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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Avrupa Konseiyi îstişari Meclis ve Aivrupa 
iktisadi işbirliği 'Teşkilâtının teşebbüsü ile Vi
yana'da toplanacak «Parlâmento 've îlim Kon
feransı» na iştirak edilmesine 've Konferansa 
katılacak 4 üyeden ikisinin Cumhuriyet 'Sena
tosu Üyesi <ve diğer ikisinin de ımilletvekili ol
ması >ve bu üyelerin her iki Meclis başkanları 
tarafından (birlikte seçilmesine Yasama 'Meclis
leri (Başkanlık Divanm'ca karar verildiğine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu; Ibilgi edi
nildi. 

Tabiî üye Kadri Kaplan; Kıbrıs konusuna 
temasla, takibedilen siyasetin doğru olduğu
nu, ancak 'bu sahada datha enerjik hareket ledil-
mesi gerektiğini ifade etti. 

Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü; siyasi 
partilerin temaslarda bulunarak, memleketl
imizin illgil'i bulunduğu iç /ve dış 'm'eselelerde 
tesbit edilecek müşterek esaslar dâhilinde 'ha
reket etmeleri lüzumunu 'belirtti. 

Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı Ke
mal Satır; 'Tabiî Üye Kadri Kaplan'm Kıjbrıs 
meselesine ve Kayseri Üyesi »Suad Hayri Ür
güplü'ye cevaben Kıbrıs ve partilerarası mü
nasebetler konusunda ıgeniş izahlarda bulundu. 

Başbakan îsmet îniönü; kendisine yapılan 
suikast teşebbüsü dolayısiyle Cumhuriyet Se
natosunda gösterilen yakın alâkaya tefekkür
lerini (bildirdi. 

Hatay Üyesi Sabahattin Adalı 'nm Yeni 
'Türkiye Partisinden istifa ettiğine dair, adı \ge-
çen Parti 'Grup Başkanlığının tezkeresi, okun
du, bilgi edinildi. 

Afyon Kara'hisar Üyesi Celâl 'Tevfik Kara-

sapan'm Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisin
den istifa ettiğine dair yazısı okundu; bilgi 
edinildi. 

Başkan; Cumhuriyet Senatosu üye tamsa-. 
yi sının <185, yarısının 'îtö,^ »İması sebebiyle salt 
çoğunluk rakamında tereddüde düşüldüğünü 
'beyan ve 'bunun bir karara bağlanması lüzu
munu -belirtti ve yapılan oylama sonunda üye 
tamsayısının 9(3 olarak kabulü ile salt 'Çoğunlu
ğun '9*4 üye olarak 'hesaplanması kabul edildi. 

Münlhal bulunan Başkanlık Divanı Kâtip
liğine, yapılan seçim sonunda, Cumîhurbaışkan-
lığınca seçilen üyelerden, bağımsız üyeler ada
yı Âdil Ünlü seçildi. 

Anayasa 'Malhkemesi asıl üyeliği için yapı
lan seçimde salt çoğunluk temin edilemediğin
den seçime gelecek birleşimde devam olunaca
ğı bildirildi. 

1903 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı 'hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve 
Cumhuriyet Senatosunca, tasarının kanunlaş
ması kabul edildi. 

(Gündemde müstacel bir iş bulunmadığından 
önümüzdeki toplantının 5 Mart 1964 Per
şembe gününe bırakıKmasına dair önterge okun
du ve kabul olundu. 

5 Mart 1I9İG4 Perşembe günü saat- 15 te 'top
lanılmak üzere Birleşime ston verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nevzat Sengel 

SOBULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgiüneş'in, Çankarı Kız Sanat Enstitüsü 
öğretmenlerinden Sadrettin Goilsaran hakkın
da açılan tahkikata dair, yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına 'gönderil/mis
tir. (7/135) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Ali Türker'in, sıhhi köylü meskenlerine dair 

yazılı soru önergesi imar ve îskân Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/140) 

3. —- Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi 'Seızai 
O'Kan'm, kaç memurun emekliliğinin kaldırıl
dığına dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/14*2) 

Sözlü sorular 
4. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 

Cevdet Gebolbğlu'nun, Bitlis Baykan Hidrö -
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Elektrik projesine dair sözlü, soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. '(6/248) 

'5. — Cumhuriyet Senatosu Ta'hiî Üyesi Meh
met öz güneş 'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü 

öğretmenlerinden Sadrettin Gülsaran hakkında 
açılan tahkikata dair, sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. ((6/2'49) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Bulgaristan'ın istanbul'daki (Başkon

solosluğu eski Mutvin Konsolosu Varban (Vir-
ban, Venban) oğlu Ge'orgi Vartoanof (Virlbanof, 
Verbanof) Çolakof un cezasının affı 'hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/555; C. 'Senatosu 
1/899) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — 765 saydı Türk öeza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muadele] 455 nci maddesiyle 
2275 ve $088 saydı kanunlarla muaddel 4'5'9 ncuı 
maddelerine (birer fıkra eklenmesine dair 
kanunu teklifinin Millet Meclisince rfelddolu-
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 

ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/916, 
C. Senatosu 2/119) ('S. Sayısı : 410) 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına "bağlı orta ve 
yüksek dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri (hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kalbul 
olunan .metni vte Cuımlhuriyet Senatosu! Millî 
Eğitim Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/525; C. Senatosu 1/381) (S. Sa
yısı : 412) 

4. — İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kahul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/601; C. Senatosu 1/393) (S. Sayısı : 413) 

3. — YOKLAMA 

48 
ir yok 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

nci Birleşime katılmıyan 
lama tutanağı 
— Ömer Lûtfi Bozcalı 
—ı Şevket Buladoğlu 
—• Mehmet tlkuıçan 
— Ta] at Oran 
— RJfat öztürkçine 
—> Sallıri Topçu'oğlu 
— Gavsi TTçagök 

üyeKe ri göste-

(tzımir) 
(Trahzon) 
(Antalya) 

(Bilecik) 
(lstanfbul)1 

(Bingöl) 
(Eskişehir) 

8. —• Mansur Ulusoy (Ankara) 
9. — Nüvit Yetkin (Malatya) 

-10. —• Kâzım Yurdakul (Sakarya) 
Yukarda adları yazılı sayın (10) üye Cum

huriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 5 . 3 . 1964 
tarihli 48 nici Birleşimine katılmadıkları tes-
ıbit edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Macit Zeren Âdil Ünlü 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Müzakere nisabımız olduğu an- -
]aşılıyor, oturumu açıyorum, tki arkadaş söz is-

3. — YOKLAMA 

teıııişlerdir, şimdi onlara söz vereceğim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 

1. — Cumhuriyet Senatosu üye salt çoğunlu
ğunun 93 olduğuna dair Genel Kurul kararı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, geçen celsede Sayın Başka
nımız Senatonun toplanma nisabı ve Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin seçim nisabı bakımından 
bir hesap yaptılar ve salt çoğunluğun ifade etti
ği mânanın ne olduğu üzerinde tereddüde düş
tüklerini ve Yüksek Heyetin kararı ile bu hususu 
halletmek istediklerini bildirdiler, müzakere açıl
madı. Kısa bir izahı müteakip işin mahiyeti anla
şılmadan Yüksek Heyetiniz bir karara vardı. Ya
ni bu varılan karara göre, salt çoğunluğun yarı
dan bir fazla olması lâzımgeldiği, Senatomuzun 
mevcudu 185 olduğuna göre, 185 üyeli bir Senato 
salt çoğunluğunun 94 olduğu ifade edildi. Ben
deniz bu kanaatte olmadığım için şu işin hakiki 
mecrasına gelmek, gerek toplanma nisabı bakı
mından gerekse seçimler bakımından her bakım
dan neticeye müessir olan bu halin tashih edil
mesine imkân vermek üzere Yüksek Huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. Muhterem arkadaşlar. 
salt çoğunluk mefhumu hukukî bir ıstılahtır, ilim 
dillerine geçmiştir. Tarihi vardır. Salt çoğunluk 
üye tamsayısının veya mevcudun yarısından bir 
fazlası değil, yarısından fazla öyle bir çoğunluk 
ki, bu çoğunluk karşısında kalan bütün üyeler 
aynı noktalar üzerinde reylerini vermiş olsalar 
dahi diğer kısımdan fazla olamıyan bir çoğun
luktur. Şu ilmî tarife göre .185 üyeli Senatomu

zun yarısı miktarı 92,5 demektir. 92,5 tan fazla' 
olan çoğunluk 9.'! tür. 93 olduğu takdirde kar
şıda kalan üye miktarı 92 dir. Bütün 92 üye' 
aynı mevzu hakkında aynı yerde oyları birleşso' 
dahi hiçbir zaman 92 - 93 ten fazla olamaZ,. Bi
naenaleyh 185 üyelik bir çoğunluğumuzun s't'df 
çoğunluğunun 915 olması- icabeder. Halbuki Baş
kanlığımız o gün bunun 94 olduğunu ifade et
mek suretiyle öteden beri ilmin kabul ettiği şu 
esasın hilâfına bir netice ve karara Yüksek He
yetinizi sevk etmiş bulunmaktadır. 15 in salt 
çoğunluğu 9 değil 8 dir. Yarıdan bir fazla de
ğil, yandan fazla olan çoğunluktur. Bunun kıs
tası, karşısındakiler aynı reyde birleşseler dahi 
diğerini geçemiyen çoğunluktur. Bu itibarla 
Senatomuzun salt çoğunluğunun 93 olarak ka
bul edilmesi lâzımgeldiğine ve bu evvelce yapıl
mış olan bir hatanın tashihine imkân bahşetme
nizi istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SİRKE ATALAY (Kars) — Şimdiye kadar 
tatbik edilen şekil 94 üye idi. Yani şimdiye ka
dar tatbik edilen şekilde salt çoğunluk için ara
nan sayı 94 idi. Dedik ki, seçim yapıldığı sıra
da 93 veya 94, hele 93 olursa bir itiraz vâki ola
bilir. Salt çoğunluk 93 tür. Binaenaleyh 93 tc 
her hangi bir üye seçilmiştir. O anda itirazlar 
bir konu üzerinde olacağı için hissi hareketler 
e/ok daha mümkündür. Bu sebeple muhtemel 
münakaşadan önce salt çoğunluğun ne olduğunu 
tesbit edelim, dedik. Anayasa Mahkemesi üye-
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C. Senatosu B : 48 6 , 3 . İ§64 O : 1 
fiği secimi sırasında şimdi Sayın Nıısret Tuna 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi eğer 93 olmuş ol
saydı seçildi veya seçilmedi gibi bir münakaşayı 
bir adayın üzerinde yapacaktık. Halbuki mü
cerret bir olay üzerinde yapmanın rahatlığı da
ha çok olabilecekti. Bu sebeple, 93 mü olsun, 94 
mü olsun diye, tatbik edilen 94 ün karşısında 
Başkanlık bu tereddüdü izale, olayı mücerret bir 
hâdisenin üzerine getirip bir hissi hareket ye mü
nakaşalardan uzaklaşabilmek için oylarınızı al
mak mecburiyetinde kaldı. Ve bu şekilde yapı
lan oylama neticesinde Yüksek Heyet salt çoğun
luğu Başkanlığın teklifi üzerinde şu şekilde 
onadı; 

