanbul), 4 — Bekir Başoğlu (Sinop), 5 — Lâ
tif Balta (Kastamonu), 6 — Haşan Suay (Kayseri), 7 — Ahmet
Özcan (Manisa), 8 — Celâl Demirel (Mardin), 9 — Veli Küpeli
(Muğla), 10 — Remzi Rehber (Nevşehir), 1 1 — Edip Yargıcı (Si
irt), 12 — Mustafa Dagüloğlu (Tunceli),
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Ayrıldıkları tesbit edildi. Müteakiben söz alan Sandık Müdürü
Suphi Arman şu açıklamayı yaptı:
_
_
__Arkadaşlar, her temsilcinin mutlaka bir komisyonda göıe^ a ması ve komisyon çalışmalarına muntazaman devam etmesi, defanı
yoklamalarının Komisyon Başkanlıklarınca Genel Kurul Başkanlığı
yolu ile Sandık Müdürlüğüne verilmesi, yapılacak tahakkuklar için za
ruridir. Bu hususun Genel Kurul çalışmalarında da dikkate alınması
gerekmektedir.
Başkan __ A r k a d a ş l a r ,
Yevmiye, huzur hakları ve

_
..
gündemin 5. maddesine
geçiyoruz.
yollukların tesbiti yapılacaktır. Söz

isteyen var mı?
.
Bu konuda yapılan müzakerelerden sonra
Balıkesir temsil
cisi Necdet Esin’in, yolda geçen her gün için, geçen devre kabul
edilen 25 liranın 40 liraya çıkarılması teklifi oya arz ve kabul
edildikten sonra bu konuda geçen devre kabul edilen miktarlar
gözönüııde bulundurulmak ve yalnız hizmetlilere 50 lira zam ya
pılmak suretiyle Sandık Müdürlüğünce yapılan teklif üzerine:
a) Yolda geçen günler de hesap edilmek suretiyle 2 gün evvel
2 gün sonra yolluk hesaplanmasına,
__
b) Yolluğun, vasıta ücreti hariç yolda geçen her gün için 40
lira üzerinden tahakkukuna,
c) Genel Kurulda geçen her çalışma günü için 40 lira huzur
hakkı verilmesine,
^
ç) Huzur hakkı için tesbit edilen miktarın denetçiler ve Yöne
tim Kumlu üyeleriyle müşevir ve uzmanlara da şâmil olmasına,
d) Genel Kurulda vazifeli Sandık memurlarına günde 40 lira
üzerinden zaruri masraf karşılığı ücret ödenmesine,
e) Genel Kurulda vazifeli beş hizmetliye de maktuan 250 şer
lira zaruri masraf karşılığı ücret ödenmesine, karar verildi.
Müteakiben mütalâası somlan Sandık Müdürü Suphi Arman:
__ Vapur ve tren ücretlerinin
statünün 9. maddesinin (b)
fıkrasının 1 . bendine güre, ikinci mevki üzerinden hesap
edildi
ğini açıkladı.
Başkan — Çalışma saati sona ermiş bulunmaktadır. Yarın
saat 9 dan itibaren komisyonlar kendilerine ayrılmış olan salonlar
da çalışmalarına bavlıyacaklar,dır.
Bu gün saat 15,30 da topluca Anıt Kabri ve Hürriyet Şehitle
rini ziyaret maksadiyle Namıkkemal Okulu önünden hareket cdi
leceğini arz eder, oturumu kapatırım.
OTURUM 3
.

10/8/1962
Cuma saat: 9,00

Divan Vehbi Öcal (İzmir) in başkanlığında aynı zatlardan
teşekkül etti. Yoklama yapıldı. Bu gün Elâzığ temsilcisi Sait
Aydm’ın bir gün gecikme ile geldiği, Adana, Ağın, Çanakkale, Koca
eli ve Ordu temsilcilerinin bulunmadıkları tesbit edildi.
Başkan — Çoğunluk vardır, oturumu açıyorum. Gündemin
6 . maddesi gereğince Yönetim Kumlu ve Denetçiler Kumlu rapor
larının okunması gerekiyor. Bu hususta söz alan bazı temsilci ar
kadaşlar mezkûr raporun bir ay önce temsilcilere gönderilmiş bu
lunduğundan üzerinde müzakere açılmaması teklif edilmiş ise de
Genel Kurul’ca kabul edilmiyerek Sandık Müdürü Suphi Arman
tarafından Merkez Yönetim Kumlu çalışma raporu, İsmail Kutluk
tarafından da Denetçiler Kumlu raporu okundu.
Başkan — Arkadaşlar, Merkez Yönetim Kumlu ve Denetçiler
Kumlu raporları okundu. Bu hususta söz isteyenler lütfen isimleri
ni yazdırsınlar.
Muharrem Görür, Hamdi Kayışbudaik, Fahreddin Kethüdaoğlu,
Mahmut Kirazcı, Vahit Topçugil, Ulvi Tüzün söz alarak özetle:
Banka hesap numarasında yanlışlık olup olmadığı, geçen Ge
nel Kurulca yapılması temenni edilen işlerden hangilerinin yapılıp
yapılmadığının veya yapılmıyanların sebeplerinin açıklanması, Bolu
ve İzmirdeki Sandığa ait arsaların durumları, emekli yardımları
nın 2 bin lira olması lâzım gelirken 1 0 0 0 lira üzerinden yapılması
nın sebebi, Sandığın sosyal bir sigorta haline getirilip getirilmıyeceği, konuları üzerinde durmuşlardır.
Başkan — Başka söz alan olmadığından Yönetim Kurulunca
cevap hazırlanmak ve dinlenmek üzere oturumu 5 dakika tatil
ediyorum.
OTURUM 4
10/8/1962
Cuma saat: 10.30
Divan Vehbi Öcal (İzmir) in başkanlığında açıldı.
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Başkan — Çoğunluk vardır, toplantıyı açıyorum. Bir
var, okutuyorum.

önerge

— Millî Birlik Komitesi üyesi ve tabiî senatör Fikret Kuytak’ın cenaze törenine 5 kişilik bir grup halinde çelenkle iştirak edil
mesi teklif edilmektedir. Teklif oya arzedilmiş, ittifakla kabul
olunmuştur.
Bundan sonra Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere An
kara’ya gelirken yolda anî olarak felç krizi geçiren Ordu temsil
cisi Kemal Top’a yapılacak tediye hakkında yapılan müzakereler
neticesinde, adı geçenin mazereti meşru görülerek Genel Kurulca
izinli sayıldığından kendisine Genel Kurula katılan diğer temsilci
ler gibi huzur hakkı ve yolluk ödenmesine karar verildi.
Başkan — Arkadaşlar, şimdi Merkez Yönetim Kurulu çalışma
raporu üzerindeki temsilci arkadaşlarımızın fikir ve mütalâalarını
cevaplandırmak üzere Merkez T önetim Kurulu
Başkanı’na
söz
veriyorum.
Mustafa Gökçe (Merkez Yönetim Kurulu Başkanı) - T önetim
Kurulu raporu üzerinde bazı arkadaşlar fikirlerim açıkladılar.
Raporumuz üzerinde az söz alınması, hemen hiç tenkit edilmemiş
olmasmdan, işlerimizi beğendiğinizi anlıyoruz. Bunun için sevinç
liyiz, hem Yönetim Kurulu ve hem de sandıkta vazifeli arkadaşla
rımız adma teşekkür ederim. Teşviklerinizle bu sandık, daha iyi
işler hale gelecektir. Söz almamın sebebi, bazı tecrübeleri size
açıklamadan ibarettir.
Arkadaşlarımız kıymetli fikirlerini komisyonlarda açıkladılar.
Bu vesile ile defterlerimiz, kayıtlarımız,
sizlere ve daha ^
önce de denetçi arkadaşlara açıklamıştır. Ortada gizli, kapaklı bir
şey yoktur. Bir arkadaşımız dediki, neden rapor Yönetim Kurulu
adına okunması gerekirken Müdür tarafmdan okundu? Esası öyle
fakat Müdür, bana yardım olsun diye okudu. Bunun için yardımın
dan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Muharrem bey arkadaşı
mız şunu söylediler: Bakanlıkça yardımın arttırılması, aile fertle
rine yardım. Diğer iki maddeyi de ben hatırlatmak suretiyle du
rumu açıklıyacağım: Biliyorsunuz son iki yıl memlekette bir inti
kal devresi olmuştur. Çok önemli memleket meselelerinin ele alın
dığı bu devrede yalnız bizleri ilgilendiren işlerin yapılamamış ol
masını biraz tabiî görmek gerektir. Evvelki Genel Kurmda iste
diğiniz 4 madde için de teşebbüsler yaptık, fakat bu teşebbüsleri
mizi kesin sonuca bağlıyamadık. Meselâ: Devlet yardımını arttıramadık. Bu hususta sayın Vekilimiz vaadde bulundular.
İnşallah
gelecek yıl mümkün olacaktır. İkincisi, aile fertlerine yardım işi,
bu iş için Yönetim Kurulumuzda bir komisyon teşekkül etti ve
durumu inceledi, izah edelim:
Aile fertleri adedi kaçtır. Aile fertleri olarak kimleri kabul
edeceğiz. Bunu tesbit mümkün olamamıştır. Yapılan teklif pek açık
değildir. Bu hususta hayli uğraşmalara rağmen istenilen gayeye <
varılamamıştır. Bir kanun konusudur. Yukarıda arzettiğimiz gibi
geçen iki yıl içinde, memleket ölçüsünde değer taşıyan kanunlar
yer almıştır.
.
Diğer bir konu: Yurtlar açılsın denildi. Bu konuda çalıştık,
fakat bunun da sınırı belli değildi. Dilek sahibi arkadaşımıza bizi
tenvir etsinler diye mektup yazdık,
cevaplandırmadı. Bu da bir
yatırım gerektiren iştir. Biliyorsunuz banka iki binesim bu mak
satla tahliye ettiği halde bu işi beceremedi. Ve bu daire eri satmak
zorunda kaldı.
Seçeceğiniz Yönetim Kurulu herhalde bu işin de arkasını
bırakmayacaktır.
Diğer yapamadığımız işlerden biri de üyelerimizin yabancı
memleketlerde tedavileridir. Bilirsiniz ki memurlar, 4598
sayılı
kanunla tedavi görmektedirler. Başka bir mevzuat mevcut değildir.
Biz Maliye, Sağlık ve kendi Bakanlığımızla temasa geçtik. 4598
sayılı kanun bütün memurları içine alıyor, Devlet hasta memurları
yabancı memlekette tedavi ettirmiyor. Bu husustu münferit olarak
yapmamız mümkün değildir. Bu hususta kanunun değiştirilmesi lâ
zımdır. Yabancı memleketlerdeki tedaviler çok pahalıya mal olmak
tadır. Bu hususta tedavi görecek arkadaşlarımız da az değildir.
Devlet ancak, yabancı memlekette iken hastalananların tedavisini
yaptırıyor da burada olanların ki mümkün olamıyor. Hülâsa, gücü
müzün yettiği kadar çalıştığımız halde bunları yapmadık. Maruza
tım bunlardan ibarettir. Elimizden geldiği kadar dilekleriniz ye
rine getirilmiştir.
Bolu ve İzmir’deki arsalarımız kıymetlendirilemez mi ?
Bu
yurdular, bir arkadaşımız. Şimdilik bu mümkün olamıyor.
Bir arkadaşımız emeklilik için 2 bin lira olduğu halde 1000 lira
veriliyor, dediler. Böyle birşey yoktur arkadaşlar.
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Zonguldak — Boludaki arsamız şimdi çok kıymetlidir. Bunun
durması lehimizedir.
Mustafa Gökçe — Bir arkadaşımız Sosyal Sigorta’dan bahset
tiler. Bu, geçen Genel Kurulda değilde daha önceki kurulda bahis
konusu edilmiştir.
Başkan — Tenkitlerine cevap almıyan varmı? (Yok sesleri).
Muhterem arkadaşlar: Raporlar okundu, tenkitler yapıldı ve cevap
lan alındı; şimdi sıra komisyon raporlarının okunmasına
geldi.
Önce Dilekler Komisyonu raporunun okunması teklifi vardır. Bu
teklifi oylarınıza arzediyorum. Kabul edilmiştir.
Başkan — Arkadaşlar, IX. Genel Kurul’da şöyle bir yol takibetmiştik. Bütün Komisyon sözcüleri-buraya geliyorlar. Önce Dilek
Komisyonu raporu madde madde okunuyor, bu maddelerle ilgili
diğer Komisyonlann sözcülerinin
mütalâaları
almıyor,
ayrıca
temsilci arkadaşlardan fikir ve mütalâası olanlar beyan ediyorlar;
son olarak Sandık Yönetim Kurulu ve Müdürlüğünün mütalâası
alınarak oya arzedilip karara bağlanıyordu. Yine bu şekilde çalış
mayı uygun görenler lütfen oylarını izhar etsinler, kabul edilmiştir.
Başkan — Komisyon sözcüleri lütfen yerlerini alsınlar. Kara
rınız gereğince önce Dilekler Komisyonu sözcüsüne söz veriyorum.
Bundan sonra Dilekler, Statü, Bütçe-Hesap ve Yönetmelik Komis
yon sözcüleri Komisyonlarına ait raporları okudular.
Başkan — Raporların okunması bitmiştir. Maddelerin müza
keresine geçmeden önce oturuma 1 0 dakika ara veriyorum.
OTURTJM 5
10/8/1962
Cuma saat: 11.45
Divan Vehbi Öcal (İzmir) in başkanlığında teşekkül etti.
Başkan — Çoğunluk vardır, oturumu açıyorum.
Arkadaşlar, Uşak V ilâyeti Öğretmenliğinden emekliye ayrıl
mış olup Statü ile tayin edilmiş muayyen müddet zarfında müra
caat etmediği için üyelikle ilişiği kesilen Sadık Beyin durumunun
yüksek heyetinizce müzakere ve hakkında bir karara varılması
teklif edilmektedir. Oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar; Ka
bul edilmiştir.
Başkan — Önce müracaat sahibi emekli öğretmene söz veri
yorum. (adı geçen öğretmen durumunu açıkladıktan sonra, MerkezYönetim Kurulu Başkanı ve Sandık Müdürü ilgili emekli Öğ
retmen hakkında cereyan eden muameleyi etraflıca izah etmiş ve
mevcut Statü hükümlerine göre mezkûr öğretmenin üyelik vasfını
kaybetmiş bulunduğunu, ancak emekli yardım alabileceğini, her
hangi bir haksızlık asla bahis konusu olmadığını belirttiler.)
Başkan — Hakikaten Sandık Müdürlüğü bu konuda Statü hü
kümlerine göre hareket etmiş, vazifesini yapmıştır. Durum aydın
lanmıştır. Emekli Öğretmen Sadık Beyin Sandık üyeliğine kabulü
teklifini oylarınıza arzediyorum. Kabul buyuranlar,
kabul edil
miştir.
Başkan — Bir Basın Bürosu kurulması için teklif vardır. Kabul
edenler, kabul edilmiştir.
Bu hususta yapılan teklifler neticesinde Basın Bürosuna Fahreddin Kethüdaoğlu, Hayrettin Uysal ve Hüseyin Kalaba seçilmiş
lerdir.
Başkan — Arkadaşlar, evvelce aldığımız karar gereğince şimdi
Dilekler Komisyonundan başlamak üzere komisyon raporlarının
müzakeresine geçiyoruz. Bu konuda bir teklif var.
Maddelerin
müzakeresinde komisyonlann mütalâası alındıktan sonra azami iki
lebde ve iki aleyhte konuşmayı müteakip Sandık idaresinin de
mütalâasına müracaattan sonra maddenin oya arzıdır. Bu teklifi
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edil
miştir.
Başkan — Şimdi Dilek komisyonu raporunun madde madde
müzakeresine başlıyoruz.
(Her madde ayrı ayrı okunarak müzakere ve münakaşa edil
di.) Neticede:
— Komisyon raporunun birinci maddesini teşkil eden tedavi
yardımlarının üyelerin aile fertlerinden eş ve çocuklarına teşmili
nin temini maksadiyle Millî Eğitim BakanlığTnca kanunda gerekli
tadilâtın yapılması, kabul edildi.
(Bu arada Merkez Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulunun
ibrasına ait verilen bir önerge, oya konup kabul edildikten sonra Yö
netim Kurulu ve Denetçiler Kurulünun ibrası oya arzedildi, ve it
tifakla ibra edildi.)
Başkan — Çalışma saati bittiğinden yarın saat 9 da toplanıl
mak üzere oturumu kapatıyorum.

OTURUM

6

11/8/1962
Cumartesi saat: 9,00
Divan Vehbi Öcal (İzmir) in başkanlığında teşekkül etti. Üye
ler ve Komisyon sözcüleri yerlerini aldılar, yoklamayı müteakip
Adana, Ağrı, Çanakkale, Kocaeli ve Ordu temsilcilerinin bulunma
dıkları tesbit edildi.
Başkan — Çoğunluk vardır, oturumu açıyorum. Söz alan Yö
netim Kurulu Başkanı Mustafa Gökçe, dün bizi ibra buyurduktan
sonra size teşekkür etme fırsatını bulamamıştık. Şimdi bu teşek
külümüzü arzediyorum. Bu vesile ile Yönetim Kumlu ve Sandık
Müdür ve memurları adına sizlere başarılar dilerim .
Başkan — Dün Dilekler Komisyonunun birinci madde ile 10.
maddesini müzakere ve kabul etmiştik. Şimdi müteakip maddele
rin müzakeresine geçiyoruz.
2 __ Üyelerin yurt dışındaki tedavileri kanun mevzuu olduğun
dan şimdilik imkânsız bulunduğuna; ancak bu konuda bütün Devlet
memurlarının yurt dışında tedavilerini sağlamak üzere 4598 sayılı
kanunda gerekli tadilin yapılması için Merkez T önetinı Kuru ¡unca
durumun Millî Eğitim Bakanlığına arzı temennisi oya arz ve kabul
edildi. Bu arada Amasya temsilcisi tarafından verilen ve
aylık
aidatın buna göre de yapılacak yardım miktarlarının tesbitini kap
sayan ve her Komisyondan ve Sandık idaresinden ikişer kişi alınmak
suretiyle teşekkül edecek bir karma komisyon tarafından tetkikini
havi önerge oya konularak kabul edildi.
3 — Sandığın üyesi olanlara aidatlarının alınmağa başlandığı
ilk ayda üyelik durumu, sandık mevzuatının kendilerine tebliği ve
bir ölüm beyannamesi tanzim ettirilmesi hakkmdaki teklif sandık
müdürlüğünce kurullara tamim edilmesi
temenni
mahiyetinde
kabul edildi.
4 _ Dilek Komisyonu raporunun statüyü ilgilendiren bölümünün
2. maddesini teşkil eden İlce Kurulu hisselerinin %3 den %5 e çı
karılması hakkmdaki teklifi reddedildi.
.
5 — Aynı bölümün üyelerden kesilmekte olan aylık aidatın
7,5 liraya çıkarılması hakkmdaki 3. maddesiyle Yönetmelikle ilgili
bölümde emekli ikramiyesinin artırılmasına dair olan 2 . maddesi
ve aynı bölümün kanserli hastalara yapılacak nakdî yardımın art
tırılması hakkmdaki 4. maddesi karma komisyonun raporundan
sonra karara
bağlanmak üzere tehiri Başkan tarafından teklif
edilerek Genel Kurulca bu teklif kabul edilmiştir.
6 — Yönetmeliği ilgilendiren bölümün Genel Kurul Temsilci
adaylarının seçimlerinde tadilat yapılmasını
gerektiren
birinci
maddesi reddedildi.
7 — Aynı bölümün, bir defaya mahsus olmak üzere üyelere 50
lira gözlük bedeli ödenmesi hakkmdaki 3. maddesi de reddedildi.
Başkan — oturuma 10 dakika ara veriyorum.
OTURUM 7
11/8/1962
Cumartesi saat: 10,30
Divan Vehbi Öcal (İzmir) başkanlığında teşekkül etti. Tem
silciler yerlerini aldıktan ve yoklama yapılarak ekseriyetin olduğu
görüldü.
Başkan — Oturumu açıyorum.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökçe’nin Dilek Ko
misyonu raporunun dilekler bölümünün statü ile ilgili görülen
sandıkta görevli memurlardan Yönetim Kumlu toplantılarına iş
tirak edenlere huzur hakkı verilmemesi hakmdaki 5. maddesinin
önce müzakeresi hakkmdaki teklifi Başkanlıkça oya arz ve kabul
edildikten sonra konu müzakere ve münakaşa edildi. Neticede, \ önetim
Kumlu toplantılarına iştirak etmekte olan Sandık Müdürü ve He
kiminin bu toplantılara iştiraklarmm zaruri olduğu ve bu itibarla,
kendilerine diğer yönetim kumlu üyeleri gibi huzur hakkı veril
mesi kabul edilerek Komisyonun bu teklifi reddedildi.
8 __ Dilekler bölümünün Öğretmen Hastahanesi açılması hak
kmdaki 2 . maddesini teşkil eden temenni teklifi; bu hususta^ san
dığın imkânları müsait olduğu ve Bakanlıktan veteı. Kadar ödenek
sağlandığı takdirde açılması temennisi kabul edndi.
^
9 __ Aynı bölümün, sandık ve mevzuatının Sağlık Müfettişleri
ve hükümet doktorlarına da duyurulması hakkmdaki 3.^ maddesi bu
mevzuatı ihtiva eden Tebliğler Dergisi temin ed-ldıği takdirde
gönderilmesi temennisi kabul edildi.

I ............ .

I M I M İ lK a H m ü M

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 296

10 — Aynı bölümün, mahallî İlköğretim
Müdürü ve Millî
Eğitim Müdürlerinin, terfi edenlerin listelerinin Kıırul Başkanlıkla
rına zamanında vermeleri ve sair hususlarda gerekli kolaylıkları
göstermelerini temin için Millî Eğitim Bakanlığından illere
gerekli tamimin yapılmasının sağlanması hususundaki 4. maddesi
temenni mahiyetinde kabul edildi.
1 1 — Yine aynı bölümün, sandığın kirada olan daireleri hakkmdaki 6 . maddesi; tahliye edildikten sonra, ihtiyaç olduğu takdir
de, kiraya verilmiyerek sandık hizmetlerinde kullanılması şeklinde
oya arzedilerek kabul edildi.
12 — Aynı bölümün, sandık muamelâtı ile ilgili olan 7. mad
desi esasen uygulanmakta olduğundan müzakere edilmedi.
13 — 9. Genel Kurul kararları hakkında evvelce Yönetim Ku
rulu ve Denetleme Kurulu Başkanları tarafmdan gerekli açıklama
yapılmış olduğundan Dilek Komisyonu raporunun
dilekler bölü
münün 8 . maddesinin müzakeresine mahal görülmedi.
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K a m a Komisyon raporu hakkmda, Komisyon sözcüsü ile diğer
Komisyonlar sözcüleri ve muhtelif İl Temsilcileri Sandık Yönetim
Kurulu Başkanı ve Müdürü fikir ve mütalâalarım beyan ettikten
sonra prensip itibariyle aylık aidatın artırılıp artırılmıyacağı husu
su oya arzedildi, ve aylık aidatın artırılmasına karar verildi.
Başkan — Oturuma 5 dakika ara veriyorum.
OTURUM 9
12/8/1962
Pazar saat: 10,45

Divan Başkan vekili Veli Kaya (Hatay'ın) Başkanlığında aynı
zatlardan teşekkül etti. Komisyon sözcüleri ve temsilciler yerlerini
aldılar.
Başkan — Ekseriyet vardır. Oturumu açıyorum. Arkadaşlar,
bir evvelki oturumda aylık aidatın artırılmasına karar verdiniz. Bu
Dilek Komisyonu sözcüsü: Arkadaşlar, dileklerimizin para ile
oturumda da bu artışın hangi esaslar dahilinde yapılacağını müzake
ilgili kısımlarından gayrisi bitmiştir. Komisyon olarak;, çalışmala
re edeceğiz.
rından dolayı Sandık Müdürüne ve mesai arkadaşlarına teşekkürü
Konu üzerinde uzun müzakere ve tartışmalardan sonra şu üç
borç biliriz.
teklif ileri sürülmüştür:
Söz alan Bursa temsilcisi, Cemil Altay’m emekli yardımlarının
4 — Aidatların eskiden olduğu gibi % nisbetine göre kesilmesi,
tetkikinde kolaylık sağlama bakımından Sandık idaresince her üye
2 — Aidatların maaş durumları nazara alınmak suretiyle ka
için bir fiş tanzimi hakkındaki teklifi Sandığa büyük bir külfet
demeli olarak bir artışa tabi tutulması,
yüklüyeceği ve tatbikatının mümkün olmadığı mülâhazasıyla oya
3 — Halen olduğu gibi her üyeden aynı miktar kesilmek sure
konulmadı.
tiyle aylık aidatın artırılması,
Bu teklifler sıra ile oya konmuş, bunlardan birinci ve ikinci
Başkan — Arkadaşlar, Acıpayem ilçesinden
doğum yardımı
teklifler reddedilerek üçüncü teklif olan her üyeden aynı miktar
evrakı Kurul Başkanı tarafından zamanında sandığa gönderilmemesi
aidat kesilmesi şekli ekseriyetle kabul edilmiştir.
yüzünden yardımlarım alamayan 5 arkadaşın durumu hakkında bir
Sandık Müdürü Suphi Arman — Aylık aidatın her üyeden
önerge var. Müzakeresini kabul edenler, kabul edilmiştir. Konu
aynı miktar kesilmesi suretiyle, artırılmasına Yüksek
Heyetiniz
üzerinde Denizli temsilcisinin izahatı ve diğer temsilcilerin bu ko
karar vermiş bulunmaktadır. Şimdi ne miktar artırılacağının tesnudaki görüşleri ve Sandık Müdürlüğünün fikir ve mütalâaları
biti lâzımdır.
alındıktan sonra şu prensip kararma varıldı:
Başkan — Bu konuda müzakere açıyorum. Söz isteyenler lüt
a)
Üye tarafından zamanında ilce Kurul Başkanlığına müra
fen
isimlerini
yazdırsınlar.
caat edilmiş olup meşini mazeret dolayısiyle Kurul Başkanlığı tara
İzmir Temsilcisi Vehbi öca l’m, bu husustaki Komisyon teklif
fından muayyen müddet zarfında yardım evrakı Kurul Başkanlığı
lerinin önce okunduktan sonra müzakereye geçilmesi teklifinin kabul
tarafından Sandık Müdürlüğüne gönderilmemiş olması,
edilmesi üzerine raporlardaki ilgili maddeler okunarak Dilek Ko
h)
1/1/1960 tarihinden sonra vuku bulan hadiselere münhasır
misyonu teklifinin seyyanen 7,5 lira, Statü Komisyonu teklifinin de
olması,
c)
31/12/1962 tarihine kadar Sandık Müdürlüğüne müracaat 6 lira olduğu anlaşıldıktan sonra bu konu üzerinde uzun müzakere
ve münakaşalardan sonra şu üç teklif ileri sürülmüştür.
edilmesi, kayıt ve şartları ile ve bir defaya mahsus olmak üzere
1 — Aylık aidatın seyyanen 6 liraya çıkarılması,
bu durumda olan üyelere yardım yapılması kabul edilmiştir.
2 — Aylık aidatın seyyanen 7 liraya çıkarılması,
Başkan — Arkadaşlar, Balıkesir temsilcisi Necdet Esin'in,
3 — Aylık aidatın seyyanen 7,5 liraya çıkarılması,
yardımların ölüm, ve emeklilik bölümlerinde teksif edilerek diğer
Ayrı
ayrı oya konan bu tekliflerden 2. ve 3. maddelerde belirtilen
yardımların kaldırılması hakkındaki önergesinin müzakeresini oyu
7
ve
7,5
liraya
artırılması teklifleri red ve birinci maddede belirti
nuza arzediyorum. Kabul edenler. Kabul edilmişitir.
len, ayda aidatların seyyanen 6 liraya çıkarılması teklifi üçde iki
Teklif müzakere ve münakaşalardan sonra reddedilmiştir.
ekseriyetle
kabul edilmiştir.
Başkan — Adkadaşlar, Dilekler Komisyonu raporunun Yönet
Başkan
— Oturuma 5 dakika ara veriyorum.
medik bölümündeki, Sstatünün 41 maddesiyle ilgili 5 . maddesinin
müzakeresine geçiyoruz.
OTURUM 10
Mezkûr madde üzerinde Komisyonun, diğer temsilcilerin, Merkez
û önetinı Kurulu ve Sandık Müdürünün mütalâaları dinlendikten
12/8/1962
sonra oya arzedilen madde reddedildi.
Pazar saat: 12,30
Niğde Temsilcisinin Sandığın Sosyal
Sigorta haline getiril
mesi hususunda Yönetim Kurulunca gerekli etüdün yapılarak XI.
Genel Kurula arzı hususundaki önergesi, evvelce yine Genel Kurul
kararma istinaden Yönetim Kurulunca ilgili uzmanlara tetkik ettiıiıen ve Sandığımız için faydalı olmıyacağı netice ve kararma bağ
landığından oya arzedilerek reddedilmiştir.
Başkan
Karma Komisyonun raporu gelmiştir. Okutuyorum.
(Rapor okundu.)
Başkan
Arkadaşlar, Karma Komisyon raporunu dinlediniz
vaKİt gecikmiştir. Pazar günü saat 9,00 da toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum.
OTURUM

8

12/8/1962
Pazar saat: 9,00
Dı\an Başkan vekili Veli Kaya (Hatay) Başkanlığında teşek
kül etti. Üyeler ve Komisyon sözcüleri yerlerini aldılar. Yoklama
j apıldı. Adana, Ağrı, Çanakkale, Kocaeli ve Ordu Temsilcilerinin
gelmediği anlaşıldı.
Başkan — Ekseriyet vardır. Oturumu açıyorum. Komisyon
sözcüleri lütfen yerlerini alsınlar. Dün Karma Komisyonunun rapoıu okunmuştu. Şimdi bu raporun müzakeresine başlıyoruz.

