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1. — GEÇEN 1 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesi 'hakkın
daki kanun teklifinin; İktisadi Devlet Te
şekkülleri, müesseseleri ve iştirakler 'hakkında
ki kanun tasarısını tetkik etmek üzere kuru
lan Geçici .Komisyona havale 'edilmesine dair 
Anayasa 've Adalet Komisyonu 'Başkam Şeref 
Kayalar'm önergesi tokundu ve kabul olundu. 

Millî Savunma Bakanı İlham i Sancar; Cum
hurbaşkanlığınca Seçilen üyelerden Burhanet-
tin Uluç'un 103 ncü Birleşimde Harib Okulu
nun durumu 'hakkında vâki 'beyanatına ceva
ben Anayasanın 132 nci ımaddesi muvacehesin
de Harb Okuluna dair bir konuşma yapmanın 
mümkün olmadığını ve öğrencilerin kanunla
rın verdüği haklardan geniş ölçüde faydalan
dıklarını bildirdi. 

Dışişleri 'Bakanı Feridun Cemal Erkin; dış 
olaylar, /bunlar hakkında Hükümetin görüşü 
ve yabancı devletler erkânı ile yapılan tem as
lar hakkında izahat verdi. 

Tekirdağ üyesi Selâmi Üren; Trakya böl
gesinde ımahsulün İyi Kılmadığını, tohumluk 
ve yemeklik 'hububat mevzuunda Hukümethı 
âcil tedbirler alması gerektiğim belirtti 

Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ; Doğu Ka
radeniz bölgesi kara, deniz ve nakil vasıtaları 
hakkında izahlarda bulunarak deniz 've hava 
nakil vasıtaları ücret tarifelerinin indirilme
sini ve seferlerin sıklaştırılması lüzumunu ifa
de etti. 

Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura; Trab
zon Üyesi Yusuf Demirdağ'a cevaben. Doğu 
Karadeniz bölgesini tetkik ettiğini, deniz nak
liyatında ilâve seferler yapılması için talimat 
verildiğini, tren tarifelerinde indirimler yapıl
dığını ve havayollarının halen maliyetin altın
da nakliyat yaptığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üyelerden Msat 
Çağa; ecnebi eserlerin fiyatlarının yüksekliği
ni tebarüz ettirerek, hiç olmazsa ilmî eserler
le müracaat kitaplarının daiha düşük bir kurla 
itlhal imkânlarının aranmasını istedi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligirin, Ziraat 
Bankası tarafından yaptırılan çiftçi evlerine 
dair sözlü ssorusuna Ticaret Bakanı Ahmet 
Oğuz; 

UTANAK ÖZETİ 

I Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'ın, memle
ketimizdeki posta dağıtıcılarına dair sözlü so
rusuna Ulaştırma -Bakanı İhsan ıŞereff Dura; 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türk 
güreşinin durumuna dair sözlü sorusuna Dev
let Bakanı Necmi ökten; 

Maraş üyesi Nedim Evliya'um, tâyin ve 
nakilleri kararname ile yapılan idare iâmlrleri-
ne dair sözlü sorusuna 'İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata ve 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Türk 
musikisine dair sözlü sorusuna Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nurettin Ardıçdğlu cevap ver
diler. 

İstanbul Üyesi Rıfat öztürkçine'nin 192. 
202,206,207, 

Zonguldak Üyesi Tarık 'Remzi Baltan MU 
201, 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligirin 208, 
İstanbul Üyesi Berç Turan'm 230, 
Bitlis Üyesi Cevdet Gebloîoğlu'nun 2111, 

I İzmir Üyesi Cahit Okurer'in 2fi2 sayılı 
sözlü sorularının 'görüşülmeısi (bakanların ve 

' Trabzon Üyesi Yusu'f Demirdağ'ın '2(14 sa
yılı sözlü sorusunun ıgbrüşülim'esi sioru sahibi-

| nin bu Birleşimde hazır bulunmamaları sebe
biyle ıgeleeek Birleşime bırakıldı. 

Maliye Bakanı Ferid 'Melen ile Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs 've İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca imzalı Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kumlunun 31 . '5 . İ9'63 ta
rihli '2:96, 2912, '294, '255, '206, 2İ52, 2(57, 2:58, 259, 
260, 261, 262, 263, 2;64, 265, 366, 267. 2İ6R 269, 
270, 2v8'l, 282, 28'3, 287, 288, 280, 284, 285. 286, 

| 290, 289, 291 sayılı Kararın Genel Kurulda :gö-
| rüşülm el erine dair öneılgeleri Ve Dilekçe Kar-
j ma Komisyonu raporları 'okundu ve kabul 
• olundu. 
j 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir mad

de eklenmesine, 
j Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 pozis-
! y'onunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Bn-
| kanlar Kurulu Kararnamesinin onanmasına, 
i 18 Haziran 1952 tarih ve 5905 sayılı Kaııu-
, na geçici 3 ncü maddenin eklenmesine ; 
j Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri 
i hakkındaki 0973 sayılı Kanunun bâzı ınarldelc-
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rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda deği
şiklik yapılmasına ve 

232 sayılı 'Kanunla değiştirilen 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâve
sine dair kanun teklifi ve tasarılarının 'görü
şülmesi, ilgili komisyonlar Ibu 'Birleşimde ha
zır ibulunmadıklarından gelecek Birleşimle bıra
kıldı. 

4 Eylül 1963 Çarşamba günü saat 16 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

İhsan Hamit Tigrel Ahmet Naci Arı 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul 'olunan met
ni (M. Mecliis 1/202; C. Senatosu 1/285) ('Dış
işleri, Basın - Yayın ve Turizm, Anayasa ve 
Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211, C Senatosu 1/260) (S. Sayısı . 28<:-

- • • < » < ( 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılıma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hâmit Tigrel 

KÂTİPLER : M&cit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 'Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — 'Görüşme için yeter sayı vardır. 
Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
careti Bakanı Ahmet Oğuz'a, dönüşüne kadar, 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıçoğ-
lu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/235) 

i&AŞKAN — Tezlkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışıma 'gidecek olan Ticaret 

Bakanı Ahmet Oğuz'un dönüşüne kadar ken

disine, Turizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin 
Ardreoğlu'nun vekillik etm'eisiaıin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş'a, dönüşüne ka-

— 197 — 



O. Senatosu B : 105 
dar, Maliye Bakanı Ferid Helen'in vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/234) 

ıBAŞKAN — Teskereyi okutuyorum. 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışıma .gidecek olan Sanayi 

Bakanı Fethi Çelikbaş'ın dönüşüne katlar ken
disine, Maliye Bakamı Ferid Melen'in vekillik 
etmesinin, Başlba'kanın teklifi üzerine, muvafık 
ıgörülınüş olduğunu arz: ederim. 

öumhurba'şkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım. Bakanı Yusuf AzizoğlıCna, 
dönüşüne kadar, İmar ve İskân Bakanı Fah
rettin Kerim Gökayhn vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/233) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nuıı 
dönüşüne kadar kendisine, imar ve iskân Ba
kanı Fahrettin Kerim Gökay'm vekillik et
mesinin, Başbalkanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 

4. — Türk vatandaşlığı kanun tasarısını gö
rüşmek üzere havale edildiği komisyonlardan 

4 . 9 . 1963 O : 1 
üçer üyenin iştiraki ile bir Geçici Komisyon 
kurulmasına ve tasarının bu komisyonda mü
zakere edilmesine dair Dışişleri Komisyonu Baş
kanı Nurullah Esat Sümer'in önergesi. 

BAŞKAN —• Dışişleri Komisyonu Başkanının 
önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde ivedilik ve öncelikle görü

şülüp kabul edilen Türk Vatandaşlığı kanun ta
sarısı Komisyonumuza gelmiştir. 

İşin müstaceliyetine 'binaen kanun tasarısının 
aşağıda adları yazılı komisyonlardan seçilecek 
üçer üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesi için gereğine müsaadelerini arz ede
rim. 

Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyo
nu. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Nurullah Esat Sümer 

BAŞKAN — Türk Vatandaşlığı Kanununun 
müstaceliyetine binaen Karma Komisyonda mü
zakeresi ve Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm, 
Anayasa ve Adalet ve içişleri Komisyonundan 
alınacak üçer 'kişiden müteşekkil Karma Komis
yonun seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kakül etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin müzakeresine başlıyoruz, efen
dim. 

5. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan Ak-
polat, İskender Cenap Ege, Selâmi Üren Fik
ret Turhangil ve Mehmet Ali Demir'in, 1963 -
1964 ders yılında orta dereceli okullara alınacak 
öğrenciler hakkında bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/8) 

BAŞKAN — Genel 
sırasını okuyorum. 

görüşmede söz 'alanların 

Suphi Karaman, Cahit Okurer, Ahmet Yıl
dız, Tahsin Banguoğlu, Selâmi Üren, Rasim I 
Giray, Niyazi Ağırnaslı, izzet Birand, Hüseyin \ 

Kalpaklıoğiu, Ahmet Nusret Tuna, Hazım Dağ
lı, Fikret Turhangil. 

Buyurun Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
'Cumhuriyet Senatosunda millî eğitim üze

rinde genel görüşme açılmasını memnuniyetle 
karşıladi'in. Genel görüşme konusunda bütün 
problemlerin ortaya konulması, Türk toplumu
nun bugünkü durumu ve yarınki ihtiyaçlar); 
üzerinde derinliğine ve genişliğine konuşulması 
fırsatını verdiği için genel görüşme açılması 
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O. Senatosu B : 105 
ıhakkmda teklif sahibi olan arkadaşlarımıza te-

: şekkürü bir borç bilirim. 
Sözlerime Büyük Atatürk'ün «muasır me

deniyet seviyesinin üstüne çıkacağız» sözü ile 
bağlıyacağım. Atatürk'e inananlar, gerçek Ata
türkçüler o'nun izinde yürümek zorundadırlar. 
O'nun izinde yürümek için bizlere düşen vazi
fe; çizdiği yollarda, söylediği sözlerle Türk mil-

. 1 etinin parlak ve muhteşem .istikbalini görmek, 
bu 'uğurda çaba sarfetmek, devrimci nesiller ola-
rak daima ileri ve iyinin yanında bulunarak 
O'nun eserlerini geliştirmek ve en az O'nun 
kendi devrinde yaptıklarını bugün de yapmak
tır. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne nasıl 
eıkıLacaktır? Her halde bilim ve gerçeğin ışığı 
dışında bir yol olmasa gerektir. îskolastik düşün
ce tarzı, muvazenesiz heyecanlar ve şarkvâri gös
terişlerle muassır medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkmak mümkün değildir. O kendi devrinde 
Türk toplumunu ataletten kurtararak harekete 
getirmekle, müspet ilime doğru ilk hız vermekle 
muasjr medeniyet seviyesine giden yolu açmış
tı. Fakat ondan sonra muasır medeniyet seviyesi 
ile aramızdaki mesafe kapanmak şöyle dursun, 
gittikçe açılmıştır. Bunun nedenini burada tar
tışacak değiliz. Türk toplumunun bugün çek
mekte olduğu sosyal ve ekonomik sancılar bu 
nedenin ancak bir kısa özetidir. Bugün gerçek 
Atatürkçüler, milliyetçi ve devrimci nesiller ola
rak, ellerimizde müspet ilmin meşalesi O'nun 
açtığı yolda yürümek zorunluğundayız. 

•Meseleleri bilim ve gerçeğin ışığı altında ele 
alınca görülecek manzara ve çıkarılacak sonuç
lar şöylece sıralanabilir. 

(Bugün Türk toplumu daha kuvvetli ve den
geli bir hukuk düzeni içinde, yeni bir kalkın
ma savaşma girişmiş, dinamik bir devrenin ba
şında ibulımmaiktadır. Milletçe kalkmabilmek için 
toplumun; iş bölümü dayanışmasını, millî şuu
runu, ihtiyaçlarını, yaşama ve kalkınma yolla
rını, çarelerini idrak etmiş bulunması şarttır. 
Tarihin seyri göstermektedir ki, hiçbir toplum 
kendi millî şuurunu ve ihtiyaçlarını duymadan 
ıbir millet haline gelememiş ve gerçek anlamda 
bağımsız bir Devlet kuramamıştır. Kültür, fikir 
ve dügünme bağımsızlığına sahibolmıyan top
lumlar hiçbir zaman gerçek bir millet ve devlet 
seviyesine ve refahına erişemezler. Toplumlar 
ancak; millî düşünceye sahiboldııkları, mazileri
ni, hallerini idrak edebildikleri ve istikballerini 
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düşünerek dertlerine çare aradıkları ve bulduk
ları zaman kalkınma yoluna girmiş olurlar. Bu 
görüş .bize gerçek bağımsızlığını ancak düşünme 
ve fikir bağımsızlığı ile gerçekleşebileceğini gös
terir. Toplumlar kültür bağımsızlığına millî eği
timle başlarlar. Bu itibarla ekonomik ve sosyal 
kalkınmamız ve bağımsızlığımız 'bakımından 
millî eğitim problemlerimizi baş faktör olarak 
göstermekteyiz. 

Millî eğitim problemlerimiz hâlen ne durum
dadır? ^Gelecekte karşılaşacağımız başlıca güçlük
ler neler olacaktır? 

Hiç şüphe yoktur ki, kalkınma çabası içeri
sinde bulunan bir toplum için, eğitim en etkili 
araçlardan biridir. Ulaşmak istenen düzenin de
ğerlerini yerleştirmek, toplumu bu hedefe yöne
tecek 'kişi ve grup davranışlarını yaratmak, bu
na engel olabilecek değer ve davranışları değiş
tirmek eğitim yolu ile olur. Eğitim aynı zaman
da kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli 
nitelikte ve sayıda elemanların yetiştirilmesinde 
de başlıca yoldur. (Bunların yanında eğitim, 
toplumun yaratıcı gücünü ve verimini artıran, 
toplumda kişilere kabiliyetlerine göre yetişme 
imkânını sağlıyaeak sosyal adalet ve fırsat eşit
liği ilkelerini gerçekleştiren en etkili araçtır. 

XX nci yüzyıl medeniyeti bir teknik bilgi 
medeniyetidir. Kalkınma ve bağımsız yaşama 
toplum için ancak teknik bilgi ile mümkün ola
caktır. Medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak an
cak ve ancak teknik bilgi ile kabildir. Babadan 
oğula büyük servetlerin İntikal ettiği ve millî 
gelirin önemli bir kısmının küçük bir zümre 
elinde toplandığı bir toplumda, bu mutlu zümre
nin eğitiminden daha çok kültür ve zarafet bek
lediği muhakkaktır. Varlıklı hür çocuktan ede
biyat, tarih bilmesi, oturup kalkmayı, güzel ko
nuşmayı öğrenmesi, müzikten ve resimden anla
ması ve dans etmesi istenmektedir. Fakat süratle 
kalkınma amacında bulunan bir toplum geniş 
kütleler için kıymetli imkânlarını böyle bir lükse 
israf edemez. x\nayasa ile sosyal devlet ilkesine 
zorunlu olan bir idare teknik bilgiyi geliştire
rek süratle neticeye gitmek zorundadır. 

Bu anlayışın açısından bakıldığı zaman bu
günkü eğitim sistemimizin «büyük zarfları» nok
sanlar ve yetersizliklerle dolu olduğu görülmek
tedir. (Beş Yıllık Plâna göre, bugünkü eğitim 
durumu ve imkânları ile 1963 yılı uygulamasına 
başlandığı bu eğitim devresinde ilk eğitim ça-
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ğmdaki nüfusun ancak % 73, ortaokul çağında
ki nüfusun ancak % 19,1, lise çağındaki nüfu
sun ancak % 9,3 okula gidebilecektir. Yüksek 
öğretimde bu nisbet okul 'çağındaki nüfusunun 
sadece % 3,3 olacak ve bununda % 0,6 sini tek
nik yüksek öğrenime devam eden öğrenciler teş
kil edecektir. Bu rakamların ortaya koyduğu gi
bi, ilkokul seviyesindeki bütün nüfusun 3/4 ü, 
orta okul seviyesinde okuma çağındaki nüfusun 
d/5 ile lise seviyesinde 1/10 undan azı eğitim 
imkânlarından istifade edebilecektir. Eğitim sis
temimizde kabiliyetlere göre 'bir ayırma ise hiç 
mevcut değildir. (Bir öğrenci her hangi bir ka-
ıbiliyet testine ve araçtırmasına tiabi tutulmadan 
aile muhitinin telkini ve kendi sezileri ile bir 
üst öğrenime gitmektedir. Eğitim sistemimizin 
bütün kabiliyetlere ve gençlere fırsat eşitliği 
vermek bakımından durumu da tatmin edici de
ğildir. 222 sayılı Kanun sayesinde son birkaç 
yılda 'hızlandırılan ilk öğretim seferberliğine rağ
men halen köylerimizin 1/3 nde ilkokul yoktur. 
Bu köylerde yaşıyan kabiliyetli ve varlıksız, az 
ve orta varlıklı ailelerin çocukları hiçbir eğitim 
görememektedirler. 1961 ders yılı itibariyle 
memleketimizde 158 lise ve 543 ortaokul mevcut
tur. ti çelerin 507 sinde lise, 119 nda da ortao
kul bulunmamaktadır. Şu hale göre köylerin ta
mamında, bucakların % 95 inde ilkokuldan me
zun olan öğrencilerin ortaokul öğretimini göre
bilmek üzere diğer ilçelere veya il merkezlerine 
gitmeleri gerekmektedir. Dıştan görünüşte orta
okullarımız ve liselerimiz parasızdır. Fakat açıkça 
görülmektedir ki, bütün köylerde, bucakların 
% 95 inde ilkokul eğitimini bitiren öğrenciler 
ortaokul için civar ilçelere ve il merkezlerine 
giderek bir masraf yapmak zorundadırlar. Bu se
beple bunlar için ortaokul parayı gerektiren bir 
yerdir. Bu şartlar altında köy nüfusuna mensup 
kabiliyetli ve varlıksız bütün gençlerin, hattâ az 
ve orta gelirli ailelerin çocukları ortaokul öğre
niminden mahrumdurlar. Liseler bakımından da 
durum tamamen buna benzemektedir, ilçelerin 
% 95 nde lise mevcut değildir. Böylelikle ilçe
lerde yetişen çocuklarında pek büyük kısmı lise
ye devam imkânını bulamamaktadırlar. Liseler
de eğitim imkânı yine ilçeler halkının nisbet en 
daha yüksek gelirli ailelerinin çocukları için 
mümkün olmaktadır. 

tlkokulu bitiren varlıksız çocuklar için üst 
eğitime devam bakımından iki imkân mevcuttur. 