Anayasa sak çoğunluğu 'aradığı !bir durumda 
olumlu veya olumsuz oyların mutlak surette 
salt çoğunluk olarak aranan rakamın tesbiti ge
rekir. Bu rakam şiayet salt çoğunluğu aramazsa, 
eğer salt çoğunluk aranmaz dese idi, toplantı 
veyahut karara iştirak edenlerin olumlu oyla
rdım olumsuz oyl a ri yi e nisbeti nazarı itibara 
alınırdı. Hangisi çoğunlukta ise müstenkif 
olanlar nisaba katılmadan 'tesb.it edilirdi Ama 
şu olay daim'a mümkündür. Oya iştirak eden
ler içerisinde olumlu veya olumsuz oy veren
lerin yanında 'hiçi)]!1 oyu bulunmıyanlar da ola
caktır. 10 kişilik ekseriyet içinde 5 veya fi kişi 
oy 'kullanır, 4 <iri oya iştirak etmez ise, 4 ki
şinin. reyi ile de o karar alınabilir. Çünkü re
ye--iştirak: etmiyenler vardır ama, salt çoğun -
lııkda. olundu veya olumsuz oyların nisbeti ti
den ziyade muayyen bir sayının behamalmi 
aşrması lâzımdır. Bu sayı olumlu veya olum
suz oylarım mürekkep sayı karşısındaki mün
ferit rakam yarıdan 'bir fazlası mıdır? Tatbik 
edilen şekil, 'benim anladığım mâ itada, alınırsa 
salt çoğunluk yarıdan bir fazladur. Yarıdan 
bir fazla oyla. yapılmak lâzımdır. Yani olumlu 
veya olumsuz oyların muayyen bir sayıda ço
ğunluğu değiıldir. Üye tamsayısı yani 1HÎ) ol
duğu takdirde 92 ile 93 ü karşı karşmı getirip 
93 çoktur. Binaenaleyh, olumlu olarak 93 te
min edildiği takdirde salt çoğunluk vardır diye 
•bir görüş vardır. Benim kanaatimce Anayasa
nın veya her hangi bir tüzük hükmünün salt 
çoğunluk aradığı yerde. <mürettep sayının yarı
dan bir faz'av. yani, yarı küsur ise ilâve edil
mesi veya edilmemesi hususunu oylarla hallet
miştir. Simdi /ansiklopedilerde ve lûgatlarda 

aramış okluğumuz maması ile ve içtüzüklerde 
muayyen olumlu veya olumsuz oyların biribi-
rine oranından ziyade tatbik edilen şekli şim
diye kadar Parlâmentoda yarıdan bir fazlası
dır. J>aima yarıdan bir fazlası hesabedilmiştir. 
Kolay olduğu için 185 in yarası 92,5 olduğuna 
göre bu yarıdan bir fazlası 92,5 üzerinden mi 
yani buçuğu 93 e mi, 92 ye mi iblâğ etmek su
retiyle yarıdan- bir fazlasının hesahı tereddüt 
meydana getirdiği için Yüksek Meclisin ha
kemliğine 'başvurulmuş. Yüksek Meclisin ço
ğunluğu 92,5'un 93 olarak kabul ve salt çoğun
luk işin belli rakamın 94 olarak 'kabul edilmesi 
yolunda tecelli etmiştir. Yüksek Heyetin ka
rarını değiştirme .yolunda. her hangi bir cihet 
görmemektedir. Bu bakından bunu 94 olarak 
kabul edebiliriz. Ama, Yüksek Heyetiniz 'hayır 
derse o zaman karan daima değiştirebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Savın Artükmaç. 
TKYFÎK İNCİ (Zonguldak) — Efendini, 

tekriri müzakere mi yapıyoruz? 

BAŞKAN —. Tekriri müzakere değil efendim. 
Çoğunluğun 93 mü, 94 mü olması lâzımgeldiği-
ııin münakaşasını yapıyoruz. 

SAJ) 1K ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, mevzuatımızda iki husus ba
his konusu olabilir, bu çoğunluk hususunda. 
Birisi salt çoğunluk, diğeri yarıdan bir fazlası
dır. Yarıdan bir fazlası denildiği zaman, geçen 
top'antıda da Yüksek Heyette denildiği gib; 

hareket edilir. Yani 485 yarısı 92 buçuk, buçuk 
adam oîmıyafcağına göre, - Devlet Şûrası iv n mı 
hususta kararı vardır-yarısı 93 tür, yarıdan 
bir fazlası 94 denir; ama, mevzuatta yarıdan 
bir fazlası diye bir Ikayıt varsa, salt çoğunluk 
dendiği -zaman kanaatimce ''bu husus düşünül
mez. Nıısret Tuna arkadaşımızın dediği gibi, 
çoğunluğu teşkil eden kısım düşünülür. Yani 
burada sa't çoğunluğun 93 olması lâzımdır. 
Onun içindir ki, tatbikatta aksaklığa meydan 
verilmemesi için yarıdan bir fazlası kaydı da
ima mevzuattan kaldırılmakta, salt çoğunluk 
tâbiri kullanılmaktadır. Bunun bâzı toplantılar
da büyük önemi olduğu malûmdur. Meselâ 21 
kişilik bir belediye meclisinde eğer yarıdan bir 
faz!asiyle toplanaeaksa, o zaman 10,5,11 j olur. 
12 kişi ile toplanması lâzımdır. Halbuki, salt 
çoğunluk ile toplanması iealıederse 11 kişi ile 
toplanması ieabeder. Bu bakımdan arkadaşı-
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C. Senatosu B : K 
mm ifade ettiği gibi, 93 ün salt çoğunluk ola- I 
ra'k kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Tatbikat da böyledir. Yarıdan bir fazlası tâbiri 
kullanıl mıadılkça salt çoğunluk, hangi taraf ço- i 
ğunluğu teşkil ediyorsa o taraf salt çoğunluk 
olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, müza
kere açılımış değildir. Konuşmalar sırf bir te
nevvür maksadiyle Sayın özgüneş'e söz 
verdikten 'sonna neticeyi oylarınıza arz edece
ğim. (Seçimler var sesleri.) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, muhterem arkaldaşlarım, zannederim 
ki, ımesele şudur. 93 bir tarafta, 92 bir tarafta 
olmak üzere reylerimiz toplandığa zaman acaba 
bu mevzudaki durum ne olacaktır? öyle zan
nediyorum ki ; şüphe yoktur ki, 93 olan tarat' 
meseleyi kazanmıştır. Çünkü bir tarafta 92 bir 
tarafta 93 vardır. Eğer mesele teknar böyle or
taya konulmuş olsa idi, ben şahsan reyimi ve
rirdim. Ama mesele höyle ortaya konulmadı. I 
Yarısı 92,5 olduğuna göre 93 e mi, iblâğ edilir, 
yoksa 92 ye mi iblâğ etmek lâzımdır? Gayet | 
tabiîdir ki, o zaman 93 e iblâğ edilir diye rey I 
verdim. Ve sonunda 94 olursa ancak salt çoğun
luk elde edilir diye bir karar şıktı. Hallbüki, 
benim kanaatim o'dur ki, bir tarafta 93, öbür-
tarafta 92 varsa mesele hallolmuştur. Mese
leyi basitleştirip bir komisyon durumuna indire
cek olursak, diyelim ki, 7 kişi ile toplanmış 
bir komisyon var. Bu takdirde acaba bu ko- | 

5. — SÖYLEVLER 

1. —• Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un; Dev- \ 
let dairelerindeki çalışmaların rasyonalleştiril- \ 
mesi lüzumuna dair demeci \ 

BAŞKAN — Efendim, gündem harici bir 
söz vardır. Sayın Fehmi Baysoy geçen oturum
da söz istemiştiniz, biz de bu oturuma bırakmış
tık. Kısa olmak şartı ile buyurunuz efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. Üzüntü ile takibet-
tiğim bir mevzuu huzurunuza getirmek için söz 
almış bulunuyorum. Umumiyetle Devlet daire
lerinin bir kısmında nedense işlere lâyıkı kadar 
ehemmiyet verilmiyor. Mesuliyet alan arkadaşlar 
gevşek davranıyorlar. Hükümet ne kadar gayret 
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misyonun salt çoğunluğu nedir? 4 kişi hir ta
rafta, 3 kişi bir tarafta rey kullanacak olursa, 
salt çoğunluğu hiç şüphesiz ki, kazanmıştır. Bu 
takdirde 7 nin yarısı 3,5 dur. 3,5 4 de iblâğ edilir. 
4 ten bir fazlası 5 tir, diye bu komisyondan 5 
üye ile ekseriyetin aranabileceğini düşünmek 
yanlıştır, zannediyorum. Senatonun salt çoğun
luğu 93 olmak icabeder. Hürmetlerimle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder
seniz, bir noktayı izah edeceğim. 

BAŞKAN — Başkanlığın da tetkikatı vardır. 
Niçin 94 olarak alındığının izahını yapacaktır. 
Şimdi reylerinize arz edeceğiz. 