Divan Veli Kaya (Hatay'ın)
Başkanlığında teşekkül ederek
Komisyon sözcüleri ve temsilciler yerlerini aldılar.
Başkan — Ekseriyet vardır. Oturumu açıyorum.
1 — Dilekler Komisyonunun Yönetmeliği ilgilendiren 6 . mad
desindeki evlenen üyelere 5 er yüz lira borç para verilmesi teklifi
oya konularak reddedildi.
2 — Aym raporun aynı bölümünün mahrumiyet bölgesinde
vazife gören üyelere yılda bir defaya mahsus olmak üzere ve 1 0 ay
ve 1 0 eşit taksitte ödenmek üzere yapılmakta olan 500 lira borç
yardımının 750 liraya çıkarılması teklifi oya arzedilerek kabul
edildi.
3 — Aynı raporun aynı bölümünün, çocuklarını okutan üyelere
yapılmakta olan borç yardım hatlerinin artırılmasını derpiş eden
8 . maddesi ile b, c, d fıkraları reddedildi.
Başkan — Aylık aidatı bir lira artırmış bulunuyorsunuz. Bu
duruma göre yardım miktarlarının tesbiti için karma bir Komisyo
nun kurulması teklif ediliyor. Teklifi oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler,
Sandık Müdürü Suphi Arman — Bu Komisyona Merkez Yöne
tim Kumlu ve Sandık idaresinden birer üyenin de katılmasını teklif
ediyorum.
Başkan — Her Komisyondan ikişer ve Yönetim Kurulu ve
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9 — Raporun, Statünün 10. maddesinin (d) fıkrasındaki ve 12.
maddesinin birinci satırındaki (iki) kelimelerinin (dört)
olarak
değiştirilmesi hakkmdaki 9. maddesi reddedilmiştir.
10 — Statünün 13. maddesinde geçen toplantı ücreti ve ücret
kelimelerinin huzur hakkı olarak değiştirilmesi hakkmdaki raporun
1 0 . maddesi düzeltilerek kabul edilmiştir.
1 1 — Raporun 11. maddesi Genel Kumlun toplantı tarihi ile ilgili
olduğundan reddedilmiştiş .
12 — Denetçiler ve Genel Kurulların Sandık hesaplarını bütün
OTURUM: 11
birer yıl olarak bölünmeden tetkikini temin maksadiyle Statünün
18. maddesinin son paragrafının kaldırılmasını ihtiva eden Statü
12/8/1962
Komisyonu raporunun 12. maddesi müzakere ve kabul edilmiştir.
Pazar saat: 15,00
(Yürürlükten kaldırılan paragraf: Genel Kumlun toplantısın
dan
sonraki
ilk denetleme Mart ayı içinde yapılır.)
¡Divan Vehbi Öcal (İzmir’in)
Başkanlığında aynı zatlardan
13
—
Statünün
31. maddesinin (e) fıkrasındaki (Karşılıksız)
müteşekkil olup Komisyon sözcüleri ve temsilciler yerlerini aldılar.
kelimesinin (Karşılıklı) olarak düzeltilmesi hakkmdaki Komisyon
Başkan — Ekseriyet vardır. Oturumu açıyorum. Dilekler Ko
raporunun 13. maddesi düzeltilerek kabul edilmiştir.
misyonu raporunun okunması bitti. Şimdi Statü Komisyonu rapo
14 — Aynı Komisyon raporunun, karşılıklı ve karşılıksız yar
runun okunmasına başlıyoruz.
dımlar yönetmeliğinin 7. maddesinin (d) fıkrasının:
Statü Komisyonu raporu madde madde okunarak müzakere ve
(d — Köy okullarında görevli öğretmenlerin düzenliyerek pulla
münakaşalardan sonra neticede:
yıp imzalıyacakları ve İlköğretim Müdür veya Millî Eğitim Müdürlü
1
— Raporun, Ana Statü’deki ifadelerin Yönetim Kurulunca
ğünce onaylı bir çocuk beyannamesi) şeklinde tâdili hakkmdaki
Anayasa terimlerine uydurulması hakkmdaki birinci maddesi te
14. maddesinin birinci fıkrası oya arz ve kabul edilmiştir.
menni mahiyetinde kabul edildi.
15 — Aynı Komisyon raporunun, karşılıklı ve karşılıksız yar
İ2 — Raporun, Statünün 3. maddesinin (a) fıkrasındaki (Daimi)
dımlar yönetmeliğinin 32. maddesinin (e) ¡fıkrasının sonunun “ olan
kelimesinin 7117 sayılı kanuna uygunluğunu temin bakımından,
eğitmenlerden” şeklinde değiştirilmesi ve yine aynı maddenin ikin
çıkarılması hakkmdaki 2 . maddesi oya arz ve kabul edildi.
ci bendinin baş tarafındaki “başka sebeplerle” tabirinin kaldırılarak
yerine “ meslekteki yetersizliği” tabirinin konması şeklindeki 14.
3 _ Raporun, Ana Statü’deki Başöğretmen, Millî Eğitim Memuru
maddenin ikinci fıkrası da oya arz ve kabul edilmiştir.
unbanlarmın 222 sayılı kanuna göre Müdür ve İlköğretim Müdürü
Başkan — Arkadaşlar, Statü Komisyon raporu madde madde
olarak değiştirilmesi hakkmdaki 3. maddesi de kabul edildi.
müzakere
edilmiş ve karara bağlanmış bulunuyor. Bu sırada söz
4 — Yine aynı raporun, emekliye ayrılan
üyelerin müracaat
isteyen
Sandık
Müdürü,
müddetlerine ait olan Ssatünün 3. madesinin (b)
fıkrasını tâdil
Sandık Müdürü Suphi Arman — Statünün yürürlük maddesi
eden 4 . maddesi şu şekilde kabul edilmiştir:
olan 45. maddesindeki tarihin 1 Ocak 1963 olarak tâdilini teklif
(b — Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar, emekliliklerinin ken
ediyorum.
dilerine tebliği tarihinden itibaren en geç üç ay içersinde üyeliğini
Başkan — Sandık Müdürünün 45. madde hakkmdaki tâdil tek'
devam ettireceğine dair bir belgeyi İlce Kurul Başkanlığına vermek
lifini oylarınıza arzediyorum. Kabul buyuranlar, kabul edilmiştir.
suretiyle üyeliklerini devam ettirebilirler. İlce Kurulu Başkanları
Oturuma 5 dakika ara veriyorum.
bu belgeyi en çok beş gün içinde Sandık Müdürlüğüne göndermek
zorundadırlar.)
OTURUM: 12
5 — Raporun, Statünün 2. bölümünde geçen (Sandığın serma
yesi ve gelirleri) tabirinin kaldırılarak yerine (Sandığın gelirleri)
12/8/1962
tabirinin konulması hakkmdaki 5. maddesi ile yine aynı kelimenin
Pazar saat: 16,15
kaldırılmasını ihtiva eden 6 . maddenin birinci satırı oya arz ve ka
bul edilmiştir.
Divan Vehbi Öcal (İzmir’in) Başkanlığında teşekkül etti. Ko
misyon sözcüleri ve temsilciler yerlerini aldılar.
6 — Raporun, 6 . maddesinin aylık aidatın 5.,00 liradan 6,00 li
Başkan — Oturumu açıyorum. Şimdi Yönetmelik Komisyonu
raya çıkarılması hakkmdaki 2 . paragrafı evvelce karara bağlanmış
raporunun
müzakeresine başlıyoruz.
bulunduğundan müzakere edilmemiştir.
Yönetmelik
Komisyonunun raporu madde madde müzakere edi
7 — Sandık idaresinin memnuniyet verici çalışmaları; azami
lerek neticede:
tasarrufa riayetkar oluşu ve Yedek Subay adayı
Öğretmenlerin
1 — Komisyon raporunun birinci maddesi, karşılıklı ve karşı
Sandığa üye kaydı suretiyle 700 bin liranın üstünde bir gelir temin
lıksız
yardımlar yönetmeliğinin 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34,
etmiş olması dolayısiyle Sandık İdaresine kongrece teşekkür edil
37 ve 39. maddelerinin tâdiline dair olan Merkez İLÖnetim Kurulu
mesi hakkmdaki raporun 7. maddesi oya arz ve kabul edilmiştir.
teklifi aynen kabul edildi.
8 — Raporun, Statünün 9. maddesinin a, b, c, fıkralarının tâdi
Yönetmeliğin 13. maddesine, Devletçe ödenmesi mümkün ol
lini gerektiren 8 . maddesi müzakere ve münakaşalardan sonra şu
mayan
tedavi yardımlarının Sandıkça ödenmesini deıpiş eden, bir
şekilde kabul edilmiştir:
fıkra eklenmesine dair olan Komisyon teklifi müzakerelerden sonra
(Statü madde 9,)
reddedildi.
Fıkra a) Üye sayısı ikibine kadar olan (İkibin dahil) her il
2 — Raporun, 2, 3 ve 4. maddeleri yardımların artırılması ile
için bir,
ilgili olduğundan müzakeresi karma Komisyon raporunun tetkikin
b) İkibinden fazla üyesi olan her il için iki kişi seçilmek sure
den sonraya bırakıldı.
tiyle Genel Kurul teşkil olunur.
¡3 — Raporun, yardımlar Yönetmeliğinin 44. maddesinin sonuna
(9. Genel Kurulda kabul edilmiş bulunan Statünün 9. maddesi
“
Borçlu
olanların ancak bir kişiye, borçlu olmıyanların ise iki kişiye
nin (b) fıkrası kaldırılmıştır.)
kefil olabileceklerine” ait bir fıkranın eklenmesine dair olan o.
c) Genel Kurul temsilcileri dört yıl için seçilir ve her iki
maddesi müzakere ve kabul edildi.
yılda bir Temmuz ayının ilk yansında mutlaka toplanır. İl değiştir
4 — Yine aynı raporun, yardımlar yönetmeliğinin 53. maddesine
mek, aidatını düzgün vermemek veya çeşitli sebeplerle meslekten
göre “ Nakil talebinde bulunmadığına dair istenilen Millî Eğitim
ayrılmak suretiyle temsilcilik sıfatını kaybedenlerin yerlerine ye
Müdürlüğünden tasdikli belgenin” alınmasını isteyen 6 . maddesi
dekleri geçer.
ile yine Yönetmeliğin 62. maddesindeki “ ödenir” kelimesinden soma
Yeni Genel Kurul Temsilcisi seçiminden sonra yapılacak ilk
(Para kime ödenirse alındı senedi ona imzalatılır) fıkrasının eklen
Genel Kurulun toplantı tarihine kadar eski Genel Kurul Temsilci
mesi hakkmdaki 7 . maddesi, seçim yönetmeliğinin 18. maddesinin
lerinin görevleri devam eder.)
sonuna “ Yaz tatili dolayısiyle muvakkaten ayrılan İlce Kurul asil
Bu meddenin müteakip fıkraları ç, d, e, olarak düzeltilmek
üyelerinin yerlerine, asil üye avdet edinceye kadar mevcut yedek
suretiyle aynen kabul edilmiştir.
üyeler Kurul Başkanı tarafmdan vazifelendirilir.” fıkrasının ilâve
Bu suretle Genel Kurul toplantısının dört yılda bir yapılması
sine dair olan 8 . maddesi müzakerelerden sonra reddedildi.
hakkmdaki Statü ve Yönetmelikler Komisyonlarının, Genel Kurulun
5 — Raporun, Yönetmeliğin 7. maddesinin (d) fıkrasında ve
üç yılda bir yapılması hakkmdaki bütçe - hesap Komisyonunun tek
32.
maddenin
(ç) fıkrasında değişiklik yapılması hakkmdaki 9.
lifleri kabul edilmemiştir.
Sandık Müdürlüğünden birer üyenin katılacağı karma bir komis
yonun kurulmasını oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler, kabul
edilmiştir.
Başkan — Arkadaşlar, öğleden sonra da mesai yapılması için
bir önerge vardır. Oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler, saat: 15,00
den 19,00 a kadar çalışılması kabul edilmiştir.
Saat: 15,00 de toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum.
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maddesi evvelce Statü Komisyonu raporu müzakeresinde aynen ka
bul edilmiş bulunduğundan yeniden müzakere edilmemiştir.
6 — Aynı raporun teklifler bölümünün,
a) Sandık aidatını usulüne göre ve zamanında göndermiyen
Kurul Başkanları hakkında yapılacak işlemin Genel Kurulca bir
karara bağlanması,
b) Tatil aylarında İlce Kurulunu teşkil eden üyelerin izinli
ayrılmaları halinde İlce Kurul Bakkanının ne şekilde hareket etme
si lâzım geldiğinin Genel Kurulca bir karara bağlanması hakkmdaki
bir ve ikinci maddeleri müzakere edilerek reddedilmiştir.
7 — Raporun aynı bölümünün, Genel Kurulun dört yılda bir
toplanması ve Denetleme Kurulunun da yılda bir Denetleme yap
ması hakkmdaki 3. maddesi evvelce karara bağlanmış bulunduğun
dan müzakere edilmedi.
Başkan — Arkadaşlar, Yönetmelik Komisyonu raporunun mü
zakeresini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi bir önerge var okutuyo
rum. “ Her ay Sandıktan 150, 200, 250 lira tedavi yardımı almayı
itiyat edinenler vardır. Bunların bir tahdide tabi tutulması” istenil
mektedir. Bu hususta müzakere açılmasını kabul edenler, kabul
edilmemiştir. Şimdi oturuma 5 dakika ara veriyorum.
OTURUM 13
12/8/1962
Pazar saat: 17,30
Divan, Vehbi Öcal (İzmir’in)
Başkanlığında
teşekkül etti.
Temsilciler ve Komisyon sözcüleri yerlerini aldılar.
Başkan — Ekseriyet vardır. Oturumu açıyorum: Arkadaşlar,
şimdi Karma Komisyon raporu ile, Bütçe-Hesap Komisyonu rapor
larını müzakere edeceğiz. Bunlardan hangisinin önce müzakere edile
ceğini oylarınıza arzediyorum.
(Neticede önce Karma Komisyon raporunun müzakeresine ka
rar verildi.)
Başkan — Karma Komisyon raporunu okutuyorum.
Raporun okunmasını müteakip
müzakeresine
geçildi. Konu
üzerinde muhtelif temsilciler, Yönetim Kurulu Başkanı ve Sandık
Müdürü fikir ve mütalâalarım belirttiler. Neticede:
1 — Emekli yardımının 1000 liradan 2000 liraya,
2 — Emekli yardımına hak kazanmadan ölen üyelerimize ya
pılmakta olan 6000 lira ölüm yardımının 7000 liraya,
3 — Yardımlar Yönetmeliğinin nakdi yardımlarla ilgili 22.
maddesinde belirtilmiş olan:
a) Çift taraflı faal akciğer veremi için yapılan nakdi yardımın
600 liradan 800 liraya,
b) Tek taraflı faal akciğer veremi için yapılan nakdi yardımın
300 liradan 400 liraya,
c) Çift taraflı faal kapalı akciğer veremi için yapılan nakdi
yardımın 300 liradan 400 liraya,
ç) Tek taraflı faal kapalı akciğer veremi için yapılan nakdi
yardımın 150 liradan 200 liraya,
d) Deri veremi için yapılan nakdi yardımın 150 liradan 200
liraya,
e) Kemik veya bel kemiği veremi için yapılan nakdi yardımın
300 liradan 400 liraya,
f) Hançere veremi için yapılan nakdi yardımın 300 liradan
400 liraya,
g) Husye veremi için yapılan nakdi yardımın 150 liradan 200
liraya, .
h) Dil veremi için yapılan nakdi yardımın 300 liradan 400 liraya,
ı) Diğer uzuvlar veremi için yapılan nakdi yardımın 200 lira
dan 300 liraya,
i) Kanser için yapılan nakdi yardımın 200 liradan 500 liraya,
j) Kanayan ülser için yapılan nakdi yardımın 2 0 0 liradan 300
liraya,
k) Fıelç için yapılan nakdi yardımın 200 liradan 300 liraya,
l) Psöryasiz için yapılan nakdi yardımın 2 0 0 liradan 300 liraya,
çıkarılmasına karar verildi.
Başkan
Arkadaşlar, iki teklif var. Bunlardan biri evlenme
yardımlarının 1 0 0 lira diğeri ise doğum yardımlarının 50 lira ar
tırılmasını istiyor. Bu hususta müzakere açıyorum. Söz isteyenler
lütfen isimlerini yazdırsınlar.
Konu üzerinde muhtelif temsilciler görüş ve mütalâalarını
belirttiler.
Bu arada söz alan Sandık Müdürü: Bundan önce Yüksek Heye
tinizce kabul (edilen yardım artışları bütçeye büyük bir yük tahmil
etmiş bulunuyor. Aylık aidata kabul edilen bir liralık artış ile bun

24 Aralık 1962

ların karşılanabileceğini asla tahmin etmemekteyim. Diğer taraftan
Yedek Subay adayı öğretmenlerin terhisleri dolayısiyle Sandığımız
gelirinde 700 bin liranın üstünde bir azalmanın olacağı ve bunun
bütçemizde açık tevlit edeceğini bundan evvelki konuşmalarımda bir
kaç defa Yüksek Heyetinize arzetmiştim. Yardımlarda artırılmalar
yapılabilmesi, ancak karşılığı olan gelirin temini ile mümkün ola
cağını takdir buyurursunuz. Önümüzdeki devrede yardımların şim
diye kadar olduğu gibi muntazaman karşılanamıyacağı ve sıraya
koymak mecburiyeti hasıl olacağmı belirtmek mecburiyetindeyim.
Doğum yardımlarına teklif edilen 50 lira artış kabul edildiği
takdirde bütçemize 425 bin liranın üstünde bir yük tahmil edecektir.
Evlenme yardımlarına teklif edilen 100 liralık artış kabul edildiği
takdirde ise yine bütçemize 225 bin liranın üstünde bir yük tahmil
edecektir. Bunlar tamamen karşılığı olmayan giderler olduğundan
bütçede geniş açıklar yaratacaktır. Takdir, Yüksek Heyetinizindir.
Başkan — Doğum ve evlenme yardımlarının artışı hakkmdaki
teklifler üzerinde başka söz istiyen bulunmadığından önce evlenme
yardımının 1 0 0 lira artırılması hakkmdaki teklifi oylarınıza arze
diyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir.
Başkan — Şimdi doğum yardımlarının 50 lira artırılması hak
kmdaki teklifi oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler, kabul edilme
miştir.
Başkan — Arkadaşlar, şimdi Bütçe - Hesap Komisyonu rapo
runun müzakeresine beşinci maddeden itibaren devam ediyoruz:
1 — Komisyon raporunun; 5. maddesinin müzakeresinden son
ra, 1963 yılı bütçesinin memur ve hizmetliler (C) cetvelinde göste
rilen 300 liralık muvakkat iki memur kadrosu ile yine aynı cetvel
deki 400 liralık muamelât şefliği muvakkat kadrosunun kaldırılma
sına ve bunun yerine 600 liralık bir adet muamelât şefliği daimi
kadrosunun konulmasına, ayrıca 1963 yılı için bir ve 1964 yılı için
de bir adet 400 er liralık daimi memur kadrolarının konulmasına
karar verildi.
2 — Müteakiben aynı Komisyon raporunun dilekler bölümünün,
muvakkat öğretmenlerin de Sandığa üye olmalarını temin edecek bir
kanun tasarısının Bakanlık tarafından hazırlanması hakkmdaki 3.
maddesi müzakere edildikten sonra reddedildi.
Başkan — Arkadaşlar,
Başkanlık divanının bir teklifi var,
arzediyorum. “ Her devrede olduğu gibi Genel Kurul çalışmaları
bittikten sonra tutanak özetinin tesbit ve tanzimi ile diğer formali
telerin yerine getirilmesi için Başkanlık Dvam ile Sandık Müdürü,
muhasebecisi, iki memur ve bir daktilonun Salı gününden itibaren
birkaç gün daha çalışması zarureti vardır. Bu müddetin tesbiti icap
etmektedir.
Bu hususta teklifte bulunanlar lütfen bildirsinler.
Bu hususta en çok 3 ve 4 gün çalışılması hakkmdaki iki teklif
ileri sürüldü. Neticede'.
Yukarda belirtilen şahıslardan mürekkep Kurulun en çok 3 gün
çalışması oya arzedilerek kabul edildi.
Başkan — Saat 19,00 u geçmektedir. Yarın saat 9,00 da toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum.
OTURUM 14
13/8/1962
Pazartesi saat 9,00
Divan Başkan Vehbi Öcal (İzmir’in)
Başkanlığında aynı şa
hıslardan kurulu olarak temsilcilerin de yerlerini almasiyle yoklama
yapıldı. (Adana, Ağrı, Çanakkale, Kocaeli ve Ordu Temsilcilerinin
bulunmadıkları tesbit edildi.)
Başkan — Ekseriyet vardır. Oturumu açıyorum.
Arkadaşlar, dün akşam Bütçe-Hesap Komisyonu
raporunun
2. sahifesindeki 5. maddesi ile, 3. sahifesindeki Dilekler Bölümünün
3. maddesini müzakere edip karara bağladık. Şimdi diğer maddele
rin üzerinde görüşmek üzere sözü Komisyon sözcüsüne bırakıyorum.
Kürsiye gelen Komisyon sözcüsü, raporlarındaki bütçe cetvel
leri dışında kalan tekliflerden bir çoğunun diğer Komisyon raporla
rının müzakeresinde görüşülüp karara bağlandığım geri kalan bazı
maddelerin ise müzakeresine mahal olmadığından Genel Kurula arzme ihtiyaç kalmadığı kanaatinde olduğunu belirtti, şimdiye kadar
Genel Kurulca kabul edilen değişiklik, ilâve ve artışlara göre yeni
den düzenlenen Sandığın 1963 ve 1964 yılları gelir ve gider bütçele
rinin ilişik şekilde kabulünü teklif etti. Teklife uyularak Sandığın
1963 ve 1964 yılları gelir ve gider bütçeleri tüm halinde ve ilişik
şekilde oya arzedilerek ittifakla kabul edildi.
Başkan — Müzakere edilmesine lüzum görülmüven maddeler
hariç olmak üzere Komisyon raporlarının ret ve kabul edilen mad-
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delerine şâmil olmak üzere usulen tümünü oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler, etmeyenler. İttifakla kabul edilmiştir.
Başkan — Şimdi sözü Sandık Müdürüne bırakıyorum.
Sandık Müdürü Suphi Arman: Değerli arkadaşlarım, bir haftadanberi hakikaten yorucu bir çalışma yapmış ve önemli kararlar
almış bulunuyorsunuz. Bunların Sandığımız için hayırlı olmasını
temenni ederim. Yüksek heyetinizin şahsıma ve Sandık idaresine
karşı izhar etmiş bulunduğunuz takdir ve teşekküre şahsım ve
mesai arkadaşlarım adına şükranlarımı arzederim. Çalışmalarımızda
bizı3 daima yardımcı olan ve ilgilerini esirgemeyen Merkez Yönetim
Kurulu arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ederim. Bu günkü bu
sevindirici netice dürüst ve feragatkâr çalışmamn bir sonucudur. Bu
neticenin alınmasında büyük payı olan mesai arkadaşlarıma da hu
zurunuzda teşekkür etmeyi zevkli bir vazife telâkki etmekteyim.
Sîzlere ve temsil ettiğiniz üyelerimize selâm ve saygılarımı sunar,
hepinize iyi yolculuklar dilerim.
Başkan — Arkadaşlar Gündemimizin son maddesi olan Merkez
Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulunun seçimine geçeceğiz. Yö
netmeliğine göre seçimleri idare etmek üzere 3 er kişilik seçim ko
misyonları teşkili gerekmektedir. Bu komisyonlar için aday teklifi
nizi rica ediyorum.