4 . Ö . 196â' Ö : İ 
Birincisi parasız yatılı imtihanlara girmek, di
ğeri ise ilköğretmen okulları ve bir kısım sanat 
okullarına yine parasız yatılı girebilmektir. Bu
gün için ortaokul ve liselerde parasız yatılı oku
yabilmek imkânı son derece azdır. 1960-1961 ders 
yılında ortaokul ve lise seviyesinde 352 bin öğ
renciye karşılık sadece 1245 adet parasız yatılı 
imkânı vardı. Yâni, ortaokul ve lise seviyesinde 
parasız yatılı okuyabilecek öğrenciler bu okulla
ra devam eden kütlenin binde dördünden de az 
bulunmaktadır. Şayanı hayret olan cihet, orta
okul ve liselerde varlıksız öğrenciye parasız ya
tılı imkânını vermekten doğan durumun, son 30 
yılda pek büyük ölçüde öğrencinin aleyhine de
ğiştiğidir. 193i4-193'5 yıllarında ortaokul ve lise 
seviyesindeki 35 bin civarında bulunan öğrenci 
adedinin % 10 una yakın bir kısmının (2 500 -
3 000 öğrencinin) parasız yatılı okuma imkânı
na karşılık, öğrenci sayısı on kat arttığı halde 
bugün ancak 1300 öğrenci parasız yatılı siste
minden faydalanabilmektedir. 

Bugün için varlıksız ilkokul mezunu öğren
cilere eğitime devam edebilme imkânı daha ziya
de öğretmen okulları ve sanat okullarında mev
cut bulunmaktadır. Fakat bilindiği gibi, bu 
okullardaki imkânlar da mahduttur. Ve /buralar
dan mezun olacak çocuklarada üniversiteye gi
debilme yolu kapalıdır. 

Böylece eğitim sistemimiz 'her kademede var
lıksız fakat kabiliyetli çocuğu bünyeden atmak
tadır. 

Diğer taraftan eğitim sistemimiz teknik ye
tişmeyi sağlamak bakımından da son derece ki
fayetsizdir. 1959-1960 ders yılında Türkiye'de or
ta eğitim seviyesinde eğitim gören öğrencilerin 
% 76 sı ortaokul ve liselerde, ancak % 24 ü tek
nik okullar ve meslek okullarında okumaktaydı. 
Böylece daha ilk bakışta öğretim sistemimizin, 
orta öğrenimde daha çok, ağırlığını klâsik ve 
nazari eğitim yönünde bulunan genel orta okul 
ve liselere verdiği, teknik ve mesleki öğretimi 
ise mahdut bir sahaya sıkıştığı görülmektedir. 
Bu yüzden Türkiye'de genel eğitim, mesleki ve 
teknik öğretimden daha fazla kapasitede olduğu 
için ihtısasda mahrutlaşma olamamaktadır. Tek
nik yetişmeye önem veren, büyük kalkınma hı
zına girmiş, sosyal eğilimli toplumlarda ise, me
selâ İsrail'de orta öğrenimin durumu bunun ta
mamı ile aksi bir manzara göstermektedir, isra
il'de orta öğretim çağındaki çocukların % 61 i 
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meslekî ve teknik eğitimde, :% '39 ıı akademi eği
tin^ sahasında bulunmaktadır. Daha gelişmiş 
memleketlerde meselâ Batı-Almanya'da bu ı.'is-
betler % 64, % 36 meslekî ve teknik öğrenimin 
lehibe bulunmaktadır. 

Ayrıca orta öğrenimde öğrenci - öğretmen ve 
öğrenci - dershane sayısı oranları 'da eğitimin 
kalite verimi üzerinde menfi tesir yapacak nis-
bette fenadır. Bugün orta öğretim I devre yani 
ortaokullarda : 

1 öğretmene 58 öğrenci (normal : 15 - 20 öğ
renci) 

1 dershaneye 55 öğrenci (23 normal) ve 
Liselerde de 
1 öğretmene 43 öğrenci düşmektedir. 

Buna mukabil meslekî ve teknik öğretimin 
ortaokul ve lise seviyesinde öğrenci - öğretmen 
oranında 1 - 15, 1 - 20 gibi oldukça ferah bir du
rum vardır. 

Orta öğretimde öğretmen - öğrenci oranı : 
İtalya'da 1 - 8 
İsveç'de 1 - 1 1 
İngiltere'de 1 - 16 
Yunanistan'da 1 - 30 dur. 

Halen liselerde 2 050 öğretmen mevcuttur. 
İhtiyaç olarak daha 4 350 öğretmen açığı var. 
Ortaokullarda da 9 000 mevcuda karşılık daha 
10 Ö00 öğretmene ihtiyaç var. 

Ayrıca 543 ortaokuldan 150 inde çitf öğretim 
yapılmakta ve bütün ortaokullarımızın, 

35 inde 1 öğretmen 
(j)5 inde 2 öğretmen 

105 inde 3 öğretmen 
90 ında 4 öğretmen bulunmaktadır. 

Buraya kadar incelediğimiz eğitim sistemimi
zin bugünkü durumunda orta öğrenim bakımın
dan çıkarılacak sonuçları kısaca sıralarsak; 

1. İlkokul çağındaki nüfusun 3/4, orta okul 
çağındaki nüfusun 1/5 ve lise çağındaki nüfusun 
1/10 dan azı eğitim görebilmektedir. 

4 . 9 . 1963 O : 1 
2. öğretim sistemimizde orta öğrenimin I ve 

II nci devresinde ve bilhassa yüksek öğrenim için 
kabiliyetlere göre bir ayırma yoktur. 

3. Eğitim sistemimiz köy - kasaba - şehir ola
rak bütün kabiliyetlere ve gençlere fırsat eşitliği 
verememektedir. 

4. Eğitim sistemimiz teknik gelişmeyi sağ
lamak bakımından da son derece kifayetsizdir. 
Halbuki sosyal ve ekonomik kalkınmamız bilhassa 
çok sayıda teknik personel yetiştirilmesine bağlı 
olacaktır. 

5. Ayrıca orta öğrenimde öğrenci - öğretmen 
ve öğrenci - dershane sayısı oranlarındaki bozuk
luk öğreminin verimini düşürmektedir. 

Şimdi de gelecekte millî eğitim konusunda 
karşılaşacağımız güçlükleri sıralıyalım. Bu güç
lükleri iki ana faktörün etkisi altında görmek 
mümkündür. 

1. Nüfus artışının eğitim üzerinde adedi zor
laması. 

2. Sosyal ve ekonomik gelişme. Nüfus hare
ketleri, sanayileşme ve şehirleştirmenin yapacağı 
etkiler. 

Memleketimizi gelecek için hızlı kalkınma 
zorunluğu karşısında bırakan baş mesele nüfus 
artışıdır. Daha yakm günlere kadar nüfusu
muzun artış hızını milletçe 'büyük bahtiyar
lık içerisinde karşılıyorduk. Sosyal ve ekono
mik problemlerin tümüne daha geniş açıdan 
bakılmağa başlandığı 1960 yılından sonra nü
fusumuzun hızlı artışı ilk defa olarak düşündü
rücü fair mahiyet almaya başlamıştır. 1974 yı
lında Türkiye nüfusunun 42 milyon, 1985 yılın
da da 56 milyon olacağını her halde artık foil-
nıiyemmiz kalmadı. 222 sayılı Kanunla hızlan
dırılan ilk öğretim seferberliği ve Anayasanın 
hükümetlere yüklediği mecburiyetler netice
sinde, belki çok küçük iskân mahalleri hariç 
8 -10 yıl sonra ilkdkul çağında 'bulunup da öğ
renime devam edemiyen kimse kalmıyacaktır. 
Nüfus artışı ile birlekte ele alınca önümüzdeki 
senelerde ilkokullardan mezun olanların sayı
sında şu yükselişi göreceğiz. 
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İlkokuldan mezun Üst okula devam Üst okula devam 

sayısı eğilimi edeceklerin sayısı 

1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1963 
1965 
1967 
1970 
1972 

70 000 
124 000 
172 000 
188 000 
283 000 
360 000 
540 000 
750 000 
900 000 

1. 100 000 

% 78 
% 30 
% 22 
% 37 
•% 44 
% 43,4 aynı ( 5" 

44 000 
36 000' 
36 000 
66 000 
117 000 
.158 000 
230 000 
325 000 
380 000 
475 000 

Nüfus artışının 1972 yılma kadar eğitim 
problemlerimiz üzerine yapacağı bu adedî zor
lamayı gördükten sonra şimdi sosyal ve ekono
mik gelişme, nüfus hareketleri, sanayileşme ve 
şehirleşmenin yapacağı etkiye de kısaca temas 
edelim. Bu son faktör yani nüfus hareketleri, 
sanayileşme ve şehirleşmeden ileri gelen sosyal 
ve ekonomik gelişme gelecekte büyük şehirlerin 
daha da büyümesi, küçük şehirlerin büyük şehir
ler haline gelmesi gibi çok önemli sonuçlar do
ğuracaktır. 1975 te Adana, Konya, Eskişehir, 
Kayseri, Bursa ve Gaziantep şehirlerimizi yarım 
milyon civarında, ve diğer bir kısmını da yüz-
binin çok üstünde göreceğiz. Nüfusun büyük 
merkezler halinde toplanması sosyal ve ekono
mik gelişme ortaöğretime olan tazyiki son dere
cede artıracaktır. Bu hal yukardaki tabloda bu
gün için ifade edilen % 43,4 ortaokula devam 
eğilimini daha çok artıracak ve eğitim sistemi
mizi yepyeni esaslara göre düzenlemek, onu de
ğil 1950 den önceki mahrekine, yepyeni daha 
rasyonel mahreklere oturtmaya bizi mecbur ede
cektir. 

tşte buraya kadar millî eğitim problemleri
mizin halen ne durumda olduklarını ve gelecek
te karşılaşacağımız başlıca güçlükleri sadece 
ortaöğrenim açısından inceledikten sonra neler 
yapılması lâzımgeldiğini araştıralım. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, İçtüzük, yazılı 
nutukların 20 dakikadan fazla olamıyacağmı 
âmirdir. 20 dakikanızın dolmasına iki dakika 
vardır, dikkatinize arz ederim. Vakıa bu mesele 
mühimdir ve çok enteresan konuşuyorsunuz. Fa
kat İçtüzük hükümlerine uymak mecburiyetinde
yiz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, yazılı metin dışında da konuşuyorum. 
Birkaç dakikanızı rica ederim. (Devam, devam 
sesleri.) 

BAŞKAN — İçtüzüğü hatırlatıyorum. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Arka

daşlar, işte plân fikri sadece eğitim alanında 
gördüğümüz bu azametli tablonun, diğer bütün 
sahalarda da meydana gelerek bunların gelecek
te toplum bünyesinde husule getireceği sosyal 
çalkantılara engel olmak maksadı ile ortaya geti
rilmiştir. Artan nüfus ve Atatürk devrimlerin
den sonra başlıyan fikir ve yaşama hayatımızda
ki sosyal gelişme ile kendi haline terk edilen top
rağın gittikçe verimsizleşmesi ve iktisadi gelişme
nin biribirine paralel olamayışı toplumumuzu 15 
yıl sonra büyük sosyal çal kanmalar ve buhranlar
la karşıkarşıya getirecekti. Plânlı kalkınma top
luma sağlam bünye kazandırarak milletimizi 
buhranlardan koruyacaktır. Bu sebeple kalkın
manın plânlı yapılacağı Anayasa teminatı altına 
alınmıştır. Anayasanın 129 ncu maddesinde: 
«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağ
lanır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevle
ri plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konulma
sında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde göze
tilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak de
ğişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbirler 
özel kanunla düzenlenir.» denmekle toplumumu
zun gelecekte sosyal buhranlarla karşılaşmasına 
sebebolacak keyfî ve beşerî davranışların önüne 
geçilmek istenmiştir. 

Mevcut ve gelişecek olan sosyal ve ekonomik 
durumla mevcut ve geliştirilecek malî imkânların 
ışığı altında hazırlanan birinci 5 Yıllık Kalkınma 
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Plânının 449 : 451 nci sayfalarında kalkınmanın 
toplumsal ve iktisadi amaçlarını gerçekleştirecek 
eğitim hedefleri anlatılmıştır. Bunlardan orta 
öğrenim bakımından çıkaracağımız özetler şun
lardır : 

1. Son hedef olarak 1972 de ilkokul çağın
da bulunan nüfusun % 100 nün eğitimi mümkün 
olacaktır. 1967 de bu seviye % 87 ye çıkarıla
bilecektir. 

2. Buna mukabil 1962 de ortaokul çağında 
bulunan nüfusun % 19,1 oranında eğitim gören 
387 bin kişilik öğrenci sayısı 1963 te değişmiye-
cektir ve 1967 ye kadar her yıl 15 - 25 bin artırı
larak öğrenci sayısı 480 bine ve nisbette % 20 ye 

4 .9 .1962 0 : 1 
kadar ancak artırılabilecektir. 1963 yılında orta
okul seviyesindeki okullara 158 bin öğrenci alı
nacaktır. Ortaokullara girme kapasitesi 140 bin 
olarak doldurulmuştur. Geriye kalanlar öğret
men, ticaret, tarım, sağlık ortaokullarına ve özel 
okullara alınacaktır. İlkokuldan sonra mesleke 
yönetme bahis konusu değildir. Sadece her çeşit 
ortaokula alma vardır. 

3. Lise seviyesinde: 1963 te 156 bin olan öğ
renci sayısı (Lise çağındaki nüfusun % 9,3 tür) 
1967 de 230 bine (bu tarihte lise çağındaki nüfu
sun % 10,8 olacaktır) yükselecektir. Ancak klâ
sik eğitimle meslekî ve teknik öğretimde durum 
şu şekilde olacak ve oranlarında önemli değişik
ler yapılacaktır. 

Seneler 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Lise 

96 000 
96 000 
97 000 
102 000 
107 000 

% 62 
% 57 
% 52 
% 49 
% 47 

Meslekî okullar 

43 000 % 27 
53 000 % 31 
66 000 % 34 
74 000 % 36 
81 000 % 36 

Teknik okullar 

17 000 
20 000 
25 000 
30 000 
42 000 

% 11 
% 12 
% 14 
% 15 
% 18 

Toplam 

156 000 
169 000 
188 000 
206 000 
230 000 

% 100 
% 100 
% 100 
% 100 
% 100 

Böylece orta öğretim çağındaki gençlerin 
büyük bir bölümü teknik ve meslekî eğitime yö
nelecektir. (Sayfa 457 - 458) Halen mevcut lise 
ve lise seviyesindeki meslekî teknik okullara ka
yıt kapasitesi 60 bindir. % 81 üst eğitime girme 
eğilimline göre bu yıl 57 'bin talip olacaktır. Plâ
nın dondurması gereğince bunun ancak 30 bini 
liselere, diğerleri meslekî ve teknik okullara gi
recektir. 

4. i İlkokulların gittikçe artan mezun sayı
sının tümünü orta öğrenime almak, mevcut im
kânlara göre hesaplanıp plânlanan yukardaki 
rakamların muvacehesinde mümkün olamıyaea-
ğmdan; eğitimin her kademesinin toplumun en 
kabiliyetli elemanlarına açık tutulmasını sağ
lamak için yeterlik esasına dyanan seçme usul
leri uygulanacaktır. (Sayfa: 457. d) 

5.: Kabiliyetli fakat imkânlar] sınırlı genç
lerin yetişebilmesi için eğitimin her kademesin
de burs imkânları geniş ölçüde artırılacaktır. 

6. öğretmen yetiştiren kurumların gelişme
lerine öncelik verilecek, bunların sayıları plân
da belirtilen yön ve çapta olacaktır. 

Şimdi de birinci 5 yıllık kalkınma plânı esas
larına göre hazırlanan 1963 yılı programında 
mevcut esaslara temas edelim. 

1. Sayfa 220 de ortaokul ve liselerde 1963 
yılında yeni kayıt sayısı 1961 - 1962 yılının aynı 
olacaktır. Ortaokula giremiyenler 222 sayılı Ka
nuna göre açılacak kurslar ve iş yerindeki çırak
lık kurslarına, liseye giremiyenler ise meslekî ve 
teknik okullara yöneltilecektir. Kayıt talebinin 
1961 - 1962 kayıt seviyesinden yüksek olması 
halinde seçme sınavlarına başvurulacaktır. Seç
me sonunda başaranlardan imkânları elvermiyen-
lere başarı dereceleri ve malî imkânları göz önün
de tutularak bütçe ödeneğine göre burs verile
cektir. 

2. 1961 - 1962 kayıt seviyesine ek olarak; 
Erkek sanat enstitülerine en az 1 300 
Bölge tarım okullarına 550 
Sağlık okullarına 3 000 
Yeni kayıt yapılacaktır. 
3. — Ticaret okullarında, kız teknik orta öğ

renimde seviye 1962 nin aynı kalacaktır. 
4. İlik öğr*elttme<n dkufl'ların-a geçien yıllara na

zaran 2 700 öğrenci fazla kayıt edecektir. Eği
tim enstitülerine de fazladan 700 öğrenci, erkek 
teknik öğretmen okullarına fazladan 500 öğren
ci alınacaktır. 

Bütün bu açıklamalardan sonra varılan so
nuç şudur ki, bugün Millî Eğitim Bakanlığında 
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yenilikler diye basma ve halk oyuna akseden 
veya aksettirilen sözler ve davranışların aslında 
yenilik diye bir hususla asla alâkası yoktur. 
Bunlar Anayasanın 41 ve 129 neu maddeleri uya
rınca yapılan ve yasama organlarınca onaylanan 
kalkınma plânlarında öngörülen hususların, uy
gulama dolayısiyle yeniden ifadesinden başka 
bir şey değildir. Bu sözler ve davranışlar Ana
yasanın, Beş Yıllık Kalkınma Plânının Devletin 
temel ilkelerinin ve Atatürkçülüğün icapların
dan başka bir şey değildir. Muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne nasıl çıkılacaktır? Bilim ve 
gerçeğin ışığı dışında yol gösterecek bir dehayı 
henüz tarih kaydetmemiştir. îskolastik düşünce 
tarzı, muvazenesiz heyecanlar ve şarkvari göste
rişlerle muasır medeniyet seviyesinin üstüne çık 
mak mümkün değildir. 

Bu önemli konuyu şu iktidar partisinin ve
ya şu muhalefet partisinin politikasını beğen
mek veya yermek gibi bir hava içerisinde asla 
kabul etmiyeceğiz. Biz sadece Millî Eğitim Ba
kanı Saym İbrahim öktemin şahsında Atatürk
çü cepheyi selâmlıyoruz. İfade ettiler ve tenkid-
lerini bunun tatbikatına daha ziyade yönelttiler. 
Bundan dolayı önerge sahiplerine teşekkür ede
rim. 

Uğraştığı problemlerin niteliği ve içinde bu
lunduğu güçlüklerden ötürü, süreli yermelere 
ve hattâ sataşmalara hedef olan Bakanlığı itham 
etmek eğiliminden ırak olarak konuyu ele al
mak niyetindeyim. 