Buyurun, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Osmanlıca, Türk
çe Ansiklopedik lügat: «Ekseriyet; ekser olma 
hali pek çok olmak, çokluk, en büyük kısım, 
yarıdan çoğu. Ekseriyeti âra reylerin, oyların 
çokluğu hdçolmazsa yarıdan hir fazlası. 

BAŞKAN —• Efendim, mesele anlaşılmıştır; 
şimdi 185 mevcudumuz vardır, özgüneş'in, Tu
na'nın izahları veçhile 93 92 ye nazaran fazla 
olduğuna göre ekseriyet yani salt çoğunluk 93 
tür denilmektedir. Sayın Atalay başka müta
lâadadır. Bir yanlışlığa meydan vermemek için 
tekrar reyinize müracaat edeceğim. 

Salt çoğunluğun 93 olmasını kabul edenler 
lütfen işaret etsinler. Etmiyenler... Salt çoğun
luk 93 olarak tesbit edilmiştir. 

VE DEMEÇLER 

ederse etsin, vekiller ne kadar alâkadar olursa 
olsun, işler zamanında ve normal sınırları içeri
sinde yürütülmüyor. Birçok arkadaşlar, diğer 
dairelerle ilgili ufak bir tarafını bulurlarsa, 
kendilerinin önlerine gelen bu işi öbür daireye 
göndermeyi maslahata daha uygun görüyorlar 
galiba; bu şekilde işler uzayıp gidiyor. Bu hale 
bir çare bulmak lüzumludur.. Ama bu çare na
sıl bulunacak? Hükümet bir heyet teşkil edip, 
bu işler niçin böyle oluyor diye nedenlerini mi 
tetkik edecek, yahut Yüksek Senatonuz mu bu 
işlerle alâkadar olacak? Bunu ben şahsan çok lü
zumlu görüyorum. Şimdi bu gibi misaller bir 
hayli 'verilebilir. Ben sizlere kısa bir misal ver
mekle yetineceğim. 
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Erzincan'ın iki nahiyesine bağlı 12 köyünde 

Cimin ,ilo Gökbayır nahiyelerinde bu sene yani 
1963 yaz aylarında bir hastalık hâsıl olmuş ve 
meyva, sebze, üzümle geçinen bu köylerin bü
tün mahsulü harabolmuş. Yapılan tetkikler so
nunda yüzde 85 - 90 hasar tesfoit edilmiş. Bir 
kere işin bir tarafı şu: Bugünkü fennî vasıtalar, 
imkânlar ve ilâçlar karşısında, hele böyle mah
dut bir muhitte bir mahalde mahsulünün yüzde 
85 - 90 mın hasar görmesini benim hafsalam ka
bul etmiyor. Bu mmtaka halkı ne yapacağız di
ye dert yanarken kendilerine, «Vilâyete müraca
at edin, gerekli işlem yapılır.» dendi. Müracaat 
yapıldı, vilâyet tetkik etti. Hasarın % 80, % 90 
civarında olduğunu ve kendilerine kredi ile buğ
day verilmesi için gerekli muamele ikmal edile
rek, üç vekâlete; birden gönderilmiş. Gönderilme 
tarihi, 1963 yılının 9 ncu ayının 10 ncu günü
dür. Evrakın bir tanesi Tarım BaJkanlığına, bir 
tanesi Ticaret Bakanlığına, bir tanesi de Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğüne verilmiştir. Ben 
işler normal yürüyor diye bu işle alâkadar olma
dım. Aradan zaman geçti, vilâyetten, menfi bir 
cevap verildiği bildirildi. Bunun üzerine alâka
lanmak mecburiyetinde kaldık. Tarım Bakanlı
ğına gittik, «Ne oldu böyle bir müracaat var
mış?» diye sorduk. Üzerine bir yazı eklenmiş il
gisi dolayısiyle evrak Ticaret Bakanlığına gitmiş. 
Ticaret Bakanlığı, kararname daha evvel çıkmış 
olduğundan, yeniden ilâvesine imkân olmadığın
dan iadesine, demiş. Oradan da böyle bir cevap 
verilmiş. Ama, ortada kanun var, mevzuat var. 
Ama klâsik tâbirlerle iş reddediliyor. Ben mil
letvekili arkadaşlara yazıyordum. Diğer millet
vekili arkadaşlarımın alâkası ile bu iş yürütül
dü. Verilen cevap şu oldu. Elimizde kredili tah
sis yapacak buğdayımız yok. Yalnız 18 vilâyete 
tahsis yaptık. Bunlardan artarsa sizin vilâyete 
de vereceğiz. Peki dedik, beklemeye başladık. 18 
vilâyete yapılan tahsisler Eylül ayının nihayete 

BAŞKAN —- Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemde mevcut kanun tasarılarının diğer 
işlerden önce görüşülmesini . arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
S ahir Kurutluoğlu 

ermesi lâzımgelirken, dağıtım her nasılsa yapıl
mamış ve dağıtım bir ay uzatılmıştır. Arkasın
dan bir ay daha uzatılmış ve mütemadiyen bek

liyoruz. Netice itibariyle arkadaşlarım, 10 ncu 
ayın 31 nci günü bu dağıtım müddeti bitmiş 
oluyor. Şimdi iş Ziraat Bankasının dağıtılan ne
ticeyi alıp Ticaret Vekâletine bildirmesi kalıyor. 
Mütemadi takiplerimize rağmen Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğü ancak 18 vilâyetin neticesini 
bir ay 23 günde alabiliyor. Şimdi bu ne iştir. 
Aklım bir türlü almıyor. Ziraat Bankasının bi
ze verdiği liste buradadır, tam bir ay 23 gün. 
Bu da nihayet kendi işleri dolayısiyle buraya ge
len Ziraat Bankası Umum Müdürüne acı acı 
bu işi anlatınca biraz daha gayrete geldiler ga
liba. Bir taraftan da Dahiliye Vekâletine gittik. 
Dahiliye Vekiline dedik ki, Ziraat Bankası vi
lâyetlerden bu malûmatı alam]yor, lütfen siz de 
bu konuda bize müzahir olunuz. Bir taraftan 
da, vilâyetlerin tazyiki ile cevabı üç gün sonra 
aldık. Yedi ton buğday artmış. Bizim istediği
miz zaten dokuz tondu, işimiz karşılanıyor. Ama, 
gel gelelim yine işler yürümüyor. Kararnameye 
ilâveler yapıldı, ilgili yerlere gönderildi. Ama, 
kararname yazılırken senet tarihleri eski yazıl
dığı için yine işler yürütülmedi. Tasavvur bu
yurunuz arkadaşlar, 9 ncu ayın 10 ncu günün
de başlıyan müracaat hâlâ 1964 senesinin 3 ncü 
ayındayız. Hâlâ daha bir neticeye bağlatamadık. 
Oradaki vatandaş da Hükümet bize kredili buğ
day verecek diye bekliyor. Şimdi kendilerine bü
yük bir hatada bulunduğumuzu, fenalık yaptığı
mızı anlıyorum. Eğer Devletin buğday veremiye-
ceğini bilselerdi, işlerini buna göre tutar, elin
deki 3 - 5 kuruşunu başka yere yatırırdı. Yeni 
sene geliyor. Hâlâ biz onlara kredili buğday ve
receğiz. İmkânlar da bol bol mevcuttur. Misali 
artırmak daima mümkün. Lütfen bu Devlet dai-
rilerinde işlerin daha iyi yürütülmesi için çare
ler alınsın, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, diğer iş. 
ler dedikleri yalnız seçimlerdir. Ama diğer iş
lerin çok uzun süreceği anlaşılıyor. Kanunlar 
kalır. Artık takdir sizindir. 3 kanun vardır. Za
ten birisi reddedilmiştir, Komisyonca ve Millet 
Meclisince ikisi de iMllî Eğitime ait kanunlar
dır. Bu kanunların seçimden evvel müzakeresi 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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hakkındaki teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin birinci maddesi Ceza Kanununa 
aittir. Fakat diğer iki Millî Eğitim kanunların
da ivedilik ve öncelik teklifi vardır. Millî •Eği
timi ilgilendiren iki kanunun öncelikle müza
keresini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Millî föğitım Bakanı... Yok. Temsilcisi 
bulunmaktadır. Tasarıların müzakeresine başlı
yoruz. 

1. — Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta 
ve yüksek dereceli okullar öğretmenierinin haf-
talık jders saatleri ile ek dem ücretleri hakkın
da kanım tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu ve Millî 
Eğitim, JBütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi J/525, C. Senatosu 1/381) (S. Sa
yısı. : '4-13) '(1) 

BAŞKAN — ilk söz Sayın Mehmet Ali De
mir'indir. Grup adına mı efendim? 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Grup adına konuşacaklardır. 
Efendim bir dakika müsaade eder misiniz? Bir 
teklif daha geldi. Teklif Sayın Celal Ertuğ'un-
dur. 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan kanun tasarısı tabe

dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Tasarının müddeti dolmak üzere bulunduğun
dan gelen kâğıtlardan gündeme alınarak görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Sosyal Sigortalar Kanun tasarısı 
Geçici Komisyon Başkanı 

O l âl Ertuğ 

BAŞKAN — Müddeti dolmak üzere dedik
leri ayın 17 sidir. 17 olarak hesabı yapılmıştır. 

CELÂL ERTUĞ (ttlâzığ) — Müsaade eder
seniz izah edeyim efendim. 

BAŞKAN _ Buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Klâzığ) — Sayın Başkan, 

nıuhterem Senatörler, Sosyal Sigortalar Kanun 

(1) 112 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadâr. 

tasarısı Yüce Senatoya İL! Aralıkta gelmiştir. 
17 Aralıkta Sosyal İşler Komisyonuna havale 
edilmiştir. Binaenaleyh, 12 Aralıktan 3 ay ek
lerseniz 12 Martta müddeti bitmektedir. Bugün 
5 Marttır. Şu halde 7 günü kalmıştır. Kanun 
tasarısı 140 maddeden müteşekkildir, Yüce Se
natonun epeyce vaktini alacaktır. Bu itibarla 
ivedilikle müzakeresi ve hattâ devamlı olarak 
müzakeresi, yani bugün ve normal günlerimiz
den gayrı mesai yapma zarureti olduğunu da 
dikkate alarak lûtuflarnuzı istirham edeceğiz, 
efendim. 