Sayla: 299
İLGİLİ

S A N D I K L A

K A N U N L A R

4357 Sayılı Kanunun Sandığımızla İlgili Maddeleri:
Kanun No.

:

4357

Kabul tarihi

:

13-1-1943

Yrayım tarihi

:

19-1-1943

Madde: 1 1 — Hükmî şahsiyeti haiz ve Maarif Vekilliğine
bağlı olmak üzere “ İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı” adı ile bir sandık kurulur.
öğretmenler, yaröğretmeııler ve stajyerler Sandığın üyesidirler.
Maarif Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, Tatbikat okulu
öğretmenleri, Maarif idareleri memurlariyie Sandık işlerinde çalı
şan memurlar da bu Sandığa üye olabilirler.
Sandığın gelirleri şunlardır:
^i Üyenin aylıkları tutarının tamamı
lecek yüzde birler;
2 ) Teberrular;
3) Sandık gelirlerinin
lar;

üzerinden her ay kesi

nemalandmlmasından hasıl Oıaıı kâr

4) Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmiye elverişli prevan
toryum ve kaplıca gibi tesisler satın alınarak veya yaptırı
larak bunların kiralanmasından veya işlenmesinden elde
edilecek kazançlar.

(Gösterilen adaylar arasından:)
a) Haşan Ersoy, (Çankırı,)
Fahreddin Kethüdaoğlu (Kırklareli,)
Sait Aydın ) Elâzığ,)
Merkez Yönetim Kurulu Seçim Komisyonuna:
b) Hayrettin Uysal (Bingöl,)
M. Raif Artan (Muş)
İbrahim Hatipoğlu (Hakkâri.)
Denetçiler Kurulu Saçim Komisyonuna seçildiler.
Sandık Müdürü Suphi Arman — Arkadaşlar, Merkez Yönetim
Kurulu için ( 6 ) asil, 6 yedek üye; Denetçiler Kurulu için de (3) asil
vt (3) yedek üye seçilecektir. Temsilci arkadaşlar birinci oy puslasma Merkez Yönetim Kurulu için ( 6 ) aday, ikinci oy puslasma
da temsilciler Kurulu için (3) aday ismi yazacaklardır. Seçimin
düzenle yapılmasını temin bakımından temsilci arkadaşlar mensup
oldukları illerin alfebetik isim sırasına göre ve il adı okundukça se
çim Komisyonun listesindeki adları hizasına işaret ettirdikten sonra
oylarını kullanacaklardır.
Müteakiben it önetmelik esaslarına göre yapılan gizli seçim
ve açık tasnif sonunda:
a) Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliklelerine:
1 — 58 Oyla Mustafa Gökçe,
¡2 — 51 Oyla İrfan Öralay,
3 — 42 Oyla Mehmet Ökçün,
4 — 42 Oyla Ekrem Kocatürk,
5 — 41 Oyla Haşan Hayri Çıttan,
6 — 34 Oyla Ali Fuat Fırat.
Merkez Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine de:
1 — 33 Oyla Fahreddin Üzgünen,
2 — 30 Oyla Süleyman Karagöz,
3 — 25 Oyla Tacettin Akay,
4 — 18 Oyla Turgut Can,
0 — 15 Oyla Mehmet Emiralioğlu,
b — 9 Oyla Burhan Suerkan’m.
b) Denetçiler Kurulu asil üyeliklerine:
1 — 30 Oyla Fahreddin Kethüdaoğlu (Kırklareli),
2 — 25 Oyla Mehmet Özcan (Samsun),
3 — 2 1 Oyla İsmail Kutluk (Bursa).
Denetçiler Kurulu yedek üyeliklerine de:
İ
30 O ya Mustafa Karacaoğiu (Sakarya),
2
19 Oyla Mehmet Özparlak (Am asya),
3 — 17 Oyla Alay özdemir (Kars’ın).
¿eğildikleri anlaşılarak durum mahallinde düzsnlenen tutanakla
tesbit ediıerek Genel Kurul Başkanlığınca Temsilcilere duyuruldu.
X. G. K. Başkanı

G. K. B. Vekili

Kâtip

İzmir Temsilcisi

Hatay Temsilcisi

Ankara Temsilcisi

Vehbi Öcal

Veli Kaya

Sami Ertunç

Kâtip

Kâtip

Kâtip

Tekirdağ Tem.

Urfa Temsilcisi

Maraş Temsilcisi

Ethem Günel

Mustafa Köroğlu

Muharrem Görür

Sandık yardımları, üyelerinin hastalıklarında, vazife başında
uğıadıkları kazalarda, evlenme-erinde,
çocuklarının
doğumunda
kendilerine ve ölümleri takdirinde de aile fertlerine yapılır.
Sandık, çocuklarını tahsil ettirecek üyelere yü^de ikiyi geç
memek üzere faizle ödünç para da verebilir.
MADDE: 14 — Onbir ve onikinci maddelerde yazılı Sandık
ların mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. Sandığın gelirleri bilumum vergi, resim ve harçlara
tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik dahi edilemez.
Bu sandıkların tediyeleri Divan-ı Muhasebat vizesine tâbi
değildir. Sandıkların idaresi, işleyiş tarzı ve esasları Ortaklar
Umumî Heyeti’nce hazırlanıp Maarif Vekilliği’nce tasdik oluna
cak bir Ana statü ile tesbit olunur.
Bu Sandık.arın işlerinde çalıştırılacak memur ve müstahdem
ler 1683 sayılı kanun ile kabul ediıen esaslar gözönüııde tutularak
yapılacak bir nizamnameyre göre tekaüt edilirler. Tekaüt aylıkla
rım bu Sandıklardan alırlar.
7117 Sayılı Kanun
Kanun No.
Kabul tarihi
Yayım tarihi

:
:
:

7117
14-5-1958
22-5-1958

MADDE: 1 — 4357 sayılı kanunun 11. maddesi aşağıdaki sa
kilde değiştirilmiştir:
Madde: 1 1 — Hükmî şahsiyeti haiz ve Maarif Vekâletine
bağlı olmak üzere “ İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yar
dım Sandığı” adiyle bir sandık kurulur.
M aarif Vekâleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri,
ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları
öğretmenleri, ârızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin
öğretmenleri, Maarif Müdürleri, İlköğretim Müfettiş ve Denetmenleri, uyTguiama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdür
lüğü ve Maarif Müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık iş
lerinde çalışan memurlar Sandığa âzadırlar.
Sandık âzası iken emekliye ayrılanlar,
devam ettirebilirler.

isterlerse âzalıklarmı

Sandığın gelirleri şunlardır:
1 — Âza.ardan Umumi Heyet’ce tesbit edilecek miktarda
her ay kesilecek aidat; (Azanın terfi ettiği ayı takibeden
ayda bu aidat yalnız o aya mahsus olmak üzere iki misli
olarak alınır.)
2 — Teberrular ve Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar;
3 — Sandık gelirlerinin
nemalandırılmasmdan
hasıl olacak
kârlar:
4 — Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmiye elverişli pre
vantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya
yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletümesinden elde edilecek kazançlar.
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Sayfa: 300

Sandığın âzalarma hangi hallerde ve ne miktarda karşılıksız
veya karşılıklı yardım yapacağı, 14. maddede yazılı Ana Statüde
belirtilir.

Statü incelenerek tasdik
geri gönderilmiştir.

edilmiş

Kanun No.
Kabul tarihi
Yayım tarihi

:
:
:

7381
20-11-1959
26-11-1959

MADDE: 3 — Birinci madde gereğince kaldırılan “ Köy
Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Saııdığı” mn
azalan bu kanun mer’iyete girdiği tarihte “ İlkokul öğretmenleri
Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı” nm âzası olurlar.
Ancak, Sağlık Memurlarından isti yenler altı ay içinde Sandık
âzalığıııdan ayrıldıklarını “ İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî
Yardım Sandığı”na bildirmeğe mecburdurlar.
MADDE: 4 — 5129 sayılı kanunun 8 . ve 6234 sayılı
6 . maddesi ve muvakkat 3. maddeleri kaldırılmıştır.

kanunun

■MADDE: 5 — Bu kanun neşri tarihinde mer’iyete girer.
MADDE: 6 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.

T. C.
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK
VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 1-28578

8-11-1962

— Sandığımızın X. Genel Kurulu 6 Ağustos 1962 tarihinde
Ankara’da Namık Kemal Okulu salonunda toplanarak 13 Ağustos
1962 günü çalışmasını bitirmiştir.
2 — Genel Kurui’ca bu defa hazırlanmış olan Statü ile San
dığımızın X. devre Merkez Yönetim ve Denetçiler Kurulu asil üye
liklerine seçilenlerin ad ve görevlerini gösterir liste ikişer örnek
olarak sunulmuştur.
Statü’nün onandıktan sonra bir örneğinin gönderilmesini,
3 — Denetçiler Kurulu asil üyeliklerine seçilenlerin adlarının,
bilgi edinilmek üzere, bağlı bulundukları Valiliklere
yazılmasını
yüksek müsaadelerinize saygılarımızla arzederiz.
1

İlkokul Öğretmenleri Sağlık veSosyal
Yardım Sandığı Müdürlüğü
Ek: 2 Örnek Statü (26 sahife)
2 Örnek Merkez Yönetim Kurulu ve Denetçiler listesi
T. C.
İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1

Savı: 070'-S/43872

21-11-1962

Konu: X. Genel Kurulca hazırlanan Statü’nün tasdik edildiği h.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı M.lüğüne

A n k a r a
8

Kasım 1962 tarih ve 28578 sayılı yazınıza k.

Sandığınızın X. Genel Kurulu tarafından

olarak

N. Adil Erkman
Müsteşar
Ek: 13 sahifelik Statü
M. Y. Kurulu ve Denetçiler kurulu listesi

KURULUŞ:
Madde: 1 — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı; üyelerine bu Statü’de belirtilen yardımları yapmak amaciyle tüzel kişiliğe sahip ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmak
üzere 4357 sayılı kanunun 11. maddesini değiştiren 7117 sayılı ka
nuna göre kurulmuş sosyal bir kurumdur.
Madde: 2 — Sandığın merkezi Ankara’dadır.
Madde: 3 —
a)
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan İlkokul öğret
menleri; İlkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, Yetiştirme Yurt
ları öğretmenleri; ârızalı çocuklara ilköğrenimlerini veren kurumların öğretmenleri; Köy eğitmenleri, Millî Eğitim Müdürleri; İlk
öğretim Müfettiş ve Denetlemeleri, Uygulama okulu öğretmenleri,
İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüklerinde gö
revli maaşlı memurlarla Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandı
ğın üyesidirler.
¡b) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar, emekliliklerinin
kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içersinde üyeli
ğini devam ettireceğine dair bir belgeyi, İlce Kurulu Başkanlığına
vermek şartiyle üyeliklerini devam ettirebilirler. İlce Kurulu Başkanları bu belgeyi en çok beş gün içinde Sandık Müdürlüğüne gön
dermek zorundadırlar.
c)
7381 sayılı kanunun yayımlanması tarihinden başlamak üzere
altı ay içinde Sandığa müracaat etmiş olan Köy Sağlık Memurları
da Sandığın üyesidirler.
■İKİNCİ BÖLÜM
SANDIĞIN GELİRLERİ:

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Makamına
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)

İlgi:

ilişik

X. GENEL KURUL TARAFINDAN HAZIRLANAN İLKOKUL
ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
STATÜSÜ

MADDE: 1 — 5129 sayılı kanunun 8 . maddesi ile kurulmuş
olup 6234 sayılı kanunun 6 . maddesiyle adı “ Köy Eğitmenleri ve
Köy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sandığı” na çevrilen “ Köy
Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sandığı”
kaldırılmıştır.
MADDE: 2 — “ Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memurları
Sosyal Yardım Sandığı”nm bütün mevcudatı hak ve vecibeleriyle
birlikte “ İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandı
ğ ın a devredilmiştir.

Şube:

nüshası

Millî Eğitim Bakanı y.

1

Sandığı İle Birleştirilmesi Hakkında Kanun

bir

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

JVIADDE: 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer’iyete girer.
MADDE: 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Maarif Vekili
memurdur.
Köy Eğitmenleri ve Koy Sağlık Memurları Sosyal Yardım
Sandığının İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım

ve

hazırlanmış bulunan

Madde: 4 — Sandığın gelirleri şunlardır:
a) Üyelerden, Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda her ay
kesilecek aidat (Üyenin her terfi ettiği aydan sonraki ayda bu aidat,
yalnız o aya mahsus olmak üzere, iki kat olarak alınır.) Bu devre
için kabul edilen aylık üye aidatı altı liradır.
b) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar (Millî Eğitim Ba
kanlığı her sene kendi bütçesine koyacağı bu yardım ödeneğini,
bütçe kanununun kabulünden sonra Sandık hesabına aktarır.)
c) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek kârlar;
ç) Sandığı amaçlarına ulaştırmağa elverişli prevantoryum,
kaplıca ve öğrenci yurtlan gibi kurumlar satın alarak veya yaptıra
rak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek
kazançlar;
d) Gerektikçe ve şartlar elverdikçe tertip edilecek eşya piyan
gosu ile icabında hazırlatılıp satışa çıkarılacak takvim, rozet ve
meslek için gerekli çeşitli basılı kâğıtların satışından elde edi
lecek paralar.
Madde: 5 — Üyelerden aidat veya bağış olarak alınan Sandık
paraları, Statü ve Yönetmeliklerde belirtilen yardımlar dışında,
hiç bir suretle geri verilmez ve özel veya tüzel hiç bir şahsa veya
Kurum’a borç olarak verilemez.
Madde: 6 — Sandığın veznedarlık ve ödeme işleri Merkez Y ö
netim Kurul’unun kararı ile seçilecek Millî Banka’lardan birisine
yaptırılır. Bu Banka’nııı, kuruluşu bakımından Sandığın gayelerine
en uygun şekilde ve elverişli şartlar içinde bu işi yapabilecek du
lumda olması şarttır.
Madde: 7 — Sandığın paralan aşağıda yazılı şekle göre sakla
nır, işletilir ve harcanır:
a) Yönetim giderlerine (Genel Kurul’ca onaylanacak bütçe ve
kadro cetvellerine göre;)
b) Karşılıksız ve karşılıklı yardımlar yapıldıktan sonra artan

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

24 Aralık 1962

paralar, altıncı madde hükmüne göre seçilecek Banka’ya yatırılır.
Sandığın menfaatine daha uygun olacağı kesin olarak anlaşıldığın
da bu paranın bir kısmının Devlet tahvillerine bağlanmasına Yöne
tim Kurulu yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
•SANDIĞIN YÖNETİMİ:
Madde:
a)
ıb)
c)
ç)

8

— Sandığın arganları şunlardır:

Genel Kurul,
Merkez Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu,
İlce Yönetim Kurulları.

Genel Kurul:
Madde: 9 — Sandık üyesi bulunanların çalıştıkları illerdeki
üyeler arasından, Seçim Yönetmeliğine ve Millî Eğitim Bakanlığı’nca
verilecek talimata göre:
a) Üye sayısı ( 2 ,0 0 0 ) e kadar olan (İkibin dahil) her İl için
bir.
b) ( 2 ,0 0 0 ) den fazla üyesi olan her İl için iki kişi seçilmek
suretiyle Genel Kurul teşkil olunur.
c) Grnel Kurul Temsilcileri dört yıl için seçilir ve her iki
yılda bir Temmuz ayının ilk yarısında mutlaka toplanır. İl değiş
tirmek, aidatını düzgün vermemek veya çeşitli sebeplerle meslekten
ayrılmak suretiyle Temsilcilik sıfatını kaybedenlerin yerlerine ye
dekleri geçer.

Sayfa: 301

b) İlköğretim Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı’ndan, Genel
Müdür tarafından teklif ve Millî Eğitim Bakanı tarafından uygun
görülen bir kişiden, ibaret olmak üzere yedi kişiden meydana gelir.
c) Sandık Müdürü ile Sandık Hekimi, Merkez Yönetim Kurulu
toplantılarında müşavir ve müşahit olarak bulunurlar. Oy’a katıl
mazlar. Kendilerine huzur hakkı verilir.
Madde: 12 — Merkez Yönetim Kumlu üyeleri iki yıl süre ile
görev yaparlar. Yeni üyeler seçilerek işe başlaymcıya kadar eski
üyelerin üyelikleri devam eder. Açık olduğunda, yerine en çok oy
alan yedek üye geçer ve yerine geçtiği üyenin süresini tamamlar.
Merkez Yönetim Kurulu, seçilen üyelerin kurula katılmaların
dan sonra yapılacak ilk toplantıda içlerinden birini Başkanlığa,
Başkanın bulunmadığı zamanlarda
Başkanlık görevini
yapmak
üzere bir diğerini Başkan Vekilliği’ne, ayrıca bir üyeyi ds Kâtipliğe
gizli oyla seçer. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç defa toplantıya
gelmiyenler üyelik hakkını kaybederler.
Madde: 13 — Merkez Yönetim Kumlu Başkan ve üyelerine,
Sandığa ait hizmetlerinden dolayı her toplantı için ve Denetleme
Kurulu üyelerinden her birine de vazife gördükleri her denetleme
günü için dokuzuncu maddenin (e) fıkrasma göre Genel Kurulca
tesbit edilecek miktar üzerinden huzur hakkı verilir.

Merkez Yönetim Kurulu lüzum gördükçe toplantı yapar. An
ayda dörtten fazla toplantı için huzur hakkı verilmez.
Madde: 14 — Merkez Yönetim Kurulu’nun karar verebilmesi
için üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır.
Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylarda
eşitlik bulunduğu takdirde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk ka
Yeni Genel Kurul Temsilci’si seçiminden sonra yapılacak ilk
zanmış sayılır.
Genel KuruPun toplantı tarihine kadar eski Genel Kurul Temsilci’leMadde: 15 — Merkez Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve
rinin görevleri devam eder.
numara sırasına göre ve her altı, toplantıda bulunan üyelere imza
ıç) Olağanüstü toplantılar için aynı Tem silciler bulunur.
ettirilmek suretiyle dosyalanır ve sene sonunda ciltletilip Noterliğe
d) Genel Kurul’a, Millî Eğitim Bakanlığı adına İlköğretim
tasdik ettirildikten sonra saklanır.
Merkez teşkilâtından, Bakan tarafından seçilecek bir Temsilci ka
Madde: 16 — Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkileri şunlardır:
tılır.
a) Sandığın gelirlerini muntazaman tehsil ettirerek veznedarlık
e) Genel Kurul Temsilcileri ve Denetçiler:
görevini yapan Bankaya yatırmak,
1 — Alışılmış belli vasıtalarla
yolculuk ederler. Bu yolculukta
b) Statü hükümlerine göre yapılacak yardımlar hakkında karar
ödedikleri kadar vasıta parası alırlar. (Vapur ve tren ücretleri
vermek,
ikinci mevki üzerinden hesaplanır.)
c) Sandığın para ve mallarının iyi bir şekilde yönetilmesini
2 — Kendilerine, yaptıkları zarurî masraflar ayrıca verilir.
ve işletilmesini sağlamak ve Sandık hesaplariyle işlemlerini denet
S
— Yolda geçen her gün için Genel KuruPun ilk oturumunda lemek,
o günün hayat şartlarma uygun olarak tesbit edeceği gündelik
ç) Sandığın muhasebe usullerine ve işlem formüllerine ait
olmak
üzere Sandık Müdürlüğünce
hazırlanacak
yönetmelikleri
ödenir.
4 — Genel Kurul toplantısı bitinciye kadar da her gün için,
inceleyip uygun gördükten sonra ilk toplanacak Genel Kurul’a
yine Genel KuruPun ilk oturumunda tesbit edeceği miktar üzerin
sunmak,
d) Sandık Müdürünün teklifi üzerine, gerektiğinde,
Sandık
den zarurî masraf karşılığı verilir. (Oturumlara mazeretsiz katılmıyanlar bu haktan faydalanamazlar.)
bütçesinin bölüm ve maddeleri arasında aktarma yapılmasına karar
5 — Genel Kurul Temsilci’lerine ve Denetçilere, Ankara’ya
vermek,
e) Sandığın Müdürü veya Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve
“ toplantı gününden önce, son gelen vasıta ile gelir; toplantının bi
üyeleri
tarafından yapılacak teklifleri gözden geçirerek bir karara
timinde, ilk har:ket eden vasıta ile gider.” esasına göre, üçüncü
benddeki gündelik hesaplanır.
bağlamak,
f) Her devreye ait çalışmaları gösterir raporu hazırlamak ve
6 — Yönetim Kurulu üyelerine, müşavir ve uzmanlarına Genel
bir önceki Genel KuruPun verdiği prensip
kararlariyle dilek ve
Kurul’ca tesbit edilecek miktar üzerinden huzur hakkı verilir.
temennilerini Genel Kurul’a sunmak, (Sözü geçen çalışma raporu,
7 — Genel Kurul çalışmalarında görevlendirilecek memur ve
Statü, Denetçiler Kurulu raporu, Bütçeler, Sandık Muhasebe usul
hizmetlilere zarurî masrafları karşılığı olarak Genel Kurulca tes
lerine ve işlemlerine ait yönetmeliklerle diğer lüzumlu doküman,
bit edilecek miktar üzerinden gündelik verilir.
Genel Kurul toplantı tarihinden bir ay önce Millî Eğitim Müdürlük
Madde: 10 — Genel KuruPun görevleri şunlardır:
leri voliyle veya doğrudan doğruya taahhütlü olarak Genel Kurul
a) Çalışması sırasında çeşitli komisyonlar kurmak,
b) Merkez Yönetim Kurulu’nun ve Genel Kurul Temsilcileri
Temsilcilerine gönderilir.)
g ) Merkez Yönetim Kurulu; Kanun, Statü ve Yönetmeliklere
vasıtasiyle tice Kurulları’mn yapacakları tekliflere göre Statü’de ve
aykırı hareket ve kararlarından dolayı genel hükümlere göre müş
Yönetme1 ik’lerde gerekli değişiklikleri yapmak,
c) Merkez Yönetim ve Denetleme Kurul’lannı ve bunların bir
tereken sorumludurlar.
o kadar yedeklerini seçmek,
Denetleme Kurulu:
Madde: 17 — Denetleme Kurulu Üyeleri:
ç) Merkez Yönetim Kurulu’nun yaptığı işler ve hesaplar üze
a) Genel Kurul Temsilcileri arasından seçilecek üç üyeden,
rinde düzen1 eyip Genel Kurul’a vereceği raporla Denetçiler Kurulu
b) Millî Eğitim Bakanlığı’nm uygun göreceği bir Hesap Uz
raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
d) Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı iki yıllık bütçeyi
manından meydana gelir.
c) Denetçilik için, aynı usullerle, üç yedek beraber seçilir.
ve kadro cetvellerini onaylayıp Bakanlığa sunmak,
Açık olduğunda yedek üyeler ayrılanlarm yerlerine geçerler. Dee) Denetçiler Kurulu’nun veya Genel Kurul Temsilcileri’nin
netçfer aralarından birini Başkan seçerler.
yandan bir fazlasivie imzalıyacakları teklif veya Millî Eğitim Ba
Hizmet süresi iki yıl olan Denetçiler, Merkez Yönetim Kurum’kanlığı yahut Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağın
nun değişen üyeleriyle birlikte seçilirler. Çıkanların yeniden seçil
üzerine her zaman olağanüstü toplanmak,
meleri caizdir. Denetçiler. Temsilcisi bulundukları ÎPi değiştırseier
Mrekez Yönetim Kurulu:
de. Denetçilik görev ve yetkileri devam eder.
Madde: 1 1 — Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri:
Aylık aidatını muntazam vermeyen, mazeretsiz en çok iki
a)
Genel Kurul tarafından, aidatını düzgün ödeyen ve âidat
denetlemeye katılmayan Denetçiler, Denetçilik vasfını kaybederler,
bordrolannda kayıtlı bulunan, Ankara
Merkezindeki üyeler ara
j Bu gibilerin yerlerine yedekleri göreve çağrılır.
sından seçilen altı kişiden,
cak;
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Dış İllerden gelecek Denetçilere Statü’nün dokuzuncu maddesi
nin (e) fıkrasının (4.) bendi ile tesbit edilen miktar üzerinden za
rurî masraf karşılığı gündelik verilir.

dunlar, Karşılıksız ve Karşılıklı Yardımlar Yönetmeliğinde belirti
lecek şartlar ve miktarlar dahilinde yapılır:
a) Evlenen her üyeye karşılıksız EVLENME YARDIMI,
b) Çocuğu doğan her üyeye, her çocuk için karşılıksız DOĞUM
YARDIMI,

Madde: 18 — Denetçiler senede iki defa Mart ve Eylül ayların
da, Sandık merkezinde toplanarak Sandığın altışar aylık devrelerine
ait hesaplarını ve bütün işlemlerini, en çok on gün içinde, incelerler.
(İstedikleri takdirde denetleme gününe kadar olan yalnız muhasebe
kayıtlarını da inceleyebilirler.) İnceleme sonucunu bildiren rapor
larım birlikte imzalarlar. Bu raporların bir nüshasiyle bilânço ve
hesap cetvellerini Millî Eğitim Bakanlığına, bir nüshasını da San
dığın Merkez Yönetim Kurulu’na verirler. Bu raporlar bilânço ve
hesap cetvelleriyle birlikte Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.

c) Hasta üyelere (Kaplıca hariç,) karşılıksız TEDAVİ YAR
DIMI,
(Üyelerden, hastalıklarının tedavilerinde, hastahane Sağlık Ku
rulları veya resmî hekimlerin raporları ile tedavilerine lüzum gös
terilenlerin tedavi için yaptıkları masraflar, Sandığın geliri göz
önünde tutularak, yönetmeliğine göre ödenir, özel hastahane ve
özel hekim masrafları resmî hastahanelere kıyaslanarak ödenir.)

Madde: 19 — Millî Eğitim Bakanlığı, Denetleme
Kurulunca
yapılan incelemeler dışında lüzum gördükçe İlce Kurullarının ve
Merkez teşkilâtının hesap ve işlemlerini ayrıca denetletebilir.

(Hastalık dolayısiyle yapılmış olan
muayene, tedavi ve ilâç
masrafları toplamı on liradan az ise Sandıkça ödenmez. Tedavi
masraflarının toplamındaki bir liradan aşağı olan miktar hesaba
katılmaz.)