Tabloyu hislerle bezeyerek dinleyicileri ve 
sizi ağlatacak:- şekilde lâf etmek mümkündür. 
Buna millî eğitim konusu çok müsaittir. Esasen 
böyle yermelere de hedef olmuştur. 

Sonra bir hususa bilhassa itina etmeye çalı
şacağım: Bakanlığın içine bir analiz yaparak 
Bakanı Bakanlıktan ayırarak görüşüme uygun 
gelenleri destekleyip, uygun gelmiyenleri de 
karşıya almak suretiyle bir tenkid yapmaya he
vesim de yoktur. Çünlkü esasen yasama organı
nın kanaatimce böyle bir tenkidi yapması görev
lerinden değildir. Benden önce ileri sürülen bâ
zı tenkidlerin yanlış bilgi ve yorumların etkileri 
altında bulunduğu kanısı ile konu üzerinde et
kisi olan faktörler ve karşılaşılan güçlükleri de 
hesaba katarak Bakanlığın uygulamasını eleştir
mek gerektiği kanısındayım. Tüm olarak değil, 
biraz bu meselelerin birbiriyle olan ilişkilerini 
nazara alarak. Bakanla görevi devraldığı ilk 
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günlerde yaptığım ve bâzı olumsuz yankılardan 
sonra da tekrarladığım görüşmelerde umut kuv
vetlendirici kanılar edindim. Bakanlığın yetki
lileriyle de görüştüğüm zaman bu kanılarım kuv
vetlenmişti. Kendi sözleriyle basında ve ilgili 
bâzı çevrelerde uyanan tepkiler arasında hiçbir 
bağlantı görmediğim için bir talihsizliğe uğru
yor kanısında olduğum Bakanlığa Sayın Ege'
nin ifade ettiği gibi yardımcı olmamız gerekir 
kanısındayım. Bu genel anlayış ve türlü belirti
lerine tanık olduğumuz bugünkü ortamda konu 
hakkındaki görüşlerimi geniş bir çerçeve içindr-
ve temel nedenlerle amaçlara değinerek belirt 
meye çalışacağım. 

Saym arkadaşlarım; görüşme konumuz olan 
mevzuun otuz yıllık bir geçmişi vardır. Ata
türk devrinde dahi teknik öğrenime yönelmekle 
onun karşısında ki, gönişler dahi çatışmıştır 
ve çok eski bir tarihi vardır-. Fakat her defa
sında teknik öğrenime yönelmeyi savunanlar 
yenilmiştir. Yeniklikten sonra da teknik öğre
nim e yönenilmelidir tezi savunulmaya devam et
miştir. Millî Birlik Komitesi bu yönelmeyi 
Hükümete bir direktif olarak verip gereken ha
zırlıkların yapılmasını istemişti. Konu böylece 
Devlet politikasının belirli bir kısmı olarak 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Nihayet Kal
kınma Plânına girecek hugün bir kanun nite
liği kazanmış bulunmaktadır. Uygulanması da 
Sayın Öktmı'in devresine Taslamaktadır. Ben 
bu yönden Bakan ve erkânını tebrik etmeyi de 
vazife sayarım. Bu cidden eğitimde bir dönüm 
noktasıdır. Her dönüm noktasında karşılaşı
lan tepkiler gibi bugün de bakanlığın birçok 
tepkilerle karşılaşması mukadderdir. Bunu ba
kanlık göğüsbmeye hazır olmalıdır. Ancak 
bu yönü benimsiyenlerin de desteği daima ba
kanlıkla beraber olacağı için başarı şansınm-
da kuvvetli olacağına dair ümidimi belirtmek 
isterim. Prensibimde görüş birliği ettiğimiz 
unsurunu, şu veya -bu gerekçe ila geçiktir-
metken ziyade uygulamanın nasıl yapılacağı 
unsurunu 'araştırmalıyız. Okulların hali, millî 
eğitimin güçlükleri bizleri alıkoyamaz. 

Sanayi okullarının durumundan bahsedildi. 
Cidden hu çok fena; peki, sanayi okullarının 
durumu fana da, diğsr okulların durumu iyi 
mi? Bir, iki misal arz edeyim. İmam - hatip 
okulları ile, ortaokullardan bâzı örnsk vereyim; 
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ben imam hatip okullarını gördüğüm zaman Tür
kiye'de bu şekilde, bu derece de Ühmal edilmiş 
müesseseler bulunduğunu - itiraf edeyim ki - bil
miyordum. öğretmeni yok, kütüphanesi yok, 
kitapları dahi eksik; sonra pedagojik formas
yonu olmıyan sorumsuz derneklerin idaresin
de. Ijısan hayret ediyor; acaba Devlet yok 
mı? Sonra çocuk çıkıyor, tenkid ediliyor; 
bilmiyorsun, öğrenmiyorsun. Kabahat kimde? 
Devlette, Devleti yönetenlerde. îşte bu bakım-

: dan yalnız -onlar değil öbürleri de ihaml edil
miş, sonra ortaokullar; misal olarak size bir 
ortaokul vereyim, d*aha geçen ay ziyaret et
tim. Sürmene Ortokulu; bölgecilik yapmıyorum, 
okulu anlatacağım. Ufak bir ev kadar bir 
okul. Normal bir misafir kabul edilecek s"a-
lon içinde, «kaç öğrenci okuyor» dedim, 80 
dediler, iki kat düşündüm olmuyor; üç kat 
düşündüm olmuyor. Bunları nasıl birbiri üze
rine korlar da burmaya sığdırırlar diye bir türlü 
hesabedemedim. Bu acaip ambalaj içinde çocuk
lar günde ikili üçlü eğitim yaparak devam edi
yor. Bu çocuk ne öğrenir? öğretmen, müdür 
hepsi bir odada oturuyorlar. Üç odalı, dört 
odalı bir ev, beş yüze yakın Öğrenciye ortaokul 
oluyor. Onlar da; yani ortaokullar çok mu iyi? 
Sonra bu kusurlar Balkanın, bakanlık erkânının 
değil, uzun yılların sonucudur. Türlü baskılar 
ve yanlış görüşlerle yürütülen ve halen millî 
eğitim edebiyatına geçmiş bulunan bir müdür, 
bir mühür politikasının acı sonuçları. Gerçek
ten bunun sonuçları yüksek öğrenime yeter
siz öğrenci gönderiyor. Yüksek öğrenim de
ğerini düşürüyor. Sonra öğrencide ciddiyet 
kalmıyor. Böyle talebede ciddiyet kalır mı? 
Müdürü, öğretmeni böyle; talebe amablâj ha
linde okuyor. Sonra buradan çıkacak olan ço
cuklar Devlet otoritesi nedir; öğretimde cid
diyet nedir, Devlet idaresinde ciddiyet nedir; 
bir fikir -edinecek; edinemez. Sonra okul kav
ramana beslenen 'saygıyı zedeliyor, prestejani 
zedeliyor, tmam - hatip okulu böyle fcdam 
yetiştirdi. Ne kabahati var. isim ve tabelâdan 
ibaret okul isimsiz bir derneğin emrinde idare 
ediliyor. Derneğe müteşekkiriz, yardım etmiş. 
Ama Devlet nerede, işte bu bakımdan biz 
böyle bir durum içinde bulunduğumuz için 
diğer taraftan da öğrenci aikım müthiş; imkân
lar yok, teknik öğrenime yönelme zarureti 
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de ortada, Şimdi tablomuz bu. Politikada biı* 
seçişler mesleki ve alanı olduğuna göre he yap
malıyız; esas mesele bu. Böyle devam etsin 
mi bu? Allah göstermesin; eğitimde tedrici bir 
intihar. Genel liselere akını teşvik edelim. 
Daha kötü, dünyanın gittiğinin tersi bu. O 
halde netice teknik Öğrenime mümkün olduğu 
kadar önem verme'k. 

Bu karar üzerinde biraz durmak isterim. 
Bu çok ciddi Wir barandır ve TürMlye uçan de 

önlemlidir. Evvelâ <bu ikarıarı başarı ile uygula-
ımaJk Ibizilm için bir 'kader, sorunum çözümünü 
bulma yolunun başlangıcıdır. Türkiye dkonomik 
kallkınırna ve sosyal standarttı yükseltime zorun
dadır. Heviesiind'e deği, corumdadır. Bu kesin 
Ibir zorunlulk hailini almıştır. Bu .günlün dünya
sında tamik olduğumuz gellişmeleriiın yönü ulum
lar arasındaki durumuıınuz ve dünya genıel poli
tikasının gelişimi ibu zorunluluğu bir kat daha 
:antınıraaikltadır. Gerçeklten dünyadaki gelişmele
rin teknik .alandalki (hızı teknik eiıeman ilhıt'ilyacını 
geometrik oranda artırmaktadır. Bir ulusun, 
uluslar anası değeri ve önemi buıgün her maman
dan ziyade ekonomik gücü liie teknik yeterliğine 
dayaınımakitadiT. Diğer taraftan dünya poüitüfea-
smım ,geli§l:lminü yakından iızlîyen herkes Türki
ye'nin uzak olamıyaın bir ıgeleeekte ekonomik 
güçlüklerini kendi imkân ve kaynaklariyle karşı-
laimayı sağlamasının Ibayati önem kazandığı kanı
sına kolayca ulaşır. Evet, .artarak «üre gelen ulus
lararası ekonomik ve 'politik yarışma ve tanık ol
duğumuz gelişmeler yabaıncı kaynatklara bağlı 
kalmanın geleceğimize yeter ibiır güven sağhya-
anıyacağım açıkça Ibuıgün göstermektedir. Bu 
alanda halen mevcut Ibelirtlilerkt izler1! yeter de
recede uyarmış öllmıası gerekiiır. Bundan evvel 
Ekonomik yandrmlaırı cömertçe yapan devletler 
yapamaz durulma gelmektedirler. Ekonomik ve 
politik yarışma bunu çok güçleştirmiştir. Ame 
ılilka bile büyük yardımlarla yaptığı yardımı bu
gün çok küçük rakamlara indirmesine rağmen 
karşılaştığı tepki büyük olmaktadır. Durum bıı 
iken, yani eğitiilm tdknıilk alana yönelmiş, uluslar 
arası önemde tekniğin rolü ön plâna geçmiş ve 
ıgeleceğe ait projeksiyonumuz ancak Ikendi tek-
dik elemanlarımıza dayanan ıhızlı biır kalfcınma-
yı gerçekleştirerek ihtiyaçlarımız çok mühim bir 
kusmıını kendilinizin karışıılaması genektliğinJi gös 
tehirken bu gidişin tensü bir politika Devlet yö 
netilmini şakaya akmak olur. Konuyu bir de 
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plân yönıüniden ineeMıyelim. Bumu (söylemeden. 
evvel şu foelıimeiyi 'kuıllaııımıalk ıMerilm İki; Türkiye 
ıbir dkıo/nomilk meydan (savaşı veriınek durumîunda-
dır. Evelt, bunu vereM'dr. Sayın İskender Cenap 
Eıge konuşmasında Ibir cümle kullandı; çolk be
ğendim, tekrar ediylorum. El "biriliği yaptığımız 
ıtakdir'die, yan yana oılduğulmuz takdirde, 'kar
gı karşıya ölmadığıımız .talkdi-rde başarı şansıınıız 
Ibüıyülktlür dediler. Bunum güzel örneğini tarih
ten bir misâl vererdk (geçeceğim. Birbirimizle 
karşı karşıya geldiğimiz zaman uşaklarımıza - af
federsiniz - Balkan Hariblhde yenildik. Birlik ol-
ıduğumuz zaman dünyanun en büyük ordularına 
ve donanım alarm a galip geldik. O halde el ele 
vererek yan yana bu millî dâvaları çözımek du
rumundayız. Plâna ibatkftığumrz zamdan plânın 
441 ile 44-2 ne i sayfalarında teknik eğitime ve
rilmesi gereken önemi açıkça ibeilirltimiiş ve bu 
'konuda gere'ken tedbirleri de öngörmüştür: 
Yüksek Meclislerin onaylarından geçerek kanun 
niteliğini kazanan plânda - :ben /bu tâlbiri bilerek 
kullanacağım - önlgörülen tedbirleri ve düzen
leri niçin uy'gulaımıyorsun diye 'bir soruyu hiç-
tbirimizin Hükümete yöneltrndk iıstemeisi elbette 
•düşünülemez. Alman tedbirlerin isabet ve ye
terlik derecesi teknik öğrenim kurumlarında 
noksanların tamamlanması bu alana karşı mev
cut isteksizliğin giderilmesi, plânın öngördüğü 
teknik kadronun nasıl doldurulacağı hususun
da bir genel görüşme olsaydı çok yerinde olur
du. Devlet sorumluluğumuza ve özlemini duy
duğumuz toplum düzenini gerçekleştimııe iste
ğimize en yaraşan davranışta; 'bu olurdu. Hiç 
!bir amaca Ihizmet etmiyen ve her 'hangi bir al
ternatif temin etmiyen teklifler Sayını Ege'nin 
ifade ettiği gibi bakanlığın kanşıısmda değil ya-
ınında ve elele vererelk 'bu yurt sorumluluğunu 
çözme isteğimizle (bağdaştırıl amaz. Bu şekilde 
'belirtmeye çalıştığım ortak tutum Bakanlığın 
'kararını daha iyice incelememizi gerektiril1. 
'Gerçekten cesaretle alınmış ve alınması da 
yurt yararına olan bir kararla karşı karşıyayız. 
Kararsızlığı daima yerdiğimiz için, cesaretle 
alınmış kararları da. alkışlamamız gerekir. Ka
rar alamıyorsun, kararsızdın diye itham eder
ken alınmış kararları da desteklem'p'k her halde 
vazifemiz olur. 

Teknik öğrenimdeki aksaklıkları giderme 
(hususundaki temennilerimi sonraya bırakarak 
şunu ifade etmeliyim ki, alınan tedbirler'bir iki 
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teferruatla uygulama hataları harieolmak üzere 
pek de yerilmeye lâyık değildir. Şimdi mesele 
bunun nasıl uygulanabilineeeğidir. Demokratik 
metotlarla hukuk devleti sistemini zorlamadan 
ve sosyal huzursuzluklar yaratmadan bu karar 
nasıl yürütülecektir. Esas mesele budur. Bakan
lık bu meslek yönetiminde bir kıstas tesbiti için 
testi kullanmış. Efendim, test olmaz. Elbette 
yönetmede bir metot kullanılacak. Dünyada en 
muteber metot meslek öğretiminde budur. Çağ
daş memleketler bunu uygulamaktadır. Meselâ, 
Sayın Demir dediler ki ; anaya babaya neslek 
seçiminde ve yeterliğin tesbitinde testler yeter 
bir bilgi verir. Mesele yok, ona veriyorsa uz
man olan öğretmene daha iyi bir sonuç verir. 
Binaenaleyh, zannederim ki, Sayın Demir de 
Bakanlıkla aynı görüşü savunuyorlar. Teste ve 
alman diğer tedbirlerde kusur olmaz mı? So
rum, kusursuz metot bulmak değildir. Kusur
suz metot icadedilmiş değildir. Allah'ın bile 
yaptıklarına kusur bulan insanda her hangi bir 
kusuru bütünü ile beğendirmek mümkün değil
dir. Mesele metotlar içinde en iyisi hangisi ise 
onu seçmektir. Kanaatimce en iyisi test metodu 
olduğu için bunu kullanmak istiyor. Sonra ha
zan öyle bir tablo çiziliyor ki, insan derhal şa
şırıyor. Bir misal vereyim müsaade edeneniz. 
Bir kumandanı diğer bir kumandan imtihan 
yapmak ister; efendim şuradan bir tabur ge
lirse ne yaparsın. Şunu kullanırım. Buradan 
bir tabur gelirse ne yaparsın, bunu kullanırım. 
E; buradan bir tabur gelirse; ona da bunu kul
lanırım. Paraşütçü inerse; tabur kumandanı ya
tar, muavine kumandayı sen al der. Şimdi ba
kıyoruz; bizim Bakanlığa öyle geliyor ki, ne al
dıysa yanlış, ne alacaksa yanlış, kafasının için
dekiler yanlış. Eee Bakanlık ne yapacak. Bina
enaleyh, tablo bu kadar güç olunca bunu uygu
lamak da gayet güç. oluyor; elbette. Bunun için 
müsaade ederseniz biraz daha objektif kıstas
larla görüşlerimi arz edeceğim. Meselâ, bir ko
nu daha benim edindiğim bilgilere uymuyor. 
Köylü çocuklara duyulan şefkat buradan ifade 
edildi. Ben de birkaç düzine yeğeni köy oku
lunda bulunan bir arkadaşınız olarak İlişle
rime hakikaten bu dokunurdu. Fakat baktım 
ki, Bakanlık benden daha müşfikmiş bu işte. 
Bâzı özel tedbirler almış. Bunu da elde etmiş. 
Zannedersem Bakana düşer bu, o bunu açıklı-
yabilir. Bende böyle hissîleşmedim; çocukların 



C. Senatosu B : 1 
kaderinden pek endişelenmedim. Anayasaya ay
kırıdır da, dendi. Müsaadenizle ben aykırılığını 
göremedim. Gerçekten Anayasanın iki madde
sini okuyalım. 

«Madde 50. : Halkın öğrenim ve eğitim ih
tiyaçlarım sağlama Devletin en başta gelen 
ödevlerindendir.» 