BAŞKAN —- Kfendiın, Sayın Lrtuğ bay
ram tatilini nazarı dikkat»1 almamışlardır. Bay
ram tatili ilâve edilince bu müddeti aşıyor. Ta
til üç gündür ve bu üç gün de hariçtir. Günde
me alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

öğretmenlerin ders ücretlerine dair olan ta
sarı hakkındaki komisyon raporunu okumaya 
lüzum var mı efendim, (Yok, yok sesleri) 

O halde grup adına buyurun Mehmet Ali 
Demir 

Y. T. PARTÎSÎ SENATO GRUPU ADİNA 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; huzurlarınızda görü
şülmesi yapılan orta dereceli okullarla yüksek 
okullarda görevli öğretmenlerin ek ders ücretle
riyle ders saatlerinin artırılmasını derpiş eden 
tasarı ve teklifler üzerinde Y. T. P. nin Senato 
Grupıınun görüşünü arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Esasa girmeden önce bir hususa bir kaç cüm
le ile değinmek isteriz. 

Parlâmentonun muhterem üyelerinin, İm va
tanın kalkınmasında Atatürk inkılâplarının yer
leştirilmesinde dün olduğu gibi bugün ve yarın 
da emeği geçenlerin öncüleri öğretmenler oldu
ğu noktasında hemfikir oldukları bir gerçek
tir. 

Hakikat bu iken, esefle kaydetmek isteriz ki, 
bu meslek mensuplarını ilgilendiren teklifler, 
tasarılar .birçok teklif ve tasarılardan aylarca 
evvel Yüce Parlâmentoya sevk edildiği halde 

'Millî Eğitimle ilgili teklif ve tasarıların diğerle
rini bir birbuçuk sene gibi büyük bir zaman 
farkiyle geride lakibetmesini huzurlarınızda 
üzüntü ile belirtmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlarını; Aydın Senatörü 

Sayın F ikre t Turhangil , Kırklareli Senatörü 
Sayın Ahmet Naci Arı ve Bolu Milletvekili Sa
yın Kâmil İnal. ile birlikte kanun teklifimizin 
Parlâmentoya veriliş tarihini söylersem bu iddi
amızın doğruhıhınu ifade etmeye kâfi olsa ilerek. 
Teklifin Parlâmentoya verilişi 22 . 2 . 1902, hu
zurlarınıza gelişi 5 . 3 . 1964 tarihi . 

Muhterem arkadaşlar; Maarifle ilgili teklif
lerden bâzılarının Yüce Parlâmentodan çıkışı
nın gecikmesinde hiç şüphe yok ki, ilgili Bakan
lığın, Balkanlık erkânının tu tumunun da bir et-
kisıi olduğu gerektir. Esasen bu kanunun Senato
nun Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında 
kanunun çıkışının "gecikmesinde Bakanlık olarak 
etkilerinin olduğunu Sayın Bakan itiraf buyur
muşlardı. Bakanın samimî i t iraflarından dolayı 
huzurlarınızda kendilerine teşekkür ederim. 

Bugün huzurlarınızda görüşülen ek ders 
ücretlerinin art ır ı lmasına ait teklif ve tasarıyı 
gündemin ikinci maddesi olarak ilkokul öğret -
m silerine verilmek istenen tazminat takibetımk-
tedır, 

İkiokul öğretmenlerine verilme ü islenilen 
tazminata ait teldir Büyük Millet Meclisinin 
heyetinde görüşülürken Hükümet tarafından 
bu mealde bir tasarı getirileceği mütalâa yü
rütmesi üzerine teklifin geri alınarak, uzun bir 
süre daha komisyonda bekletilmesine sebcbol-
muştur . Ek ders ücretlerine ait teklif de aynı 
şekilde bir hareketin kurbanı olarak uzun za
man komisyonda bekletilmiştir. 

Oysa ki. Jlİkdlmet görüşü birçok kanım 
tekliflerinde olduğu gibi maddelerin veya mad
delerin f ı ra lan arasına yerleştirilmesi boran 
müıhkündür. 

Muhterem arkadaşlar; yalnız son yıllar
da değil, geride bırakılan yıl larda da her vesi
le ilo öğretmenlik meslekinin cazip hale geti
rileceği radyo konuşmalarında, basma intikal 
eden beyanlarda, meslek toplantı larında yapı
lan 'konuşmalar ile hat tâ muhtelif vesilelerle 
ikibueuk yı ldan beri Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde ifade edilmektedir. Şurası bir ger
çektir ki, bugün;' kadar tatbikine girilmekten 
ziyade yalnız edebiyatı yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; öğretmenlerle ilgili 
tekliflerden bir kısmı bugünkü bütçe imkân

sızlıkları karşısında arka plâna itilmekle bera
ber şu anda görüşülmekte olan biz arkadaş
ların teklifi ve Hükümet in tasarısı, kadük du
ruma düşürülmeden ve düşmeden 743 gün sonra 
huzurunuza kadar gelişi, irfan ordusu mensup
ları adına Y. T. P . nin Senato grupu olarak duy
duğumuz memnuniyeti huzurlarınızda belirt
mek İsteriz. 

Muhterem arkadaşlar ; en büyük talihsiz
lik yapılan teklif ve tasarı lardaki masraf yekû
nunun çokluğu ileri sürülürken, bu masrafı ge
rektiren hizmetin büyüklüğü ve o hizmeti gö
renlerin miktarnım düşünülmemiş olmasıdır 
Huzurlar ınızda şu anda görüşülen kanun tek
lif ve tasarısının içindeki bâzı madde ve parag
rafların hak, hukuk, adalet prensiplerine uy
madığı, değiştirilmesiyle kabul edildiği takdir
de yı l lardan beri yalnız edebiyatı yapılan hat
tâ son yıllarda Hükümet programlar ında dahi 
cazip hale getirileceği ifadesiyle girmeye ka
dar hak kazanan ve meşk. kin cazip hale geti
rilmesi hususunda ufak bir başlangıç olarak 
kabul ediyoruz. 

Y. T. P. Senato Grupu olarak temennimiz 
bu teklif ve tasarıyı diğer teklif ve tasar ı lar ın ta
kibe! mesidir. Zira, 'kalkınmanın yolu Millî Eği
t imden geçer diyenlere burada şu gerçeği de 
hat ı r la tmayı da vicdani kir borç saymaktayız. 
Art ık yıllarca külfetleri yüklenen bir zümre
nin nimetlerden de herkes kadar müstefidol-
ına 'i lâzımdır ve bu hak kendilerine verilme
lidir. 

Muhterem arkadaşlar; bugüne kadar Yüksek 
Seıuıtoda. müzakeresi yapılarak, geçen ve ka
nunlaşan teklif ve tasar ı lardan biıkısmı yürür
lükte bulunan kanunlardaki bâzı madde ve 
fıkraların, bugünün gerçeklerine uymadığı mü-
lâhazasiyle sevk ve kabul edilmiştir. Su anda 
huzurlarınızda görüşülmesi yapılan teklif ve 
tasarı da bunlardan biridir. Öyleki okul ve öğ
renci artışına muvazi olarak öğretmen sayısı
nın artmaması, aksine bugüne kadar 4 bine ya
kın öğretmenin gerek istifa ve gerekse muvafa
kat suretiyle ayrı lmalar ının önüne geçmek ve 
çocuklarımızın meslekten olan öğretmenler ta
raf ından okutulması için mevcut kanunlarda 
zarurete binaen tadilât yapılmıştır . 

Ders ücretleri 5 l i radan 10 liraya çıkarıl
mış, haftalık mecburi ders saatleri dışındaki 
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miktar 6 ilâ 9 saat daha artırılmıştır. Bugün
kü öğretmen noksanlığı karşısında bu artışın 
yerinde ve isabetli olduğuna inanıyoruz. Zira, 
tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, bir 
öğretmenin öğretim yılı başından sonuna ka
dar, boş geçen saatleri (bu sayede mümkün ol
duğu nisbette kapatılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; yürürlükteki kanun
da uzun yıllardan ' beri devam edip gelen bâzı 
aksaklıklar bu şekilde giderilirken, orta öğre
tim bir bütün olduğu halde meslek mensupla
rı arasında ikilik yaratan ve kanundaki mev
cut bir adaletsizliğin dün olduğu gibi, bugün 
de ipka edilmesini biz Y. T. P. Senato Grupu 
olarak yerinde görmemekteyiz. 

Meslek mensupları arasında ikilik doğuran 
ve bâzı kırgınlıklara vesile olan liselerimizin 
birinci ve ikinci devrelerinde mecburi ders saati
nin 15 ve 18 olarak üzerindd bakanlık tara
fından ısrar edilmesini yerinde ve haklı bir 
iddia olarak görüyoruz. 

öğretmenler arasındaki haksızlık ve adalet
sizliğe mesnet olan tasarının 3 ncü maddesinin 
(A) fıkrası dır. 