Sandık Müdürlüğü:
Madde: 20 — Sandığın bir Müdürü, bir Muhasebecisi ve yeteri
kadar memur ve hizmetlileri bulunur. Memur ve hizmetlilerin sa
yıları, aylık ücretleri her yılın bütçesine bağlanacak kadro cetvelle
riyle gösterilir. Verilecek ücretler o yılın bütçesine ödenek olarak
konulur.
Merkez Yönetim Kurulu kadro ücretlerinin tayininde Sandığın
gelirlerini ve işlerin icaplarını gözönünde tutar. Sandık memur ve
hizmetlilerinin tâyin, terfi, cezalandırma ve işten çıkarılmaları San
dık Müdürlüğünce hazırlanıp Merkez Yönetim Kurulunca kabul ve
Genel Kurulca onaylanan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Madde: 2 1 — Sandığın Müdürü ve Muhasebecisi Merkez Yöne
tim Kurulu’nun teklifi üzerine Millî Eğitim
Bakanlığınca, diğer
memur ve hizmetliler Sandık Müdürünün teklifi üzerine. Sandık
Müdürlüğünce
hazırlanıp Merkez Yönetim Kurulu’nca kabul ve
Genel Kurulca onaylanan kadro cetvelleri üzerinde atanırlar. Mu
hasebecinin ve Mutemedin kefâlete bağlanması şarttır.
Madde: 22 — Sandığın Müdürü ve Muhasebecisi, umumi hü
kümlerle ita âmirlerine ve mesul muhasiplere verilmiş alan yetki
lere sahiptirler.
Müdür, Sandığın bütün işlerini kanun; Statü ve Yönetmelik
hükümleriyle Merkez Yönetim Kurulu kararlarına güre yönetmekle
görevlidir.
Muhasebeci, Sandık hesaplarının yönetmeliklere göre munta
zam bir surette tutamasından sorumlu ve bunu sağlamakla görev
lidir. Hesapla ilgili işlerde görülecek herhangi bir eksiklik ve aksak
lıktan dolayı Merkez Yönetim Kuruîu’na karşı
Müdürle birlikte
sorumludur.
Madde: 23 — Sandığı; mahkemelerde, başka makam ve kurul
larda ve üçüncü şahıslara karşı Müdür temsil eder. Yönetim Kuru
lu’nun karariyle de lüzumunda avukat tutabilir.
Madde: 24 — Sandığın bütçesi, memur ve hizmetlilerin kadro
su, Muhasebeci ile Müdür tarafından hazırlanır, Merkez Yönetim
Kurulunca incelenip uygun görüldükten sonra Genel Kurul’un ona
yına sunulur.
Madde: 25 — Haberleşme, para tahsil ve ödeme kâğıtlarını
Muhasebeci ile Müdür imzalar. Bunların bulunmadığı zamanlarda
yerlerine imza koymağa yetkili memurlar Merkez Yönetim Kurulu
tayın eder. Ancak, beşyüz liradan fazla ödemelerle hükümlülüğü
içine alan her türlü yazıya Müdür ve Muhasebeci ile birlikte Merkez
Yönetim Kurulu Başkamnm da imza koyması şarttır.
ilce Kurullarına gönderilecek yardım yazılan ile diğer basılı
formüller, gerektiğinde Müdürlükçe uygun görülecek yetkili servis
Şefleri tarafından imzalanır.

ç) Sandık üyesi iken kazaya uğrayanların sakatlanması halin
de, karşılıksız SAKATLANMA YARDIMI,
(Emekli aylığına hak kazanmadan sakatlananlara bu yardım
bir kat fazla verilir.)
d) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlara, üyeliklerini devam
ettirmiyeceklerine dair yazılı taahhüt belgesi vermeleri
şartiyle,
bir defaya mahsus olmak üzere, yardımlar yönetmeliğinde belirtilen
şartlar ve miktarlar dahilinde karşılıksız EMEKLİ YARDIMI, ya
pılır.
Hastalık dolayısiyle ve emekli aylığına hak kazanmadan emekli
olanlara yapılacak yardım, başka sebeplerle emekliye ayrılan üye
lere yapılacak yardımdan bir kat fazla olur.
İlkokul öğretmenliği kadrosundan maaş aldığı halde 7117 sayılı
kanunla Sandık üyeliği hakkını kazanmış olanların, emeklilikleri
her ne şekilde olursa olsun, emekli yardımı alabilmeleri için, 7117
sayılı kanunun yayım tarihinden itibaren beş yıl muntazam olarak
Sandık üyesi bulunmaları ve âidat ödemiş olmaları şarttır.
e) Sel, yangm ve deprem gibi tabiî âfetlerden birisinde evi
veya eşyası zarar veya hasara uğrayanlara, yönetmeliğindeki esas
lar ve miktar dahilinde karşılıksız TABİÎ ÂFETLER YARDIMI
yapılır.
f) Üyelerin her ne sebeple olursa olsun, ölümleri dahilinde; yö
netmeliğinde belirtilen esaslar ve miktarlar dahilinde, karşılıksız
ÖLÜM YARDIMI yapılır.
Madde: 29 — Sandık Müdürlüğünce üyelere verilmek üzere
ilce Kurulu Başkanlıklarına gönderilen karşılıksız yardımlardan
hiçbir suretle kesinti yapılmıyarak aynen ödenir.
Madde: 30 — Elinde olmıyan sebeplerle, yrardım alacak üyenin
veya mirasçılarının müracaat edememiş olmaları
halinde, yirmi
sekizinci maddedeki müracaatı ilce Kurulu Başkanları da yapabilir.
Madde: 31 — Sandık, üyelerine aşağıdaki yazılı hallerde kar
şılıklı yardımlar yapar;
a) Çocuklarım okutmakta olan üyelere, isterlerse orr ayda ve
on eşit taksitte ödenmek şartiyle, yönetmeliğindeki esaslar ve mik
tar dahilinde %5 faizle ödünç para,
b) Çocuklarını evlendiren üyelere, isterlerse on ayda ve on
eşit taksitte ödenmek şartiyle, yönetmeliğindeki esaslar ve miktar
dahilinde %5 faizle ödünç para,
c) Üyenin yolluk kararnamesinde veya emeklilik kanununda
sayılan aile fertlerinin her çeşit verem, kanser, kanıyan ülser ve
felç hastalıklarında, on ayda ve on eşit taksitte ödenmek şartiyle
yönetmeliğindeki esaslar ve miktar dahilinde %3 faizle ödünç para,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ç) özel kanununda belirtilmiş olan illerimizde görevli bulunan
üyelere, isterlerse on ayda ve on eşit taksitte ödenmek şartiyle
yönetmeliğindeki esaslar ve miktar dahilinde % 5 faizle ödünç para,

SANDIĞIN HESAPLARI:
Madde: 26 — Sandığın hesap senesi takvim yılıdır.

d) Emekliye ayrıldığı halde üyeliğini devam ettirenlere, ister
lerse, on ayda ve on eşit taksitte ödenmek şartiyle yönetmeliğindeki
esaslar ve miktar dahilinde %5 faizle ödünç para, verilir.

Madde: 27 — Geçen her yılın hesabı yeni yıl başını takibeden
üç ay içinde Muhasebeci ve Müdür tarafından hazırlanır. Merkez
\ önetim Kurulu’na sunulur. Merkez Yönetim Kurulu, bu yıllık he
sabı ve ilişiklerini en geç bir ay içinde inceliyerek karara bağlamak
zorundadır.

e) Karşılıklı yardımlar Sandık gelirinin %30 unu aşamaz.
Madde: 32 — Karşılıksız ve karşılıklı bütün
üyelerden istenecek belgeler yönetmelikte belirtilir.

BEŞÎNCÎ BÖLÜM

yardımlar için

Madde: 33 — Sandık gelirinin, tesbit edilen miktarlar üzerin
den yardımları karşılamayacağı görülürse, bu takdirde
karşılıklı
yardım miktarlarından, Merkez Yönstim Kurulu karariyle, en çok
%30 a kadar indirme yapılır.

SANDIĞIN YAPACAĞI YARDIMLAR:
Madde: 28 — Sandığın, üyelerine hangi hallerde karşılıksız ve
karşılıklı yardımlar yapacağı aşağıdaki fıkralarda yazılıdır. Bu yar-

24 Aralık 196-2
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Evlenme, doğum ve karşılıklı yardımların ödenmesinde, gere-
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kirse Merkez Yönetim Kurulu karariyle, sıra usulü uygulanır. Sıra
da esas, yardım isteme belgelerinin Sandık Müdürlüğüne gelişi ta
rihinde alacağı kayıt numarasıdır.
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1 ardım isteklerinin kabul edilmesi veya edilmemesi Merkez
Yönetim Kurulunca karar altına alınarak Sandık Müdürlüğünce,
İlce Kurulu Başkanlığı yoliyle, ilgiliye duyurulur.

Madde: 34 —
a) Ölüm yardımından başka yardımlar üyenin kendisine veya
usulüne uygun olarak tayin edeceği vekiline veya mutemedine,
b) Ölümlerinde, üyenin sağlığında kendi el yazısiyle doldurmuş
olduğu beyannamede gösterdiği kimselere, beyanname doldurmadan
ölenlerin ise, yolluk ve emeklilik kanunlarında sayılan aile fertlerine
eşit pay edilmek suretiyle verilir.
Sağlığında beyanname doldurmamış olan veya adı geçen ka
nunlarda sayılan aile fertleri bulunmıyan üyelerin ölümü halinde
tahakkuk ettirilecek yardımlar Sandığa kalır. Her ne suretle olursa
olsun ölüm yardımları kuramlara verilmez. Ölen üyenin sağlığın
daki zamana ait karşılıksız yardımları, usulüne uygun
şekilde
tahakkuk ettirildikten sonra ölüm yardımının ödenmesindeki esas
lara göre verilir.
Madde: 35 — Sandık üyelerinden herhangi bir sebeple üyelik
hakkını kaybedenlerin Sandıkla ilişikleri kesilir ve kendilerine hiç
bir şey verilmez.
Madde: 36 — Sandık üyeleri Sandık idaresi tarafmdan kendi
lerinden istenecek bilgiyi tam ve doğru olarak bildirmeğe mecbur
durlar. Gerek sorulara doğru cevap vermiyenler,
gerek yardım
isteklerinde olayları doğru olarak bildirmiyenler veya istenen bilgiyi
noksan verenler, Sandığın bu yüzden uğrayacağı zararları ödemek
zorundadırlar. Hareketlerinin mahiyetine göre ayrıca
haklarında
kanunî kovuşturma yapılır.
Madde: 37 — İlce Kurulu Başkanlanna Sandık hizmetlerini
yapmaktan doğan giderlerine karşılık olarak İlce âidat tutarının
%3 ü verilir.
Madde: 38 — Sandık, para durumu elverişli olduğu takdirde,
muhtelif illerde üyelerine hastahane, dinlenme yurtları ve öğretmen
çocukları için yurtlar açar.

ALTINCI BÖLÜM
İLCE YÖNETİM KURULLARI:
Made: 39 — Sandık üyelerinin Sandık Müdürlüğü ile haberleş
melerini sağlamak ve yönetmeliğinde gösterilen işleri
yapmak
üzere illerin merkez ilçeleriyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teş
kilâtı ve Sandık Merkezi de dahil olmak üzere, her ilçenin merkez
ve köylerinde çalışan üyeler, ilce merkezindeki üyeler arasından üç
asıl ve üç yedek üyeli bir “ İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal
Yardım Sandığı İlce Kurulu” seçerler. Kurul üyeleri, kendi arala
rından gizli oyla bir Başkan seçer ve seçim tutanağını Sandık Mü
dürlüğüne gönderirler.
İlce Kurulunun görev süresi, Genel Kurul Temsilci üyelerinin
görev süresi kadardır. Genel Kurul Temsilcisi seçmek için toplanan
üyeler aynı zamanda İlce Kurulu seçimini de yaparlar.
(Sandık
Merkezinde yalnız İlce Kurulu seçilir.) Bu seçimler yönetmeliğine
göre yapılır. Millî Eğitim Müdürlüklerindeki üyeler merkez ilcesine
bağlıdırlar. Bakanlık ve Sandık Merkezinde kurulan İlce Kurulları,
diğer İlce Kurulları gibi görev yaparlar.
Madde: 40 — Bu Statü’de belirtilen işler ve yardımlarla ilgili
bütün işlemler “ İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı İlce Kurulları” tarafından yapılır.
Madde: 41 — Statü hükümlerine göre istenecek yardımlar için
gerekli belgeler tam olarak hazırlanmak şartiyle ve yazılı olarak
“ İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İlce Kurulu
Başkanlığı” na müracaat edilir.
Bu kurullarca yapılacak inceleme sonunda belgeler yeter görü
lürse düzenlenecek İlce Kurulu kararı ile birlikte, yardım evrakı,
Sandık Müdürlüğüne gönderilir. Eğer gerekli belgeler verilmemiş
ve yapılan inceleme sonunda yardım yönetmeliğine uygun olarak
düzenlenmemiş oldukları anlaşılırsa noksanlan tamamlattmlır. Ku
ru:, müracaatı kabul edilir halde görmezse durumu ilgiliye gerekçe
siyle, en geç on gün içinde bildirir. Üyeden alacacı cevabı da bel
geleriyle birlikte San&k Müdürlüğüne gönderir.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde: 42 — 4357 sayılı kanun gereğince Sandığın mevcutları
ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.
Sandığın gelirleri: her çeşit vergi, resim ve harçlara tabi olma
dığı gibi, haciz ve temlik de edilemez.
Madde: 43 — Sandık işlerinde daimi olarak çalıştırılacak me
mur ve hizmetlilerin 5434 sayılı Emekli Kanunu esasları gözönünde
tutularak hazırlanmış olan yönetmeliğe göre emeklilik hakları sağ
lanır.
Madde: 44 — Bu Statü’de, Genel Kurul üyelerinin en az üçte
ikisinin oyu ile değişiklik yapılabilir.
Madde: 45 — Bu Statü, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanarak
Tebliğler Dergisi’nde yayımlandıktan sonra 1 Ocak 1963 tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.

KARŞILIKLI VE

KARŞILIKSIZ YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
SANDIĞI X. GNEEL KURUL TARAFINDAN HAZIRLANAN
KARŞILIKSIZ VE KARŞILIKLI YARDIMLAR
YÖNETMELİĞİ
1

. KARŞILIKSIZ YARDIMLAR:

Evlenme Yardımları:
Madde: 1 — Aidatını muntazam ödemekte ve bağlı bulunduğu
ilçelerin aidat bordroları Sandığa muntazam gelmekte olan üyelere,
aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara göre (400) lira karşılıksız
evlenme yardımı yapılır.
Madde: 2 — Noksansız olarak çıkarılmış ve (90)
kuruşluk
damga pulu yapıştırıldıktan sonra okunaklı mühür vurulmak, imza
edilmek ve imza edenin unvanı, adı ve soyadı okunaklı şekilde ya
zılmak suretiyle resmî bir makama onaylattırılmış evlenme cüzdanı
örneği veya nüfus memurluğundan çıkarılmış onaylı evlenme kayıt
örneği İlce Kurulu kararma bağlanarak Sandığa gönderilir.
Evlenme cüzdanı örneği; Evlenme memurluğu, Millî Eğitim
Müdürlüğü, İlköğretim Müdürlüğü, Okul
Müdürlüğü veya Kurul
Başkanlığı gibi resmî makamlara onaylattırılmalıdır.
Madde: 3 — Şehir ve kasabalarda görevli olan üyelere, evlen
me bildirileriyle evlenme yardımı yapılmaz. Ancak köylerde görev
li bulunan üyelere evlenme cüzdanı veya Muhtarlık evlenme defte
rinden çıkarılmış pullu ve onaylı kayıt örnekleriyle yardım yapı
labilir.
Madde: 4 — Evlenenlerin her ikisi de Sandık
takdirde yardım belgeleri ayrı ayrı düzenlenir.

üyesi olduğu

Madde: 5 — Yukarıda açıklanan şekilde düzenlenecek evlenme
yardımı isteme kâğıdı bir dilekçe ile İlce Kurulu Başkanlığına veri
lir. İlce Kurulunca gerekli karar alınarak dosya Kurul Başkanlığı
tarafından Sandık Müdürlüğüne gönderilir.
Doğum Yardımları:
Madde: 6 — Aidatını muntazam ödemekte ve bağlı bulunduğu
ilçenin aidat bordroları Sandığa muntazam gelmekte olan üyelere
aşağıda yazılı maddelerdeki esaslara göre, doğan her çocuk için,
( 1 0 0 ) lira doğum yardımı yapılır.
Madde: 7 — Normal doğumlarda, aşağıdaki fıkralarda yazılı
belgelerden biri dilekçeye eklenerek Kurul
Başkanlığına verilir.
İlgili Kurul tarafından gerekli karar alındıktan sonra dilekçe ve
ekleri Sandık Müdürlüğüne gönderilir.
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Bir resmî hastahanede, röntgenin çekilemediği hallerde (O
tarihte cihazın bozukluğu, mütehassıs veya filmin
bulunmadığı)
durum belgelendirilmek şartiyle (Hastahane
Başhekimliği veya
Tıp Fakültesi Dekanlığmca verilecek belge) dışarda
çektirilen
röntgen ücretleri aynen ödenir.

a) Doğan çocuğun nüfus hüviyet cüzdanı örneği, (Bu örnek
resmî bir makam tarafından, beş kuruşluk damga pulu üzerine
okunaklı mühür vurulmak, imza edilmek ve imza edenin adı, soyadı
ve unvanı açıkça yazılmak suretiyle onaylanmış olmalıdır.)
b) Resmî doğumevi veya resmî hastahane raporu,
c) Resmî müracaat üzerine Nüfus idaresinden alınmış onaylı
kayıt örneği,
ç) Doğumu yaptıran hekim, ebe, doğumevi veya özel hastahaneden alınmış ve o yerin sağlık amirliğince onaylanmış bir be.ge,
d) Köy okullarında görevli öğretmenlerin diizenliyerek pulla
yıp imzalıyacakları ve İlköğretim veya Milli Eğitim Müdürlüğünce
onaylı bir çocuk beyannamesi,
Madde: 8 — Altıbuçuk ayda dünyaya gelen çocukların doğumu
da tıbca normal sayıldığından gerek müdahale ile, gerek ölü olarak
yapılan doğumlarda çocuğun altıbuçuk aylık olduğu, yedinci mad
dedeki esaslara göre düzenlenecek belgelerde belirtildiği takdirde,
yine doğum yardımı yapılır. (Altıbuçuk aydan evvel olan doğum
lara yardım yapılmaz.)
Madde: 9 — Ana ve babanın ikisi de Sandık üyesi oldukları
takdirde her ikisine de ayrı ayrı doğum yardımı yapılır. Bu takdirde
yardım isteme bslgeleri ayrı ayrı düzenlenir.
Madde: 10 — İkiz veya daha fazla doğumlarda her çocuk için
ayrı yardım yapılır. Bu gibi hallerde her çocuk için ayrı belge dü
zenlenir.
Madde: 11 — Yardıma esas olan ve yedinci maddenin fıkrala
rında yazılı bulunan belgeleri onaylıyanların resmî
görevleriyle
adları ve soyadları açıkça yazılmalı ve mühürler okunaklı basılmalıdır. Doğumu bildiren rapor ve ebe şahadetnâmelerine (45) kuruş
luk, nüfus hüviyet cüzdanı örneklerine (5) kuruşluk damga pulu
yapıştırılır.
T Mavi Yardımları:
Madde: 12 — Aidatını aksatmadan ödemekte ve bağlı bulun
duğu ilçenin aidat bordroları Sandığa muntazam
gelmekte olan
üyelerden, belgelerini bağlıyacakları basılı yardım isteme dilekçe
leriyle İlce Kurulları’na müracaat edenlerin dilekleri, İlce Kurulu
tarafından incelenerek en geç on gün içinde, varsa, yönetmeliğe
göre noksanın tamamlatılmasmdan sonra bir karara bağ'anarak
Sandık Müdürlüğü’ne gönderiMiği takdirde, üyelere aşağıda yazılı
esaslara göre tedavi yardımı yapılır.
Madde: 13 — Bütün tedavi yardımları, (Dış tedavisi dahil) her
türlü resmî hastahane, hasta bakım vs tedavi kurumlan,
sağlık
merkezleri, şifa yurtları preventoryum ve sanatoryumların sağlık
kurullarından veya bu Kuramlardan veya Hükümet Tabip’ iklsrinden
veya Okullar Sağlık Müfettişliklerinden veya diğer resmî dairelerin
hekimliklerinden alınacak fennî lüzum raporlarına dayanılarak yapı
lır. Yukarda yazılı doktorların resmî başlık ve mühürleri bulunmadı
ğı takdirde bu gibi raporların, doktorların bağlı bulundukları ma
kam veya temsilciler tarafından onaylanması lâzımdır.
Fennî lüzum raporlarında hastanın adı, raporun yazılma tarihi
ve kayıt numarası, hastalığın teşhisi ve hastanın bir başka doktora
veya mütehassısa başvurması gerekiyorsa bu yön ayrıca belirtil
melidir. Böyle bir kayda dayanmadan başka doktorlara yaptırılacak
muayeneler için para ödenmez.
Resmî hastahanesi bulunan yerlerdeki üyeler, anemi ve nevras
teni için, resmî hastahane veya hastahane
poîikinMğinden rapor
alması lâzımdır. Resmî hastahanesi bulunmayan yerlerdeki üyelere
diğer resmî raporlama da yardım yapılır.
Şekerli diyabetten rahatsız olan üyelerin alacakları Sağlık Ku
rulu raporlarında, bu hastalıkla ilgili Bacın daimî oTarak kullanıl
ması, açıklanmak üzere, aynı raporla iki yıl tedavi yardımı yapılır.
Bunun dışındaki bütün hastalıklarda tedavi yardımı yapılan bir
raporla tekrar yardım yapılmaz.
Her tedavi yardımı için mutlaka yeni bir fennî lüzum raporu
alınması şarttır.
Madde: 14 — Onüçüncü maddedeki şartları taşımıvan raporlar,
üzer1erinde resmî bir doktoran titrini taşısa büe, resmî bir kurum
dışında verilmiş, yani resmî o^rak kaydedilip bir numara almamış
oldupu için özel hekim raporu sayılır.
özel hekim raporlarının imzaları sağlık âmirîikîerince onanmış
bile olsa, fennî lüzum rapora sayılmaz.
Madde: 15 — Resmî hastahane, resmî hekim bulunmıyan yer
lerde bunların bu’ unmadığı, o yerin Mülkiye amirliği, Millî Eğitim
Müdür ve İlköğretim Müdürlüğü, Okul Müdürlüğü... gibi resmî
makamlardan alınacak bir belgede belirtildiği takdirde özel hekim
rapoFariy’ e d? yardım yapılır. Bu gibi hallerde
ücretler, resmî
hastahane ve resmî doktor ücretlerine kıyaslanarak ödenir.
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Madde: 16 — Kalp krizi, apandisit, barsak düğümlenmesi, bir
kaza neticesi ansızın ameliyat gerektiren olaylar, kan tükürme,
hâd ortakulak iltihabı, mide ve barsak kanamaları ve müdahaleye
lüzum gösteren doğumlar... gibi acele elkoymayı gerektiren hasta
lıklar için özel hekim raporu ile, Sandığın para durumunun mü
saade edec:ği ölçüde, hekim muayene ve özel hastahane masrafları,
resmî hastahanelerin ücretlerinden az olmak üzere, Merkez Yöne
tim Kurulu’nun takdir edeceği miktarlarda ödenir.
Operatör tarafından yapılan ameliyat ücreti ile asistan ücreti
ödenemez.
Madde: 17 — Tedavi yardımlarında esas tutulmak üzere gön
derilecek raporların asıliarına (45), örnekleri gönderildiği takdirde
bunlara da (90) kuruşluk damga pulu yapıştırılmak ve bu örnekler
bir resmî makama mühürlettirilmek ve imza ettirilmek suretiyle
onaylattırıl ma lıdır.
Dairesinin yollaması veya resmî bir müracaat üzerine verilen
raporların örneklerine de (90) kuruşluk pul yapıştmlmalıdır. (Bu
gibi raporların asıliarına pul yapıştırılmaz.)
Madde: 18 — Üyenin onüçüncü maddede açıklanan şekilde
alacağı fennî lüzum raporu üzerine herhangi bir hastahane, resmî
preventoryum ve sanatoryumda yaptıracakları tedaviden dolayı
yine resmî hastahane, prevantoryum ve sanatoryumlara ödivecekleri masraflara ait alacakları vezne alındılannm asılları Sandığa
gönderildiğinde bu masraflar ödenir.
Resmî Doğumevi veya resmî hastahanelerde doğum yapacak
üyelerin doğumevi veya hastahane masraflarının Merkez Yönetim
Kuralu’nca takdir edilecek miktarlarda ödenebilmesi için doğumun
müdaha’ eyi veya ameliyatı gerektirdiği ve doğumun mutlaka resmî
bir doğumevinde veya resmî bir hastahanede yapılması gerektiği
ni, gerekçesiyle birlikte belirten ve yalnız bu kuramlardan alacak
ları fennî lüzum raporu gönderilmelidir.
Resmî veya özel kliniklerde normal doğum yapan1arla evde
yapılan doğumlar için hekim ve ebeye verilen ücretler ödenmez.
Madde: 19 — Resmî hastahanelerin bulunduğu yerlerde resmî
hastahanede tedavi mümkün olmadığı, yer ve yatak bulunmadığı,
onbeşinci maddede belirtilen makamlardan alınacak bir belge ile
be’gelendirilse dahi özel hastahanelerde tedavi gören üyelerin ya
pacakları özel hastahane masrafları, Statü gereğince resmî hasta
hane masraflarına kıyaslanarak ödenir.
Ancak, her ne suretle olursa olsun yatak sınıf farkı ile refakat
ücreti ödenmez.
özel hekim veya özel hastahane aîmdılarında, ne gibi muayene
ve tedavilerin, kaç defa yapıldığının belirtilmesi ve hastahanede
kaç gün kalındığının açıklanması lâzımdır. Bu hususları açık’ amıyan alındılarda, yapılan muayene ve tedavilerin bir defa yapıldığı
ve hastanın hastahanede bir gün ka’ dığı kabul edilerek alındılar
değer’ endirilir ve bu şekilde ödenen alındılar için sonradan yapılan
itirazlar kabul edilm?z.
Madde: 20 — İhtisası gerektiren özel hekim muayene ve teda
vileri için de onüçüncü madede yazılı olduğu gibi bir fennî lüzum
rapora alınmalıdır. Bu raporlarda hastalığın icabına göre başvuru
lacak ihtisas kolu belirtilmelidir. Bu takdirde özel hekim masraf
ları için de bir alındı alınmalıdır.
özel hekim ahndılan vukardaki şart-ara göre ödenir. Ancak:
a) Hastahanelerden alman raporlarda,
b) “ Hastahaneye gönderilmesi gerekir” açıklaması
bulunan
raporlarda,
c) “ Muayene ve tedavisi gerekir” açıklaması olan raporlarda,
ç) Hastanın bulunduğu yerde tek hekim bulunduğu ve tedavi
nin de aynı hekim tarafından yapıldığı takdirde bu hekimden alman
lüzum raporunda,
Hastanın başvuracağı ihtisas kolunun belirtilmesi şart değildir.
Madde: 21 —
a)
Fennî lüzum raporunda gösterilen hastalığın
tedavisinde
kullanılan ilâçlara ait reçete asıllarımn Sandığa gönderilm-esi şart
tır.
Hastanın adı yazılmamış reçete asılları, reçetelerin örnekleri
ve eczane faturalariyle ilâç bedelleri ödenemez. Eczaneîerce reçe
teleri saklanması mecburi ilâçlar için alınacak faturalarda, reçete
nin eczane tarafından alıkonulduğu açık’ anmalıdır.
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b) Reçete, ilâcı veren eczane tarafından damgalanmak ve bu
damga üzerine tarihi, numarası, parası, yine eczanece, açıkça mürek
keple veya silinmez kalemle yazılmalıdır.
c) Tekrar kullanılan reçeteler her defasında eczaneye damgalatılmalıdır. Eczane damgalarında tarih, numara ve para bulunma
lıdır.
Eczane damgası vurulmadan yalnız para, tarih ve numara yaz
mak suretiyle istenecek ilâç paraları ve üyenin adını, soyadını
tutmıyan, tarihi bulunmıyan reçeteler dikkate alınmaz.
ç) Reçate ve alındı aşikarının belge olarak Sandıkta
ması gerektiğinde bunlar hiçbir suretle geri verilmez.

sanlan-

d) Devamlı olarak kullanılması gereken ilâçlara ait reçetelerin
birer örneğinin, üye tarafından, reçeteyi veren doktordan alınması
faydalıdır.
e) Doktorun titrini taşımayan reçete taslağı ile kurşun kalem
le yazılan reçete paraları ödenmez.