Daha bunun gibi öğrenim için birçok iyi iş
ler sayıyor. Fakat 53 ncü maddede, «Devlet, bu 
bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara 
ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile 
malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine 
getirir.» diyerek bir sınırlama koymuştur. Şim
di Devlet mevcut eğitim eksikliklerini bir anda 
giderme imkânına malik olmadığı gerçeği kar
şısında tedbir düşünüyor. Bulduğu tedbirde 
test, sınav gibi bir j^öneltme aracı temin et
mektir. Bunlar da her yerde uygulanan tedbir
lerdir. Şimdi görülüyor ki, sınavın aleyhinde 
bulunmaya imkân yok, üniversite de yapıyor. 
Sınav zaten Türkiye'de kalkamaz ki ; daima 
mevcudolacaktır. Bu imkânlardan mahsustan 
birisini kullanıyor. Fırsat eşitliği : Fırsat eşit
liği tesbit edilecek kıstastır. Kıstas bunu sağlı-
yacak; objektif kıstas. Efendim, bu okul iyi 
yapar, öbür okul fena yapar. Hangisini yapar
sanız birisi iyi yapar, öbürü fena yapar. Bunu 
hiçbir yerde tesbit etmeye imkân yok. Madem 
insanoğludur bu işi yapan, insanoğlunun ze
kâsına^ kabiliyetine, bağlı olacaktır. Plânda orta 
ve liselere giremiyerilerin teknik öğretime yönel
tilmesi söyleniyor. Bu kabiliyetsizleri yöneltme 
anlamına gelmez. Bakanlığın da genelgesinde 
yazıyor, ifade ediyor ve ben bakanlıkta bu husus 
hakkındaki görüşü not aldım. Açıkça imtihan
lar teorik kabiliyetle tatbiki kabiliyetleri ayıran 
testlerle oluyor. Teorik olan genel alana, gider, 
tatbiki kabiliyeti olan öbür alana gider. Zaten 
testlerin de amacı budur. Testin birisinde çok 
yüksek numara alan bir kimse diğerinde hiç nu
mara almaz, bu şahıs kabiliyetsiz değildir. O 
alandaki kabiliyeti öbürüne üstündür. Yalnız 
Bakanlığın genelgesinde bir noktayı ben de hiç 
beğenmedim. Her kapıyı çalana kapı açık gibi 
bir görüş var; yahut tamimde böyle bir şey var. 
Başka hiçbir yere giremiyenler teknik okullara 
tahditsiz girsinler diye bir tabir var. Bu bence 
iyi anlaşılmamış, aksi halde yeniden gözden geçi
rilmesi lâzım. Bunun psikolojik tepkisini de 
arkadaşlarım belirtti. Gayet kötü olur. Demek 
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başka hiçbir işte muvaffak olamayan bizim okul-

î lara geliyor ve bunu Bakanlık bir politika olarak 
kabul etmiştir diye cidden psikolojik bir depras-
yon yaratabilir. Teknik öğretimin sayın müste
şarı dâhil konuştuğum bütün ilgililerininde öz
lemini temsil eden bu eğitimi sağlam prensip
lere bağlama amaçlarını belirtme, oturmuş bir 
düzen kurma, bu alanda çağdaş memleketlerinki-
ne benzer arştırma büroları kurarak ne, nasıl,ne 
zaman ve ne miktar sorularına inandırıcı ve gü
ven verici cevap veren bir eğitim politikasının ge
rektiği dokümantasyonu tamamlıyarak uygulama 
alanına koymasını yürekten temenni ederim. Ba
kanlığın diğer genel müsteşarlık temsilcileriyle 
yaptığım konuşmada onlar dahi bu görüşü ay
nen benimsediklerine göre Millî Eğitim Bakanlığı 
yetkilileri ve görevlileri bu prensibi kabul etmiş 
bulunuyorlar. Gerçekleşmesini temenni ederim. 

Sayın arkadaşlarım; başladığı günden bugüne 
kadar birçok iyi fikirlerin açıklandığı bu genel 
görüşme hakkındaki görüşlerimi dört maddede 
özetliyeeeğim. Artık millî eğitim alanın da Tan-
zimattan beri süre gelen batıyı en az bir safha 
arkadan takip etmek geleneğini İkinci Cumüıuri-
yette bırakmamız inşallah nasip olur. Çünkü her 
defasında Batiden aldığımız eğitim sistemini biz 
uygulamada gelişme alanına gelmeden Batı sis
temi 'değiştirip yeni sisteme gidiyor. Biz o sis
teminde tatbikatçısı olamadığımız için o sistemi 
bozmuşuz, yeni bir sistemi batı almış, onu alayım 
derken yeni bir sisteme gitmiş, daima bizde he
men arkasından batıyı izlemişiz. İnşallah bu ge
lenek artık bundan sonra terk edilir. 

Arz edeceğim noktalardan birincisi; kaliteli 
eleman yetiştirecek imkânlar hazırlanmadıkça 
okul açma huyunu bırakmak suretiyle bir müdür 
bir mühür politikasının millî eğitimimizde bir 
kez daha horlatılmamasıdır. 

İkincisi, karşılaşacağımız bölgesel veya diğer 
çeşit baskılara karşı yurt, koşul, gerçek ve ihti
yaçlarını halka iyice anlatarak olgun ve olumlu 
bir Devlet politikasının savunucusu olmanın or
taklaşa benimsenmesi ıbütün politikacıların zail
in mca itibar göstermesi gereken bir ikledir. Çok 
acıklı durumda bulunan birçok okulumuzun ih
tiyaçlarını tamamlıyarak yüksek öğrenime daha 
yeterli öğrenci yetiştirilmesini sağlamak. 

Son teklifim; Hükümetin bütün imkânlariy-
le teknik öğrenimi geliştirmesi ve her ele geçen 
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fırsat ve imkândan teknik öğrenimden de nasıl 
yararlanabilirim düşüncesi Millî Eğitim Bakan
lığının ana kaygularından biri olmalıdır. Tek
nik okullara olan isteksizlik giderilmez okulların 
eksiklikleri tamamlanmaz, çıkanlara güven ve
recek bir gelecek sağlanmazsa ve hele " böyle 
bir politikayı toplum olarak benimseyemezsek bu 
temennilerim Hayt Parkta söylenmiş lâflardan 
fazla önem taşımaz. Cesaretle karar alabilen 
(Balkan ve »onu destekliyen bakanlık erkânının 
bu temennilerini gerçekleştirebileceğini umarım. 
Esasen beş yıllık plânın öngördüğü hızlı kalkın
ma ve amaç güttüğü toplum düzeni ancak böy
le millî eğitim politikası sayesinde gerçekleşebi
lir, kanısındayım. Otuz yıllık mücadeleye veril
mek istenen yön bakımından yurt için hayırlı 
olmasını temenni ettiğim karar ve tedbirlerin 
uygulanmasında başta Sayın Bakan ve bakanlık 
erkânı olmak üzere bütün millî eğitim teşkilâtı
na başarı dileklerimi sunar sizleri de saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Çok 

değerli senatör arkadaşlarım; konu önemlidir. 
Bu sebeple enikonu konuşulmasında fayda var
dır. Ben konuyu, izin verirseniz, başlıca pren
sipleri bakımından ele alacağım. 

Konuyu prensipleri bakımından ortaya koy
mazsak uygulama cihetlerinde birleşmemiz, mu
tabık kalmamız güç olur, kanaatindeyim. Konu 
gündelik ihtiyaçtan doğmuş bir değişiklik ko
nusu değildir, arkadaşlar; bir sistem değişikliği
dir ve geniş bir tarihi gelişmeden doğma bir 
sistem değişikliğidir. Sade bizini memleketimiz
de değil, dünya maarifinin bir gelişmesinden do
ğan bir sistem değişikliğidir. 

Zannederim bütçe konuşmaları sırasında 
dünya maarifinin yöneldiği yeni istikametlerden 
bahsetmiştim. Bugünkü maarifin gelişmesinde 
hareket noktalarını tesbite çalıştım. Bugün, 20 
nci yüzyılın 2 nci yarısında maarif, eğitim, bir 
hayli yön değiştirmiştir. Geçen yüz yılın mü
kemmel adam yetiştirmek prensibi yerine, işe 
yarar adam yetiştirmek prensibi kaim olmuş
tur. 

Bu sebeple de öğretim metotları, eğitim me
totları değiştirilmiştir. Daha çok iş terbiyesine 
dayanan metotlar uygulanıyor. Bizim memleke
timizde de bunlar denenmiştir. Köy enstitülerin-
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de denediğimiz iş terbiyesi metotları, maalesef 
köy enstitülerimizle birlikte yıkılmış gitmiştir. 
Yani bâzı yenilikler, denendi. Ama, görüyoruz 
ki, maarifimiz bunları tutamıyor, devam ettire-
miyor. 

Fakat bunlar öyle zorlayıcı şeylerdir ki, dö
nüp dolaşıp gene bunlara başvurmak zorunda 
kalacağız. 

Bugünkü modern maarifin gittiği yollardan 
biri de meslekî öğretim yoludur. Geçen yüzyılda 
Avrupa'da ilköğretimle iktifa ediliyordu. Şimdi 
artık ilköğretim, temel öğretim adını alıyor ve 
onun üzerine bir meslekî öğretimin bina edil
mesi lâzımgekliği bütün dünyada kabul ediliyor. 

Çok defalar şikâyet ediyoruz, köylümüzü 
okutuyoruz, ama köylümüzde beklenen kalkın
mayı göremiyoruz. Ona yalnız temel öğretimi 
veriyoruz, fakat meslekî öğretim vermiyoruz. 
Onun için kalkınmaya yardımcı olacak bilgilerle 
onları teçhk etmiyoruz. 

Bugünkü dünya maarifi meslekî öğretimi bü
tün memleket çocukları ölçüsünde yaymaktadır. 
Her vatandaş bir meslekî öğrenim almalıdır, 
prensibi kabul edilmektedir. 

Bizde bu meslekî öğretim ve teknik öğretim 
tâbirleri karıştırılıyor; aslında teknik öğretim, 
meslekî öğretimin bir parçasıdır. Meslekî öğre
tim deyimi, aylıklı görevlere hazırlanan bir öğ
retim mânasında kullanılıyor. Şimdi bizde as
lında meslekî öğretim bütün geçim yollarına şâ
mil olmak üzere kullanılmalıdır. 

3 ncü nokta; plânlı eğitim : Dünya maarifte 
plânlı bir eğitime doğru gidiyor. Liberal sistem
den uzaklaşıyor. Plân, bir memleketin iş haya
tına, ihtiyaçlarına göre, meslek adamı yetiştir
mektedir. Gene dünya maarifinin vardığı bir 
nokta vardır. O da şudur; 4 ncü nokta meslekî 
Öğretimde bir hiyerarşi vardır. Orta dereceli 
meslekî öğretim, yüksek meslekî öğretim vardır. 
Meslekî öğretimin hangi şubelerinde kaç kişi 
yüksek dereceli meslekî öğretim görecektir. Ya
ni kim üniversiteye girecektir? Bu meseleyi de 
dünya maarifi umumi olarak halletme yolunda
dır. 

Bütün memleket çocukları meslekî öğretim 
görecektir. Ama, kabiliyeti ölçüsünde yüksek 
kabiliyetli çocuklar, yüksek dereceli meslekî öğ
retime hazırlanacaktır. Bu yola giden tahsil ise 
klâsik lise tahsilidir. Bu itibarla, bütün yüksek 
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kabiliyetli çocuklar liseye alınacaktır. Geri ka
lan orta dereceli meslekî tahsil görecektir. 

Bu esaslar bir maarif sistemi, yeni bir öğre
tim sistemi meydana getirmiştir. Avrupa'nın bir
çok memleketlerinde bu sistem tatbik edilmekte
dir. 

Arkadaşlar, bu sistem değişikliği, maarifte
ki bu sistem değişikliği, maarifin kendi bünye
sinden gelen bir değişiklik değildir. Bu cemiye
tin içindeki derin bir değişiklikten doğmaktadır. 
İnsanlığın dünya görüşü değişmiştir. Bu son 
yüz yıl içerisinde insanlığın dünya görüşüne uy
gun bir maarif sistemi de hâkim olmaya başla
mıştır. 

O değişiklik de nedir? tnsan hakları prensip
leri, sosyal eşitlik, sosyal güvenlik prensipleri, 
nihayet fırsat eşitliği prensipleri bütün dünya
ya hâkim olmaktadır. Buna paralel olarak maa
rifin de hedefleri ve sistemi değişiyor. 

Onun için bizim bugün gitmek zorunda bu
lunduğumuz istikamet, aslında zaruri istikamet-
dir, tek yöndür, mecburi istikamettir. Dünyanın 
gittiği bu istikamete biz de gitmekteyiz. 

Hem insan hakları beyannamesine imza ko- I 
yalım, hem de efendim, birtakım imtiyazlara 
göre öğretim yapalım memleketde. Bu olmaz. 
Hem sosyal adalet prensiplerini Anayasamıza 
koyalım, hem de diyelim ki, falan falan sınıfın 
çocukları okur, falan falan sınıfın çocukları oku
maz. Bu olmaz. Hem fırsat eşitliğinden bahse
delim, hem de çocuklar arasında farklı fırsatlar 
meydana getirelim. Bu olmaz. 

Onun için maarifin gittiği istikamet bu ana 
fikirler istikametidir. îş böyle olunca, aşağı - yu
karı değişiklikler her memlekette ve bilhassa ileri 
Avrupa memleketlerinde birbirine benzemekte
dir, arkadaşlarım. 

Ben bunu birkaç Avrupa memleketinde ta-
kibettim. özellikle dört sene Londra'da bulun
dum. Londra Üniversitesinde hocalık yaptım. 
2 çocuğum orada uygulanan bu yeni sisteme gö
re okudular. Bu bakımdan, beni biraz da görgü 
şahidi olarak dinliyebilirsiniz. 

Sistemin esası şudur: 6 sınıflık bir ilkokul 
var. Beş yaşında bir çocuğu alıyor, 11 yaşında 
bırakıyor. Bu ilkokulda sınıfta kalma yok. Her 
çocuk fendi kabiliyetine göre âzami derecede 
yetiştirilir. 11 yaşma geldiği zaman, yani 6 ncı 
sınıfı bitirdikten sonra bir jüri önünde imtihan 
edilir. Bu heyet, test usulü deyiniz, imtihan usu- j 
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lü deyiniz, imtihan eder. Bu heyet bu sınıfın 
kaymağını alır. Meselâ 30 - 32 kişilik bir sınıfın 
içinde 8 - 10 kişi seçer ve alır. Kaymağını alır. 

• Doğrusu budur. Bunlar, lise tahsili yapmaya 
müsteit çocuklardır. Geri kalan 20 - 22 kişiyi 
orta dereceli meslekî okullara gönderir. Bu, dev
letin yaptığı seçmedir. 

Bu imtihanlarda yanlışlık olmaz mı? Olur. 
Bunun için de tetbirler alınmıştır. Hocalar yan
lışlık yapar, bu yanlışlığı düzeltmenin çareleri 
de vardır. Bir de bâzı çocuklar 11 yaşından son
ra gelişir. Çocukların gelişme çağları aynı de
ğildir. Bâzıları 11 yaşından daha sonra gelişir. 
îleri sınıflarda bir çocuğun göstereceği kaabili-
yete göre bir taraftan diğer tarafa geçmek için 
kapı açık bırakılmıştır. Çocuğa gadir olmaz. 

Liseye sınıfın kaymağı gider. Devlet alır, bu
nu lisede okutur. Babasının parası varsa o oku
tur, yoksa Devlet hesabına okur. öbür çocuklar 
yine mecburi tahsile tabidir. Muhtelif gayeli 
mekteplerde istidatlarına göre, kısa yoldan mes-
leke hazırlanırlar. 4 sene okurlar, 15 yaşında hep
si bir mesleke hazırlanmış olarak çıkar. 

Sistemin aslı budur ve bu sistem biraz farklı 
şekillerde Avrupa memleketlerinde tatbik edil
mektedir. Şuna işaret edeyim ki, bu sistemin 
aleyhinde her yerde konuşulmaktadır. Bu sistem 
biraz mücadeleli olarak yerleşmektedir. Her mem
lekette bu sistem karşısında itirazlar vardır. Üze
rinde tartışmalar vardır. Ama yeni fikirlere, ye
ni insani fikirlere bundan daha uygun, daha iyi 
bir sistem bulunmuş değildir. Bizim de evvel, 
ahir oraya yönelmemiz zarureti vardır. 

Sistemin içindeki bir özellik de, memleketin 
ihtiyaçlarına göre plânlı yetiştirmeye yönelmiş 
olmasıdır. Memleketin her sınıf meslek sahibin
den muhta »olduğu kadarı yetiştirilmektedir. 
Mektepler, buna göre ayarlanmıştır, buna göre 
düzenlenmiştir. 

Buna göre memleketin yüzde 75 i çiftçi ise ve 
çiftçi olarak kalacaksa, çocuklarımızın yüzde 75 i 
teknik ziraat okullarına gidecektir. Yahut bir 
memleketin yüzde 60 ı sanayici ise, çocukların 
yüzde 60 ı, sanayici yetiştiren kollarda okuyup 
yetişecektir. 

Şimdi, prensip budur arkadaşlar ve dünyanın 
gidişi budur. Ben uygulamadan çok bahsetmiye-
ceğim. Yalnız, şuna kaaniim ki, uygulamanın da 
bâzı prensipleri vardır. O memleketlerde gördü-
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ğüm uygulama prensiplerine riayet edilmesinin 
gerektiğine man tonun . 

Bu prensiplerden birisi teşkilâtça hazırlıklı 
olmaktır. Bir kere tam bir plân yapmak ve teş
kilâtı buna göre hazırlamak gerektir. Bizim mem
leketimizde de meslekî ihtiyaçlara uygun tam bir 
plân yapmak lâzımdır. Bu yapılmamıştır. Yani, 
biz çocuklarımızın yüzde kaçını çiftçi, yüzde ka
çını tezgâhtar, yüzde kaçını daktilograf yetişti
receğiz, bunun bir hesabını yapıp bir plân mey
dana getirmiş değiliz. (Bravo sesleri). Uygula
manın temelinde böyle bir plân gerektir. Meselâ 
Türkiye bugün % 75 çiftçi memleketidir. Tered
dütsüz, okullarımızın, meslekî okullarımızın 
% 75 i de teknik ziraat okulları olacaktır. (Bra
vo sesleri). 

Bilirsiniz, ben bugünkü hızlı sanayileşme gi
dişinin taraftarı değilim, arkadaşlar. Gözü kapa
lı sanayileşmenin muhalifiyim. Bugün bizim 
çiftçi nüfusumuzun nisbeti % 76 kadardır. Ama 
eğer aslı bir hızlı sanayileşme olan bugünkü plân 
yüzde yüz tatbik edilse bile, çiftçi nüfusumuzun 
15 sene sonraki nisbeti % 58 olacaktır. O halde 
plânı aynen kabul ettiğimiz vakit bile, memle
kette meslekî öğretimin yüzde 58 i zirai tekniğe 
yönelmek gerektir. 

öbür yandan bilirsiniz ki, bizim memleketi
mizde zirai teknik okutul mam aktadır. Teknik öğ
retim dediğimiz teşkilâtımız ancak sanayie, tica
rete, bir parça da ev işlerine yönelmiş bulunmak
tadır. Gerçi Ziraat Bakanlığının emrinde zira
at okullarımız vardır. Fakat bunlar yalnız me
mur yetiştirir, asla çiftçi yetiştirmez. Ve bunlar 
masa başı ziraatçileri yetiştirir, toprak ve tarla 
ziraatçisi yetiştirmez. 

Binaenaleyh, zirat eğitimi ve ziraat öğretimi 
işini, başlıbaşma yeniden ele almak zarureti var
dır. 

Bir yıl önce Millî Eğitim-Bakanı arkadaşım
dan rica ettim. Ona telkin etmek istedim. Dedim 
ki, ziraat okullarını Millî Eğitim Bakanlığına 
al, yay ve genişlet. Bu senin şahsiyetine çok 
uygun düşecektir. Günkü ziraatçisin, dedim. Fa
kat bu hizmet ona nasibolmadı. 