Aynı ilim, irfanla mücehhez yurt sathında
ki vatandaşlara, aynı bilgileri dağıtan hattâ 
aynı müessesede aynı yılda mezun olan aynı 
branştan iki öğretmenden biri şans eseri ola
rak lisesi bulunan vilâyetlerimizden .(birine, öbü
rü de Hakkâri'nin Şemdinli'sine veya Tun
celi'nin Ovacık'ma düşmüştür. Ankara'nın, İs
tanbul'un, izmir'in liselerinden birine düşen 
öğretmen mümkün olduğu nisbette medeniyetin 
nimetlerinden müstefidolacak, hem daha faz
la ders okutmak suretiyle maddi bakımdan tat
min olacaktır. Biri bir kilo sebze veya meyve
yi 60 - 70 kuruşa alma imkânına sahip iken, 

öbürü belki 7 - 8 ay yüzünü göremiyecek ve 
görse bile kilosunu 6 - 7 liraya alacak. Biri 
hastası için yaptırdığı reçete için 5 lira sarf-
ederken, belki diğeri aynı reçeteyi yaptırabil
mek için 25 lira sarf etmek mecburiyetinde ka
lacaktır. Bunun gibi birçok misaller burada 
sıralamak mümkündür. Oysa bütün bu maddi 
ve manevi sıkıntıları çeken öğretmenler bir 
tarafa itilmekte, sıkıntılardan uzakta kalanlar 
düşünülmektedir. Mahrumiyet bölgelerinde ça
lışanların daha fazla tatmin edilmeleri şart ve 
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elzemdir. Esasen Ibiraz sonra huzurlarınıza ilko
kul öğretmenleri için getirilecek tazminatta 
bu lâzimeye uyulmaktadır. Şehirde vazife gö
ren öğretmenler için 100 köyde vazife gören 
öğretmenler için 150 lira kabul edilmiştir. Li
selerimizin birinci ve ikinci devrelerinde özel
likle mahrumiyet bölgelerinde bulunan, kaza
larımızda vazife gören öğretmenler için mü
savi haklar kabul edilmesi şöyle dursun, mah
rumiyet bölgelerinde çalışanların aleyhinde bir 
kanunun Yüksek Parlâmentodan çıkmasını 
Y. T. P. Senato grupu olarak asla tasvip etmi
yoruz. Maddelere geçildiği vakit bu husustaki 
görüşümüzü daha etraflı olarak izaha çalışa
cağız. 3 ncü maddenin değiştirilmesi hususun
da başkanlığa bir de takrir sunuyoruz. Bir hak 
ve adaletin tecelli etmesi isteniliyorsa takriri
mize Yüksek Senatonun iltifat göstermesini ri
ca ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile şu ger
çeği huzurlarınızda birkaç kelimeyle ifade et
mek isterim. 

İlkokul öğretmenleri arasında, sanat ensti
tüleri arasında, ortaokullarımızda mevcut öğ
retmenler arasında geliş kaynaklarına göre bir 
farkın gün geçtikçe fazlalaştığı bir gerçektir. 
Şu anda huzurlarınızda müzakere edilen bu 
tasarı geliş şekliyle çıktığı takdirde, eğitim 
enstitülerinden mezun olup, ortaokul ve liseler
de vazife gören sayıları 10 bini bulan bu okul 
mezunlariyle fakültelerden mezun olup liseler
de ve mecburi olarak ortaokullarda vazife gö
ren, sayıları 1 000 ilâ 2 000 arasında Ibulunan 
fakülte mezunları arasında büyük bir huzur
suzluk devam edip gideceğini ve gün geçtikçe 
bâzı müessif olaylara da sebebolacağını huzur
larınızda belitmek isterim. 

Yeni kanunun irfan ordusu mensuplarına ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 

. hepinizi Yeni Türkiye Partisi Senato grupu 
adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

CAHİT OKURER (İzmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Okurer. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; Bahis konusu olan 

j kanun Senatonun Millî Eğitim Komisyonunda 
! muhtelif bakımlardan mülâhaza ve tahliller or-
; taya konmak suretiyle müzakere mevzuu olmuş 

ve sonunda iki görüş arasındaki çatışma netice-
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sinde ortaokul ile liseler arasında, aylıklarının 
karşılığı mecburi ders saatinin 15 - 38 olarak 
muhafaza edilmesine ait sebepler daha ağır bas
tığı için kanun Millet Meclisinden geldiği şekliy
le kabul edilmiştir. Bununla Cumhuriyet Senato
su Millî Eğitim Komisyonunun görüşünü ifade 
etmiş oluyorum. Maddeye ait müzakere bahis-
mevzuu olduğu vakit yine Millî Eğitim Komis
yonu adına bu husustaki komisyonun görüşleri
ni arz edeceğim. Bu itibarla şimdiden kanunun 
olduğu gibi, bütünü ile kabul edilmesini komis
yon adına rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Özgüneş, buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
uzunca bir zamandan beri öğretmen arkadaşları
mızın emeklerinin karşılığını alamadıkları ve 
maddi sıkıntıda bulundukları bir hakikattir ve 
çeşitli Hükümet sözcüleri tarafından defalarca 
bunlar ifade edilmiştir. Ancak şurasını kaydet
mek lâzım gelir ki, bu mevzuda lâftan öteye bir 
mesafe kaydedilmemiş, böylelikle işin lâfı yapıl
mış, bugüne kadar öğretmenlerimize her hangi 
bir şekilde gerek ders ücretleri ve gerekse maaş 
bakımından bir zam'yapılmamıştı. Şimdi Hü
kümet kanaatimce büyük bir adım atarak, bel
ki bir fedakârlık yaparak, öğretmenlerimizin 
yaptığı büyük fedakârlığın küçük bir karşılığı
nı getirmiştir. Bu bakımdan bu cesaretli adı
mından dolayı ben Hükümeti huzurunuzda teb
rik etmek isterim. 

Ancak birkaç nokta var ki, dokunmadan ge-
çemiyeceğim. 

Birincisi, bu kanun tasarısı sadece Tarım Ba
kanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğret
menlere şâmildir. Askerî öğretmenler bunun dı
şında bırakılmıştır. Aynı okuldan mezun olmuş 
ve aynı dersleri okutan öğretmenler arasında 
fark gözetmek, üniformalı öğretmenlerin ayrı 
ders ücreti, sivil öğretmenlerin ayrı ders ücreti 
almaları zannederim ki, doğru değildir. 

Gönül çok isterdi ki, Hükümet tasarıyı geti
rirken buna muvazi olarak askerî öğretmenle
rin ders ücretlerini de bu esaslar dâhilinde ço
ğaltan bir tasarıyı beraber getirmiş olsun. Biz 
bunu komisyonda mevzuu bahsettiğimiz zaman 
dendi ki, askerî öğretmenlerin ücretleri ayrı bir 
kanunla, sivil öğretmenlerin ücretleri ayrı bir 
kanunla verilir. Şimdi biz, bu kanunu tadil edi
yoruz. Askerî öğretmenlerin ücret kanunu sonra 
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da gelebilir, deniyor. Pekâlâ ikisi de birden 
gelebilirdi. Binaenaleyh, ayrı ayrı iki kanunla 
verilmiş olmasının, birine verilip, diğerine veril
memesinin bir sebep teşkil etmiyeceği kanaatin
deyim. 

İkincisi; askerî öğretmenler taym bedeli 
alırlar, halbuki sivil öğretmenler tayın bedeli 
almazlar. Zaten bunların ödeneği vardır, denil
di. Zannediyorum ki, bu da doğru değildir. Çün
kü askerî öğretmenler tayın bedeli alır ama, îç-
hizmet Kanununun, Askerî Ceza Kanununun 
kendilerine tahmil ettiği bâzı külfetlerin- karşı
lığı olarak bunları alır. Binaenaleyh, bu apayrı 
bir dâvadır. Burada mevzuubahsedilmemesi lâ-
zımgelir kanaatindeyim. Çünkü askerî bir öğret
men gece nöbeti tutar, askerî bir öğretmen emirle 
yaz tatilinden fedakârlık yaparak ikmale kalmış 
talebelere ders okutmak zorundadır. Halbuki 
sivil öğretmenler bu külfetlerin hiçbirine mâruz 
değildir. Binaenaleyh, askerî öğretmenin taym 
bedeli, kendisine askerliğin yüklediği bir külfe
tin karşılığıdır. 

Ben tekrar etmek isterim ki, Hükümetin kısa 
zamanda, çok kısa zamanda - bu kısa zaman ba-
zan asırlarca uzuyor - kısa zamanda askerî öğ
retmenlerden ücretlerinin de sivil öğretmenin 
seviyesine çıkaran kanun tasa.rısmı getirmesi 
hakkaniyetin bir icabıdır zannediyorum. 

Dokunacağım ikinci nokta, ortaokul ve lise 
öğretmenleri arasında meydana getirilen veya 
eskiden mevcut olan farkın devam ettirilmesi 
arzusudur. Malûm bu tasarıya göre de yine or
taokul öğretmenleri maaşları karşılığında 18 sa
at, lise öğretmenleri 15 saat okutacak, ikisinin 
de çok hallerde menşeleri aynıdır. Aynı eğitim 
enstitüsünü bitirmiş bir öğretmen ortaokulda 
görevlendirilirse onsekiz saat, liselerde görev
lendirilirse onbeş saat ders okutmakta böyle
likle menşeleri aynı, okuttukları ders aynı iki 
öğretmen arasında fark meydana getirilmekte
dir. 

Hattâ kanunun bir maddesi diyor ki, bir öğ
retmenin eğer lisede okuttuğu dersler lisede 
fazla ise lise gibi, ortaokulda çok ise ortaokul
daki muameleyi görecektir. Onsekiz saat ders 
okutan bir öğretmene müdür, on saat lisede ve
rirse lise muamelesi görecek, şayet on saat orta
okulda verirse ortaokul muamelesi görecektir. 

— 131 — 



C. Senatosu B : 48 5.3.1964 0 : İ 
Bu da şüphesiz ayrıca bir eşitsizlik meydana 
getirmektedir. Buna karşılık komisyonda de
nildi k i ; lise öğretmenliği farklıdır, okutulan 
dersin ağırlığı bakımından da farklıdır. Lisede 
bir matematik dersi okutmakla ortaokulda bir 
matematik dersi okutmak birbirinden farklıdır. 
Ben orada verdiğim bir misali burada tekrar-
lıyaeağım. Bir çocuk doktoru ile büyüklerin 
doktorlarına aynı vizite ücretini verdiğini-'. 
halde nasıl olur da bir ortaokul öğretmeni ile 
ondan biraz daha yaşlı öğrenciyi okutan öğret
men arasında bu farkı görebiliriz? Bunu anla
mak güçtür. Gerek dersten önceki hazırlık, ge
rek ders esnasındaki gayretler ve gerekse v.vv* 
ten sonraki hazırlıkları bakımından ortaokul 
öğretmenleri ile lise Öğretmenleri arasında bh' 
fark olduğuna inanıyorum. Binaenaleyh, tasa
rının Mr eksik noktası da zannediyorum ki, bu
rasıdır. 