Madde: 2 2 — Faal veziyette bulunan akciğer veremiyle deri,
kemik, hançere... gibi bütün organların veremlerinde; kanser, kanıyan ülser, felç gibi diğer önemli hastalıklarda; hastalıklarını resmî
sağ.ık kurulu, resmi sanatoryum ve preventoryum sağlık kurulu
raporu ile belgelendiren üyelere yılda bir defa için, (Bir takvim
yılı içersinde başvuranlara) aşağıdaki
miktarlarda nakdi yardım
yapılır. Nakdi yardımı gerektiren hastalıklar dolayısiyle
yardım
isteyip de resmî bir hastalıane veya sanatoryum ve preventoryumda
yatarak tedavi görmekte bulunanların yardım dilekleri için İlce
Kurulu kararı istenmez.
Nakdi yardımı gerektiren hastalıklarla bu hastalıklar için ve
rilecek yardım miktarları:

a) Çift taraflı faal açık akciğer veremi
b ) Tek taraflı faal açık akciğer veremi
c) Çift taraflı faal kapalı akciğer veremi
ç) Tek taraflı faal kapalı akciğer veremi
d) Deri veremi
e) Kemik veya belkemiği veremi
f ) Hançere veremi
g) Husye veremi
h) Dil veremi
ı) Diğer organlar veremi
i) Kanser
j) Kanıyan ülser
k) Felç
l) Psöryaziâ
Diş Tedavileri Yardımı:
Madde: 23 —

Yapılacak yardım
miktarı
800
400
400
200
200
400
400
200
400
300
500
3ü0
300
300

Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira

a) Diş tedavisi yardımı isteğinde bulunan üyelerin onüçüncü
maddede belirtildiği gibi önce bir fennî lüzum raporu almaları,
b) Bu fennî lüzum raporuna dayanarak dişlerini bir diş heki
mine çektiren, tedavi ettiren veya dişetlerini tedavi ettiren üyeler bu
hususları ve ödedikleri para miktarını diş hekiminden alacakları
bir alındı ile beigelendirmelidirler. Bu almdıların, diş hekiminin
bulunduğu yer sağlık amirliğince onanmış olması lâzımdır.
c) Çekilen, tedavi etirilen dişler bir şema ile

olarak ödenir. Böyle hastalara hastalıkları için ayrıca iğne yaptır
ma parası verilmez.
Enjeksiyon ücretlerinin ödenmesi için, iğneye yapandan alına
cak puhu ve imzalı almdıların Sandığa gönderilmesi şarttır.
Madde: 25 — Tukarda belirtilen bütün tedavi yardımları
Sandığın bütçesi ve para durumu gözönünde bulundurularak Merkez
Tönetim Kurulu’nca takdir olunacak miktarda yapılır. Yardımların
takdirinden önce Sandık Hekimi’nin bilgisi alınır.
Madde: 26 —*
a) Kuron, prote, köprü... gibi takma dişlerle kulaklık, gözlük,
korse... gibi takma organlar için yapılan harcamalar Sandıkça
ödenmez.
b) Yol, otel ve yemek paraları da Sandıkça ödenmediğinden
yol paraları 4598 sayılı kanun gereğince ilgili dairelerden istenme
lidir.
c) Fennî lüzum raporunda yazılı hastalıkla ilgili
harcamalar da Sandıkça ödenemez.

Nakdî Yardımlar:

Hastalığın A dı:

Sayfa: 305

açıklatılmalıdır.

ç) Tukardaki fıkralarda belirtilen
esaslar içinde
müracaat
eden üyelerin diş çektirme, diş tedavisi ve dişetleri tedavisi mas
rafları Sandık tarafından ödenir. Ancak, çekilen her diş için bir
defaya mahsus olmak üzere ( 1 0 ) liradan, tedavi edilen her diş için
(15) liradan ve dişetleri tedavisi için de (30) liradan fazla para
ödenmez.
Madde: 24 —
a) Fennî lüzum raporunda yazılı hastalığa göre enjeksiyon,
pansuman, tahlil, röntgen ve hekim muayenesi gibi masraflara ait
almdıların asılları gönderilmelidir. Her ne sebeple olursa
olsun
bunların örneklerine para ödenemez. Fennen lüzum görülen kan
naklinde kan bedeli aynen ödenir.
b) Enjeksiyonlara reçetedeki her iğne için deri altı ve kaba et
iğnelerinde en çok bir lira, damar içi iğnelerinde ise en çok iki lira
ödenir. Sürekli enjeksiyonu gerektiren şeker hastalığı ve astım gibi
hallerde hastaya, bir defa için, enjektör bedeli fatura
karşılığı

bulunmıyan

ç) Sandık, üyelerini yabancı memleketlerde tedavi ettiremez.
d) Doğumevlerine ve resmî hastahanelere başvurmıyarak dışarda yapılan kürtajlar için, ne şekilde olursa olsun, Sandıkça yar
dımda bulunulmaz.
e) Üyenin fiilen üye bulunmadığı ve aidat vermediği zamana
ait yardımlar yapılmaz.
Hastacık dolayısiyle yapılan harcama toplamındaki bir liradan
az paralar ile toplamı on liradan az olan tedavi yardımı istekleri
ödenmez.
»Sakatlanma Yardımları:
Madde: 27 — Her çeşit kazalar sonunda sakatlanan üyelere aşa
ğıdaki fıkralarda gösterilen şartlar ve miktarlara göre sakatlanma
yardımı yapılır:
a) Olayın oluşunu ve bir kaza sonunda olup olmadığını usulüne
uygun olarak belirtecek şekilde düzenlenmiş bir belgenin aslı veya
onaylı bir örneği,
b) Sakatlanmanın görev yapmağa engel olup olmıyacağım
belirten Sağlık Kurulu veya resmî hastahane raporu; örneğine
uygun, basılı yardım isteme dilekçesine bağlanarak ilce Kurulu
yoliyle Sandık Müdürlüğüne gönderilir, (örnek: 1 göre.)
c) ilce Kurulu, kararım ve lüzum görürse olay
hakkmdaki
bilgi ve düşüncelerini belirten ayrı bir yazıyı da dosyaya ekler.
Madde: 28 — Kanun bakımından emekli olma hakkını kazanmış
bulunan üyelerden görevini yapamıyacak derecede sakatlananlara,
durumlarını hastahane Sağlık Kurulu raporiyle belgelendirdikleri
ve örneğine uygun bir dilekçe ile sakatlanma olayının oluşundan
başiıyarak en geç bir sene içinde bağlı bulundukları ilce Kurulu
yoliyle Sandık Müdürlüğüne başvurdukları takdirde, sakatlık dere
celerine göre ve bir defa için, ( 2 0 0 0 ikibin) liraya kadar karşılıksız
sakatlanma yardımı yapılır. (Örnek: 1 göre.)
Madde: 29 — Kanun bakımından emekli olma hakkını kazanma
dan yirmisekizinci maddedeki duruma düşenlere aynı şartlarla ve
bir defa için, (4000 - dörtbin) lira karşılıksız sakatlanma yardımı
yapılır, (örnek: 1 göre.)
Tabiî Âfetler Yardımları:
Madde: 30 — Sel, yangın ve deprem
sinde evi veya eşyası zarar gören veya
gerekli belgelerin Sandığa gönderilmesi
Kurulu karariyle (500 - beşyüz) liraya
âfetler yardımı yapılır. (Örnek: 3.)

gibi tabiî âfetlerden biri
hasara uğrayan üyelere,
şartiyle, Merkez Yönetim
kadar karşılıksız tabiî

Bu yardım, evi ve eşyası tamamen harap olanlar için beşyüz
liradan az olamaz.
Gerekirse Yönetim Kurulu karariyle bunların borç taksitleri
de ertelenebilir.
Madde: 31 — Otuzuncu maddede sayılan Tabiî Âfetler yardı
mının yapılabilmesi için:
a) Yetkili makamlarca yerinde tesbit edilen zarar ve ziyanla
beraber olayın oluş şeklini belirten onaylı bir belgenin,
b) ilce Kurulu tarafından düzenlenmiş ve imza edilmiş bir
zarar ve ziyan listesinin (Örnek: 2 ye göre) örneğine uygun olarak
doldurulup imzalanacak bir dilekçeye eklenerek Sandık Müdürlü
ğüne gönderilmesi lâzımdır, (örnek: 3.)
c) Olayın oluş tarihinden başlıarak üç ay içinde
Tabiî Âfetler yardımları ödenmez.

istenmiyen
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Emekli Yardımları:
Madde: 32 — Sandık üyesi iken emekliye aynlanlara aşağıda
ki fıkralarda belirtilen karşılıksız yardımlar yapılır. (Örnek: 4 e
göre.)
a) 7117 sayılı kanunun yayımından önce Sandık üyesi olup da
bu kanunun yürürlük tarikine kadar üyeliklerini devam
ettiren
lere, üyeliğini devam ettirmiyeceğine dair usulüne uygun bir belge
verdiklerinde, bir defa için, ( 2 0 0 0 ) ikibin lira karşılıksız emekli
yardımı yapılır,
b) İlkokul öğretmeni
olmadıkları halde 7117
sayılı kanun
hükmü ile Sandık üyeliği hakkını kazananlar da emekliliklerinde
(a) fıkrasında yazılı emekli yardımını alırlar. Ancak 7117 sayılı
kanunun yayım talihinden itibaren muntazaman beş sene müddetle
Sandık üyesi olarak aidat ödemeleri şarttır.
c) Sandık üyesi iken hastalık sebebiyle ve emekli aylığına hak
kazanmadan görevinden aynlanlara, bir defa için, ( 2 0 0 0 ) ikibin
lira karşılıksız emekli yardımı yapılır.
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çesi, yardımın yapılmasına dair İlce Kurulu kararma eklenerek,
İlce Kurulu Başkanlığınca Sandık Müdürlüğüne gönderilir.
Madde: 38 — Sandık Müdürlüğü, Merkez Yönetim Kurulu’ndan
yardım yapılmasına dair karar aldıktan sonra Kurul Başkanlığı
adına, (ölümün girmiş olduğu ölüm yardımı katagorisine göre,)
hakkı olan ölüm yardımını gönderir. Bu paradan, önce, ölen üyenin
ailesine verilmiş olan para varsa aynen kesilerek bankadaki ilgili
hesaba yatırılır, geri kalam hak sahiplerine pullu almdı karşılığın
da ödenerek daha evvel alınmış geçici alındılar varsa geri verilir.
Hak sahiplerinden alman
alındı İlce Kurulunca
onaylandıktan
sonra, hemen Sandık Müdürlüğüne gönderilir.
Madde: 39 — ölüm beyannamesi doldurmadan ölmüş
olan
üyelerin ölüm yardımları; Statü’deki açıklamaya, yolluk ve
emeklilik kanunlarına göre ve ölümün olduğu tarihte yolluk
ve
emeklilik aylığı alabilecek durumda olan, kanunlarında aile bireyi
olarak sayılanlar arasında eşit olarak pay edilir. Yardım isteme
dilekçesinde bunların kimler olduğu,
adresleri, işleri ve yaşları
yazılmalıdır.

ç) 7381 sayılı kanunla Sandık üyesi olan eğitmenlerden:
1 — Sağlık durumu dolayısiyle meslekten aynlanlara (2000)
ikibin lira,
•
2 — Meslekteki yetersizliği dolayısiyle,
görevleriyle ilişikle
ri kesilenlere de ( 1 0 0 0 ) bin lira karşılıksız emekli yar
dımı verilir.
'
d) 7381 sayılı kanunun yayımından sonra yeniden
mesleğe
alman Köy Eğitmen ve Sağlık Memurları, aidatlarını beş sene müd
detle muntazam olarak ödedikleri takdirde, yukarıki fıkralarda be
lirtilen emekli yardımından faydalanırlar.
Madde: 33 — Sandık üyesi iken emekliye aynlanîar, emeklilik
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, üyeliğini devam ettireceği
ne dair bir belgeyi, Sandık Müdürlüğüne gönderilmek üzere, bir
alındı belgesi karşılığında, bulunduğu yerin İlce Kurulu Başkan
lığına verirler. (Örnek: 5 e göre.)
Madde: 34 — Tedavi, sakatlanma, emeklilik, tabiî âfet ve ölüm
yardımı isteğinde bulunacak her üye bu yönetmelikte belirtilen
esaslara göre hazîrlıyacağı belgelerini, bağlı bulunduğu İlce Kurulu
Başkanlığına verir ve İlce Kurulu Başkanlığı da Statü gereğince
bu belgeleri, alacağı karara ekliyerek Sandık Müdürlüğüne gönde
rir.

ölüm yardımları hiçbir suretle kurumlara ödenmez.
Madde: 41 — Statü’ye göre her üye kendi elyazısı ile bir be
yanname doldurup bu beyannamede ölüm yardımının kimlere ve
rilmesini istediğini yazar. İlce Kurulu Başkanları bu beyannameleri
Kurulda, gizli bir dosyada saklar ve üyenin yer değiştirmesinde bu
beyannameyi gittiği yerin Kurul Başkanlığına gönderir.
Madde: 42 — ölen üyenin sağlığındaki zamana ait bütün kar
şılıksız yardımları usulüne uygun bir şekilde tamamlattırıldıktan
sonra ölüm yardımının ödenmesindeki esaslara göre verilir.

II. KARŞILIKLI YARDIM LAR
Karşılıklı Yardımlar:

ölüm Yardımları:
Madde: 35 — Sandık üyesi iken ölenler için Statü’nün otuz
dördüncü maddesindeki esaslara göre, aşağıdaki fıkralarda belir
tilen karşılıksız ölüm yardımları yapılır:
a) Kanuna göre emekli aylığına hak
kazanmadan ölenlerle
7381 sayılı kanunun yayım tarihinde üyemiz olan Eğitmenlerden
ölenlere ve 7381 sayılı kanunun yayımından sonra mesleğe girip
de beş yıl muntazam aidat ödeyen Eğitmenlerden ölenlere (7000)
yedibin lira,
b) Kanuna göre emekli aylığına hak kazanan, fakat
ikramiyesine hak kazanmadan ölenlere (4000) dörtbin lira,

Madde: 40 — ölüm beyannamesi olmıyan ve yukarda yazılı
kanunlarda sayılan aile bireylerinden kimsesi bulunmayan üyenin
ölümünde cenaze ve mezar masrafları, hakkı olan ölüm yardımını
geçmemek şartiyle, İlce Kurulu tarafından yapılır ve yapılan bu
masraflara ait usulüne uygun olarak düzenlenecek belgeler, rayice
uygunluğu da o yerin Belediyesine onaylattırılarak, tutarı öden
mek üzere Sandık Müdürlüğüne gönderilir.

emekli

c) Hem emekli aylığına hem de emekli ikramiyesine hak ka
zandıktan sonra ölenlere (3000) üçbin lira, karşılıksız ölüm yar
dımı yapılır.
ç) Kendilerine devletçe emekli olma hakkı tanındıktan sonra,
buna dair kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ölen Eğitmen
üyelere, yukardaki (a, b, c) fıkralarında belirtilen karşılıksız ölüm
yardımı yapılır.
d) görev başında veya görevden ileri gelen ölümlerde üye
i şehit” sayılarak, verilmesi gereken normal ölüm yardımı bir kat
fazlasiyle ödenir. Ancak, ölümün görev başında veya görevden ileri
geldiği, yetkili makamlardan
alınacak bir belge ile bel
gelendirilmesi ve bu belgeye dayanarak Merkez Yönetim Kurulu
tarafından da ölenin şehit sayılmasına karar verilmiş olması şarttır.
ıMadde: 36 — Aidatını zamanında, noksansız olarak ödemekte
ve bağlı bulunduğu ilçenin bordroları eksiksiz olarak Sandığa gel
mekte olan üyelerin ölümünde yapılacak yerdımlarda
aşağıdaki
maddeler gözönünde bulundurulur.
Madde: 37 — Ölen üyenin gömme izni kâğıdı, sağlığında kendi
Cijazısiyle doldurmuş olduğu ölüm yardımı beyannamesi, Millî
Eğitim Müdürlüğünce mevcut sicil kaydından
çıkarılacak onaylı
hizmet çizelgesi örneği ve ailesi bireylerinin yardım isteme dilek

Madde: 43 — Sandık, üyelerine aşağıdaki madde ve fıkralarda
belirtilen şartlar ve miktarlara göre karşılıklı yardımlar yapar.
Madde: 44 — ödünç para istiyen üyeler, örneğine uygun olarak
doldurup imzalıyacakları ve iki kefile
imzalatacakları basılı di
lekçeyi, gerekli belgelerini de bağlıyarak, İlce Kuruluna verirler.
İlce Kurulu böyle bir müracaatı en geç bir hafta içinde inceleyip
karara bağladıktan sonra imza ve mühürle onaylayarak Sandık
Müdürlüğüne gönderir.
Çeşitli özürlerinden ötürü ödünç para alabilecek durumda olan
üyeler, bunlardan yalnız birisini seçmek
zorundadırlar. Her ne
sebep ve suretle olursa olsun ayrı özürler için ayrı yardımlar ya
pılmaz ve alman bir borç tamamen ödenmedikçe ikinci bir borç
verilmez.
Borçlu olanlar ancak bir kişiye, borçlu olmıyanlar ise iki kişiye
kefil olabilirler.
Madde: 45 — Borçlarını her ne sebeple olursa olsun düzgün
ödemiyen üyelerin borçları, senette kabul ettikleri şartlara göre
kendilerinden veya kefillerinden haciz yoliyle alınır. Bu gibilere,
borcun tamamının alınmasından itibaren üç yıl ödünç para verilmez.
Borcunun tamamını zamanında ödemeden sakatlanma, emekli
veya ölüm yardımı alan üyelerin bu yardımlarından, Sandığa olan
borçları bir defada kesilerek artan kısmı hak sahiplerine verilir.
Çocuklarını Okutanlara Yapılacak Borç Yardımı:
Madde: 46 — Çocuklarım okutmak üzere ödünç para istiyen
üyelere aşağıdaki cetvelde durumlarına uyan miktarlar üzerinden
hesaplanarak senede bir defa için, on ayda ve on eşit taksitte
ödenmek şartiyle %5 faizle ödünç para verilir. Ancak bu mak
satla yapılan yardım tutan, üyenin maaşı tutarının üç katını
geçemez.
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3-) Hastanın üye ile olan yakınlık derecesini
bir belgenin,

belirten resmî

b) Hastalığı belirten resmî hastahane sağlık kurulu veya hastahaııe olmıyan yerlerde hükümet doktoru raporunun,
c) Örneğine uygun olarak doldurulup iki kefile imzalatılmış
pullu, imzalı ve İlce Kurulu tarafından da mühür ve imza ile onay
lanmış basılı borç isteme dilekçesinin,
İlce Kurulu yoliyle Sandık Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.
(Örnek: 7 ye göre.)
Mahrumiyet Bölgesindeki Üyelere Yapılacak Borç

Yardımları:

Madde: 53 — Kanunda “ Mahrumiyet Bölgesi” sayılan yerlerde
görev yapan üyelere, yılda bir defa için, on ayda ve on eşit taksitte
ödenmek şartiyle %5 faizle (750) yediyüzelli lira ödünç para verilir.
Bunun için, basılı örneğine uygun olarak doldurulup imzalıyacağı pulıu ve iki kefil taı'2 ,Hndan imzalanıp İlce
Kurulunca da
mühür ve imza ile onaylanmış borç isteme dilekçesinin İlce Kurulu
yoliyle Sandık Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.
Ancak bu üyelerin, o yıl başka yere nakil isteğinde bulunmadık
larına dair Millî Eğitim Müdürlüğümden onaylı bir belgeyi dilek
çelerine eklemeleri gerekir. (Örnek: 8 e göre.)

Ödünç para istiyen üyelerin:
a) Maaşının hacizli olmaması, borç
ödemeğe engel başka borcu bulunmaması,

taksitlerini

zamanında

b) Geçim durumu İlce Kurulunca bilinen ve kefil olduğu borcu
ödediği takdirde sıkıntı çekmiyecek derecede hali, vakti yerinde
olan bir üyeyi kefil göstermesi,
c) Borç taksitlerini maaşlarından
maaş mutemedini yetkili kılması,

aksatmadan kesmesi için

ç) Çocuğunu parasız - yatılı, paralı - yatılı, gündüzlü okuttu
ğuna dair çocuğun bulunduğu okul müdürlüğünün imzasını, oku
naklı başlık ve mühürünü taşıyan örneğine uygun bir belgeyi,
yine örneğine uygun, basılı borç isteme dilekçesine ekliyerek, bağlı
bulunduğu İlce Kurulu yoliyle Sandık Müdürlüğüne
göndermesi
lâzımdır.

Emekliye Ayrıldığı Halde Üyeliğini Devam
pılacak Borç Yardımları:

Ettirenlere Ya

Madde: 54 — Emekliye ayrıldığı halde emekli yardımı almıyan
ve ileride de istemiyeceğine dair örneğine . uygun belge vererek
üyeliğini devam ettirenlere, üyeliğinin kabul edildiği, Sandık Mü
dürlüğü tarafından kendisine resmen bildirildikten sonra iki yıl
içinde ve bir defa için, on ayda ve on eşit taksitte ödenmek şartiyle
%5 faizle (500) beşyüz lira ödünç para verilir.
Böyle bir ödünç para almak istiyenler, basılı örneğine uygun
olarak doldurup imzalıyacakları ve iki kefile imzalatacakları pullu
borç isteme dilekçelerini İlce Kuruluna verirler. Dilekçe İlce Kurulu
tarafından da müihür ve imza ile onaylandıktan sonra Sandık Mü
dürlüğümle gönderilir. (Örnek: 9 a göre.)
Karşılıklı Yardımlarla İlgili Ortak Hükümleri:

Belgelerin, borcun istendiği öğretim yılı içinde düzenlenmiş olma
sı gerektir. Eski tarihli belgelerle borç yardımı yapılmaz.
Madde: 47 — Üyenin durumu yukarda belirtilen esaslara uy
madığı takdirde, belgeleri Sandık Müdürlüğüne
gönderilmekle
beraber durum İlce Kurulu Başkanlığınca ve ayrı bir yazı ile
Sandık Müdürlüğü’ne bildirilir.
Madde: 48 — Birden fazla çocuğunu değişik dereceli okullarda
okutan üyelere:
a) En çok ödünç para verilebilecek olan çocuğu birinci çocuk ola
rak kabul edilip ilgili bölümün en yüksek miktarı,
b) Aynı üyenin öteki çocukları için de bulundukları okullara
göıe ilgili bölümlerin ikinci çocukları olarak kabul edilmek üzere
ödünç para verilir.
Madde: 49 — Belgeleri noksan olan istekler dikkate alınmaz.
Çocuklarını Evlendirenlere Yapılacak Borç Yardımı:
Madde: 50 — Çocuklarım evlendiren üyelere bir defa için, on
ayda ve on eşit taksitte ödenmek üzere % 5 faizle (500) beşyüz
lira ödünç para verilir. Bunun için:
a) Evlenen çifte ait evlenme
neklerinin,

cüzdanlarının veya onaylı ör

b) Örneğine uygun olarak doldurulup iki kefile imzalatılmış
puhu, imzalı ve İlce Kurulu tarafından da mühür ve imza ile onay
lanmış dilekçenin,
İlce Kurulu yoliyle Sandık Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.
(Örnek: 6 ya göre.)
_
Madde: 51
Evlenme ihbariyeleri veya nüfus kayıt örnekleri
ile çocuk evlendirme yardımı yapılmaz.
Aile Bireyleri Hasta Olan Üyelere Yapılacak Borç Yardım:
Madde: 52 — Üyenin yolluk kararnamesinde veya emeklilik
kanununda sayılan aile bireylerinden
birinin; her çeşit verem,
kanser, kanıyan ülser ve felç hastalıklarında, senede bir defa için,
° n a>!da Ve on eşit taksitte ödenmek şartiyle %3 faizle (500) beşyüz
lira ödünç para verilir. Bunun için:

Madde: 55 — Her ne sebeple olursa olsun, üyelik hakkını kay
beden veya ölen borçlunun kalan borcu genel hükümlere göre alı
nır.
Madde: 56 — Borç taksitleri âidata karıştırılmadan aynı dekont
veya havale ile gönderilir. Ancak, bu dekont veya havalede borç
miktarı açıklanır. Ayrıca, gönderilen aidat bordrolarının borç bö
lümünde hangi üyenin kaçıncı taksiti olduğu ve taksit miktarı
açıklanır.
Madde: 57 — Borçlu, başka bir il’e veya ilce’ye gittiği takdirde,
geri kalan borcunun ödenmesi için durum, ayrıldığı yerin Kurul
Başkanlığı tarafından Sandık Müdürlüğüne ve gittiği yerin Kurul
Başkanlığına derhal bildirilir«
Madde: 58 — Sandık gelirinin, tesbit edilen miktarlar üzerin
den bütün yardımları karşılamayacağı görülürse, bu takdirde kar
şılıklı yardım miktarlarından, Merkez Yönetim Kurulu karariyle,
en çok %30 a kadar bir indirme yapılır.
Yardımlar Yönetmeliğiyle İlgili Ortak Hükümler:
Madde: 59 — Her türlü yardım isteklerinde, yardımı gerekti
ren olayın oluş ve bir belgeye bağlanış tarihleriyle yardım dileğine
ait dosyanın Sandık Müdürlüğüne geliş tarihi arasında bir yıldan
fazla zaman geçerse yardım yapılmaz.
Bu süre içinde istenmiyen yardımlar için bir hak iddia edilemez.
Madde: 60 — Karşılıksız yardımlar için, bir senelik zamanın
hesabında başlangıç:
a) Tedavi yardımlarında, masraf belgeleri ve rapor tarihi,
ib) Doğum yardımlarında, doğumu belirten rapor tarihi,
c) Evlenme yardımlarında, evlenme tarihi,
ç) Sakatlanma yardımlarında, yirmi yedinci
maddenin (a)
fıkrasında belirtilen belgenin tarihi,
d) Emeklilik yardımlarında, emekliliğini üyeye bildiren resmî
yazımn tarihi,
e) Ölüm yardımlarında, gömme izni kâğıdında
tarihidir.

yazılı ölüm

iBu sürenin sonu, yardım isteme dilekçesinin Sandık Müdürlüğü
ne gelip kaydedildiği tarihtir.
Madde: 61 — Karşılıklı yardımlarda sürenin başlangıcı:
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a) Çocuğunu evlendirme yardımlarında, evlenme tarihi,
b) Aile bireyleri hastalıklarında, rapor tarihi,
c) Emekli olduğu halde üyeliğini devam ettirenlere yapılacak
borç yardımında, üyeliğin kabulünü bildiren Sandık yazısı tarihidir.
Bu sürelerin sonu, yardım isteme dilekçesinin
dürlüğü’ne gelerek kaydedildiği tarihtir.