Bence, bizim Eğitim Bakanlarımızın yapaca
ğı ilk işlerden birisi memlekette teknik ziraat öğ
retimi sahasını açmak, ziraat okullarını yaymak 
ve genişletmektir. 

Yine uygulamada ikinci esas hazırlıkların ya
pılmış olmasıdır. Bir sistemden diğer bir sisteme 
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geçerken çok hazırlıklı olmak lâzımdır ki, aksak
lıklar meydana gelmesin. Biliyoruz, bu hazırlık
lar azdır. Yalnız Bakanlık bu yi İki tatbikatı 
için bâzı hazırlıkları yaptığını ortaya koymak
tadır. Ve bu yıl için güçlük çekümiyeceği ka
naatindedir. Bu ta'biî bir hesap kitap işidir. 
Bunun üzerinde .fazla konuşamam. 

Yine uygulamanın prensiplerinden birisi de 
ısaminıîliktir, arkadaşlarını. Ben bunu 'başka 
memleketlerde böyle gördüm. Maarifte sami-
'mîiik birinci şarttır. Günkü, biz en çok evlâtla
rımızla ilgiliyiz. En hassas noktamızdır. Çocuk 
velilerine, ana, 'babaya doğru söz söylememiz 
lâzımdır. Mesela, .bu, sistemin uygulanmasında 
yanlış söz nedir? Denir ki, «Erendim, zeKa farkı 
gözetilmiyecek çocuklar arasında. Bir kısmını 
oraya ayıracağız, bir kısmını 'buraya ayıraca
ğız. Ama hepsi yine aynı derecede zekidir. 

Değil, arkadaşlar. Açık olarak zekâ farkı 
vardır. Bu sistemde suııfm zekâ takımını se
çip, kaymağını seçip almak ve onları yüksek 
öğretime namzet kılmaktır. Akademik öğreni
me kabiliyetli, zekâsı üstün çocuklardır bunlar. 
Bunda görülen sosyal fayda şudur: Bn kabili
yetli çocukları yüksek tahsile götürmek ve mem
leketin idaresini en zeki evlâtlarının eline tev
di etmek. Gaye gayet aşikârdır. Burada yalan 
söylediniz mi, çocuk velisi size inanmaz. 

Bir yanlış fikir daha hâsıl olmaktadır. Bunu 
da düzeltmek lâzımdır: Geri kalanlar gibi ço
cuklar... Hayır, geri kalanlar orta zekâlı ve 
kabiliyeti normal çocuklardır. Onlardan da 
memleket büyük hizmet ve faydalar beklemek
ledir. Geri kalan çocuklar ıskarta değildir. Sa
dece o sınıfın kaymağı ayrılmıştır. Burada. 
acık konuşmak lâzımdır, veli ile. 

Benim o memleketlerde gördüğüm şey, öğret
men velinin gözünün içine baka 'baka her husu
su veliye söylüyor. iSeııin çocuğun 'bu kabiliyet
tedir. Bu yoldan giderse mesut olur, diyor. Ama 
baba da çocuğunun kötü bir doktor olmaktansa 
iyi bir makinist olmasını tercih ediyor. Hocaya 
inanıyor. (Bravo sesleri) Saadet bu yoldadır. 
Burada hatalı ve yanlış bir söz ile şu oluyor: 
Efendim, o yoldan da üniversiteye gider. Bu 
yoldan da üniversiteye gider. Bu doğru değil
dir, arka'daşlar. O yoldan üniversiteye gidilir, 
fakat ıbu yoldan üniversiteye gidilmez. Üniver
sitenin normal giriş yolu lisedir. Normal liseye 
giriş yolu da ortaokuldur.* 
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Öbür yoldan da üniversi teye gidebilir. V, 

ni dışarıdan bakalorya imtihanı v e i t u k gire 
bilir. Ancak üniversiteye- bu yoldan ])•. k ii.-ann 
gayret gösteren çocuklar girebilirler. Müstes-
na olarak yüksek tahsile gidebilirler. Ama bun
ların ikisi de üniversi te yoludur . .Değildir ar
kadaşlar . Sisi emde bu yoktur , l /ygulamanm 
prensiplerinden olarak, doğru konuşmak lâzım
dır kanaat indeyim. 

Simdi, bizini durumumuz nedir. ' Arkadaş
lar^ Maarifimiz batıyor diye bir telâş, göstermeye 
lüzum yoktur . Maarifimiz batmışt ır . (Bravo 
sesleri ve alkışlar.) Maarifimiz batmışt ı r (Oü-
lüşnıeier, bravo sesleri ve alkışlar.) 

MMİİMPT Aid PliMİR, (Tuneeln D^hu 
da batırmak üzereyiz. 

TAHSİN P A N C l O Ü L P (Devamla) — l/zuu-
ca süren kötü bir ta tbikat yüzünden, orta öğ
retim. 'bilhassa, çok kötü bir durumdadı r . 27 Ma
yıs tan sonra, da. Plân yapacağız, durun baka
lım .Plân yapacağız diye üç sene hu külü tatbi
k a t devanı etmiş, devam, et t ir i lmişt ir . Pazı tat
bikat ise hususiyle bu son y ı l la rdaki Piân fik
rine, bu sisiem fikrine aykır ı o larak or taya gel
miştir. Or ta dereceli mesleki teknik öğretimi 
orta okula da\ and ı rmak gibi. Pu sistemin tam 
zıddıdıı*. 

Simdi, bizim or ta dereceli öğretimin yüzde 
75 i üniversi teye doğru yönelmiştir . Bu mümkün 
değildir, a rkadaş lar . Arz etliğim gibi meslekî 
öğret imde hiyerarşi vardır . .Pir doktorun ya
nında iki tane yardımcısı olur. dört tane de hiz
met edicisi olur. .Pu h iyera rş i} ! tahsil yoliyle 
sağlamalını çaresi, tahsili düzenlemektir . 

Bugün tersine dönmüş durumdayız . Bugün 
çocuklarımızın yüzde 75 i liselerde okuyor, yüz
de: 25 i or ta meslekî öğret imde. Biz, bu tersine 
dönmüş ehramı yüzüne çevirmek zorundayız. 
evlât lar ımızın selâmeti bakımından çevirmek 
zorundayiz, milletin selâmeti bakımından çevir
mek zorundayiz. Çünkü bu te rs ehram git t ikçe 
büyümektedir . Püyüdükçe de bu ehram müsia-
sıipı sır t ına çok ağır bir yük yüklemeye baş-
laıınşlıi'. 

:phi 'amı düzeltmenin yolu, dediğim <" oi bu 
yeni görüşten mülhem bir plân yaparak iyi ha
zır lanmak. samimî olarak bunu ta tb ik etmek
tir. Şimdi bakanlığımızın aldığı tedbir ler i te
ferruatı ile bilmem. Pakanlığın aldığı tedbir

ler prensip olarak müspet yöndedir . Tamamen 
müspet yönde. Çünkü % 75 i % 25 e indi rme 
hedefine doğru alınmış tedbir lerdi r . Ama bu 
tedbir ler le iş biter mi"? .Bitmez. Çünki arz et
tiğim gibi bir genel yet iş t i rme plânımız mev
cut değildir. 

Pu tedbir ler yükümüzü hafifletecek ve ile
ride bir plân uygulaması için faydalı o.'acak-
t ı r ,kanat indeyim. Ama bu plân vakt iyle yapıl
mazsa , ve bu yönetme, yani t ekn ik öğretime, 
meslekî öğret ime doğru yönel tmedeki - sa
nayi hedef a l ınmaktad ı r - sü ra t kazanırsa , ye
ni bir buhrana doğru bizi sürükliyebil ir . 

Sebebi ş u d u r : Yet iş t i rmede Sanayiin muh-
lacoldıığu nisbetler tecavüz edildiği t akd i rde 
bu sahada büyük bir işsizlik yarat ı lacaktır . Müs
tahsi l olmıyan bu insanlar o r t ada kalacakt ı r . 
Yeni bir buhrana düşeceğiz. Onun için işi 
klâsik öğretimden teknik ve meslekî öğretime yö
neltmekle beraber biran evvel genel bir yetiş
t i rme planı hazır lamamız zarur idi r . Ümidede-
rim ki, önümüzdeki yı l larda böyle bir plân ha
zırlanır. 

Dediğim gibi bu plânın ağır l ık merkezini 
teşkil edecek okullar da t ekn ik ziraat okulla
rıdır. Ha t t â , bugünkü ka lk ınma plânının 15 
yıl t a tb ik i hal inde bile nüfusumuzun yüzde 58 i 
çiftçi ka lacakt ı r . Bu çiftçi çocuklarını çiftçi 
yet iş t i rmek ve onları teknik bilgilerle cihaz-
laudı rmak lâzımdır. 

Şimdi arkadaş lar , ben birkaç Avrupa mem
leket inde bunun ta tb ika t ın ı gördüm. Kimisi 
başarıyor, kimisi başaramıyor . Bâzı memleket
lerde bu yüzden kavgalar , gürü l tü le r devam 
etmektedir . Han i derler, «Herkes kaş ık 3 apar , 
ama sapını denk getiremez.» Şimdi ben sapı
nı denk getirmiş ve get i rmemiş olanları gör
düm. Biz de bu yola yöneliyoruz. B u bir hâ
dise olacaktır , eğitim dünyasında . «Türkler bu 
yola yöneldi» denecektir . Ama herkes şunu 
bekliyecektir•. «Bakalım başarabi lecekler ini?» 
Temenni ederim ki , tedbir l i olalım ve bu işi 
memleketimizin menfaat ler ine göre ayarhya-
lım ve başaral ım. 

Benim yüksek huzurunuzda arzım bundan 
ibare t t i r . Saygılarımla. (Alkış lar) 

PAŞ KAN — Sayın Üren. 
SELAMİ Ü R E N (Teki rdağ) — Muhterem 

aı-kadaşlarpııı, bu mevzun ilk önce gündem ha-
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rici 'bir konuşana ile ve 'bilâhara da 5 arkadaşı
mızla böyle 'bir umumi görüşme ile huzurunu
za getirmiş bulunuyoruz. Bunun ne kadar isa
betli olduğunu da şu iki günlük müzakere ne
ticesi ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu mes
lekte ısöz sahibi olan muhterem arkadaşlarımı
zın ileri sürdüğü 'mütalâalar mutlaka doğrudur. 

Biz 'bu meseleyi huzurunuza getirirken pren
siplere değil, yöneltme cihetine değil fakat hsr 
hangi ıbir tedbir alınmadan /bunun tatbikatına 
geçildiği için getirmiş bulunuyoruz. Nitekim 
konuşmalar sonunda 'hâsıl olan netice şudur ki ; 
teknik öğretim, bunun tatbikatıma geçtiği za
man İm iş için hazır vaziyette-değildi ve mes
lekî ve teknik öğretim umum müdürlüğü o an
da, evvelce almış olduğu karar vesilesiyle 
tevsii cilhetine gitmekten sarfınazar 'etmiş, mev
cut 'bina, atelye ve diğer tesisatları ve öğret
men bakımından da takviye ederek daıha kali
teli eleman yetiştirmek cihetine gitmeyi karar 
altına almış bulunuyordu, işte 'bu karar tatbi
katına .mesieıkî ve teknik öğretim lbu şeMlde 
yakalanmış "bulunuyor ve bunun mahzurları1 da 
elbette ki çok olacaktır. Meslekî ve teknik öğ
retim hunun altından kolay kolay kalkanııya-
caktır. 

ıMeslekî ve teknik öğretime giriş her sene 
artmaktadır. Bu 1958 - 195ı9 yıllarında 10-9 000 
•ilken, 19ı59 - 19)60 yıllarında 119 000 olmuş, 
19'60 - 1901 yıllarında ise 136 bine çıkmıştır. 
Ve bu artış 'bundan sonraki yıllarda daha çok 
artmıya devam etmiş bulunmaktadır. 

4 , 9 . 1963 O : 1 
Şimdi, iSayın Baniguoğlu'nutı da söyledikleri 

gilbi, tedbirsiz, plânsız 'buraya gelmişler, hu 
tedbiri tatbik etmişlerdir. Bizlerin mevzuu 
buraya getirmemiz itirazlarımız buna dayan
maktadır. 

tedbirler ne olacaktır? Bir plân yapılacak
t ır ; kabul. Her taltebe kendi kabiliyetine göre 
yöneltilecektir, kaibul. Fakat, her şeyden ev
vel bumun yanından meslekî ve teknik öğretimi 
cazip hir hale getirmek düşüncesini öne al
makta, bizim memleketin durumu 'bakımından, 
öğrencinin velisinin o tarata gözünü çevirmesi 
(bakımından 'bir zarurettir (kanaatindeyiz. Yok
sa, yalnız geriye kalan, hattâ ifadelere göre 
orta dereceden aşağı olanlar dahi teknik öğ
retime sevk edilirse, o zaman t efelik öğretim
den fayda gelmez. Atatürk'ün irşat 'buyurduk
ları gibi, istenilen netice elde edilmez. 

Teknik öğretim de, müsaade buyurursanız, 
az - çoık zekâ ve kalbiliyet ilstiyen bir yerdir. 
Zekâ ve kalbiliyetleri oraya cezhe'deîbilmek için, 
teknik öğretimi mutlak surette cazip hale ge
tirmek icabeder. Bu sene tatbikatımı yaptılar. 
Gelecek sene ne olacak? Ondan sonraki yıllar 
ne olacak? Bakan diyor ki, 'biz humu karşıb-
yacağız, diyor. Sarahaten ifade ediyorlar. 

Demek ki hakikaten maarif camiası hazır
lıksız ve ani Ibir kararla (bu işe girmiş bulu
nuyor ve bu kararı alırken de tahmin ederim 
meslekî %e teknik öğretim mensuplarının, sa
yın arkadaşlarımızdan (bâzılarının da bahset
tikleri gibi, fikirleri alınmamıştır. 

Muhteremi arkadaşlarım, murada söz- sahibi 
arkadaşlarımız konuştular. Bendeniz fazla 
söylemiyeeeğim. Oünkü meslek harieimdir. 
Yalnız, bu işin, alman kararların, tatbikatın, 
yani bugün şu yönetmelikte fcahsedilen bâzı hu
susların Anayasaya aykırı olduğunu görüyo
rum. Anayasanın 50 nci maddesi aynen şöy
ledir: Bu ilköğretime mahsus değildir. Umumi 
hükümdür. İkinci fıkra ilköğretime aittir. 

«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını 
sağlama Devletin fbaşta gelen ödeıvlerinden-
dir.» Bu 50 nci ınıaddenin mâna ve mahiyetine 
göre 'her hangi (bir tedbir almadan !bu işe gi
rişilmesi !bu eımre muhalif bir harekettir. Ana
yasanın 10 ncu maddesi, /bugünkü Ibizkıı eğitim 
sistemimiz, okul kadroları, öğretmen sayısı, öğ
retmen yetişme tarzları ki; bizde 4 kanaldan 
öğretmen geldiğine göre, (biz köy okullarını da 

Şimdi endişemiz şuradadır : Klâsik öğretim
de 1961 - 1962 ders yılında dondurulma ade
dine göre dışarda kalanların hepsinin nitekim I 
ikinci ıbir tamimle meslekî ve teknik öğretime I 
sevk edilmiş, oraya alınması temin 'edilmişti»*. 
Acaba mevcut atölyeler, mevcut iş yerleri, mev- I 
eut tezgâhlar bunları karşılıyacak durumda I 
mıydı? Değildi. Biz iSaym Millî Eğitim Balka
nının fikrinde değiliz. Biz kemiyete değil key
fiyete itibar edilmesi taraftarıyız. Oünkü Sa
yın Millî Eğitim Balkanı bundan evvel, biz ade- I 
de itilbar edeceğiz, kalite aramıyacağız, dedi- I 
îer. Yine konuşmalarında alınmakta olan ted- I 
birlerle bu seme için dışarda talebe bırakmrya- I 
caklarını beyan etmişler, yine konuşmalarında I 
önümüzdeki yıllardaki bu fazlalığı' karşılamı- I 
ya caklarını açıkça ifade etmişleridir. | 
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göz önüne alırsak burada sosy&l adalet diye 
bir §ey kalmıyacaktır. Anayasanın 10 neu 

ı maddesi «Devlet insanın maddi ve mânevi var
lığını^ gelişmesi için gerekli şartlan hazırlar.» 

i diyoıi Bu şartlar hazırlanmadan, hattâ bu mad-
! de zorlanarak îbu faaliyete 'geçilmiş (bulunulu
yor. Yine Anayasanın 14 neü maddesi «Her
kes, yaşama, maddi ve mânevi 'varlığını geliş
tirmek haklarına ve kişi 'hürriyetine sahiptir.» 
diyor. Yine bu yönetmelik, bu 14 ncü madde
nin ; âmir 'hükmünü zorluyor. Anayasanın 

; 21 n<&i maddesi: «Herkes bilim 've sanatı ser-
bestçfe öğrenme ve öğretme, açıklaıma, yayana 
ve ibıjı alanlarda 'her türlü araştırma hakkına 
sa'hiplir. 

Eğitim Ve öğretim, Devletin gözetim ve de
netimi altında serbesttir.»' demektedir. Her 
üıangî 'bir sisteme bağlamadan, memleketin 
şartlarını düşünmeden, bu şekilde, ille sen ibu 
yolda] gideceksin diye 'haksızca 'bir harekette 

. bulun1 mak da, mutlak surette Anayasanın 21 nci 
madd|esini zorlar kanaatindeyiz. 

MMıteremı arkadaşlarımız sistemde berabe
riz. Yalnız, bizim bu görüşmeyi açmaktaki ga
yemiz ve kastımız, tedbirler alınmadan daha 
vafhim neticeler husule (gelmesinin önlenmesini 
temin! bakımından bunu getirmiş bulunuyoruz. 
İsterdik ki, ilerdeki seneleri içine alan bir plân 

: yapılım, tedbirler alınsın, karışıklığa meydan 
verilnıeden bunun t a r i k a t ı n a geçilsin. Hiçbir 
yavrıt öğretim' dışında (bırakılmasın. Bunla
rın öğretim dışı bırakılacağını bizatihi yönet-
<melik kendisi kabul ediyor. Gelecek yıl ve 
daha ı sonraki yıllar dışarda kalacağını biza
tihi Bakanın kendisi kabul ediyor. Halbuki 
Anayasanın 50 nci maddesine göre bu Deivle-

I tin vjazifesidir. Öğretim esaslarını temin, va
sıtalarını temin Devletin vazifesidir. Bunu 
yapm|adan bu yola /gitmenin hatalı olduğu ka
naatindeyiz. inşallah bu genel görüşme so
nunda Bakanlığa bu saikada 'otorite olan arka
daşların .görüşleri ışık tutar ve kendileri de 
bâzı tadillerle tatbikata devam ederler. 