Efendim, belirteceğim diğer bir nokta, dik
kat edilirse bu sadece bir ders ücretidir. I b a 
yisiyle öğretmenin emekliliğine hiçbir 1 esiri 
yoktur. Binaenaleyh, normal bir zamanı doldu
rup, emekli olan bir öğretmen bu zamdan hiç
bir fayda görmiyecektir. Bu gibi paliyatif 1 ce
birlerden artık Hükümetin vazgeçerek bunları 
maaşlara intikal ettirmesi ve dolayısiyle öğroi 
menin bundan, emekliye sevk edilince de fayda 
temin etmesi zannediyorum bir hakkaniyet ica
bıdır. 

Bu üç nokta tasarıda eksik olmasaydı bü
tün gönlüm ile Hükümeti tebrik edecektim. Fa
kat ne yazık ki, bu tasarıdaki üç eksiklik, ta
sarıdaki o büyük ve cesaretli adımını bize bu 
derece övünmeye imkân vermemektedir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Birand. 

İZZET BfliANl) (izmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; pek değerli öğretmenlerimizin 
ücret meselesini bir hadde ulaştırmak istiyen 
kanun tasarısının bu yönden istihdaf etliği L>;:-
yeyi şükranla anar ve bakanlığa teşekkürleri
mi sunarım. 

Ancak kanunun, bilhassa öğretmenlik yö
nünden sistem kuran hususlarında arz edilmesi 
lâzım gelen hususları Yüksek Senatoya intikal 
ettireceğim. 

Bu kanunu, esasen nıevcudolan şekli bir zor
lama kanunu olarak buluyorum. 

Şöyle ki, belli saatle kadro alan bir hoca bir 
mecburi ilâve ücretli, ders saati yüklenmek zo
runda oluyor. Hocanın, sayı itibariyle az olma
sı, ders saatlerini normal hadler üzerinde yani, 
normal, standart hadleri üzerinde yüklenmesini 
zaruri kılmıştır. Şimdi bu kanun bu mecburi 
olan ders saatleri üzerine bir de ihtiyari olarak 
ders saatlerine müsaade vermektedir. Yani ho
ca, sabahtan akşama kadar dersanede vaktini 
geçirmekle mükellef olacaktır. Halbuki stan
dartlar da, l)iı kanunda, esasında tesbit edildiği 
gibi 1'2, 14, 18, hulâsa ders saatleri esasen mev
cuttur. Bunların üzerine ilâve edilmiş olan mec
buri ücretli dei's saatleri işte bunlar bizim za
ruretle tesis etmiş olduğumuz hükümlerdir. Bu
nun. üzerine bir de ihtiyari ücretli ders saatleri 
ilâve ediyoruz. Burada mühim olan hususu mec
buri olan bu ders saatlerine eğer hocalar, şu ve
ya bu sebeple okutamıyacakları şeklinde bir 
itiraz yaparlarsa vazifelerinden istifa etmiş sa
yı bıçaklardır. Yani haftada 12 ilâ 18 saat ver
dikleri dersleri de verememek gibi bir durumla 
karşılaşacaklardır. Bendeniz noktai nazarımı 
komisyonda da arz ettim. Şu kadro tahsisine 
esas olan ve temel standartları teşkil eden ders 
saatleri üstündekini tamamen ihtiyari yapmak, 
genç, sıhhati, gayreti müsaidolan hocalara ihti
yari olarak '>() saate kadar ders müsaadesi ver
mek', fakat birkaç mecburi ders saati yapmadı, 
diye de bir hocayı zorlıyarak vazifesinden de 
etmemek gibi bir temennide bulunmuştum. Bu
rada maruzatımı arz ederken zaruretin icapla
rını takdir ederek bir tadil teklif etmiyeeeğim. 
Fakat benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
mütalâalarını ve bendenizin şu esasa taalluk 
eden mâruzâtımı yüksek ve kıymetli vekâlet 
erkânının itibara alıp bunu müsait bir zamanda 
bir sistem kuracak esaslar dâhilinde Yüksek 
Meclise getirmelerini istirham edeceğim, hür
metlerimi arz ederim. 

BASK A.X Sayın Akpolat, buyurun. 

İHSAN AKPOEAT (Muş) — Muhterem ar
kadaşlar, ('ahit Oku re r arkadaşımız bu tasarı
nın gerek Senato Millî Eğitim Komisyonunda 
gerek diğer komisyonlarda uzun uzadıya tar
tışıldığını ve bu şekilde kabulünü temenni bu
yurdular. Ben de aynı fikirle sözlerime başlıvo-
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mm. Bu kamın Yüksek Senato tarafından ka-
hııl edildiği takdirde İ Mart l!H>4 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecektir, öğretmen arka
daşlarımız şu anda, büyük bir sabırsızlıkla bir
çok senatör ve milletvekillerine telgraflar gön
dererek bu kanunun çjkıp çıkmıyacağını sol
maktadırlar. Durumlarını ona ı»-öre hazırlıya-
eaklardır. .Millî İş i t im Hakanlığı da bu kanun
daki hususiyetlere t>'öre öğretmedi arkadaşları
mıza gerek ortaokul ve gerek liselerde 'M) ar 
saatlik derse göre •programlarını hazırlamış bu
lunmaktadır. Şimdi bâzı arkadaşlarımız, efen
dim, liselerde lü saat, ortaokullarda İS saat 
mecburi ders okutuluyor. Binaenaleyh, bunlun 
bir vasat hadde çıkaralım, yahut ikisine de 
mecburi ders saaii tanıyalım, diyorlar. Arka
daşlar, bu ilk nazarda insana çok uygun bir tek
lif olarak geliyorsa da, bu meslek içerisinde bu
lunmuş arkadaşlar bunun mahzurlarını bilirler 
Rendeniz mümkün olduğu kadar bu noktalara 
kısa temaslarla Yüksek Senatoyu bir maarifçi 
olarak aydınlatmaya çalışaeağım. 

Arkdaşlar, liseler iki devredir. Birinci de\-
re, ikinci devre.. Birinci d«;\i'e ortaokuldu•*. 
Müfredat programlan tamamen liseden fark İl
dir. Biz, okutulan dersleri bir diploma karşılığı 
olarak değil, bu saatlerin bir emek karşılığı ola
rak değerlendirilmesini istiyoruz. Bakanlık da 
tahmin ederiz ki ; bir enek karşılığı kabul edip 
bu kanun teklifini hazırlamış ve huzurunuza 
gelmişlerdir. 

Şu anda liselerde kâfi derecede öğretmen 
yoktur. Liselerdeki derslerin büyük bir kısmı
nı ortaokul öğretmenleri doldurmaktadır. Orta
okul öğretmeni eğer liselerde ekseriyetle ders 
okutuyorsa; ve bu. eskiden beri devam ediyorsa; 
İLse ders ücreti alır. Bu demektir ki, lisedeki 
emek, sarf edilen gayret öğrencilere verilen 
ödevler, bunların tashihi daha az zamana, ihti
yaç gösterir. Şimdi, ben işi bir başka taraftan 
ele alacağım. Eğer böyle ise, ortaokul ve lise 
arasında bir fark yoksa, liselerde de üniversite 
mezunu (iğretinen arkadaşlarımız ders veriyor
lar, eğitini enstitülerinde de. Niçin eğitim ens
titülerinde mecburi ders saati 12 ve ücret tuta
rı da J5 liradır. Aynı soru insanın aklına gele
bilir. Bir başka noktaya temas edeceğim, arka
daşlar, bu böyle kabul edildiği takdirde yani 
müsavi olarak kabul edildiği takdirde, lise öğ

retmenleri ortaokulda ders okutacaklardır. 
Kimse lisede ders okutmaya icbar edilemez. 
Sorarım arkadaşlara : Ortaokuldaki matema
tikle lise son sınıftaki trigonometri, geometri, 
cebir aynı emekle mi hazırlanır ve aynı kolay
lıkla mı okutulur? («Daha zordur» sesleri) O 
halde daha zor ise mecbur ettiğimiz saatin lise
lerde daha az olması icabeder. Bunun aksi, ar
kadaşlar ilmi tamanıiyle inkârdır. O zaman lise 
öğretmenleri eğitim enstitüsünde, hasbelkader 
eğitim, enstitülerinde öğretmenlik yapanlar, 12 
saat okutacaklar, ne farkı var arkadaşlar? Eği
tim enstitüsündeki arkadaşlar doçent veya pro
fesör müdürler? Aynı şekilde gelebilirler. O 
halde arkadaşlarımızın bu husustaki iddiaları 
da yersizdir. Arkadaşlar, biliyor musunuz ne 
zaman öğretmenler arasında ikilik ç ıkar t . Bun
ları bu kürsüye getirip polemik mevzuu yaptı -
«•imiz zaman, okul müdürleri ille ve ille birinci 
devre öğretmeni, ikinci devre öğretmeni, diye 
bir tefrik yaptıkları zaman, iyi idarecilerden 
mahrum olduğumuz zaman elbette ayrılık mey
dana gelir. Ama halen dahi ı'«Şimdi de var» 
sesleri) Şimdi yok arkadaşlar. Halen dahi orta
okul öğretmenleri liselerde 15 veya daha fazla 
saat ders okutuyorlarsa; lise ücreti alıyorlar. 
Fakülteden mezun öğretmenler de Ankara ve 
istanbul'dan ayrılmayı istemedikleri, ortaokul
larda ders okutmayı uygun gördükleri takdir
de onsekiz saatle ınukayyedolııyorlar. Ortada 
bir haksızlık yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktadan alırsak 
başka türlü hususlarda ortaya çıkar. Arkadaşla
rımız diyorlar ki, «Ortaokullarda dere okutmak 
daha zordur.» (reçenlerde ilkokul öğretmenleri 
arkadaşlardan bir gurup ile geldik. Bu dâvanın 
altından, vaz'ı kanun olarak iıe parlâmento, ne: 
Meclis kalkamaz. Bu ilkokul öğretmenleri arka
daşlarımız «Biz haftada 28 saat ders okutuyoruz. 
Bizim sarf ettiğimiz yorgunluk daha fazla. O bal
da biz de haftada 18 - 20 saat mecburi ders 
saati ile mukayyet bulunalım, üst tarafının da 
ücreti ayrı olsun.» dediler. Bir kısım arkadaşları
mız da ilkokul öğretmeni arkadaşlarımız 
da. ortaokul öğretmeni arkadaşlarımız da 
4 - 5 yüz lira ücret alıyor. Biz ise 100 - 200 lira 
5»ibi ders ücreti alıyoruz. Bunun da yarısını bu se
ne, yarısını önümüzdeki sene alacağız. O halde or
tada büyük bir haksızlık vardır, (lörüyoımınuz 
ki, meseleyi nereden alırsanız arkadaşların h^psi-
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ni aynı kategoride mütalâa ettiğimiz takdirde al
tından kalkmaya imkân yoktur. Esasen 1702 sa
yılı Kanun öteden beri lise ve ortaokullarda 15 ve 
18 saat mecburiyetini koymuştur. Elbette öğret
menlik bir sanattır. Bu, diğer mesleklerden mu
hakkak ki, yok farklıdır. Gönül ister ki, bu ce
miyette önce öğretmenleri son derece maddi ba
kımdan tatmin edelim ve yetişecek nesiller iste
diğimiz şekilde yetişsin. Ama, ortada bariz bir 
adaletsizliği sürüp götürülmesini bendeniz vicda
nen yerinde görmüyorum. Yarın öbür gün 
liselere ihtiyacımız olan altı bin tane öğretmeni 
bulduğumuz takdirde; belki başka teklifler de ile
ri sürülecek. Ortaokullar, ilkokullarla birleştiri
lecektir. 