Sandık Mü-

Madde: 62 — Tedavi, sakatlanma, emeklilik ve tabiî âfet yar
dımları ile karşılıklı yardımlar, üyenin kendisine veya usulüne göre
bildireceği vekiline ödenir.
Madde: 63 — Yardım paralan, hak sahiplerine tam olarak
ödenir. Pul parasından başka hiçbir kesinti yapılmaz. Ancak, kar
şılıklı yardımlar için faizlerle havale ve diğer haberleşme masraf
ları, peşin hesaplanarak Sandık Müdürlüğünce kesilir.
Madde: 64 — Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, bundan önce uygulanmakta olan “ Karşılıksız ve Karşılıklı
Yardımlar Yönetmeliği” ve o yönetmelikle ilgili karar ve genelge
ler hükümsüzdür.
Madde: 65 — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı X. Genel Kurulu tarafından kabul edilen bu yönetmelik,
Tebliğler Dergisinde yayımlandıktan sonra, 1 Ocak 1963 tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
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ÖRNEK: 1

ÖRNEK: 3
(Yönetmeliğin 30. ve 31. maddeleriyle ilgilidir.)
TABİÎ ÂFETLER DOLAYI SİYLE EVİ VEYA EŞYASI ZA 
RAR VE HASAR GÖREN ÜYELERE YAPILACAK Y A R 
DIMA AİT BAŞVURMA BELGESİDİR:
İlce Kurulu Başkanlığına

...... / ......./... tarihinde olan yangında (selde, zelzelede) evim
(eşyam) tamamen (kısmen) harap olmuştur. Olayı belirten belge
ilişikte sunulmuştur (*.)
Yardımlar yönetmeliğinin (31.)
maddesinde yazılı zarar ve
ziyan listesinin düzenlenmesiyle gerekli yardımın yapılmasının te
minini saygyla rica ederim.
..... / ..... /19...
(İmza)
Dilek sahibinin
Görevi
3
Görev yeri :
Adı, soyadı :
(*) Bu belge Adalet veya idare makamlardan alınacaktır.

(Yönetmeliğin 27., 28., 29. maddeleriyle ilgilidir.)
SAKATLANAN ÜYELERE YAPILACAK KARŞILIKSIZ
YARDIM LARA AİT BAŞVURMA BELGESİDİR
İlce Kurulu Başkanlığına

ÖRNEK: 4
(Yönetmeliğin 32. maddesiyle ilgilidir.)
KARŞILIKSIZ EMEKLİ YARDIMI ALACAK VE SANDIK
ÜYELİĞİNDEN AYRILACAK OLANLARIN VERECEKLERİ
YÜKÜMLÜLÜK BELGESİDİR:
İlce Kumlu Başkanlığına

..... / ..... /... tarihinde sakatlandım. Olayı belirten belgenin onaylı
örneği ile sakatlığınım derecesini gösteren hastahane raporu ve
meslekteki kıdemimi bildiren Millî Eğitim Müdürlüğünce onaylı
belge, ilişikte sunulmuştur.
Gerekli yardımım yapılmasını saygı ile rica ederim.
..... / ..... /19...
(İm za)
Dilek sahibinin
Görevi
Görev yeri
Adı, soyadı

__ /,.... 719...
(İmza)

ÖRNEK: 2
(Yönetmeliğin 31. maddesiyle ilgilidir.)
TABİÎ ÂFETLER DOLAYISÎYLE EVİ V E Y A EŞYASI KIS
MEN VEYA TAMAMEN HARAP OLAN ÜYELERE Y A P I
LACAK YARDIMLA İLGİLİ İLCE KURULLARINCA
DÜZENLENECEK Z AR AR-Z İYAN LİSTESİDİR:
Sıra
No:

Yalnız (

Adedi

...... / ......./1 9 .......tarihinde emekliye ayrılmış bulunuyorum. Bu
na ait Millî Eğitim Müdürlüğünden (İlköğretim Müdürlüğünden)
onaylı belge ilişikte sunulmuştur.
Son asli maaşım (
) liradır.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliği
ile ilişiğimin kesilerek gerekli Emekli Yardımının yapılmasını say
gıyla rica ederim.

Beherinin Tutarı
bedeli
Lira

) sayıda, (

Açıklama

Toplam .......
) liradır.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL
YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE
A N K A R A
...... / .......719... tarihinde olan ..................... de .............................
............................ ın uğradığı zarar ve ziyamn çeşidi ve bugünkü ra
yice göre tutarı, yakardaki listede gösterilmiştir. Saygılarımızla
..... / ..... /19...
........................ İlce
Kumlu Başkanı
(Adı, soyadı ve
Üye
Üye
Mühür, imza)
(Adı, soyadı, imza)
(Adı, soyadı, imza)

Dilek sahibinin
Görevi
3
Görev yeri :
Adı, soyadı ’
ÖRNEK: 5
(Yönetmeliğin 33. maddesiyle ilgilidir.)
AYRILDIĞI HALDE SANDIK ÜYELİĞİNİ
DEVAM ETTİRMEK İSTİYENLERDEN ALINACAK
YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ:

E M E K L İY E

İlce Kumlu Başkanlığına

...... / ......./19... tarihinde emekliye
ayrıldım.
Buna ait Millî
Eğitim Müdürlüğünden (İlköğretim Müdürlüğünden) onaylı belge
örneği ilişikte sunulmuştur.
Üyeliğimi devam ettirmek arzusundayım. Karşılıksız Emeklilik
Yardımı almamayı ve ileride ne sebeple olursa olsun bu hususta
bir hak istememeyi kabul ve taahhüt ederim.
..... / ...../19...
(120 Krş.
damga pulu)
(İmza)
Taahhüt sahibinin
Görevi
:
Görev yeri :
Adı, soyadı :

-

24 Aralık 1962

'Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Yukarıdaki imzanın ....
duğunu onaylarız.
Kurul Başkanı
(Adı, soyadı, Kurul
Üye
mührü, imza)
(Adı, soyadı, imza)

ÖRNEK: 9
...... / ...... /1 9 .......
(Yönetmeliğin 54. maddesiyle ilgilidir.)
Üye
¡(Adı, soyadı, imza)

ÖRNEK: G
(Yönetmeliğin 53. maddesiyle ilgilidir.)
ÇOCUKLARINI EVLENDİREN ÜYELERE YAPILACAK
BORÇ YARDIMI İÇİN BAŞVURMA BELGESİDİR:
İlce Kurulu Başkanlığına

...... / ......./1 9 ....... tarihinde oğlumu (kızımı)
evlendirdim. Ev
lenme cüzdanlarının onaylı örnekleri ile iki kefil tarafından imza
lanmış formül pullu dilekçe ilişikte sunulmuştur.
(
) lira borç yardımı yapılmasının teminini saygı ile rica
ederim.
..... / ..... /19...
ı(İmza)
Dilek sahibinin
Görevi
Görev yeri
Adı, soyadı

Sayfa: 309

3
:
::

EMEKLİYE AYRILDIĞI HALDE SANDIK ÜYELİĞİNİ
DEVAM ETTİRENLERE YAPILACAK BİR DEFAYA
MAHSUS BORÇ YARDIMI İÇİN BAŞVURMA
BELGESİDİR:
İlce Kurulu Başkanlığına

...... / ......./19... tarihinde emekliye ayrıldım. Buna ait belge
nin Millî Eğitim Müdürlüğünden (İlköğretim Müdürlüğünden)
onaylı örneği eklidir.
Üyeliğimi devam ettireceğime dair yürümlülük belgesi karşılı
ğında Kurulunuzdan aldığım alındınm onaylı örneği de ilişikte sunul
muştur.
Yardımlar yönetmeliğinin 54. maddesinde belirtilen borç yar
dımının yapılmasının teminini saygı ile rica ederim.
....../ ......./19...
(İmza)
Dilek sahibinin
iGörevi
:
Görev yeri :ı
Adı, soyadı :
SEÇİM YÖNETMELİĞİ

ÖRNEK: 7
(Yönetmeliğin 52. maddesiyle ilgilidir.)
ÜYENİN HARCİRAH KARARNAMESİNDE SAYILAN AİLE
BİREYLERİNİN HASTALIĞI HALİNDE YAPILACAK BORÇ
YARDIMI İÇİN BAŞVURMA BELGESİDİR:
İlce Kurulu Başkanlığına

...... / .......tarihinde .............................................................. hastalan
mıştır. Hasta ile ilan yakınlık derecemi gösterir belge ile hastalığı
belirten hastahane sağlık kurulu raporu (*) ve iki kefile imzalatıl
mış formül pullu dilekçe ilişikte sunulmuştur.
) üra borç yardımı yapılmasının teminini saygı ile rica
ederim.
..... / ..... /19...
(İmza)
Dilek sahibinin
Görevi
>a
Görev yeri :
Adı, soyadı ■:<
( ) Hastahane bulunmıyan yerlerdeki üyeler, hükümet doktoru
lapoıu gönderirler. Ancak, hastahanenin bulunmadığı tresmî {bir
yazı ile belirtilmelidir.
ÖRNEK:

8

MAHRUMİYET BÖLGESİNDE GÖREVLİ ÜYELERE Y A 
PILACAK BORÇ YARDIMI İÇİN BAŞVURMA
BELGESİDİR:
İlce Kurulu Başkanlığına

Bugünkü görevim ve görev yerim aşağıda gösterilmiştir. Bu
yıl başka yere nakil isteğinde bulunmadığımı gösteren Millî Eğitim
Müdürlüğünden onaylı belge ile iki kefile imzalatılmış formül,
pullu dilekçem ilişikte sunulmuştur.
(
) lira borç yardımı yapılmasını saygıyla rica ederim.
....../ ......./19...
.
.
(İmza)
Dilek sahibinin
Görevi
:
Görev yeri :
Adı, soyadı •:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
SANDIĞI GENEL KURUL VE İLCE KURULLARI
ÜYELERİ SEÇİM YÖNETMELİĞİ
Madde: 1 — İlkokul Öşretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığının âidatını düzgün ödeyen üyeleri tarafından ve kendi
aralarından her dört yılda bir Nisan-Mayıs ayları içinde, Millî
Eğitim Bakanlığınca veya Bakanlığın izniyle Sandık Müdürlüğünce
yapılacak açıklama ve bu yönetmelik esaslarına göre Genel Kurul
ve İlce Kurulları üyeleri seçimi yapılır.
Madde: 2 — İlköğretim Müdürleri, Millî Eğitim Müdürlüğün
den bildirilecek tarihler arasında olmak üzere oy verme yerini, gün
ve saatini en az 15 gün önce tesbit edip bütün üyelere behemehal
duyururlar.
Madde: 3 — Millî Eğitim Müdürleri ve İlköğretim Müdürleri
toplantı günü Sandık üyelerinin toplantıda hazır bulunmalarım
sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar.
Madde: 4 — Toplantı günü mevcut üyeler, toplantıyı ve seçi
mi yönetmek üzere aralarından bir Başkan, bir Başkan vekili ve iki
kâtipten kurulu “ Başkanlık Divanı” nı seçerler.
Madde: 5 — Toplantının Başkan tarafından açılmasından sonra
üyelerin Genel Kurula duyurmak istedikleri dilekleri tesbit edilir
ve tutanağa geçirilir.
Madde: 6 —
a) Önce, bağlı bulunulan îl’i temsil etmek üzere gizli oy ve açık
tasnif esasına göre kendi aralarından bir Genel Kurul Temsilcisi
adayı ve yedeği, sonra da üçü asil, üçü yedek olmak üzere İlce
Kurulu üyeleri seçilir. Bunların, aylık âidatlarını ödedikleri ilçeden
olmaları şarttır. Genel Kurul Temsilcisi adayının ve îlce Kurulu
üyelerinin Sandığa kayıtlı ve âidatlarını düzgün olarak veren San
dık üyelerinden bulunmaları şarttır.
Yalnız üç üyesi bulunan İlçede, mevcut üyeler, aralarından bi
rini Başkan seçmek suretiyle İlce Kurulu kurulur. Yalnız iki üyesi
bulunan İlçelerde ise üyenin biri Başkanlık diğeri Kurul üyeliği gö
revini yapar. İlçede birden fazla üye bulunmadığı takdirde bu üye,
îlce Kurulunun görevlerini yapar.
Bu gibi hallerde Genel Kurul Temsilcisi adayı seçimi de aynı
şekilde olur.
ıb) Üye sayısı yüze kadar olan İlçelerde bir, yüzden fazla olan
larda iki temsilci adayı seçilir.
Madde: 7 — Genel Kurul Temsilcisi adayı için iki, İlce Kurulu
üyeleri için üç örnek ve ayrı ayrı olarak (Örnek 1 ve 2 ye göre) düzen
lenecek tutanaklar ile Genel Kurula duyurulmasına karar verilen
dileklere ait iki örnek olarak düzenlenen tutanaklar Başkanlık
Divanınca imza edilerek ayni gün İlköğretim Müdürlüğüne, İlköğ
retim Müdürlüğü bulunmayan İl merkezlerinde Millî Eğitim Mü
dürlüğüne verilir.

Sayfa: 310

Madde: 8 —
dilekleri belirten
alıkonulur; diğer
Madde: 9 —
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Genel Kurul Temsilcisi adayının tutanağı ile
tutanağın birer örneği İlköğretim Müdürlüğünde
örneği de Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir^
İlce Kuruluna ait seçim tutanaklarından bir ör

neği İlköğretim Müdürlüğünde alıkonulur; bir örneği yeni seçil
miş olan İlce Kuruluna verilir ve bir örneği de Sandık Müdürlüğü
ne gönderilir.
Madde: 10 — İlce Kurulu asil üyeliklerine seçilmiş olanlar
aynı gün yapacakları bir toplantıda aralarından birini gizli oyla
Başkanlığa seçerler ve (Örnek: 3 e göre) üç örnek olarak düzenliyecekleri seçim tutanağından iki örneğini İlköğretim Müdürlüğüne ve
rirler. Üçüncü örneği Başkan tarafından
alıkonulur. İlköğretim
Müdürü bu tutanakların bir örneğini alıkoyarak diğer
örneğini
İlce Kurulu seçim tutanağı ile birlikte Sandık Müdürlüğüne gön

Kurul temsilcisi ve bir o kadar da yedeği seçilir. (Eşit oy almış
olanlar arasında kura çekilir ve durum bir tutanakla açıklanır.)
Seçilen Genel Kurul temsilcileri ve yedeklerinin isimlerim, görev
lerini belirten ve seçim kurulunca iki örnek olarak (Örnek: 6 ya göre)
düzenlenen ve imza edilen seçim tutanaklarından bir örneği Millî Eğitim Müdürlüğünce 24 saat içinde Sandık Müdürlüğüne gönde
rilir. Diğer örneği oy puslalariyle birlikte Millî Eğitim Müdürlüğü
dosyalarında saklanır. Aynı zamanda durum Milli Eğitim Müdür
lüğünce İl Genel Kurul temsilcisine,
İlköğretim Müdürlüklerine
yazılı olarak bildirilir ve 8 . maddede belirtilen dilekler İl Genel
Kurul temsilcisine gönderilir.
Madde: 17 — Genel Kurul temsilcisiyle
İlce
Kurullarının
seçim süresi dört yıldır. Bu müddetin bitiminde bunlar yeniden
seçilebilirler. Yeniden seçilen îlce Kurulu, Genel Kurulun Anka
ra’da toplandığı tarihte, eski İlce Kurulundan görevi devralır ve

derir.

işe başlar.

Madde: 11 — Genel Kurul temsilcisi adaylarının seçim tuta
nakları bütün ilçelerden Millî Eğitim
Müdürlüklerine geldikten
sonra; Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında İl Merkezinde evvelce
4 üncü madde gereğince kurulmuş olan Başkanlık Divanı ile İl
Merkez İlce Kurulu Başkan ve üyelerinden kurulu bir “ İl Genel Ku
rul Temsilcisi seçim kurulu” kurulur.

Madde: 18 — Başka îl’e nakleden, çeşitli sebeplerle üyelikten
veya meslekten ayrılan Genel Kurul temsilcileri ile İlce Kurulu
üyelerinin sürelerini yedekleri tamamlar.

Madde: 12 — Bu seçim kurulunca, ilçelerden gelen seçim tu
tanaklarına göre, İl Genel Kurul Temsilcisi adaylarının listesiyle,
(Bu listede adayların adlan, soyadları ve görevleri gösterilir.)
İl Genel Kurul seçiminin yapılacağı tarih, (Bu tarihin teshirinde
bütün ilçelerin yol ve araç durumu göz önünde bulundurulur.) Bir
tutanakla (Örnek: 4 e göre) tesbit edilir.
Madde: 13 — Aday listeleri Genel Kurul Temsilcisi aday sayı
sınca çoğaltılarak mühürlendikten sonra bu listelerden birer ör
neği mühürlü boş bir oy puslası, yine mühürlü ve oy puslasınm
konulacağı boş ve açık bir zarf ilçelerdeki Genel Kurul temsilcisi
adaylarına yazılmış bir yazıya (Örnek: 5 e göre) eklenerek posta ile
doğrudan doğruya taahhütlü olarak Millî Eğitim Müdürlüklerince
Genel Kurul temsilcisi adaylarına gönderilir. Gönderilecek yazıda
İl ün üye sayısına göre Genel Kurula göndereceği temsilci sayısı ile
İlce Genel Kurul temsilcisi adaylarından gelecek oy
puslalanna
göre (İl Genel Kurul temsilcisi seçim kurulu) tarafından İl mer
kezinde yapılacak İl Genel Kurul temsilcisi seçimi tarihi de açık
olarak belirtilir.

Madde: 19 — İlköğretim Müdürlüklerince eski ilce kurulu
başkamnın görevinin sona erdiği, yeni ilce kurul başkamnın göreve
başladığı, yeni ilce kurulu başkamnın imza sirküleri (Tatbik im
zası) ile birlikte bir yazı ile ilçenin banka ve postahanesine bildi
rilir.
Madde: 20 — Yeni ilce kurulu göreve başladığı gün, eski ilce
kurulu görevini yeni kurula devreder. Aynı zamanda ilce kuruluna
ait mühür, başlık gibi bütün demirbaş eşya ile her türlü evrak,
banka cüzdanı yeni ilce kuruluna teslim edilerek yapılan devire ait
düzenlenecek üç örnek devir tutanağından bir örneği eski ilce ku
rulu başkamna, bir örneği de yeni ilce kurulu başkanlığınca San
dık Müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü örnek de İlce Kurulu dosyasın
da saklanır. Devir tutanağında bankadaki alacak bakiyesinin göste
rilmesi şarttır.
Madde: 21 — Bir seçim süresi içinde nakil,

istifa ve benzeri

sebeplerle İlce Kurulu Başkamnın ayrılması halinde, yedek
lerden oy

üye

sırasına göre birisi asil üyeliğe alınmak suretiyle, asil

üyeler aralarında, toplanarak gizli oyla yeni bir ilce kurulu başkanı
seçerler. Bu seçime ait tutanak hakkında 10 ncu maddede açıklanan
esaslara göre işlem yapılır. Bu suretle seçilen yeni ilce

Madde: 14 — İlçelerdeki Genel Kurul temsilcisi adayları 13 ncü
maddede belirtilen şekilde Millî Eğitim Müdürlüklerinden alacakları
açıklama ve aday listesine göre:

C

kurulu

başkanı eski ilce kurulu başkamnın seçim süresini tamamlar. Has
talık veya özüründen ötürü izinli olarak ayrılan kurul

başkamna

ilce kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekilin ismi ile görevinin
a) Listede yazılı adaylardan yine Millî Eğitim Müdürlüğünce
bildirilen sayıda seçeceği İl Genel Kurulu temsilcisinin adı, soyadı
ve görevini, gönderilmiş bulunan mühürlü boş oy puslasına mürek
keple yazar. (İlce Genel Kurul temsilcisi adayları, oylarım yazdık
ları bu puslaya imzalarım koymıyacaklan gibi, gerek oy puslasma, gerek oy puslasına koyacakları zarfa herhangi bir işa
ret koymamalıdır.)
b) Bu suretle hazırlanan oy puslasım yine gönderilmiş bulunan
mühürlü boş zarf içine koyarak zarfı kapatır.

Sandık Müdürlüğüne bildirilmesi lâzımdır. Ancak bu vekâlet altı
aydan fazla devam edemez. Uzun süren hastalık veya

özürlerde

yukarıdaki esaslara göre yeniden başkan seçimi yapılır.
Madde: 22 — İlce Kurulu seçimi aşağıdaki hallerde ve Merkez
Yönetim Kurulunun kararı ile yenilenebilir. •
a) Sandık üyelerinin üçte ikisinin isteği,
b) İlce Kurulunun Sandığa ait işleri iyi yürütmediği, Sandığa

c) İçinde oy puslası bulunan mühürlü ve kapalı zarfın ilişik
olarak gönderildiğini belirten, Millî Eğitim Müdürlüğüne bir yazı
hazırlar.

ait paraları zamanında Sandık hesabına göndermediği Millî Eğitim
Müdürlerinin, İlköğretim

Müfettişlerinin verecekleri

teftiş

rapor

ları ile saptananlar.
d) “ b” fıkrasındaki içinde oy puslası bulunan kapalı zarfla
“ c” fıkrasındaki yazıyı ayrı bir zarf içersine koyarak yine taahhüt
lü olarak ve en geç 24 saat zarfında M illî.Eğitim Müdürlüğü adre
sine postaya verir.
Madde: 15 — îlce Genel Kurul temsilcisi adaylarından, gele
cek oy zarflarının dış zarfları Millî Eğitim Müdürlüğünce açılarak
içinde oy puslası bulunan kapalı zarfla yazılar, seçimin yapılacağı
gün ve saate kadar yine Millî Eğitim Müdürü tarafından saklanır.
Madde: 16 — 12 nci madde gereğince tesbit edilen tarihte
“ İl Genel Kurul temsilcisi seçim kurulu” Millî Eğitim
Müdürü
nün başkanlığında toplanarak o ana kadar İlce Genel Kurul tem
silcisi adaylarından gelen ve içinde oy puslaları bulunan kapalı
zarf adedini ve hangi ilçelerden geldiğini (Örnek: 6 ya göre) bir tuta
nakla tesbit eder. Sonra içinde oy puslaları bulunan mühürlü zarflar
açılarak oylar tasnif edilir. Yapılan tasnif sonunda ençok oy
alanlardan sıra ile İl’in Genel Kurula göndereceği sayıda İl Genel

c) İlce Kurulu asil ve yedek üyelerinin toptan istifaları, ye
deklerin bitmiş olması veya toptan başka yerlere nakilleri,
Madde: 23 — Bir seçim süresi içinde yukarıdaki maddede yazılı
sebeplerle yeniden seçim yapılması zorunlu olduğu

takdirde yeni

ilce kurulu eski ilce kurulunun seçim süresini tamamlar.
Madde: 24 — Bu

yönetmeliğin

uygulanışında

hasıl olacak

tereddütlerin ilcelerce bildirilmesi üzerine, Merkez Yönetim Kuru
lunca durum açıklanır ve seçimlerde çıkacak anlaşmazlıklar ilçede
yapılacak soruşturma sonucunda gönderilecek belgelere göre yine
Sandık Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Madde: 25 — Bu yönetmelik VI. Genel
olan Ana Statü ile birlikte yürürlüğe girer.

Kurulca

hazırlanmış

^
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Sayfa: 31İ

ÖRNEK: 1

ÖRNEK: 3

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
SANDIĞI ........................ İLCE KURULU BAŞKANI SEÇİM
TUTANAĞI

SANDIĞI ................. İLÇESİ GENEL KURUL TEMSİLCİSİ
ADAYI SEÇİM TUTANAĞI

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyesi
ve aylık âidat

bordrolarında yazılı ................. İlçesi Öğretmenleri

Genel Kurul İl temsilcisi adayını

seçmek üzere ................. üyenin

katılmasiyle ...... / ......./196................ günü saat .......... de .............. de
toplanmıştır.
Gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılan seçim
.................

okulu .....................

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı .............
İlce Kurulu asil üyeliklerine seçilen bizler ...... / ...... /196— tarihinde
toplanarak, aramızdan ................. Okulu ................. Öğretmeni ......
...... ü İlce Kurulu Başkanlığına seçtiğimizi gösterir üç örnek tuta
nak tarafımızdan düzenlenip imza edildi.
...... — ......................... İLCE KURULU ÜYELERİ:

sonunda:

öğretmeni ..................... m ( .......... )

oy almak suretiyle Genel Kurul temsilcisi adaylığına

Başkan

seçildiğini
(Görevi,

gösterir iki örnek tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza edildi.

Adı ve Soyadı)
İmza

...... / ...... /196...
Ü ye
BAŞKANLIK DİVANI:

Başkan Vekili

(Görevi, Adı ve Soyadı)

Başkan
(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

imza

İmza

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

ÖRNKE: 4
Kâtip

Kâtip

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

..................... İLİ İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE
SOSYAL YARDIM SANDIĞI İL GENEL KURUL
TEMSİLCİ ADAYLARI İLE, İL GENEL KURUL
TEMSİLCİSİ SEÇİMİNİN YAPILACAĞI TARİHİN
TESBİTİNİ GÖSTEREN TUTANAK

ÖRNEK: 2
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL AYRDIM
SANDIĞI ..................... İLCE KURULU SEÇİM TUTANAĞI
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal
üyesi ve aylık âidat

Yardım

Sandığının

..................... İri İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı “ İl Genel Kurul Temsilcisi Seçim Kurulu” ...... / ......./196...
...... — günü saat .......... de Millî Eğitim Müdürü ................. ün Baş
kanlığında yaptığı toplantıda:
a) İl Genel Kurulu Temsilci adaylığına seçilenler hakkında,

bordrolarında yazılı .................. İlçesi Öğret

menleri İlce Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek üzere .................
üyenin katilmasiyle ...... / ......./196............................ günü saat ..........
de ..................... de toplanmıştır.
.................. .
Gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılan seçim sonunda:
A -

1) ............. Okulu .....