Yalnız Bakanın şahsından öğrenmek istedi
ğim bâzı hususlar vardır. Acaba Bakan olarak 

! teknik öğretim sabasında, onu cazip hale ge-
: tirmejk için bir düşünceleri var mıdır? 

îkjincisi; bendenize ve diğer arkadaşa, umum 
müdürün istifa meselesini huzurunuza getirdi
ğimiz1 için teessüf ettiler. Yalnız şunu kendile-

4 . 9 . 1963) O : 1 
rine arz edeyim ki; ben umum müdürü şahsan 
tanımam, ismini de bilmem. Bir vesile ile isti
fasını ve istifa sebeplerini öğrenmiş bulundu
ğum için burada bahsettim. Bu umum müdü
rün, af buyurun bu şekilde konuşuyorum, is
mini bilmiyorum, bu muhterem zatın istifası 
prensiplere mi dayanıyor, yoksa tatbikata mı 
dayanıyor? Bunu burada öğrenmek isterdik. 
Eğer prensiplere dayanıyorsa Bakan burada 
yerden göğe kadar haklı. Ama, tatbikata daya
nıyor ise, meslekî ve teknik öğretim sahasında 
yıllarını vermiş hakikaten yetişmiş meslekî 
teknik öğretim camiasının da fikrini alarak bu 
tatbikata geçmesi o vakit çdk daha isabetli olur
du derim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi gelmiş olan 
bir kifayet takriri vardır, okutuyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî söz vereceğim. Hattâ son
ra bir kişi de konuşabilir. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmenin yeterliği

nin oya arzını rica ederim. 
Ordu 

Eşref Ayhan 

BAŞKAN — Kifayet takririni oya sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. Bakandan sonra, 
konuşmak arzu ederlerse, sırada olan senatör 
arkadaşa söz vereceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Yüce Senatoyu iki oturum 
işgal eden bu genel görüşmenin son derece fay
dalı olduğuna işaret etmek isterim, Bilhassa 
bugünkü safhası göstermiştirki, genel görüşme
nin açılıp, açılmaması hususunun müzakeresi 
sırasındaki görüşler ve genel görüşmenin birin
ci oturumunda ileri sürülen fikirler bir hayli 
inkişaf etmiş ve bir takım müşterek ndktai 
nazarlar hâsıl olmuştur. Bunu kıvançla kayde
derini. Görülüyor ki, en ihtilaflı farz edilen 
bir mesele dahi karşı karşıya görüşüldüğü za
man bir orta nokta bulunabilmektedir. Bu ba
kımdan Ibüvük favdası olmuştur. 
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Muhalif görüşü savunan arkadaşlarımızın 

görüşleri üç ana noktada toplanmaktadır: 
1. Bu tedbirlerin Anayasaya uygunsuzlu

ğu; 
2. Uygulamada plânın gösterdiği prensip

lerin, kaydettiği prensiplerin mahfuz kalmıya-
eağıdır; binaenaleyh prensiplerin zedenelece-
ği; 

3. Böyle bir tedbir manzumesi alınırken ba
kanlık, yetkili organlarının kâfi miktarda fikir
leri alındı mı alınmadı mı, gibi tamamen ba
kanlığın iç bünyesine mütaallik bir takım gö
rüşler ileri sürülmüştür, ilk günkü konuş
mamda, ikinci günkü konuşmamda da Anaya
saya zerrece aykırı olmadığımızı, bilâkis Ana
yasamızın ruh ve mânasına tamamen uygun bir 
tutum içinde bulunduğumuzu arza çalışmıştım. 
Bugün Sayın Cahit Okurer arkadaşımız bilhas
sa bu konuda ısrarla durdular. Selâmi Üren ar
kadaşımız da durdu, fakat, Selâmi Üren arka
daşımızın ileri sürdüğü düşüncelere, bir evvel
ki oturumda arzı cevap ettiğim için bunun üze
rinde durmıyacağım. Yalnız yeni unsur olarak 
Cahit Okurer arkadaşımızın getirdiği düşünce 
unsurlarını cevaplamakta fayda görürüm.. 

Cahit Okurer arkadaşımız bakanlığın bir 
kanuni mecburiyet karşısında bulunmadığını 
ifade etti. Biz tamamen bu düşüncenin aksine 
olarak kanuni mecburiyetle karşı karşıya bu
lunduğumuz ve böyle bir mecburiyetin tesiri 
altında bu teşebbüse giriştiğimiz nöktai nazarı
mızı muhafaza etmekteyiz. Beş yıllık kal
kınma Plânı kanun mahiyetinde olan bir plândır. 
Ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 
bir plândır, uygulama esasları mahfuz kalmak 
üzere kabul edilmiş bir plândır ve bu plânın bü
tünlüğünü muhafaza etmek kaygusiyle de, Plân 
Kanunu yürürlüktedir. 

Bakınız, plân hedefleri bizim giriştiğimiz ted
birleri ön görmüş ve bunları tahkim etmiş bulu
nuyor. 220 - B deki plân hedefleri, çeşitli eğitim 
bölümlerindeki gelişme tablolarında belirtilen 
yönde tamim edilecektir. Böylece orta öğretim ça
ğındaki gençlerin büyük kısmı teknik ve meslekî 
eğitim bölümüne yöneltilecektir. 

Tablo 358; çeşitli eğitim bölümlerindeki öğ
renci sayısı için, ortaokulların 1961 - 1962 yılın
daki durumu ve esası ele almıyor ve bu esasa gö
re 1963 - 1964 yılındaki miktar tâyin ve tesbit 
ediliyor. Bunun aşılmaması esası kabu] ediliyor. 

4 . 9 . 1963' O : 1 
Liseler için iki senelik kontenjan tahdidi koyu
yor. 1961 - 1962 yılları sayılan seviyesi üzerine 
iki senelik bir tahdit koyuyor. O halde, plân yü
rürlükte olduğuna göre Bakanlığımız da bunu 
vazife bilerek yerine getirmek gayretine girmiş
tir. Yine Beş Yıllık Plânın 220 ne i sayfasında 
eğitim sistemimizin toplumdaki çeşitli görevlerini 
tâyin ederken ihtiyaçları tesbit etmiş, 'öğrenim 
kapasitesinden fazla talebolan her durumda çeşit
li okullara girişte yeterliğe dayanan seçmen usul
leri uygulanacaktır, denilmektedir. 

Şimdi bütün bunların hepsinin ifade ettiği 
şey şudur : 1963 - 1964 ders yılından itibaren 
plân hedefleri eğitimimize yeni bir yön vermek 
takdir ve bu yönün nasıl elde edileceği de usul ba
kımından tâyin edilmiştir. Genel eğitimdeki tale
be miktarı dondurulmaktadır. Bunun dışında 
kalan fazlalık meslekî ve teknik okullara yöneltil
mektedir. Bizim de aldığımız bu tedbirlerle var
mak istediğimi'/; netice budur. Sayın Cahit Okur
er buyurdular ki, prensipte beraberim. Yalnız 
tatbikatın, bu eldeki tamimin tesbit ettiği usul
lerle neticeyi gerçekleştirmesi muhaldir. Bu bir 
iddiadır. Saygı duyarım. Ancak, kendilerinin ile
ri sürdükleri mütalâaları da bir gerçek olarak 
bizim kaimi etmemizi beklememelerini rica ede
rim. Uygulama başlamıştır, neticeleri gelmekte
dir. Bugüne kadar aldığımız neticeler bizim gö
rüşümüzün doğruluğunu, isabetini göstermekte
dir. Şayet yana kati netkeler alınır da bizim uy
guladığımız usul manzumesinde değiştirilmesi ge
reken noktalar olursa, bunları değiştirmekte asla 
tereddüt etmeyiz. 

Ama, kendilerinin ileri sürdüğü iddiaları ka
bul etmediğimizden dolayı peşinen aleyhimize 
bir hüküm çıkarmamalarını fazilet icabı sayarım. 
Bendeniz, bu aldığım kararın faydalı olduğuna 
kaaniiııı. Ve plân hedeflerinin tesbit ettiği neti
ceye varmanın müsait yolu olduğu inancındayım. 
Bunun için, arzularına rağmen, bunu değiştir
mek için ciddî bir sebep görmüyorum. Bendeniz, 
diğer arkadaşlarımın konuşmalarında ileri sür
dükleri unsurları, daha. evvel kısmen ifade etmiş 
ve yeniden ileri sürdükleri noktai nazarları ce
vaplandırmış olduğum için, bunların üzerinde 
tekrar durmıyacağım. Yalnız askıda .kalan 1 - 2 
nokta var, bunlara mutlaka cevap arz etmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü, Muhterem Heyetini
zi tatmin etmek benim vazifemdir. Cahit Oku
rer arkadaşım, muhalefet partisi mensubu Sayın 
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Sözcü arkadaşlarımızın İsrarla üzerinde durduğu 
nokta ıda, birtakım görüşler ileri sürdüler. Hattâ 
birtakım sualler sordular. Bakanlığımızın karar
larının tekemmül etmesinde büyük rolü olan Ta
lim - Terbiye Heyetinin bu kararlara iştirak edip 
etmediğinin, hattâ etmiş ise bu kararın tarih ve 
numarasını söylememizi ve bir suretini getirme
mizi istediler ve şimdiye kadar vâki olmamış, ga-
rebeti ortada bulunan böyle bir teklifte bulun
dular. Şimdi bendeniz bu kürsüden soruyorum. 
Bakanlıkla bakanlık içinde bulunan dairelerin 
noktai nazar farkları ne ölçüde senatör arkadaş
larımızı ilgilendirmektedir? Bununla varmak is
tedikleri hedefin güttükleri maksada ne ölçüde 
hizmet edeceğini bendeniz tâyinde âciz kalıyo
rum. Anayasa gayet sarihtir. Siyasi sorumlulu
ğu temsil eden şahıs Bakandır. Alınmış bir ka
rarın icrasından doğrudan doğruya Muhterem 
Heyetinize sorumlu bulunan Bakan, eğer kendi 
bünyesi içinde birtakım mukavemetleri mevcudol-
muş da ona rağmen bir karara, neticeye var
mış ise bunun vebali sorumluluğu taşıyan ada
mındır. Fikir haysiyeti bakımından teşkilât men
suplarının, davranışları, Bakanlığın muhtelif ka
demesinde sorumluluk alan arkadaşlarımızın bu 
sorumluluklarının gereği içinde davranıp davran
mamaları onları ilgilendirir. Ama, İsrarla bir 
genel müdürün istifasından istifade etmek iste
yip, âdeta Bakanlıktaki muhtelif sorumlu şahıs
lar arasında tefrika yaratmak arzusunu taşır gi
bi görünen böyle bir taktiği bu mukaddes kürsü
ye getirmelerini, teinin ederim üzüntü ile, esefle 
ve Anayasa anlayışıma katiyen uymıyan bir ha
talı zihniyet olduğuna işaret etmek mecburiyetin-
deyimj Bundan dolayı beni affetsinler. Bu şim
diye kiadar görülmemiş bir şeydir ve ilk defa 
Parlâmento hayatımda böyle bir şeye şahidoluyo-
rum. :Bir murakabe hakkına sahipsiniz; bu yet
kinize saygı duyarım. Her an, her dakika, otu
rup kalkmam hususunda sizlere hesap vermekle 
mükellef bir makamdayım. Ama lütfediniz de 
beni karşınızda sorumlu bulun ve benim sorum
luluğumu araştırırken Bakanlığın her hangi bir 
yerinde, makamında oturmuş bir arkadaşın şu 
veya bju şekilde olan davranışlarından medet ıını-
maymj Tenkid edebilirsiniz, beğenmiyebilirsiniz. 
Lütfedip bu görüşlerinizi Meclise aksettirerek 
doğrucan doğruya itimat, ademi itimat müessese
sini harekete getirmeye önder olabilirsiniz. Ama 
lütfediniz de mevkilerimizi bilelim. Bendeniz 
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Muhterem Senatonun kayıtsız şartsız murakabe 
hakkı olduğuna inanıyor ve buna saygı duyuyo
rum. Arkadaşlarım da lütfetsinler Bakanlığın bü
tün sorumluluğunu taşıyan şahsın makamın Ba
kan olduğunu kabul etsinler. 

Muhteerm arkadaşlarım, bu kararın alınma
sında, evvelce de arz ettiğim gibi, şu dakikada 
Bakanlıkta sorumluluk taşıyan bütün arkadaş
larımızın iştiraki vardır, mutabakatı vardır. 
Ben bunu ifade ediyorum, arkadaşlarım «hayır» 
«mutabakatı» yoktur, diyorlar. Temin ederim 
bu, çok sakat bir yoldur. Çünkü, bu, arkadaş
larımın fikir haysiyetini zedeleyici bir ifadedir. 
Bunu protesto ederim. İstifa eden arkada
şım kadar arkada kalan insanların da. en az 
onun kadar, hattâ ondan daha fazla, fikir hay
siyetine, sorumluluk anlayışına sahiboldukları 
vicdani kanaatindeyim. Ve bunu muhterem Se
natonun huzurunda ifadeyi bir vazife sayarım. 

Arkadaşlarımızın büyük endişesi erkek tek
nik okullarımızın kapasiteleri zorlanarak eğiti
min kalitesini düşüreceği merkezinde toplan
maktadır. Verilen rakamların bu okullarda, ba
rı ndırılmıyacağı iddia edilmektedir. Bi? nevi 
müdafaası yapılan müstafi genel müdürün im
zası ile Plânlama Dairesine gönderilen rakamı 
arz ediyorum. 1962 - 1963 ders yılı başında er
kek teknik ikinci devresine 9 373 adedine plân
lamanın asgari ölçüde saydığı 1 300 adedi ek
lenerek toplam 10 673 oluyor. Teknik öğretim 
için plânlama, «her türlü imkâna başvurularak 
bu kapasitenin artırılmasını istiyor. Elinde 
mevcut bulunan erkek teknik okullarının kad
rolarına, kapasitelerine bakıyor ve bendenizin 
de, geçen celsede rakamlarını huzurunuzda ver
mek suretiyle arz ettiğim gibi, erkek teknik 
okullarımızın mühim bir kısmının kapasite al
tında çalışmalarını görerek, oraya daha 2 100 
adedlik yeni bir kontenjan ilâve ediyor. Yekûn 
12 700 oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bizim tenkidedilen 
tedbirlerimizle varmak istediğimiz kapasitenin 
asgarisi 10 673 tür. Âzamisi, Plânlama Daire
sinin İsrar ettiği ve haklı sebeplere dayandığı 
bin küsur ilavesiyle 12 700 dür. İstifa edon ar
kadaşımızın, mümkündür, şu kadar kapasite 
alabilirim, diye tesbit ettiği rakam ise 10 673 
tür. Plânlamanın haklı sebeplere dayanarak 
artırmak istediği rakam 12 bin küsurdur. Ça
lışmalarımız ilerledikçe görülecektir. Plânlama-
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nm istediği miktarı zorlamadan yani teknik 
okullarımıza 12 bin rakamının yerleşmesi müm
kündür, kanaatindeyiz. Teknik müsteşarlıkta 
bu sorumluluğa iştirak ederek aldığımız tedbir
lerimizi uygulamaya çalıştık. Talim Terbiye ile 
birlikte mi bunu yaptınız sualini sordular. Ta
lim ve Terbiye Reisi bütün toplantılarımıza iş
tirak etti, ve muhtemelen elinize geçmiş bulu
nan broşürlerle de çocuk velilerini bu uygula
manın faydasına ikna etmeye çalıştı. 

Şimdi, bunun mutlaka teyidi lazımsa, bura
da Talim Terbiye Dairemizin Sayın Relsvekili 
huzurunuzdadır, aded olsa, teamül olsa kendi
lerini' buraya davet eder, rica. eder, görüşünü 
ve müdafaasını isterdim. 

Arkadaşlar 9 ilde liselere baraj konulmasını 
tenkid ettiler. Ve bu imtihan sisteminin kusur
suz olmadığını ileri sürdüler. Muhterem arka
daşlarım, Bakanlık, test imtihanı barajını ko
yarken bunun yüzde yüz kusursuz olduğu gibi 
bir kanaatle bu sistemi kabul etmedi, ama diğer 
imtihan sistemleri içinde bunun daha haklı, ya
nılma yüzdesinin diğer usullere nazaran çok 
daha az olduğunu bilerek buna girişti. Eğer bu 
yıl yalnız liselere baraj koymuş isek, bunun 
sebeplerinden birisi de teknik zarurettir. Çün
kü, test ve araştırma büromuzun elinde bulu
nan vasıtalar daha fazlasını mümkün kılmadı. 
Arkadaşlarımızın konuşmalarında belirttiklei'i 
gibi elbette ideal ve % 1.00 kusursuz değil, fa
kat en az kusurlu bir metottur. Teknik okulla
rımızın kapasitelerini artırırken aynı zamanda 
kaliteyi yükseltmek konusu her birimizi işgal 
ettiği kadar bizleri de işgal eder ve etmektedir. 
Fakat şu elimizdeki plânın hedeflerine ulaşa
bilmesi için kısa bir süre zaruri bir kalite feda
kârlığı yapmak mecburiyetini ifade ederken bu 
kürsüden Millî Eğitim Bakanı olarak büyük bir 
sıkıntı duymaktayım. 

Ama çaresiz samimî isem ve gerçeği olduğu 
gibi ifade ediyorsam sayın senatörlerin bunda 
anlayış göstermeleri lâzımdır. Yoksa bu, bizim 
hiçbir zaman adedi kaliteye üstün tutuşumuz 
mânasına gelmez. Fakat, yurt ihtiyacı, plân he
defleri bunu gerektirmektedir. Biz Türkiye'ye 
hizmeti, yalnız bir sahada değil, bunun çeşitli 
unsurlarına, geniş ölçüde riayet ederek, e'sas 
büyük hedefi mahfuz tutmak olduğuna, ina
nıyoruz. 
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Bugünkü şartlar kalkınma, hedeflerine Tür

kiye'nin ne pahasına olursa olsun ulaşmasını 
zaruri kılmaktadır. Daha kaliteli bir hizm-et 
devresituî girebilme şartlarını sağlamak için 
bu günden hazırlanmakla beraber, günün icabı 
kaliteye eğer sayıyı hâkim kılıyorsa, bu be
nim kusurum, yanlış görüşüm değildir. Bunun 
'sebebini Büyük Millet Meclisinin takdir ve 
anlayışla 5 yıllık Plân Kanunu kabul 'etmiş 
olmasında aramak lâzımdır. O da zaruretle 
böyle -bir neticeyi kabul etmiş bulunuyor. 