Ama ya bütün öğretmenleri bir araya getire
lim. Eğitim enstitülerini de aynı şekilde yapalım 
veya orada ders veren öğretmenleri de. Arkadaş
lar, ortaokulla lise arasında bir fark yoktur der
sek, ilmi inkâr etmiş oluruz. Bunu da takdirleri
nize arz ederim. Birinci ve ikinci devre arasında 
ortaöğretimde büyük fark vardır. Bir edebiyat öğ
retmeni ortaokulda Türkçe okutacaktır arkadaş
lar. Ortaokulda nihayet öğrencilerin bir kapasi
tesi vardır. Birkaç cümle ile yazacaktır. Lisede 
sayfalar dolduracaktır. Kendisine göre öğretme
nin bir hazırlanış devresi vardır. Eğitim enstitü
lerimizin daha fazla ıslâhım temenni ediyorum. 
Sayın Millî Eğitim Bakanından. Bunu Karma 
Bütçe Komisyonunda da söyledim. Meselâ, bir 
edebiyat grupu öğretmeni edebiyat, tarih, coğ
rafya, yurt bilgisi derslerini iki senede yapıyor. 
öbürü üniversite de, meselâ; tarih 4 senelik bir 
ihtisas yapmak suretiyle görüyor. Bunların gerek 
ders anlatışlarında gerek hazırlanışlar mdaki sarf 
ettikleri gayret arasındaki fark, öğretmen arka
daşlar arasında bir fark yapılmaksızın takdirini
ze arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım; bendeniz, muh
terem arkadaşım İhsan Akpolat'm, kanunun bir 
an önce çıkması fikriyle sözlerine başlaması nok
tasını tenkidle sözlerime gireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bütünüy
le, öğretmen mevzuu hakikaten üzerine eğilmek 
istiyen, emek istiyen bu mesleke sevgi ile bağlı 
idarecilerin ve politikacıların meselesi ile ancak, 
belki biraz şirazesine oturabilir. Böyle bir mev
zuda günlerce Meclis komisyonlarında ve Muh-

48 5.3.1964 O : 1 
terem. Heyette ve sonra, da yine muhterem arka
daşımın söylediği gibi Senatonun komisyonunda, 
Millî Eğitim Komisyonunda uzun uzun tartışıl
mıştır. Efendim, önümüzdeki metin kendi fikir
lerine göre fevkalâdedir. Olduğu gibi çıkardığı
mız takdirde öğretmenler ek ders ücretlerine bir 
an Önce kavuşacaklardır gibi bir esbabı mucibe ile 
kanun metni üzerinde âdeta Muhterem Senatoya 
baskı yapmak ister bir ifadenin burada yeri oia-
mıyacağı kanısıııdaymı. 

Muhterem arkadaşlar, her meslekin kendine 
göre özellikleri vardır. Bu mesleki bizzat yaşama
mış, bu meslekin bizzat içinde bulunmamış in
sanların meslekin inceliklerini, bu meslekin püf 
noktalarını muhakkak ki, bu meslekin içinde biz
zat yaşamış, mihnetini, müşkülâtını çekenler için
de şahıslar kadar görmelerine, bilmelerine imkân 
yoktur. Hele bu meslek öğretmenlik mesleki olur
sa. Bugün Maarif dâvamızda nereye dokunsak 
bir ahü vah sesi gelmektedir. Maarifimizin haki
katen düzeltilecek, maarifimizin ıslah edilecek 
birçok yönleri vardır. Ama bu arada öğretmen 
mevzuu başhbaşma bir dâva, koca bir dâva, ola
rak karşımızda durmaktadır. Bir defa Türk ma
arifinin en büyük talihsizliği ve bahtsızlığı ayrı 
bir çıkış, yani ayrı m enselerden öğretmem yetiş
tirme usulüne sıkı sıkıya bağlı kalınmaktan ile
ri geliyor. Aslında öğretmen, ilkokuldan üniver
sitesine kadar aynı menşeden yetişmiş olması, ay
nı tahsili alınış olması ancak ve ancak meslek 
içinde göstereceği başarıya göre, çalışmaya göre 
ihtisaslaşmaya göre kademe kademe maarifin çe
şitli bölümlerinde hocalık yapabilme kabiliyetine 
sahibolabilse dâva kökünden halledilmiş olabilir. 

Maalesef çok zor olan bu çıkış birliğini ya
ratmak mevzuunu mesel© edinen hiçbir Maarif 
Bakanı çıkmadı. Maarif tarihimize göz gezdire
cek olursak, her Maarif Vekili yeni, yeni okullar, 
meslek okulları açarak bunların ders saatleri 
yıl olarak tahsilleri ayarlıyarak daima farklı 
görüş ve farklı anlayıştan hareket etti. Böy
lelikle Türkiye'de maarif müesseselerinde öğ
retmenlik yapacak öğretmen olacak insanları 
yetiştiren birçok menşeli mektepler vardır. 
Meslek mektepleri, meselâ teknik öğretim için 
bu sözümün, bu konuşmamın dışında bırakıla
cak tarafları vardır. Fakat ilkokuldan başla
mak üzere, klâsik bir tahsil olan, lise tahsiline 
kadar gelirken bugün ortaokullarda ve liseler
de öğretmenlik yapanların çıkışlarını tetkik 
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ettiğimiz zaman o kadar çeşitli öğretmenlere, 
o kadar ayrı menşeden gelmiş öğretmenlerle 
karşılaşıyoruz ki, elbette bu insanların aynı 
menşeden gelmiş, aynı idealle yetişmiş, aynı 
kültür ve bilgiyi .almıg insanlar gibi hareket 
etmelerine anlayış göstermelerine imkân ve ih
timal yoktur. Bu böyle olduğu gibi ayrıca okul
larda bu menşe ayrılığı bugün bir mesele ha
line gelmiştir. Muhterem arkadaşım İhsan Ak-
polat burada orta öğretim birinci devresin
de 18 saat ders okutulması, ikinci devresinde 
15 saat okutulması mevzuu ve kanunun da bu 
şekilde tesbit edilmiş olmasının haklı bir hare
ket ve isabetli bir karar olduğunu ifada eder
ken bunun aksi tezi savunacak olan çıkarsa 
bir n-evi polemik yapmak, bir nevi açık söy-
liyeyim yatırım yapmak olacak gibi ifade edil
miştir. Ancak şu noktayı muhterem arkadaşı
ma hatırlatmak istiyorum ki, bizzat hocalık 
yapmış bir İnsan olarak bir lisenin içinde 
edebiyat fakültesi mezunu öğretmen, yüksek 
öğretmen okulu mezunu yine edebiyat öğret
meni, Dil - Tarih mezunu yine edebiyat öğret
meni, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu yine ede
biyat öğretmeni ile yan, yana çalışmış bir 
arkadaşınızım. Benim yıllarca acısını ve sızı
sını çektiğim, hepsini şu sıraladığını diziye 
göre birbirine; yukardan baktığını, birbirine 
çıkış itibariyle üstünlük iddia edildiği müna
kaşaları yaptıklarını yaşadım, biliyorum. îlmin 
inkârı diye asla bir şey düşünmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir meslek sa
dece mektep çıkışı ile fevkalâde icra edile
mez. insanların kendilerini yetiştirmeleri de 
lâzımdır. Bunun için orta öğretimde öğretmen-
Jik yapan arkadaşlarımızın menşe itibariyle 2 
sene tahsil, 3 sene tahsil, 4 sene tahsil yapmış ol
maları onların bir saat diğerinden fazla ders okut
masından, diğerinin de ondan iki saat eksik okut
ması ile dünya, yıkılmaz ve bir arkadaşın za
ten mecburi okutacağı ilâve ders vardır, ih
tiyari olarak okutacağı ilâve ders vardır. Bun
lar konduğuna göre her halde 15 saat 18 saat mev-
zuunun bu kadar mühim bir mesele olacağını zan-
netmiyorum. Menşe farkının, muhterem arka
daşlarım, okullarda okutulan ders adedi ile 
ölçülebilmesi ve ancak bu imtiyazın iki saatle, 
bir saatle ifade edilmesi bence çok hatalıdır. 
Menşe farkı zaten kanun muvacehesinde ih-
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tısas yapmak, daha yüksek okullarda hocalık 
yapmak, şu ve bu olabilmek imkânları, terfi 
edebilmek imkânlarını da kendisini göstermek
tedir. 