.........( ..... .....)

) ..... ....... Okulu .....

.........( ..... .... )

2

3) ..... ........Okulu ........ ..... Öğretmeni ....... ...... ( ....... ...)
Oy ile İlce Kurulu asil üyeliklerine;
B —

1

) .............. Okulu .............. Öğretmeni .............. ( .......... )

2) ............. Okulu ............. -Öğretmeni ..............( ........... )

................. .

..................y ..................

İlçelerinden olmak üzere toplam olarak .......... adet İlçeden İl
Genel Kurulu Temsilcisi adayı tutanağının geldiği,
ib) İlçelerden gelen “ İl Genel Kurul
tutanaklarına göre:
1

) ....

2

) ....

Temsilci

adayı seçimi”

..... Okulu ....

3) .... ..... İlçesinden .... ..... Okulu ....

3) .............. Okulu ...— ...... Öğretmeni .............. ( ..........)
.... İlçesinden ....
Oy ile İlce Kurulu yedek üyeliklerine,

seçildiklerini gösterir

.... Okulu .....

üç örnek tutanak tarafımızdan düzenlenip imza edildi.

.... Okulu .....

...... / ...... /196...
.... İlçesinden .....
BAŞKANLIK D İVAN I:
Başkan

Başkan Vekili

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Kâtip
(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Kâtip

.... Okulu .....
üıun Genel Kurul Temsilcisi adayı olarak seçildikleri

anla-

üılmış,
c) “ İl Genel Kurul Temsilcisi seçiminin ilçelerin yol ve araç
durumu da göz önünde bulundurularak ...... / ......./196........................
günü saat .............. de ................. yapılmasına karar verilmiştir.
/ ...... /1 9 6 ...
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İL GENEL KURUL TEMSİLCİSİ SEÇİM KURULU:

ÎL GENEL KURUL TEMSİLCİSİ SEÇİM KURULU:

Başkan
M illî Eğitim Müdürü
(Adı, Soyadı)
İlmza

Başkan
Millî Eğitim Müdürü

Üye

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza
(Görevi, Adı ve Soyadı)

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Üye

Üye

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Üye
Üye

Üye

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Üye

Üye

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Üye

Üye

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

ÖRNEK:

6

................. _ İL ’İ İLKOKUL ĞÖRETMENLERİ SAĞLIK VE
SOSYAL YARDIM SANDIĞI İL GENEL KURUL
TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI

ÖRNEK: &
Sayın
............ Okulu .................. Öğretmeni
(İl Genel Kurul Temsilcisi Adayı)
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İl
Genel Kurul Temsilcisi Adaylığına seçildiğiniz Kurulumuza gelen
seçim tutanağından anlaşılmıştır.
¡ 1 — Sizinle birlikte diğer ilçelerden İl Genel Kurulu temsilcisi
adaylığına seçilenlerin ad, soyadlariyle
görevleri ilişik listede
gösterilmiştir.
2 — İlimizin üye sayısına göre Genel Kurula ..... adet temsilci
gönderilecektir.
3 — Bu itibarla, listedeki adaylardan ...... adedinin ad, soyadla
riyle görevlerini yine ilişik mühürlü ve boş oy puslasma mürekkeple
yazarak, ilişik boş zarfın içine koyduktan sonra içinde oy puslası
bulunan zarfın gönderildiğini belirten bir yazı ile 24 saat zarfında
Millî Eğitim Müdürlüğüne göndermenizi,
Adaylardan gelecek oy puslalarına göre Î1 Genel Kurul temsil
cisi seçiminin ...... / ......./196.................... günü saat .......... de ..........
de yapılacağına bilgi edinilmesini rica ederim.
...... / ......./196...
Î1 Genel Kurul Temsilcisi
Seçim Kurulu Başkanı
Millî Eğitim Müdürü
Ek: 1 Aday listesi,
1 Boş oy puslası,
1 Boş zarf.
................. İl’i İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı “ İl Genel Kurul Temsilcisi” seçimi oy puslası.
Millî Eğitim Müdürlüğünün Mühiirü

..................... İL‘İ İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE
SOSYAL YARDIM SANDIĞI “ İL GENEL KURUL
TEMSİLCİSİ” ADAYLARININ LİSTESİDİR
Adı ve Soyadı:
—
2 —
3 —
4 —
5 —
1

.......
.......
....... Öğretmeni
.......
....... Öğretmeni
....... ......... İlçesi ........
....... ......... İlçesi ........ ....... Okulu ........ ....... Öğretmeni

.................. İl’i “ İl Genel Kurul Temsilcisi Seçim Kurulu”
...... / ......./196....................
günü saat .......... de .............. de Millî
Eğitim Müdürü ..................... ’nın Başkanlığında toplandı.
a) İl Genel Kurul Temsilcisi adaylarından:
................. t

.................. .

..................*

..................

................... .

................... .

................... .

...................

................... .

.....................

....................*

....................

................. .

...................

..................* ..................

İlçeleri Genel Kurul Temsilcileri adaylarından içinde oy puslalan bulunan ..................... adet kapalı zarfın geldiği tesbit edildi.
b) Yapılan tasnif neticesinde:
— ...... ...... İlçesinden...... ....... Okulu....... ........Öğ'retm eni...............
2 — ...... ...... İlçesinden...... ....... Okulu....... ....... Öğretm eni...............
3 — ...... ...... İlçesinden...... ........ O kulu....... ........Ö ğretm eni...............
1

’ın ....... .......... İli İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı Genel Kurul asil üyeliğine,
1 — ...... ...... İlçesinden...... .........O kulu................ Öğretm eni...............
9_
...... İlçesinden .... .........Okulu................Ö ğretm eni...............
3 — ...... ...... İlçesinden .... .........O kulu...... .........Öğretmeni...............
’m ....... .......... İli İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı Genel Kurul yedek üyeliğine, seçildiklerine dair düzenlenen
bu tutanak iki örnek olarak tarafımızdan imza edildi.
Başkan

...... / ......./196...

Millî Eğitim Müdürü

Üye

(Görevi, Adı ve Soyadı)

(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Ü ye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)

İmza

İmza

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)
İmza

Üye
(Görevi, Adı ve Soyadı)
İmza

....... Okulu .......
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TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
Sayı: 2996-16

28-11-1962

6072
Konu: İstiklâl Marşına ve Türk Bayrağına
saygı gösterilmesi h.
VALİLİKLERE
İstiklâl Marşına saygı gösterilmesi,
Türk Bayrağı Kanun ve Nizamnamesi
hükümlerinin
uygulanması
hususlariyle
ilgili olarak Başbakanlıktan alman 2 2 .XI.1962 tarih, 27-5124 sayılı yazı ile, Bakanlıklararası ’ Komisyonu
bu
konudaki
kararının örnekleri aynen aşağıya çıkarıl
mıştır.

Dağıtım:
Cumhurbaşkanlığı Umumi Kâtipliğine
T. Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli
ğine
Bakanlıklara
Sayıştay Başkanlığına
büksek Murakabe Heyeti Başkanlığına
Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sek
reterliğine
Millî Emniyet Hizmetleri Reisliğine
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılık
larına bağlı dairelere
Devlet Bakanlıklarına bağlı dairelere
Merkez Dairelerine

Sayfa: 313
name hükümlerine aykırı bayrak yapan ve
satanların, Türk
Ceza Kanununun 526.
maddesi hükmüne göre cezalandırılacakları;
adı geçen kanun ve nizamnameye aykırı şe
kilde çekilen bayrakların ve forsların ma
halli en büyük mülkiye âmirinin emriyle
indirileceği belirtilmiştir.
Böylece, kanuna ve nizamnameye ay
kırı hareketler müyyidelere bağlanmış bu
lunmaktadır. Bu konuda, Valiliklere zaman
zaman gerekli tebligât da yapılmıştır.
Son olarak, İçişleri Bakanlığınca Va
liliklere yapılan 30/2/1961 tarih, 14688 sa
yılı genelge ile, Türk Bayrağı Kanunu ve
Nizamnamesi hükümlerinin uygulanmasın
da hassasiyet gösterilmesi istenmiştir.

KARAR
SONUÇ

Kararda belirtildiği üzere:
1 — İstiklâl Marşı çalındığı
veya
söylendiği zaman, ne şekilde hareket ede
cekleri konusunda öğrencilerin aydınlatıl
malarının, okullardaki bayrak törenlerinde
bu hususa önem verilmesinin, 781 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 3751 sa
yılı genelge esaslarının titizlikle uygulan
masının;

Türkiye Eski
Muharipler Cemiyeti
Umumi Reisliği’nin 19/IV/1962 tarih ve
621 sayılı yazısında belirtilen hususları
incelemek üzere toplanan Bakanlıklararası
komisyonumuz, aşağıdaki noktaları tesbit
ederek ilgili makamlara arzına karar ver
miştir.

2 — Türk Bayrağı Kanun ve Nizam
namesi hükümlerine uymıyaıı bayrakların
satın alınmaması ve asılmamasımn;

1 — “ İstiklâl Marşı” deyiminin değiş
tirilerek “ Millî Marş” biçimine sokulması
hakkındaki öneri, Komisyonumuzca yerin
de görülmemiştir.

3 — İstiklâl MarşTna ve Türk Bayrağı’na saygı konusunun okul çevresinde bırakılmıyarak, çeşitli fırsatlardan fayda
lanmak suretiyle, velilerin ve
halkın da
aydınlatılmasının ilgililere
duyurulmasını
önemle rica ederim.

a) “ İstiklâl Marşı”
deyimi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 1 2 Mart 1337 ta
rihli ve 108 sayılı karariyle kabul edilmiş
bir deyimdir. Bu adın, zorunlu bir sebep
olmadan değiştirilmesinde hiçbir fayda
mülâhaza edilmemektedir.

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

T. C.
BAŞBAKANLIK
Sayı: 27-5124

Tarih: 22-11-1962

6073
Konu: İstiklâl Marşı h.
Millî Eğitim Bakanlığına
Türkiye Eski
Muharipler
Cemiyeti
Umumi Reisliği’nin 19-IV-1962 tarihli ve
621 sayılı yazısında belirtilen hususları
incelemek üzere
görevlendirilen, -ilgili
Bakanlıkların temsilcilerinden kurulu ko
misyonca alman kararda; İstiklâl Marşı’na
saygı gösterilmesi, Türk Bayrağı Kanunu
ve Nizamnamesi hükümlerinin uygulanma
sında titiz davranılması hususlarının Ba
kanlıklarca ilgililere duyurulmasının belir
tildiğine dair Millî Eğitim Bakanlığından
alman 16/11/1962 tarihli ve 2897 sayılı
tezkere ile ekinin suretleri bağlı
olarak
sunulmuştur*
Gereğinin yapılmasını arzederim.
Başbakan Adına
Haldun Derin
Müsteşar
Eki:
1 — Tezkere sureti
1 — Komisyon Kararı sureti

;b) Adı “ İstiklâl Marşı” olmakla bera
ber mahiyeti bakımından bir “ Millî Marş” tır. Millî Mars’ın özel bir ad taşıması da
ha engin bir mâna katmaktadır.

a) İstiklâl Marşı’nm adının değiştiril—
memesinin gerektiği;
b) İstiklâl Marşı’na saygı göstermeyi
kanunî müeyyidelere bağlamanın sakınca
doğuracağı, ancak, bu konuda vatandaşları
uyarmak için Yüksek Başbakanlıkça Ba
kanlıklara, Bakanlıklarca da ilgililere tebligâtta bulunulmasının çok faydalı olacağı;
c) Türk Bayrağı Kanunu ve Nizamna
mesi hükümlerinin uygulanması hususunda
hassasiyet gösterilmesinin de, yine yüksek
Başbakanlıkça Bakanlıklara, Bakanlıklarca
da ilgililere duyurulmasının yerinde olacağı
kanaatinde bulunduğumuzu,
Saygı ile arzederiz. 18.X.1962
Millî Savunma Bakanlığı
Temsilcisi
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Gnkur. Per
sonel Bşk. III. Şb.
Aslı Gibidir.
Top. Yb.

Kenan Aktekin
Cemal Gökçe
İmza
c)
“ İstiklâl Marşı” deyimi, yerleşmiş
İmza
bir deyimdir; mânası herkesçe bilinmekte
Millî Eğitim Bakanlığı
dir. Bu bakımdan da adının değiştirilmesi
Temsilcisi
doğru değildir.
Hikmet Dizdaroğlu *
ç) “ İstiklâl Marşı” deyimindeki “ İs
İmza
tiklâl” kelimesi, bir milleti oluşturan et
kenlerin en önemlilerinden biridir. Bu ke
limenin Millî Mars’a ad olan bir sözün
içinde yer alması, halk üzerinde “ İstiklâl”
kavramına karşı uyandıracağı ilgi bakımın
dan, çok etkilidir. Bu psikolojik etkiyi za
yıflatmanın hiçbir gereği yoktur.
2 — İstiklâl Mars’ına saygı göstermek,
her vatandaşın tabiî görevleri arasındadır.
Bu saygıyı kanunî müeyyideler yoluyla
sağlamaya çalışmak,
sakıncalıdır. Kanun
hükümlerinin uygulanması bir takım sa
kıncalar doğuracaktır.
Bu bakımdan, İstiklâl MarşTna gös
terilecek saygıyı bir eğitim meselesi ola
rak ele almak, vatandaşları bu amaca göre
yetiştirmek daha doğru bir çözüm yolu
olacaktır.
Kaldı ki, İstiklâl Marşı söylendiği ve
çalındığı zaman, her Türk’ün ve ordu men
suplarının bu Mars’a karşı ne suretle saygı
gösterecekleri hususu; 2771 sayılı Ordu
Dahilî Hizmet Kanunu’nun uygulama sure
tini gösterir. İcra Vekilleri
Heyeti’nin 2
Haziran 1936 tarih ve 2/4762 sayılı karar
namesi ile kabul edilip yürürlükte bulunan
yönetmeliğin 678,679 ve 725 inci maddele
rinde de açıklanmıştır.
3 — 7175 sayılı Türk Bayrağı Nizam
namesinin 43.
maddesinde; 2924 sayılı
Türk Bayrağı Kanunu ile adı geçen nizam

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-16964

18-11-1962

6074
Konu: “ Fransızca - Türkçe Sözlük adlı
eser h.
Türk Dil Kurumu (Türk Dil Kurumu
— Ankara) tarafından yayımlanan aşağıda
adı ve fiyatı yazılı kitabın okullara duyu
rulması uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman

Kitabın Adı

(Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Fiyatı

Fransızca - Türkçe Sözlük

35 T.L.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-16966

8-11-1962

6075
Konu: “ Yazının Hikâyesi” adlı eser h.
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinde sa
tışı yapılan, Doğan Kardeş Yayınları A.Ş.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
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(P.K. 1146 — İstanbul) nin yayımladığı
aşağıda adı ve fiyatı yazılı kitabın orta de
receli okullar öğrencilerine tavsiyesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Kitabın Adı

Fiyatı

Yazının Hikâyesi

300 Kr.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 660-17061

9-11-1962

6078
Konu: “ Tarihte Türkiye” adlı harita h.
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinde
satışı yapılan, Kazım Tarhan (Ankan Mü
esseseler!, Samanpazan Güven Çarşısı No:
91 — Ankara) tarafından yayımlanan aşağı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-17057

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

9-11-1962

6076
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da adı ve fiyatı yazılı haritanın lise ve den
gi okul öğretmen ve öğrencilerine tavsiyesi

Sayı: 660.869-17065

6080
Konu: “ Elektrikli
araç h.

Süleyman Adıyaman (Akçadağ İiköğretmen Okulu Müdürü — Malatya) m R.H.
Lane’deıı dilimize çevirdiği,
yayımladığı
aşağıda adı ve fiyatı yazılı kitabın İlkokul
Öğretmenlerine ve Öğretmen Okulları öğ
rencilerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
X. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Kitabın Adı

Fiyatı

Modem İlköğretim ve Eğitim
İlkeleri I

7.50 T.L.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-17059

9-11-1962

6077
Konu: “ Köy ve Şehiı- İlkokulları için
Öğretmen El Kitabı” adlı eser h.
Osman Pazarlı tarafından yazılan,
Remzi Kitabevi (Cağaloğlu, Selvilimescit
Sokağı No: 8 — İstanbul) tarafından ya
yımlanan aşağıda adı ve fiyatı yazılı kita
bın İlkokul Öğretmenlerine tavsiyesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Kitabın Adı
Fiyatı

Çarpım

Tablosu” adlı

Cihat Demirören (Yıldırım İlkokulu
Müdürü - Bursa)
tarafından hazırlanan
aşağıda adı ve fi atları yazılı araç’m ilk
okullarımıza tavsiyesi uygun görülmüş
tür.
N. Adil Erkman

uygun görülmüştür.

Konu: “ Modem İlköğretim ve Eğitim
İlkeleri I” adlı eser h.

9-11-1962

N. Adil Erkman

Millî Eğitim Bakam y.

Millî Eğitim Bakam y.

Müsteşar

Müsteşar
Kitabın Adı

Araç’ın Adı:
Fiyatı

Tarihte Türkiye

15 T.L.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-17131

12-11-1962

Fiyatı

Elektrikli Çarpım Tablosu
Perakende 1 adedi
Toptan (3adet) beheri
Toptan (3 adetten fazla) beheri
Toptan (5 adetten fazla) beheri

100 TL.
80 TL.
70 TL.
65 TL.

Not: Posta ve ambalaj masrafı satış fi
yatlarına dahil olup, okul ve kooperatif
lerine ayrıca %15 tenzilat yapılır.

6079
Konu: “ Bunu Ancak Türk Yapar” ad
lı eser h.
Mümtaz Zeki Taşkm (Küçük Tiyatro
Müdürü — Ankara) tarafından yayımlanan
aşağıda adı ve fiyatı yazılı kitabın ilgili
lere duyurulması ve okul koperatifleriııde
satılması uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Kitabın Adı

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660.870-17134

12-11-1962

6081
Konu: “ Günaydın Çocuklar” adlı eser h.
Mehmet Özçelik
(Feritpaşa
İlkoku
lunda Öğretmen - Konya) tarafından ya
yımlanan aşağıda adı ve fiyatı yazılı ki
tabın duyurulması uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman

Fiyatı

Millî Eğitim Bakam y.
Bunu Ancak Türk Yapar

Köy ve Şehir İlkokulları için Öğ
retmen El Kitabı
500 Kr.

300 Kr.

Müsteşar

N. Adil Erkman

Kitabın Adı:

Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar

Günaydın Çocuklar

Fiyatı:

V

100 krş.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR
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(Bu dergi 27-12-1962 tarihinde basılmıştır.)

Ankara — Millî Eğitim Basımevi

f Iî

T. C .
M İ L L İ E Ğİ T İ M BAKANL I ĞI YAYI M
M O D O R L O Ğ O N C E HER HAFTA P A 
Z A R T E S İ G Ö N L E R İ ÇI KARI LI R. İ L 
Gİ Lİ MA K A M VE M U E S S E S E L E R E
P A R A S I Z
G 0 N D ERİ Lİ R.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

YILLIK ABONESİ 2 5 0 K U RU ŞT UR.
AB ON E
TUTARI
MALSANDIKLAR I N D A N B İ R İ N E Y A T I R I L M A L I VE
ALINACAK MA KB UZ M İ L Lİ E Ğİ Tİ M
B A K A NL I ĞI Y A Y I M M U D O R L U Ğ O N E
G Ö N D E R İ L M E L İ D İ R .

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 25

31 ARALIK 1962

Talim ve Terbiye Kurulu Kararlan:

SAYI: 1236

Madde: 37 — Hastalık veya Yönetim

Müdürler Komisyonu Kararları:

kurulunca meşru sayılacak sebepler dolaKarar s. 277

Karar t. 28'-ll-1962

Konu: Okul spor yurtları yönetmeliğinin
46. mad. a. fıkrası h.
Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü’nün
24.X.1962 tarih ve 501-285 sayılı yazısında
ki teklife uyularak, “ Okul Spor
ve Oyun

Yuvalan

Yurtları

Yönetmeliği” nin 46.

mad. a fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilip
durumun Bakanlık Makamına arzı karar

yısiyle bir öğrenci bir sömestre izinli sayı

Bu husustaki kararı

bölüm yönetim

kurulu verir. İzinli olan öğrenci okula de
vam edemez.
Fakat yönetmelikle

tanınan

hakları

mahfuz tutulur.
Bölüme giriş imtihanında

muvaffak

olduğu halde iki sömestre süre ile

laştı.

devam

etmeyen, mazeretini bildirip tevsik edeme

Uygundur.

yen öğrencilerin kayıtları silinir.

(28-11-1962

Karar s. 40.1-620

Karar t. 4-12-1962

labilir.
Konu*. 6/IX/1962 tarih, 418 sayılı kara
rımızla Mersin Merkezinde açılma
sı uygun görülen ortaokula “ Ata
türk Ortaokulu” adının verilmesi h.
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün
19 Kasım 1962 tarihli ve 12099 sayılı tek
lif yazısiyle ilişikleri incelendi: İşin gereği
düşünüldü:
6 Eylül 1962 tarihli ve 405.1-418 sa
yılı kararımızla, 1962-1963 Öğretim yılın
dan itibaren faaliyete

Mersin Merkezinde açılması

N. Adil Erkman

ortaokula, teklif veçhile

Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar
Karar s. 290

Karar t. 20-12-1962

46. madde (a) fıkrası:
Velisinin yazılı iznini almak (Bu kâğıt
dosyasında

izin fişleri

sakianır.)

okul idareleri

Öğrenci

tarafından dol

Konu: Ankara Devlet Konservatuvarı yö
netmeliğinin 23. maddesine eklene
cek fıkra h.
Güzel Sanatlar Genel
Ankara

Devlet

Konservatuvarı Müşavir

Millî

ve 997 sayılı yazısı ile, bu okul yönetmeli

tasdik

olacağına

ve gereken

yapılmak

tescil

muamelesi

(Sahte evrak tanzimi ve
riç,

fişlerin

tasdikinden

tescil muamelelerine hiçbir

tahrifat ha

sonra

yapılan

N. Adil Erkman
.

Müsteşar

Karar t. 28-11-1962

Konu: İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi
Dekoratif Sanatlar Bölümü Yönet
meliğinin 37. maddesinin değişti
rilmesi h.

23. Maddeye Ek Fıkra:
“ Herhangi bir

bölümün yüksek döne

minin veya yüksek
Güzel

Sanatlar

Akademisi

dönemi

bulunmayan

bölümlerin son sınıflarında olan

öğrenci

Dekoratif Sanatlar Bölümü Yönetmeliğinin

lerle yüksek dönemi

37. maddesinin, okulun ve dairesinin teklifi

esas derslerden haklarında “ yükseğe geçe

üzerine ekli örneğine

mez” hükmü

göre

değiştirilmesi

bulunup da bölümün

verilmiş öğrenciler, bir tek

uygun görülerek keyfiyetin Bakanlık Ma

yardımcı meslek dersinden başarı göstere

kamının tasvibine arzı kararlaştırıldı.

memişlerse,

Uygundur.
28-11-1962
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

Genel

görüldükten
Müdürlüğüne

İş, Bakanlık Makamının
sunulur.

tasdiklerine

Uygundur.
4-12-1962
N. Saydam

Uygundur.

suretle itiraz

Millî Eğitim Bakanı y.

İstanbul

sonra Özlük İşleri

Orta

Millî Eğitim Bakanı y.

Bakanlık Makamına arzı kararlaştı.

edilemez.)

Karar s. 280

kopyalarının

Öğretim Genel Müdürlüğünce

ğinin 23. maddesine eklenmesini teklif et
tiği aşağıdaki fıkra uygun görülüp durumun

olunur.

“ Atatürk Orta

Müdürlüğü’nün

Kurulu kararma dayanarak 25.X.1962 tarih

Müdürlüğü’nce de

edilen

tevdiine karar verildi.

durulur. Fişler, Okul Müdürlüğü’nden sonra
Eğitim

kabul

üzere

okulu” adının verilmesi uygun
üzere işbu kararımız

öğrenci

geçirilmek

sınıfta

kalmış sayılmıyarak

gelecek yıllarda, okula devam kaydı olma
dan, sömestr sonlarında bu dersin imtiha
nına tahditsiz olarak

girerler. Bu gibile

rin, askerlikten tecil v.s. gibi

öğrencilik

hakları, son devam ettikleri ders yılından
bir j-ıl sonra tanınmaz.

Karar s. 405.1-624

Karar t. 4-12-1962

Konu: Düziçi İlköğretmen Okulu bünye
sinde hüviyetli müstakil bir orta
okul açılması uygun olacağı h.
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü’
nün 7-Kasım-1962 tarihli ve 4615 sayılı
teklif yazısı incelendi, işin gereği düşünül
dü:
1962-1963 öğrenim yılından itibaren
faaliyete geçirilmek üzere Düziçi îlköğretmen Okulu bünyesinde müstakil hüviyetli
bir ortaokul açılması uygun .olacağına ve
gereken tescil muamelesi yapılmak üzere
uşbu kararımız
kopyalarının
Öğretmen
Okulları ve Orta Öğretim Genel Müdürlük
lerince görülerek Özlük İşleri Genel Mü
dürlüğüne tevdiine karar verildi.
Uygundur.
2/Aralık/1962
N. Saydam
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

31 Aralık 1962

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Sayfa: 316

nun 135 nci maddesi hükmüne dayanılarak

GENELGELER:

müteahhitleriyle akdoîunmuş mukavele

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 503-22857

Tarih: 3-12-1962

şartnamelerdeki

ve

esaslara göre ve taahhüt

lerinin mecmuana nazaran % 20 fazlasıyle
iş yaptırıldığı, hitamında Bakanlıktan ilâ
ve ödenek istenildiği sık sık rastlanan
halleıdendir. Nitekim halen elimizde müsa

6082

ade

alınmadan yaptırılan % 20 nisbetindö-

ki fazla işlerin ödenmeyen alacaklarına ait

VALİLİKLERE

dosyalar bulunmaktadır.
941 sayılı Tebliğler Dergisinde yayım
lanan 9. sayılı Talim ve

Terbiye Kurulu

kararı ile Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği
nin 88, maddesine okullarda Yeşilay kolu
nun açılmasına dair bir fıkra ek.enmiş ol
duğu halde bazı okul idarelerinin bu konu
ya gerekli önemi vermedikleri anlaşılmak
tadır.