Bu sene liselere konmuş bulunan bu bara
jın aslında yetkililer taralıdan, Talim Terbiye 
Dairesinin uzun tetkik ve araştırmalarından 
sonra konulduğunu ve bunun teorik zekâyı tes-
bit ettiğini katiyen teknik zekâyı tesbit et
mediğini ifade ettim. Konuşan muhtelif hatip
lerin anlattıkları ve bendeniz de evvelki top
lantıda anlattım. İngiltere'de, Almanya'da, 
Fransa'da olduğu gibi diğer birçok memleketle
rinde akademik eğitimi birtakım barajlarla 
tahdidettiklerini anlatmaya çalıştık. Bugün 'bü
yük bir vukufla kendisini dinlediğimiz Sayın 
Bangoğlu'da haklı olarak bu konu üzerinde 
durdu. Bilgili konuşması ile bize ışık tutan 
görüşlerini öğrenmekten sevinç duyduk. Kendi
sine, yürekten teşekkür ederim. İçinde bulun
duğumuz mecburiyeti, içinde bulunduğumuz ip
tidai şartları bir kenara bırakarak en mükem
melini aramak, bir yoldan yürütmek gibi bir 
endişeyi kabul ediyorum. Ama yürütmenin 
imkânsızlığını da sizin kabul etmenizi istiyo
rum. Şartlarımız budur, varmak istediğimiz 
'hedef budur. Sorumluluk taşıyan bir bakanlık, 
bu sorumluluğunun icabı; millî kalkınmayı he
def tutan yol da kullanmaktadır. Bu sözle
rimle Sayın Selâmi Üren arkadaşıma da cevap 
verdiğimi zannediyorum. 

Sayın Okurer'in uzun konuşmalarında zap
tettiğim noktalara birer birer cevap vermeyi 
yorucu buluyorum. Yalnız lütfeder, kendileri 
kabul ederlerse ya burada veyahut da bakan
lıkta sorularının, tenkid ettikleri konulardan 
bir çoklarının yanlış bilgiye dayandığını an
latmaktan büyük bir zevk duyacağım. 

Yalnız bir noktayı meskût geç/emiyeceğim; 
Sayın Okurer «bu kararlara bakanlık teşkilâ
tının hazır olmadığını, düşüncesinin dışında 
kaldığını, eski Bakan değişir değişmez, plân-

— 216 — 



d. Senatosu B : 105 
lamanın tazyiki altında mı yoksa yeni Baka
nın; şahsan gördüğü lüzum üzerine mi böyle 
bir I uygulamaya gidildiği sualini sordular. 

Muhterem •arkadaşlarım, Plânlama Dairesi
nin! vazife ve yetkisi malûmdur. îcra organının 
vazife ve yetkileri de sizlere^ malûmdur, tcra 
sorumluluğunu taşıyan bir arkadaşı bundan 
dahja küçültücü bir ifade olamaz. Sayın öa-
hit i Okurer arkadaşızımın tashih etmesini rica 
ediyorum. Plânlamanın zoru altında, bendeniz 
uygun bulmadığım, kanuni bulmadığım bir 
uygulam'aya gidecek karakterde değilim. 
Sorumluluğunu müdrik, yetklilerine bağlı bir 
adajmım. Sorumluluk ve yetkimin dışında, be-
nim| vicdani ve fikrî kanaatimin dışında şu ve 
bu jşekilde telkin edilmesi mümkün değildir. 

Bu bakımdan fikirlerini tasrih ederlerse beni 
minnettar bırakılar. 

9 vilâyette birtakım sıkıntılar olabileceğini 
düşünerek oralarda bir b'araj imtihanı tatbik 
edilmesini düşünmüştük. Bugün son günüdür, 
birijnci müracaat merhalesinin. Alman rakam
lar ! gösteriyor ki, bu illerimizin mühim bir kıs-
mııida imtihana lüzum kalmıyacaktır. Bunun 
mânası şudur arkadaşlar. Bakanlığımızın ye
rinde aldığı bu tedbirler ve kararlar, umumu 
efkârda, ilk anda bir şok tesiri yapmışsada 
sonraki tesiri olumlu olmuştur. Gerek çocuk 
velileri, gerekse öğrenciler geniş ölçüde uyarıl
mıştır. 

Cahit Okurer arkadaşımız buyurdular: «Şu, 
şu ^kullar kayıtlarını kapamışlardır.» Bu okul
larınız kayıtlarını kapatmadan evvel ortaya 
atılmış olan bu tedbirler bu okullara müracaatı 
süratlendirmiş ve bizim bu okullara, liselerin dı
şında bırakılarak, tevcih emtek istediğimiz öğ
renci kütlesinin büyük bir kısmını massetmiştir. 
Şimdi; İstanbul gibi, bir tahmine göre 8 - 10 
bin: müracaat beklenen ilimizde dünkü rakam 
3 5p0 idi. Demekki liselere müracaatı beklenen 
talebelerin bir ki'smı kendiliğinden meslekî okul
lara yönelmişlerdir. Binaenaleyh zannettiğimiz 
kadjar bir izdiham bahis konusu değildir, şu 
dakjikada. öyle zannediyorum ki, önümüzdeki 
günlerde kayıtlar katiyen korkulacak mahiyet 
almjıyacaktır. Ve belki İstanbul'da dahi bir im
tihana lüzum kalmıyacaktır. Diğer vilâyetleri
mizde bugüne kadar aldığımız haberler bizle
ri sjevindirici mahiyettedir. Hiç şüphesiz bu ka
dar özelliği olan, şartları kötü olan bir konuda 
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bir takım şikâyetlerimiz olacaktır. Bir takım 
aksaklıklar olacaktır, ama bunlar alınacak ted
birlerle giderilecektir. Bizde bütün tedbirlerin 
ne olduğunu, ne olması gerektiğini önceden tesbit 
etmiş olduğumuz için hazırlıksız değiliz. Gafil 
avlanmıyacağız. Bu genel görkşme dolayısiyle 
gerek takrir vererek genel görüşmeyi tahrik et
miş olan değerli arkadaşlarıma ve gerekse bu 
genel görüşmede görüşlerini ortaya döken ar
kadaşlarıma tekrar teşekkür etmek isterim. Ta
lebin dondurulması konusiyle ilgili olan bu tak
rir dolayısiyle eğitim politikamız gözden geçi
rildi. Bunun içinde, alınması gereken, büyük 
dersler olduğuna inanıyorum. Bilhassa bundan 
dolayı müteşekkir (bulunuyorum. 

Tahsin Banguoğlu arkadaşımız felsefi plân
da eğitim politikamızın bundan böyle alması 
gereken yönü izah ettiler. Bendenizin buna ilâ
ve edecek bir şeyim yok. Bütün kalbimle ken
disine katılıyorum. Hakikaten eğitim sistemleri, 
artık bugün, dünya anlayışı dışında, toplumun 
'kalkınmasını hedef tutan bir sistem mahiyetini 
almaktadır, bu yolda gelişmektedir. Türkiye'de 
plânlı kalkınmaya giriştiğine göre eğitim sis
temimizde ister istemez bu plânlı kalkınmaya 
uygun olarak gelişmek durumundadır. 

İnsan gücü istihdamı; bu gücü lüzum ve ih 
tiyaca göre yetiştirme politikamızın; eğitim 
politikamızın ana felsefesidir. 

Bedelini ıbugünkü ve yarınki kuşakların 
ödediği ve ödiyeceği kalkınma çabasını mutlaka 
bir neticeye, kısa bir zamanda müspet bir 
neticeye götürmek mecburiyetindeyiz. Aksi tak
dirde bocaladığımız takdirde nefesimiz kesilir, 
bu çaba bizi hedefe götüremez. Ama, bu çaba
nın hedefe varması için bir tek temel şart var
dır. Bu temel şart da; verimliliği toplum yara
rına olmaktan ziyade, kişinin yararına olan bu
günkü çalışma metod ve zihniyetimizi terk ede
rek toplum yararına verimli, bilginin ve tecrü
benin gösterdiği yolda bir devlet idaresinin an
layış ve zihniyetini hâkim kılmaya mecburuz. 
Aciısı ve tatlısı ile muhterem Senato Meclisimi
zin de genel görüşme ile ortaya koyduğu bir ger
çek de; Yüce Heyetin plânlı kalkınmayı 1 nci 
plânlı tutmakta olduğudur. Mühim bir kısım alış
kanlıklarımız yüzünden daha kendimizi ayarlı-
yamadığımız bu plânlı sistemin içindeki intibak
sızlıkları istisna edersek bir noktada beraberiz, 
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'Bu nokta da şudur: Eğitim politikamız ıslaha 
muhtaçtır. Bendeniz de yürekten bu neticeye 
katılmaktayım. Başından beri bu düşünceyi ifa
deden çekinmedim. Eğitim Bakanlığının, gerek 
teşkilâtı, gerek müesseseleri ve gerekse sistem
leri ile, bugünkü, kalkınma anlayışı mı zdaki ye
rine göre yeni bir ayara ihtiyacı vardır. Binae
naleyh; ıslaha ihtiyacı vardır. Bu kanaatte be
raber olduğumuza göre bunun- tedbirinde kusur 
'Otmiyeceğimizi, muhterem ıScnato Meclisinin de 
Ibu tedbirleri biz aldıkça bunu desteklemek su
retiyle ibizi bir neticeye götürmeye yardımcı ola
cağına inanarak hepinizi -saygiyle selamlarını. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okurcr, sual mi efendim 
CAHİT OKURER (İzmir) — Söz istiyorum, 

sataşma oldu. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Söz vermiye-

ceksiniz, sual soracağım. 
BAŞKAN — (Söz verip vermemek benim 

elimde değil. Tüzüğün elindedir. 
CAHİT OKURER (İzmit-) -~- Israr ediyo

rum, sataşma oldu. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı sataşma oldu

ğuna kaani değildir. Direniyor musunuz? 
CAHİT OKURER (İzmir) — Direniyorum. 
»BAŞKAN — Sataşıldığına ısrar etmektedir. 

Sataşma olup olmadığını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etm iyeni er... 20 ye karşı 
2(2 oyla kabul edilmemiştir. 

CAHİT OKURER (İzmir) — O halde sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Sual sorabilirsiniz, .buyurun 
efendim. (Kifayet var sesleri) 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. U.) — Kifayet var efendim, suallere teşmil 
mi? 

BAŞKAN — Teamül vardır. Yani sualıer 
kifayete şâmildir. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Bir senatör 
Ibir bakanın icraatında ihtisasa bilgiye değer ve
rip vermediğini nasıl kontrol edebilir. Bizim 
maksadımız katiyen şahısların kontrol ve mura
kabesi değildir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
T»E'M (Bursa Milletvekili) — Arz edeyim efen
dim. Bir senatör veya bir milletvekili bakanın 
ihtisasa değer verip vermediğini icrasının neti

cesinde anlar. Yoksa bunu tahkikle mükellef de
ğildir. Böyle bir hakka salıibolduğu kanaatinde 
değilim. 

BAŞKAN - Buyurun ıSayııı Okyayuz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 

Efendim, biraz önceki 'beyanınızda' mânevi kıy
mete değer verdiğinizi ifade elliniz. Müsade-
nizle bir sual tevcih etmek istiyorum. 

Çeçen ayın 28 nde arkadaşlarımızın verdiği 
önerge burada ünün a kaşa edildi, zatıâliniz, ge
ni1! görüşme açılması bahsinde muhal itliniz. Se
nato büyük bir ekseriyetle genel görüşme açıl
ması kararını verdi. Buradan Meclise intikal et
tiniz. Zabıtlardan okuyup öğrendiğime göre zatı
âliniz şöyb» bir beyanda bulunmuşsunuz. Dünkü 
oturumda gündem dışı söz alan Gökhan Evliya-
oğlu gazetelere birtakım yanlış akseden İzmir 
konuşmamı ele alarak, benîm senatoda bulundu
ğum hengâmede... 

MİLLÎ ECİTİM BAKANI İBRAHİM OK
TUM (Devamla) Yanlış, efendini. 
CAVİT TEVUİK OKYAYUZ (Devamla) —-

Müsaade buyurun arz edeyim, Hepinizin 'bildiği 
gibi hengâme, gürültü, kavgacı dernektir. Ben 
zatıâlinizin biraz evvel Cıımluniyet Senatosu 
Umumi Heyrline h Hallederken, «muhterem he
yet» dediniz. Cumhuriyet Senatosunun mânevi 
şahsiyeti ve onun en azından sizin kadar, hay
siyetli üyelerine bu gibi 'bir tariz yapacağınıza 
asla inanmıyorum. Burada bu kürsüden lütfen 
bu hengâme kelimesini neden kullandığınızı arz 
edin, size 'minnettar kalayını. 

MİLLÎ ECİTİYİ BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) -- Arkadaşlarıma teşekkür (»de
rim. Arz edeyim efendim. Şimdi sorunun birin
ci kısmı var bunu da ister misiniz cevaplandıra
yım. 

('AHİT TLVUİK OKYAYUZ (İçel) Ha
yır yalnız o «hengâme» kısmından... 

MİLLÎ 10(1 İTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) -•-• O gün bendeniz burada iken 
Millet Meclisinde Cökhan UvJiyaoğlu arkadaşı
mız işaret buyurduğunuz şekilde bir gündem dı
şı konuşma yapmışlar. Ertesi gün ben buna ce
vap verirken, burada bulunduğumu açıkça söy
ledim. Hattâ yazılı metinden okudum. Senatoda 
bulunduğum sırada Cökhan Eviiyaoğiu arkadaşı
mızın bu konuşmasını bir henegâıne içinde oldu
ğunu söyliverek doğrudan doğruya Meclisteki ko-
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Bakanlığın tamiminin bü tünü ile, müracaat eden
lerin tamamının alınması yolundaki yazıyı gör
dük. B u n u n üçü arasında bir bağ yoktur. 

MÎLLÎ KĞÎTÎM B A K A N I İBRAHİM ÖK-
TLM (Devamla) — Aldığınız rakam yanlışt ır . 
1961 - 1962 ders yı l ında erkek teknik okulları
mızın ikinci devresinin birinci sınıfındaki ye
kûn 7 bin küsurdur . Dör t bin değildir. J 300 
rakamı asgari rakam olarak alınmıştır . Arada
ki ilâve fark okullarımızın bilhassa Anadolu ' 
nun muhtelif vi lâyetlerine dağılmış olan okul
larımızın kapasi teler inin çok a l t ında çalıştığı 
yer lerde yeni kapasi te eklemek suret iyle bir 
rakam bulunmuştur . Bu 12 500 olarak bu yıl 
yani, 1968 - 1964 ders yı l ında uygulanabi lecek 
ve bizzat Plânlama Dairesinin alâkal ı müdürü
nün imzasiyle gitmiştir . P lân lama buna cevap 
veriyor. Asgar i bir r akamdı r bu. Ha lbuk i şu şu 
şu sebeplerden dolayı daha ilâve kapasi te müm
kündür . Biz, bunu 12 700 olarak bulduk. Buna 
göre uygulansın , diyor. Binaenaleyh, sizin ra
kamınızda yanlışınız v a r ; teşrif edin, size vasi
li a üzerinde ispat edeyim. 

İkinci meseleye gelince, tamimimizin ikinci 
kısmında, liselerde yapı lacak imtihanlard m ge
ri ka lan öğrencilerin teknik okullara değil mes
lekî ve teknik okullara ibaresi vardır . Teknik 
okullarımızın kapasitesi tahdidedi lmişt ı r . Biz 
bunu kendimiz yapt ık . Ama diğer meslekî okul
larda, bu arada, yeni imkân yolu olan meslekî 
okul lardan sağlık kolejlerinde geniş kapasi tel i 
yeni imkânla r yarat ı lmışt ı r . Sağlık Bakanlığı 
ile yapılan anlaşma gereğince, bu Bakanl ığ ın 
ihtiyacını karş ı lamak üzere 15 000 or taokul 
mezununu alabilecek kapasi teye sahiboldulda
n ın ve nerede lüzum gösterirsek, orada, okul 
açacaklarını söylediler ve bunun hazırlığı için
deler. Bunun yanıbaşmda konserva tuvar ve 
saire ile orta öğretime müntehi olacak eğitim 
kurumlar ı gibi, bizim tekn ik müsteşarl ığa bağlı 
bu lunan teknik okullarımızın yanıbaşmda, ge
nel müsteşarl ığa bağlı meslekî okullar vardır . 
İkisini bir arada mütalâa ederek meslekî ve 
teknik okullara İraydı konmuştur . 
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nuşmasma işaret etlini. Şimdi eğer arkadaşımız 
zabıtlara lütfeder ve dikkatle bakarlarsa orada 
gaye1! sarih olarak Gökhan TCvliyaoğlu'nun konuş
masını hengâme olarak aldığımı gazetelere yanlış 
aksettirilen konuları tetkika lüzum görmeden, 
doğrudan doğruya vâki imiş gibi ele almasının 
bir hengâme olduğunu anlatmaya çalıştım. Yok
sa. Muhterem Meclisin bir murakabe vazifesine 
nmhatnbolmamn hengâme olmadığını, bilâkis 
zevkli bir vazife olduğunu anlıyacak kadar siya
si olgunluğa, sahibolduğuma kaaniim. Siyasi 
kariyerini ününüzdedir, takdir edeceğinize emi
nim. 

i r îTSt tYİN K A L P A K L I O G L K (Kayseri) — 
Efendim. uzun konuşmalar neticesinde anladı
ğıma göre plân 1 -'500; Teknik Müsteşarlığın 
kontrol ederek verdiği rakam 1 500 dür . Tamim 
ise 3 500 diyor. Bu rakamlar muvacehesinde 
gelenlerin hepsinin alınmasını Muhterem Tekil 
Bey nasıl lemin edebilir? Okuldan teshil edilen 
rakam âzami -1- 500, Toka İçlin tamimi 3 500, bu
nu nasıl telif ederler? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBILVIİLM ÖK-
TL\M (Devamla) — Gayet kolay halledilecektir, 
efendim. 

ş imdi plânlama, asgari 1 300 diyor. Kk ola
rak 1 300 rakam;m alıyor. Neye ek? 1961 - 1962 
ders yılında ikinci devrenin birinci sınıfında 
mevcut rakama, ek en azından diyor. Şayet ih
tiyacı karşılamazsa, kapasitenin artırılması müm
kün değilse mecburen gece kursları açılmalı, bu 
ihüyac mutlaka karşılanmalıdır, diyor. Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğü plânın bu gereği kar
şısında asgari rakamı mevcuduna ekliyoruz. Te 
hepsini toplıyarak H) 600 ii buluyor. Şimdi si
zin son verdiğiniz rakamla bizzat Teknik öğ
retim Genel Müdür lüğünün ve Genel Müdürün 
imzası ile 'Plânlama Dairesine gönderdiği rakam 
arasında fark vardır. Binaenaleyh, sizin raka
mınız hatalı bir rakamdır. * 

HÜSUYİN K A L P A K L İ O G L C (Kayseri) — 
Benim rakamım hatalı değildir. 4 500 rakamı
nı ben:Bakanlıktan aldım. Bütün enstitüleri ve 
meslek-okullarını teker teker kontrolden geçirerek 
vermiş oldukları rakamın yekûnu 4 500 dür. 
Ben Sayın Bakandan soruyorum; Plânlama asga
ri 1 300 rakamım teshil etmiştir. Teknik kişiler 
bütün Türkiye'de du rumu tetkik ve kontrol ede
rek vermiş oldukları 4 500 rakamı karşısında 

H Ü S E Y İ N KALPAKLTOÖLTJ (Kayseri) — 
Bir sualim daha vardır . 