İkinci bir ihalenin külfetinden hâzine
yi korumak ve girişilen tamir, tadil
İslah ameliyesini eksiksiz bir

yolda uyanık

bulundurmak

lığa önceden müracaat edilerek bütçe
kânlarının

im

yoklanmasına fırsat verilmesi,
% 20 dahilinde

ki ilavelerin yaptırılması gerekmektedir.
Zikri geçen kanunun 50 nci maddesin

bu

de “ Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden

maksadiyle

fazla yüklenme ve harcanmalarda buluna

okullarımızda Yeşilay kollarına daha büyük

mazlar” denilmektedir. Her yıl

önem verilmesi uygun olacaktır.

alman ödeneklerin

ne yardım olmak üzere bu kolun kuruldu

ehemmi mukimme tercih etmek

suretiyle

ğu okullara Yeşilay pulları

satışlarından

ödenek dağıtılmakta

% 60 pay verilmesi Kurum

Başkanlığınca

maksatla

Yeşilay

uzak

ihtiyaçlarımızı karşıla
okullara,

kararlaştırılmış ve bu

maktan

bütçesiyle

bulunduğunun,

Ayrıca Yeşilay kollarının faaliyetleri

ihtiyacı olan başka bir
yerine

delerine

bilinmesi

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapıl
masını rica ederim.
ve

10 ncu maddelerine ilave edilmiş olan fık
ralar:
9 ncu maddeye ilave edilen (F ) fıkra
sı Yönetim Kurulu, pul satışlarından ken
dilerine kalacak % 60 payı

bir

kararla

propagandasına ve sosyal yardım

işlerine sarf eder.
10 ncu maddenin l O

fıkrası sonuna

ilave edilen kısım:
Pul satışlarını. idare eder hesaplarını
tutar. Kendi paylarına kalan parayı Cemi
yet Tüzüğü esaslarına göre masraf yapar.
.

İmza

Mehmet Arslantürk
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar Muavini

Savı: 615.0/22S70

Tarih: 3-12-1962

pahasına olduğunun

N. Adil Erkman

mahallen alınan kararlarla
ve

Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

istihkak sahipleri

karşısında müşkül ve sorumlu duruma so
kulmasına meydan ve mahal bırakılmama
Sayı: 503-23380

VALİLİKLERE
1 — Okullarımıza

binalarının tamir,

tadili ve tesislerinin yenilenmesi veya İs
gönderilmekte olan ödeneklerle

1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanumi-

VALİLİKLERE

yılında bir kısım onarımlar yaptırılmakta,
yollanan ödenekten bitirilen işe göre mü
teahhitlerine tediyede
yılın sona ermesiyle

Ara sınıfların belge imtihanlarının ya
zılı olarak
yapılacağına dair Valiliklere
gönderilen 31.5.1960 tarih ve 12421 sayılı
tel tamimin bir örneği aşağıya çıkarılmış
tır.
Buna göre işlem yapılmasını rica ede
rim.
İmza
İbrahim Cengiz
Millî Eğitim Bakanı a.
Orta öğretim Genel Md. y.

bulunulmakta, malî
geri kalan ödenek

muhasebecilikler tarafından tenkis edilmek
te, işin mütebaki kısmına mukavele icabı
veya Bakanlıkça tasvip edileceği mülâhaza
sıyla ertesi yıl devam olunmakta ve ödenek
ler tamamen dağıtıldıktan sonra Bakanlık
tan para istenilmektedir.
Ertesi yıla sirayet edecek onarmalar
dan mümkün mertebe kaçınılması, ödenek
anacağının zamanında hesaplanarak faz

— Tel —

lasının tenkisinin, başka bir okulun ihtiya
cına tahsis olunmak üzere, yaptırılması ve
Bakanlığa tenkis ilmühaberinin tarih ve

............................... Valiliğine
Ara sınıfların yaz ve güz dönemi belge
imtihanları yazılı veya dersin gereğine gö
re sözlü veya hem sözlü hem yazılı yapıla
caktır.

numarasının acele bildirilmesi, işin ertesi
yıla sirayeti halinde zamanında Bakanlığa
bilgi verilerek ödenek ayırtılması, istihkak

Okullara tebliği Ortanın 12421 numara-

sahiplerinin şikâyet ve mağduriyetlerine
meydan verilmemesi bakımından alacakla

STyladır.

İmza
Osman Verimer
Millî Eğitim Bakam y.

azami şekilde

3 — 10 000 lirayı aşkın olup mahallî
komisyonların yetkileri dışında kalan iha

Sayı: 503-23620

lelerde vakit geçirilmeksizin Bakanlıktan
müsaade alınması 2490 sayılı kanunun 25
ve 39 ncu maddelerinin âmir
dendir.

Tarih: 8-12-1962

6084

2 — Bazı illerdeki okullarımıza yolla
nan onarım ödenekleri ile ait olduğu bütçe

rın düyuna kalmamasına
dikkat edilmesi,

6083

lahı için

ve

okulun isteğinin

sı,

Gençlik Şubesi Yönetmeliğinin 9

Yeşilay

getirilmemesi

Bakanlığın kanun

edilmiş bulunmaktadır.

olduğunun, herhangi

bir okula onarım ödeneği veriliyorsa bunun

Gençlik Yönetmeliğinin 9 ve 10 ncu mad
aşağıdaki şekilde fıkralar ilave

j

vaz dairesinde davramlabilnıesi için Bakan

nın bütün dünyada yaptığı korkunç tahri
bat dikkate alınarak ve gençlerimizi

hale getire

bilmek maksadiyle kanunun verdiği bu ce

müsaade alındıktan sonra

Alkol ve uyuşturucu zehir alışkanlığı

ve

Okul idarelerince bu lâzimeye riayet
edilmediği,
mukavele aktedildikten,
işe
başlandıktan ve hattâ iş bittikten sonra
eski tarihlerle tasdik muamelesine başvu
rulduğu yapılan yazışmalardan anlaşılmak
ta ve müşkül durumlarla karşılaşılmakta
dır.
Kanuna aykırı düşen bu gibi muame
lelerden kesin surette kaçınılması ve ih
mal edilen kanunî icapların sonradan yerine
getirilmesi maksadiyle Bakanlığa ciddiyet
ten arî böyle tekliflerde bulunulmaması
mutlak lâzımdır.
4 — Herhangi bir mücbir sebep dolavisiyle mukavele ile tayin edilen zaman
zarfında onarım, tadil, tesis yenilenmesi ve
islâhı gibi işler yapılamadığı takdirde ma
ni ve mücbir sebepler zikredilmek ve Ba
yındırlık Müdürlüğü elemanları tarafından
düzenlenecek raporlara dayanılmak sure
tiyle Bakanlığa süre uzatımı talebinde bu
lunulacaktır.
5 — Bazı okul idareleri evvelden öde
nek temin etmeden sarfiyat yapmaktadır
lar.
2518 sayılı kanun hükümleri bu gibi
hesapsız ve ölçüsüz hareketlere asla cevaz
vermemekte ve aksi halde yapılan sarfi
yattan dolayı sebep olanların sorumlu tu
tulacaklarına âmir bulunmaktadır.
Bu hususta okul idarelerinin çok dik
katli olmaları ve sorumluluktan kaçınmala
rı gerekmektedir.
Gereğinin
buna
göre
yapılmasını
ehemmiyetle rica ederim.

Tarih: 11-12-1962

6085
VALİLİKLERE

hükünılerini

Bazı liselerde

resim dersini seçmiş

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

31 Aralık 1962

olan Fen Kolu öğrencilerinin 3. sınıfta
Sanat Tarihi konuları okumaları gerekir
ken, resim dersini takip etmiş oldukları
teftiş raporlarından anlaşılmaktadır.
Bundan böyle yanlışlığa mahal veril
memek üzere 1960 tarihli lise müfredat
programının 44. sayfasında 3. sınıf Sanat
Tarihi programı başlığı altındaki “ Edebi
yat ve Fen Kolları” notuna dikkat edilme
sinin ilgililere tebliğini rica ederim.
İmza
Osman Ülkü men
Orta Öğretim Genel Müdürü
Millî Eğitim Bakam a.
v
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 616.2026-17329

14-11-1962

6086

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Plânlı Yazma Sanatı

450 krş.

Sayı: 660-17754

-

Behçet Karaca ören (Devrim Ortaoku
lu Müdürü - Eskişehir) tarafından ya
yımlanan aşağıda adı ve fiyatı yazılı ki
tabın ilgililere tavsiyesi uygun görülmüş
tür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Fiyatı:

N. Adil Erkmaıı
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar
Kitabın Adı:

Fiyatı:

Ziraat Ansiklopedisi cilt: 3

150 krş.

eserin

Ragıp Ziya Mağdm (P. K. 95, Kadı
köy - İstanbul)
tarafından
yayımlanan
aşağıda adı ve fiyatı yazılı eserin İlköğretmen Okulları Öğretmen ve öğrencilerine
duyurulması, orta öğretim okul koopera
tiflerinde satılması uygun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-17756

Millî Eğitim. Bakanı y.
Müsteşar
Kitabın Adı:

Konu: “ Amttepeden” adlı kitap h.

Kitabın Adı:

23-11-1962

Sayı: 660.17612

21-11-1962

Sayı: 660-18114

6093
Konu: “ Muhasebe Hesap
eser h.

Kemal Sezer (Selçuk İlkokulu Öğret
meni - Sivas) tarafından yayımlanan aşa
ğıda adı ve satış fiyatı gösterilen kitabın
ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf öğrencile
rine tavsiyesi uygun görülmüştür.

Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-17752

23-11-1962

6088

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Sihirli Kozalaklar

100 krş.

Sayı: 809-18116

29-11-1962

6091
Konu: “ Yalnız Pergel Kullanarak Yapı
lan Geometrik Çizimler” adlı eser h.
Bakanlığımız
Yaymevlerinde
satışı
yapılan Türk
Matematik Derneği
(Fen
Fakültesi, Matematik Enstitüsü, Vezneci
ler - İstanbul) nin yayımladığı
aşağıda
adı ve fiyatı yazılı kitabın lise ve sanat
enstitüsü
öğrencilerine
tavsiyesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Kitabın Adı:

Konu: “ Plânlı Yazma Sanatı” adlı eser h.
A rif Hikmet Par (Erkek Sanat Ens
titüsü Türkçe Öğretmeni - Kayseri) m
yayımladığı aşağıda
adı ve fiyatı yazılı
kitabın Lise, Ticaret Liseleri,
Öğretmen
Okulları, Kız
Enstitüleri, Erkek
Sanat
Enstitüleri ve Yapı Enstitüleri
öğrenci
leri içdn tavsiyesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
&Tİ11Î Eğitim Bakam y.
Müsteşar

adlı

N. Adil Erkman
Müsteşar
Kitabın Adı:

Fiyatı:

Yalmz Pergel Kullanarak yapılan
Geometrik Çizimler
250 krş.
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-18111

29-11-1962

6092
Konu: “ Az Gittin Uz Gittin” ile “ Çocuk
lar için Görgü” adlı kitaplar h.
Millî Eğitim Bakanlığı

Yayınevlerin-

Fiyatı:

Muhasebe Hesap Plânları

N. Adil Erkman

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

X. Adil Eıkman

Plânlan”

İ. Nevzat Eser (P. K. 1059, Yenişe
hir - Ankara) tarafından yayımlanan aşa
ğıda adı ve fiyatı yazılı kitabın
Ticaret
Okulları
öğrencilerine
tavsiyesi uygun
görülmüştür.

Konu: “ Sihirli Kozalaklar” adlı eser h.

Konu: “ Atatürk Rozeti” h.

Samsun'da 2, Gazi caddesi 10 numara
da Foto
Orhan adındaki bir fotoğrafçı
tarafından hazırlanan ve anma törenlerin
de öğrenciler tarafından
yakalara takıl
ması istenilen Atatürk’e ait rozetin okul
lara tavsiyesi sakıncalı görülmüştür.
Bu hususta gereken işlemin yapılma
sını rica ederim.

29-11-1962

Millî Eğitim Bakam y.

6087
VALİLİKLERE

500 krş.
350 kış.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

500 krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Fiyatı:

Az Gittin Uz Gittin
Çocuklar için Görgü

6090

30 t. 1.

317

N. Adil Erkman

23-11-1962

6089

S&yfa:

de satışı yapılan Doğan Kardeş Yayınları
A. Ş. (P. K. 1146- İstanbul) nin yayımla
dığı aşağıda adı ve fiyatı yazılı kitapların
ilkokullara tavsiyesi uygun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Amttepeden

Konu: “ Ziraat Ansiklopedisi” adlı
3. cildi h.

_________________________ _

YENİ

YAYINLAR

Millî Eğitim Bakanlığınca 1962 yılı
içinde muhtelif tarihlerde yayımlanan ve
satışa arzedilen, isimleri aşağıda gösteril
miş olan klâsik eserler yaymevlerinde sa
tılmaktadır.
Baskısı tamamlanmak üzere olan 14
eserin de isimleri aşağıda belirtilmiştir.
Bunlar yakında satışa çıkarılacaktır.
Ayrıca bu seride 16 eserin de dizgisine
devam edilmektedir.
1961 Yılında basılan klâsik eserler:
Fiyatı
Lira Krş.
5.70
2.70
4.10
5.50
4.80
5.00
4.00
4.00
5.60
2.10
2.50
3.50
2.00
6.50
5.20
1.20
6.80
1.40

Kitabın Adı
Benom
Denemeler
Söyleşiler I
Pazartesi Konuşmaları
Divan-ı Kebirden seçme Şiirler
II
Swann’larm Semtinden I
Oberman
Pascal
Karamazov Kardeşler III
Sevmek
öteki Dünyaya Götürecek De
ğilsin Ya
Tercüme Sanatı
Genitrex
Ses Sese Karşı I
İtiraflar II
Aşk ile İncelenen Arlegin
Suç ve Ceza III
Tefeci Gobsek

Sayfa: 318

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

1962 yılında basılan klâsik eserler:

Fiyatı

1962 yılında

Lira Krş.

Kitabın Adı

2.10

Kitabın Adı

1.60

Hastalık Hastası

3.10

Aklın İdaresi îçin Kurallar

5.00

Bir Yaz Dönümü Gece Rüyası

iki Başlı

14.00

Kartal

4.50

Pazartesi Hikâyeleri

4.50

Yerma
Marianne’nin Kalbi
Gülistan
Şamdancı

6.70

Parma Manastırı Cilt: I

3.00

Ruhlar Gelirse

3.00

Topaze

2.00

Yağmurcu

8.30

O Eski Küçük Dünya

Tatsız Bir Olay

4.60

Mesnevi VI

Anabsis

3.60

Zamanımızın Kahramanı

5.50

1962 yılında

Filozofça Konuşmalar

mekte

dizgi

işine

devam edil

6.00

Din ile Ahlâkın İki Kaynağı
Metot Üzerine Konuşmalar

2.50

Karayar Köprüsü

Marianne’nin Kalbi

3.20

Suavi Efendi

Gülistan

Bir Komser Geldi
Gece Uçuşu
Karamazev Kardeşler I
Mektuplar

Colomba
Zadiğ ve Başka Hikâyeler

olan klâsik eserler:

3.00

tamamlanmış bas

Kitabın Adı

Ariflerin Mehkibeleri I (Henüz
satış fiyatı tesbit edilmedi)
Mantık El Tayr I (Henüz satış
fiyatı tesbit edilmedi)
/
ıMastro Del Gesvalde (Henüz
satış fiyatı tesbit edilmedi
Mantık El Tayr II (Henüz satış
fiyatı tesbit edilmedi)

Geothe Hayatı ve Eserleri II

dizgi işi

kısına başlanacak olan klâsik eserler:

Fiyatı
Lira nrş.

ö l Aralık 1962

Cormen

Kitabın Adı

Albay Chabert
Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler
Tiyatro ve Biz
Ruy Blas

Şamdancı
Bir Komser Geldi
1962 yılında baskı işi
tamamlanmış
satışa arzediîmek üzere olan klâsik eserler:
Fiyatı

Gece Uçuşu
Karamazev Kardeşler I

İLÂN:

Mektuplar

Lira Krş.

Kitabın Adı

Tatsız Bir Olay
Anabsis

Sıtkı Lâlik tarafından

2.20

Haderslevhuus’da Bir Düğün

Colemba

7.50

Ses Sese Karşı Cilt: II

Zadiğ ve Başka Hikâyeler

3.20

Cadı Kazanı

Cormen

1.20

Germania

Albay Chabert

2.10

On İkinci Gece

3.50

Metafizik Düşünceler

3.50

Değirmenden Mektuplar

Enstitülerinin V nci sınıfları için
“ Uygulanmış

Sanat
yazılan

Mekanik II” adlı eser basıl

mış ve satışa arz edilmiştir.

Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler
*

Erkek

‘“Millî Eşitim Bakanlığı Yayınevlerin-

Tiyatro ve Biz

den” 200 kuruşa temin

Ruy Blas

bu eser ilgililere duyurulur.

edilebilecek

olan
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MİLLİ EĞİTİM BASIM EVİ]

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

31 Aralık 1962

olan Fen Kolu öğrencilerinin 3. sınıfta
Sanat Tarihi konuları okumaları gerekir
ken, resim dersini takip etmiş oldukları
teftiş raporlarından anlaşılmaktadır.
Bundan böyle yanlışlığa mahal veril
memek üzere 1960 tarihli lise müfredat
programının 44. sayfasında 3. sınıf Sanat
Tarihi programı başlığı altındaki “ Edebi
yat ve Fen Kolları” notuna dikkat edilme
sinin ilgililere tebliğini rica ederim.
İmza
Osman Ülkü men
Orta Öğretim Genel Müdürü
Millî Eğitim Bakam a.
v
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 616.2026-17329

14-11-1962

6086

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Plânlı Yazma Sanatı

450 krş.

Sayı: 660-17754

N. Adil Erknıan
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar
Kitabın Adı:

Fiyatı:

Ziraat Ansiklopedisi cilt: 3

N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar

23-11-1962

6089

Kitabın Adı:

Konu: “ Anıttepeden” adlı kitap h.
Behçet Karacaören (Devrim Ortaoku
lu Müdürü - Eskişehir) tarafından ya
yımlanan aşağıda adı ve fiyatı yazılı ki
tabın ilgililere tavsiyesi uygun görülmüş
tür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Kitabın Adı:

Fiyatı:
150 krş.

eserin

Ragıp Ziya Mağdsn (P. K. 95, Kadı
köy - İstanbul)
tarafından
yayımlanan
aşağıda adı ve fiyatı yazılı eserin İlköğretmen Okulları öğretmen ve öğrencilerine
duyurulması, orta öğretim okul koopera
tiflerinde satılması uygun görülmüştür.

de satışı yapılan Doğan Kardeş Yayınları
A. Ş. (P. K. 1146 - İstanbul) nin yayımla
dığı aşağıda adı ve fiyatı yazılı kitapların
ilkokullara tavsiyesi uygun görülmüştür.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Anıttepeden

Konu: “ Ziraat Ansiklopedisi” adlı
3. cildi h.

Sayfa: 317

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-17756

23-11-1962

Az Gittin Uz Gittin
Çocuklar için Görgü

Sayı: 660-18114

Sayı: 660.17612

21-11-1962

Konu: “ Muhasebe Hesap
eser h.

Kemal Sezer (Selçuk İlkokulu Öğret
meni - Sivas) tarafından yayımlanan aşa
ğıda adı ve satış fiyatı gösterilen kitabın
ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf öğrencile
rine tavsiyesi uygun görülmüştür.

N. Adil Erkman
Müsteşar
Kitabın Adı:

Kitabın Adı:

Fiyatı:

Sihirli Kozalaklar

100 krş.

Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-17752

23-11-1962

6088

Sayı: 809-18116

29-11-1962

6091
Konu: “ Yalnız Pergel Kullanarak Yapı
lan Geometrik Çizimler” adlı eserh.
Bakanlığımız
Yaymevlerinde
satışı
yapılan Türk
Matematik Derneği
(Fen
Fakültesi, Matematik Enstitüsü, Vezneci
ler - İstanbul) nin yayımladığı
aşağıda
adı ve fiyatı yazılı kitabın lise ve sanat
enstitüsü
öğrencilerine
tavsiyesi uygun
görülmüştür.
N. Adil Erkman
Millî Eğitim Bakam y.
Müsteşar
Kitabın Adı:

Konu: “ Plânlı Yazma Sanatı” adlı eser h.
A rif Hikmet Par (Erkek Sanat Ens
titüsü Türkçe Öğretmeni - Kayseri) m
yayımladığı aşağıda
adı ve fiyatı yazılı
kitabın Lise, Ticaret Liseleri,
Öğretmen
Okulları, Kız
Enstitüleri, Erkek
Sanat
Enstitüleri ve Yapı Enstitüleri
öğrenci
leri için tavsiyesi uygun görülmüştür.
N. Adil Erkman
&Tİ11Î Eğitim Bakam y.
Müsteşar

Fiyatı:

Yalmz Pergel Kullanarak yapılan
Geometrik Çizimler
250 krş.
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 660-18111

29-11-1962

6092
Konu: “ Az Gittin Uz Gittin” ile “ Çocuk
lar için Görgü” adlı kitaplar h.
Millî Eğitim Bakanlığı

Yayınevlerin-

Fiyatı:

Muhasebe Hesap Plânlan

N. Adil Erkman

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

N. Adil Eıkman

adlı

I. Nevzat Eser (P. K. 1059, Yenişe
hir - Ankara) tarafından yayımlanan aşa
ğıda adı ve fiyatı yazılı kitabın Ticaret
Okulları
öğrencilerine
tavsiyesi uygun
görülmüştür.

Konu: “ Sihirli Kozalaklar” adlı eser h.

6087
Samsun'da 2. Gazi caddesi 10 numara
da Foto
Orhan adındaki bir fotoğrafçı
tarafından hazırlanan ve anma törenlerin
de öğrenciler tarafından
yakalara takıl
ması istenilen Atatürk’e a.it rozetin okul
lara tavsiyesi sakıncalı görülmüştür.
Bu hususta gereken işlemin yapılma
sını rica ederim.

Plânlan”

Millî Eğitim Bakam y.

Konu: “ Atatürk Rozeti” h.
VALİLİKLERE

29-11-1962

6093

500 krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar
YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

500 krş.
350 krş.

YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ

6090

30 t. 1.

Fiyatı:

YENİ

YAYINLAR

Millî Eğitim Bakanlığınca 1962 yılı
içinde muhtelif tarihlerde yayımlanan ve
satışa arzedilen, isimleri aşağıda gösteril
miş olan klâsik eserler yaymevlerinde sa
tılmaktadır.
Baskısı tamamlanmak üzere olan 14
eserin de isimleri aşağıda belirtilmiştir.
Bunlar yakında satışa çıkarılacaktır.
Ayrıca bu seride 16 eserin de dizgisine
devam edilmektedir.
1961 Yılında basılan klâsik eserler:
Fiyatı
Lira Krş.
5.70
2.70
4.10
5.50
4.80
5.00
4.00
4.00
5.60
2.10
2.50
3.50
2.00
6.50
5.20
1.20
6.80
1.40

Kitabın Adı
Benoni
Denemeler
Söyleşiler I
Pazartesi Konuşmaları
Divan-ı Kebirden seçme Şiirler
II
Swann’iarm Semtinden I
Oberman
Pascal
Karamazov Kardeşler III
Sevmek
öteki Dünyaya Götürecek De
ğilsin Ya
Tercüme Sanatı
Genitrex
Ses Sese Karşı I
İtiraflar II
Aşk ile incelenen Arlegin
Suç ve Ceza III
Tefeci Gobsek

Sayfa: 318

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

1962 yılında basılan klâsik eserler:

Fiyatı

1962 yılında

Lira Krş.

Kitabın Adı

2.10

Kitabın Adı

1.60

Hastalık Hastası

3.10

Aklın İdaresi İçin Kurallar

5.00

Bir Yaz Dönümü Gece Rüyası

İki Başlı

Kartal

4.50

Pazartesi Hikâyeleri

4.50

Yerma
Marianne’nin Kalbi
Gülistan
Şamdancı

6.70

Parma Manastın Cilt: I

3.00

Ruhlar Gelirse

3.00

Topaze

2.00

Yağmurcu

8.30

O Eski Küçük Dünya

Tatsız Bir Olay

4.60

Mesnevi VI

Anabsis

3.60

Zamanımızın Kahramanı

5.50

1962 yılında

Filozofça Konuşmalar

mekte

Din ile Ahlâkın İki Kaynağı

dizgi

işine

devam edil

Metot Üzerine Konuşmalar
Karayar Köprüsü

Marianne’nin Kalbi

3.20

Suavi Efendi

Gülistan

Bir Komser Geldi
Gece Uçuşu
Karamazev Kardeşler I
Mektuplar

Colomba
Zadiğ ve Başka Hikâyeler

olan klâsik eserler:

6.00
3.00
2.50

tamamlanmış bas

Kitabın Adı

Ariflerin Mehkibeleri I (Henüz
satış fiyatı tesbit edilmedi)
Mantık El Tayı* I (Henüz satış
fiyatı tesbit edilmedi)
/
Mastro Del Gesvalde (Henüz
satış fiyatı tesbit edilmedi
Mantık El Tayı* II (Henüz satış
fiyatı tesbit edilmedi)

Geothe Hayatı ve Eserleri II

14.00

dizgi işi

kısına başlanacak olan klâsik eserler:

Fiyatı
Lira Krş.

ö l Aralık 1962

Cormen

Kitabın Adı

Albay Chabert
Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler
Tiyatro ve Biz
^
Ruy Blas

Şamdancı
Bir Komser Geldi
1962 yılında baskı işi
tamamlanmış
satışa arzedilmek üzere olan klâsik eserler:
Fiyatı

Gece Uçuşu
Karamazev Kardeşler I

İLÂN:

Mektuplar

Lira Krş.

Kitabın Adı

Tatsız Bir Olay
Anabsis

Sıtkı Lâlik tarafından

2.20

Haderslevhuus’da Bir Düğün

Colemba

7.50

Ses Sese Karşı Cilt: II

Zadiğ ve Başka Hikâyeler

3.20

Cadı Kazanı

Cormen

Enstitülerinin V nci sınıfları için
“ Uygulanmış

Germania

Albay Chabert
Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler

2.10

On İkinci Gece
Metafizik Düşünceler

3.50

Değirmenden Mektuplar

*

Sanat
yazılan

Mekanik II” adlı eser basıl

mış ve satışa arz edilmiştir.

1.20
3.50

Erkek

‘‘Millî Eşitim Bakanlığı Yayınevleri n-

Tiyatro ve Biz

den” 200 kuruşa temin

Ruy Blas

bu eser ilgililere duyurulur.

edilebilecek

olan
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A N K A R A — M İLLÎ EĞİTİM B A SIM E Vİ!