Talim Terbiyenin ve geçen sene toplanan 
Şûranın vermiş olduğu bir karara, göre bu ens
t i tüler in ikinci kısmının üç seneye çıkarı lacağı 
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yolunda bir karar vardır. Bu kararı bu sene 
yüksek Vekâlet tatbik edecek midir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Şimdi efendim, Eğitim Şû
rası plânın kabulünden evvel toplanmıştır ve 
Şûra bu kararları Plânlı Kalkınma devresine 
girilmeden evvel bunun gerekli kanuni mevzu
atı çıkmadan evvel alınmıştır. Binaenaleyh, is-
tişari mahiyette bir karar olduğu için kanuni 
'mecburiyet sayılmaz. İkincisi; kız ve erkek sa
nat enstitülerinin 3 seneye çıkarılması konu
sundaki karar tekemmül etmeden son durum s 

hâsıl olmuştur. 
Şayet teknik okulların ikinci devresi 8 se

neye çıkarılırsa, önümüzdeki yılda mezun alı-
namıyacağı için bu da plânın hedeflerine uy
gun olmıyacağı mütalâa edilerek şimdilik tehir 
edilmiştir. Demin de arz ettiğim gibi önümüz
deki yıllar için plân dairesiyle konuştum, me
zun kapasitesini eksiltmemek şartiyle kaliteyi 
yükseltmek imkânlarını araştırmada mutabık 
kaldık. Bu mutabık kaldığımız fikir üzerinde 
elbetteki duracağız. Mevcut kapasitenin zede
lenmemesi kayıt ve şartiyle kaliteyi yükseltme 
imkânlarını araştıracağız. Bu ne olabilir şu daki
kada bunu kestirmek mümkün değildir. 

HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim daha var, efendim. 

Teknik öğretimin öğreticileri, yani teknik 
öğretmenlerin yüzde 65 inin öğretmenliği terk 
ediş sebepleri nelerdir? Yüzde 35 i meslekte 
kalmakta, yüzde 65 i de dışarda çalışmaktadır. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Bunun sebebi nedir, diyor
sunuz. Bu konuyu bir araştırma konusu olarak 
ele almadığım için gerçek sebepleri üzerinde 
bir malûmat arz edemiyeceğim. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, piyasanın teknik 
elemanlara ihtiyacı çoktur. Bu neviden eleman
lara piyasada duyulan büyük ihtiyaç yüzünden 
bir kısım müesseselerde, faraza Teknik Üniver
sitede olduğu gibi, öğretmen kadrosundaki ele
manları piyasa çekmektedir. Aynı sebebin bu
rada da rol oynadığı kanaatindeyim. 

HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim daha var. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu daha çok 
sualiniz var mi l . . 

HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
îki tane daha var, efendim. 
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Avrupa'da emsali okulların talebelerinin 

fabrikalarda çalıştıkları yüksek vekilin de ma
lûmlarıdır. Ve bunun dışında nazari tedrisat 
yapılmaktadır. Ve böylece müstehlik değil, ta
lebe müstahsil hale gelmektedir. Bu yola gidil
mesi yüksek Vekâletçe düşünülmekte midir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Bu yola gitme tek başına 
Millî Eğitim Bakanlığının elinde değildir. Ama 
bu ciddî olarak düşünülmektedir. Bunları alâ
kalı bakanlıklarla ve hattâ Hükümetle görüş
mek arzusundayız. Bu konuda arkadaşımla be
raberim. 

HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Türkiye'de müstakil bir teknik öğretim talim ve 
terbiyesi kurulması için Vekâletçe bir şey düşünü
lüyor mu'?. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Şu anda böyle bir düşünce
miz yoktur. Buna şimdilik ihtiyaçta duyulmamak
tadır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bir sualim daha var. 

BAŞKAN — Sualinizin iki olduğunu söyle
miştiniz, üç oldu. Kifayeti müzakere takriri su
allere de şâmildir. Riyasete yardımcı olmak üzere 
kısaca sorun lütfen. 

HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Devamla) -
Teknik öğretmenlerin mesleke dönmeleri için bir 
tedbir, Yüksek Vekâletçe düşünülmekte midir?. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Arkadaşımın demin verdiği 
oran, bir defa hatalı bir orandır. 

Şimdi, alâkalı Teknik Müsteşar arkadaşımdan 
gelen bir not da bunu göstermektedir. Bu esa
sen söylediğimizden çok daha zayıftır. Teknik 
okullarımızın öğretmen kadrosunu genişletmek 
bizim için başlıca arzularımızdan birisidir. Müm
kün olduğu takdirde meslekinden harice kaymış 
bir öğretmeni tekrar kadroya almayı canı gönül
den istemekteyiz. Ancak bunu, arkadaşımızın dü
şündüğü ölçüde cazip kılmanın yolu, burada çalı
şan öğretmenlere ya hususi bir barem tanımak 
veyahut da diğer müessese içinde temin ettikleri 
kazanca yakın bir ücreti sağlamak yolunu bul
maktır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Son sualimi soruyorum. 3 tane daha vardı ama 
ikaz ettiğiniz iciıı vazgeçtim. Sayın Vekilden son 
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sualim sudur : Talim Terbiyenin bu hususta da 
bir karar vermesi lüzumlu mudur, değil midir?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Hangi hususta efendim?. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu tamim ve Vekâletin bu yola gitmesi mevzuun
da, Talim Terbiye Heyetinin bir karar verme 
yetkisi var mıdır?. Mutlaka oradan geçmesi lüzu
mu var mıdır?. Yok mudur?. Varsa öyle bir ka
rar verilmiş midir? verilmemiş midir?. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Böyle bir yetkinin olmadığı 
kanaatindeyim. Çünkü, kanuni bir mecburiyet 
olarak ele aldık. Her mevzu üzerinde ön plânda 
yetki sahibi olmasına rağmen Bakanın dahi uygu
laması veya uygulamaması gibi burada bir yetki
si yok ki, Talim Terbiye Heyetinin olsun. Fakat, 
bunu. genel politikamıza, genel sistemimize uygun 
düşebilecek tedbirlerin ne olabileceğini araştır
mada Talim Terbiye Dairemiz de çalışmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, zatıâliniz demin ko
nuşmuştunuz. Hakkınız sakıt olmakla beraber kı
sa olmak şartiyle buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben
deniz şu hususları öğrenmek istiyorum : Plânda 
bu yıl, 1963 yılında sanat enstitülerine alınacak 
olan talebenin geçen yılki kayda göre 1 300 fazla
dır. Bunun âzamisi bu defa 12 700 e çıkarılmış
tır. Plânlama böyle istemiştir veya Vekâlet bu 
yola gitmiştir. Şimdi, bu vaziyet karşısında öğ
retmen 'miktarı yetecek midir? Yetmiyacek ise 
ne şekilde, nasıl ve hangi yollarla öğretmen 
temin edilecektir. 

ikincisi; bu izdihamı karşılıyacak, çocukla
rın atelyo çalışmalarında, alet, edevat, makina, 
tezgâh olarak ne gibi yatırım yapılmış ne 
miktar yeni malzeme ,alet ve edevat alınmıştır. 

Bir de, atelyedeki pratik çalışmanın yeterli 
olabilmesi için haftada asgari 20 saat olması 
karaılaştırılmış iken, acaba bu son rejimin tat
biki ile haftada 20 saat bir çocuk pratik çalış
ma yapabilecek midir? 

Bir sualim daha var efendim. 
Bir taraftan Almanya'ya işçi sevk ederken, 

daha doğrusu ihracederken, diğer taraftan 
memleketin teknik »elemana ihtiyacı var diye 
teknik eleman yetiştirmekteyiz. Bunun artma
sını memlekete, veliye ve vatandaşa nasıl inan
dırabiliriz? 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Devamla) — Şimdi, Sayın Ege arkadaşı
mızın sorularına sonuncu sorusu müstesna ol
mak üzere cevaplarımı arz ediyorum. Çünkü 
sonuncu sorusu, Hükümetin genel politikasını 
ilgilendirir. Daha ziyade Çalışma Bakanından 
bu sorunun cevabını almasını rica edeceğim. 
1963 -1964 ders yılında teknik okullarda talebe 
adedi artış arz ettiğine göre mevcut öğret
menler, öğretimini yürütebilecekler mi, yürü-
temiyecekler mi? Sorusu idi. Eğer hoca kâfi 
değilse, bunu ne şekilde dolduracaklardır? 
Şimdi yaptığımız hesaplara göre okullarımız
da, arz etmiştim, uzun rakamlar halinde arz 
ettim, kâfi aded de öğretmen mevcuttur. Bi
zim en büyük sıkıntımız İstanbul'dan geli
yordu. Ankara ve İzmir'den değil. İstanbul'da 
üç erkek teknik okulumuz vardır. Buraya 
ıbüyük bir tahaccürü olmasından endişe ediyor
duk. Bunun içdn de çeşitli tedbirler arıyor
duk. İstanbul'da az bulunan teknik öğretim 
imkânları, bugüne kadar yapılan müracaatlerin 
fazla zorlanmadığını, henüz kesin rakamları 
tesbit ederek öğrenemedik ama, korktuğu
muz bir neticeye varmadığını öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Şimdi, 20 atelye saatini feda etmek istemi
yoruz. öğretim kalitesini düşürmek istemiyo
ruz .Talebe miktarını tesbit ettikten, okullara 
dağıtıldıktan sonra alınması gereken bütün 
tedbirleri alacağımızdan arkadaşlarımızın emin 
olmasını isterim. 

ikinci suali; ne ölçüde yatırım yapılmış, ye
ni avadanlık ve saire için, diyor. Bu sene bu 
konuda 10 milyon lira civarında tahsisat ay
rılmıştır. Bunu son santimine kadar harcamak 
emelimizdir. Ancak, bâzı zaruretler dolayısiyle 
hariçten mubayaalar biraz güçleşmiştir. Fakat, 
son vardığımız bir formülle bunun bir kısmını 
süratle hariçten temin yolundayız. Diğer bir 
kısmını da iç piyasadan tedarik gayretinde
yiz. öyle zannediyorum ki, ıbu ayrılmış para
nın 'büyük bir kısmını sarf etmek suretiyle bu 
okullarımızın teknik imkânını kuvvetlendirmek 
fırsatını bulacağız. 

Mâruzâtım bundan ibaret, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka bir soru var mı?... Yok. 
Son sözün senatörün olması itibariyle sırada 
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olan Rasim Giary'a söz veriyorum. (Yok ses
leri.) 

Rasim Giray yoklar'. Buyurun Sayın Ağır-
naslı. 

NİYAZİ AÖ1RNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, iki gün memleketimizin eki den 
bekasiyle, âtisiyle ilgili bir temel dâvası üze
rinde gerçekten çok istifadeli konuşmalar ya
pıldı. Bunlar arasında Maarif Vekâleti camiası
na ilerisi için tatbikat bakımından ışık tutanlar 
olduğu gibi, bizim için de cidden faydalı olan
ları galiptir. Çoktur. 

Hakikaten muhterem arkadaşlarım, biz ye
tişme çağında olan çocukla, evvelemirde cemi
yetin ilgilenmesi, memleketin bütün, topyekûn 
milletimizin ilgilenmesi icabeden bir konu Ol
duğunu kabul ederek hareket edecek olursak, 
meselede analar, babalar ve saire olarak vara
cağımız netice, hüküm daha değişik olur. An
neler, babalar kendi çocukların m mutlaka en 
üstün başarı göstermesini, çocuklarının en üs
tün zekâya sahibolmalarını ve en rahat bir şe
kilde hayatını kazanacak bir meslek seçmeleri 
arzusundadırlar. Bunu kabul etmek lâzımdır. Bu 
itibarla bir takım seçme yollarına gitmek zaru
reti vardır. Hele, kalkınmayı, istikbale muza i' 
bir takım plânlara ve programlara bağlamış 
Ibir memleket için elbette ki, istihdamın hedef
lerini tâyin edici yetiştirme yolları çizmek, 10 
yıl sonra ne kadar doktora, ne kadar ziraat 
mühendisine, ne kadar teknisyene, ne kadar 
mühendise ihtiyaç; olduğunu dahi hesaba kata
rak ona göre hazırlıkları yapmak zaruretini 
kabul etmek ieabcder. Tanı istihdam seviyesine 
varan bir memleket tam istihdam seviyesine yak
laşması nisbetinde kalkınacağını kabul edecek. 
olursak elbetteki maarifimize, bir keşmekeş man
zumesi içinde kalma fırsatını vermemekte bir
leşiriz, Şu salde bugüne kadar tesbit edildiği 
gibi sadece kolay yoldan Devlet, kapısında iş 
arama yolunu güden maarif •sistemini aksine is
tihsale yöneltilmesi zaruretini de kabul etmek 
ve buna göre bir takım sistemler kurup, zekâ 
testleri veyahut bilmem nelerle, teknik öğreti
me veya kendi kabiliyetlerine göre içtimai 
ilimler sahasında filân ayrılması elbette zaru
ridir. Buna hiçbir diyeceğimiz yok. 

Muhterem arkadaşlar, asıl benim mühim ola
rak üzerinde durmak istediğim; nedense Ibaska 

sahalardan ziyade maarife çok müdahale edil
diğidir. Maarifte gelişmelerde biraz ürkek olu
nursa, maarif idarecileri gelişmeyi önleyici bir 
takım müdahalelerden yılgınlık gösterir ve 
geri çekilir ve ileri hamleler semeresiz kalır, 
yaptığı yerde, yahut başladığı yerde durur veya 
yarım adımlar halinde bir bocalama şartları 
manzumesi içine girer. Ben bu itibarla, siste
min su temel hatlariyle, yani memleketin ileri 
milletler hayat seviyesine ulaşacak bir kalkın
ma hamlesine girme çabası içinde olduğu bu 
devrede, ihtiyaca göre insan yetiştirme ve ile
ri ihtiyaçlara göre bunları tahsil kollarına yö
neltme hususundaki plânın hiçbir şekilde mü
dahale edilmeksizin tahakkuk etmesini bütün 
kalbimle temenni ederim. Zaman geçmiştir. Ha
kikaten çok faydalı konuşmalar oldu. Bunlar
dan bir ikisinde benini, bir yanlış tatbikata 
mahal vermiyeceğinden emin olmakla beraber 
ibâriz hatalar olduğu için, çok güzel konuşma
lar okluğu halde bunlara işaret etmek zarure
tini duydum. 

Bir memlekette ziraat sektöründe % 75 nis
betinde insan çalışırsa on yıl içinde % 25 insa
nın ziraat sektöründe yetiştirilmesi şeklinde bir 
beyanda bulunuldu ki, bu tamamen hatalıdır. 
Niçin? Eğer % 75 ile ziraat sektöründe istihsal 
edilen netice, verim yüzde 25 istihsal edilebi
lecek bir makin alı ziraat, bir teknik inkişafa 
mazhar olacaksa yüzde 75 in zirai tekniğe vâ
kıf insan olarak yetiştirilmesi hatalıdır. İngilte
re ya um asır cinde yavaş yavaş ziraat sektö
ründeki nüfusun yerine makin a ikame etmek 
suretiyle tasarruf etmiş ve ekonomik sahaya 
yönelterek tam istihdamın en ilmî şekline vâ
sıl olmanın yolunu bulmuştur. Bu itibarla biz 
15 sene sonra bugünkü ziraat sektöründe çalı
şan nüfusumuzu çalıştıracağız diye bir politika 
gütmek kadar hatalı bir netice olmaz. Ziraat 
sektöründe nüfusumuzun gittikçe azaltılacağı 
plânda da ön görmüş ve ona göre sınai sektörü
ne ziraat sektöründen aklarına olacağı düşünü
lerek, sanai sahasındaki yetiştirmeye öncelik ve
rilin ist i T. 

Bunun gibi bir nokta daha, belki yanlış an-
lamışımdır ve yanlış anlamış olmayı şüphesiz 
temenni ederim, muayyen zümrelerin çocukla
rının o mekteplerde yetişmesi gibi bir mâna 
taşıyan, .muhterem hatiplerden birinin bir be
yanı oldu. Bizim toptan arzumuz, şüphesiz ki, 
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istidatları ve kabiliyetleri yetiştirmek gaycsiy-
le, bir çiftçinin, ıbir esnafın çocuğunun Devle
tin en ileri kademelerindeki vazifelere1 iştiraki
dir.'Böyle olunca halk idaresi kurulur. Bu iti
barladır ki, kıymetli arkadaşınım bu beyanını 
yanlış anlamış olmayı temenni ederim. Bunların 
ana hatlariyle çok güzel, çok ihatalı bir şekilde 
tesbit edilip yetiştirilmesi mevzuunda hakikaten 
bâzı: endişeler olur. Benim de içime gelmişti)*. 
Yani kaabiliyete tam yöneltilmiş midir: İşte an
nelerin ,babalarm, velilerin tam tatmin edilece
ği bir netice doğacak mı.; 

Ama muhterem arkadaşlarım, şunu da kabul 
etmeliyiz ki, bir sistem değişikliğinde ufak tefek 
aksaklıklar olur. Ben maarif camiasından ufak 
tefek aksaklıkları âzamiden asgariye indirme1 ça
basını güdeceğimi ve ' bu kifayette, nitelikte ol
duğunu ifade ederim. Biraz Yüce Senatoyu üs
lûp itibariyle bu mevzuda çok yorduğumuz için 
kendilerini, belki sivri gibi görünen ifade tar/ı-
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na rağmen Sayın Vekilin cesaretle ileri attığı 
adımları, şahsan her zaman geri almaması kay-
diyle desteklemeye amade bulunduğumu ve ken
dilerini takdir ederek, maarif camiasına başarı 
temennilerimi de yüksek huzurunuzda ifade et
mek isterini. Beni dinlediğiniz için şükranlarımı 
arz ederim. 

BAŞKAX — Muhterem arkadaşlar, millî eği
tim gibi hayati bir mevzu üzerinde iki günden 
beri cereyan vden olgun, istifadeli ve Senatonun 
vekârma lâyık bir şekilde müzakereler bitmiş bu
lunmaktadır. Bu müzakerelerin ışığı altında, çok 
değerli ve bilhassa ileri fikirli olarak tanıdığım 
arkadaşımız Millî Eğitim Bakanına ve Millî Eği
tim camiasına muvaffakiyetler dileyerek görüş
meleri bitirmiş bulunuyoruz. (Alkışlar) 

5 Eylül 1963 Perşembe günü saat .1.5,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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