Bizim bütün arzumuz istiyoruz ki, zaten 
orta dereceli okullarda bir tefrik yaratılmaya 
çalışılmaktadır bilerek, bilmiyerek. Bunları 
önliyecek tedbirleri kısmen kanun yoliyle, kıs
men de yapılacak maarif çlışmaları ile ve alı
nacak tedbirlerle önliyebilmemizdir. Şu 15 - 18 
saat meselesinde bir misal vereceğim; aynı okul 
mezunu iki arkadaştan birisi ortaokulda, öğ
retmenlik yapabilir. Birisi de lisede öğretmen
lik yapabilir. Lisede öğretmenlik yaptığı za
man mecburi ders saati 15 tir. Ortaokulda 
olunca 18 dir. Acaba burada bir haksızlık ol
muyor mu? Aynı menşe mezunu iki öğretmen 
ve ortaokullarda zaten böyle bir ayırma yoktur. 
Birçok liselerde menşei şu veya bu olan öğ
retmenler pekâlâ hem ikinci devre hem de bi
rinci devre öğretmenliği yapmaktadır. Hattâ, 
öğretmenlik öyle bir meslektir ki, menşe iti
bariyle daha az yıl okumuş olanlar bâzı za
manlar meneşleri daha üstün olanlardan daha 
fazla muvaffak olabilirler. Yani bunu böyle 
söylemekle, muhakkak bu böyledir diye bir id
diamız yok. öğretmen arkadaşlarımıza biz tüm 
olarak, hepsine saygı ve sevgi besliyoruz, men
şei ne olursa olsun. Bu bakımdan bendeniz 
bir takrir arz edip, Millî Eğitim Bakanlığının 
durumunu da düşünerek, bu orta öğretimde 
birinci ve ikinci devre fikrini izale için, hem 
ortaokullarda okunan ders adedinin lisede oku
tulan ders adetlerini, ve lisede ikinci devrede 
okutulan ders adetlerini birleştirmek için 16 
saatle, orta dereceli okullarda 16 saat mecburi 
ders hizmetinin kabul edilmesini teklif edece
ğim. Yüksek alâkanızı istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MİLLÎ EÖÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) —' Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, müzakerenize sunulmuş 
bulunan kanun tasarısı üzerinde konuşan arka
daşlarımızın dördü de eski öğretmen arkadaşla
rımızdır. Bu dikkat nazarınızdan kaçmadığı 
gibi bendenizin de dikkatinden kaçmadı. Bu 
dört arkadaştan ikisi tasarıyı savundu, ikisi de 
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tasarının bir maddesinin aleyhinde bulundular. 
Bu da gösteriyor ki, öğretmen topluluğu mensu
bu bulunan arkadaşlarımızın dahi bu konuda 
ııoktai nazar farklılığı mevcuttur. Değerli arka
daşlar huzurunuza getirilmiş bulunan bu kanun 
tasarısı son derece mahdut hedef'li bir kanun ta
sarısıdır. Bugüne kadar yürürlükte bulunan ek 
ders ücretlerine bir zam getirmektedir. Bir de 
fark olarak mecburi ders saatlerinin dışında üc
retli verecekleri derslere bir hudut getirmekte
dir. îzzet Birand arkadaşımızın söylediği gibi bu
nu ihtiyari bırakmamak fakat, âzami bir sınır 
çizerek bu sınırla ilâve mecburi ders saatinin 
dışında yine ücretli ders okutmayı mecbur kıl
maktadır. Bir de ihtiyari ders saati süresi getir
mektedir. 

Değerli hatip arkadaşlarımızın tasarının tü
mü üzerindeki tenkidleri daha ziyade 3 ucü mad
deyi ilgilendirmektedir. Bu tek bir noktaya inhi
sar ediyor, o da orta öğretimin birinci ve ikinci 
devresindeki mecburi ders saatlerinin birleşti
rilmesi konusu üzerinde toplanmaktadır. Şimdi 
arkadaşlarım, 30 yıldan beri yürürlükte bulunan 
789 sayılı Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanunu bu 
konuyu sarih olarak hükme bağlamıştır. Bu hük
me göre okulların kademelerindeki öğretmenler 
farklı mecburi ders saati yükümlüsüdürler. İlk
okul hocaları haftada 32 saat, ortaokul hocaları 
haftada 18 saat, ortaöğretimin ikinci devresi, 
îise hocaları haftada 15 saat, yüksek koullarda
ki hocalar haftada 12 saat, nihayet üniversite 
hocaları da haftada bir saatten G - 8 saate ka
dar ders vermektedirler. Bu bugün de fiilen 
mevcuttur. 30 yıldan beri de yürütülmektedir. 
Değerli hatip arkadaşlarımız aynı menşeli, aynı 
mektepten olduğu halde ortaokullarda ders ve
renlerle, liselerde ders verenler arasında neden 
bu farklı muamele yapılıyor? Binaenaleyh, ge
rek lisede olsun, gerek ortaokullarda olsun mec
buri olan ders saati birleştirilmelidir. Bu hakka
niyet icabıdır buyuruyorlar. Bir defa bu iki nok
tadan doğru değildir. Bugün öğretmen ihtiyacı 
bütün okullarımızda, tazyikini yapmaktadır. Bil
hassa ortaöğretimde bundan büyük bir sıkıntı 
çekilmektedir. Mevcut bulunan 596 ortaokulu
muzun 7 275 ortaokul öğretmeni mevcuttur. 
8 028 öğretmenden mahrumdur. Yani, aşağı yu- I 
karı % 44 - 45 civarında öğretmene sahiptir. | 
Bunun dışındaki ders saatleri vekil öğretmenler | 

tarafından kapatılmaya çulışıiıu»kt«,ciır, bu «.in. 
pek mümkün olmamaktadır. Buna mukabil li
selerde 1 859 öğretmen vardır. Buna ilâve ol
mak üzere öğretmen ihtiyacı 4 581 dir. Burada 
da boş kalan ders saatlerini, şimdi arz edeceğim 
şekilde doldurmaya çalışmaktayız. 

Ortaokullarda boş olan ders saatlerinin bir 
kısmını ilkokul hocalariyle kapatmaktayız. Bu
nun gibi liselerde de boş kalan ders saatlerini de 
ortaokul hocalariyle kapatmaya çalışmaktayız. 
Aslında eğer bu kademelere hoca yetiştirmekle 
mükellef bulunan kurumlarımız yeteri miktar
da hoca yetiştirebilseler, liselerimizde ders oku
tacak olan hocalarımızın yerlerinin belli men
sel erden gelecek olan hocalarla kapatılması, or
taokullarda keza bu menşei erden gelen mezun
larla kapatılması gerekeceği için, bugün olduğu 
gibi ilkokul hocalarının ortaokullarda hocalık, 
ortaokul hocalarının da liselerde hocalık yapma
ları mümkün olmayacaktır. 

Sayın Cenap Ege arkadaşımız mcuşelerin o 
kadar farklı olmasının mahzurlarına işaret bu
yurdular; ve dediler ki, tek bir menşeden hoca 
mezun olmalıdır, ilkokul, ortaokul ve liselerde 
de bu menşeden yetişmiş olan fakat ehliyet ve 
dirayetleri bu seviyedeki eğitime imkân verecek 
kabiliyette olan öğretmenlere tahsis edilmeli
dir. Ve böyle olursa şimdiye kadar görünen iki
lik, üçlük ortadan kalkar, dediler. Bana, bil
miyorum bir başka memleketlerden böyle bir mi
sal verebilirler mi? Bizim bilebildiğimiz kadar, 
Amerika'sında da İngiltere'sinde de, Fransa'sında 
da ilkokul hocası yetiştiren menşeleri e lise ho
cası yetiştiren menşeler aynı değildir. Hepinizce 
bilindiği gibi Fransa'da Ecole Normale Superi-
eure denilen liselere hoca yetiştiren yüksek mek
tepler vardır ve lise hocalarının büyük bir kıs
mı doçentlik sıfatını elde etmek mecburiyetinde
dir. Türkiye'mizde de liseye hoca yetiştiren okul
larımız üniversiteler Fen ve Edebiyat fakültele
riyle yüksek öğretmem okullarıdır. Bunlar kâ
fi miktarda eleman, ihtiyacımız nisbetinde ele
man veremedikleri içindir ki, açık olan ders 
saatlerini kapatmak gayreti içinde Eğitim Ens
titüleri mezunlarından olan ortaokul öğretmen
leriyle açık olan bu ders saatlerini doldurmak 
zarureti ortaya çıkmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, bilhassa öğretmenlik ya
pan arkadaşlarımız, meslekî öğretmen olan arka
daşlarımız çok iyi bilirler, bizden daha iyi bi-
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lirler ki; ilk, orta birinci devre, ikinci devre 
arasındaki müfredat programları arasında bü
yük farklar vardır. Orta öğretimin lise kısmı 
bir nevi ihtisas kısımdır. Buradaki öğretmen 
grup öğretmeni değildir. Doğrudan doğruya bir 
tek müfredatın hocasıdır ve bunu belli bir se
viyede bilmeye ve belli bir seviyede talebesine 
öğretmeye mecburdur. Son yıllarda üniversi
telerimizin seviyesinin düşmesi, üniversitelerin 
bütün kolaylıkları göstermelerine rağmen üni
versiteye girmek istiyen lise mezunu çocukları
mızın şapır, şapır dökülmesinin başlıca sebebi 
ortaöğretimin bu ikinci devresine gerekli sevi
yeyi temin edemeyişimizdendir. Bu yalnız öğ
retmen sayısının azlığından değildir, (öğret
menin yeteri miktarda bulunduğu liselerimizde 
dahi, üniversitelerimiz kendilerinin muhtaç bu
lundukları mezunlarının yetişmediği şikâyetin
de oldum olasıya bulunmuşlardır. O halde bu 
farklılığı ortadan kaldırdığımız takdirde, eği
tim seviyesini alabildiğine düşürmek gibi bir va
satı bizzat kendi elimizle yaratacağız. Filha
kika, bugün liselerimizde dere okutan ortaokul 
hocalarımız mevcuttur. Bunlar ellerinden gel
diği kadar talebelerini yetiştirmeye çalışmakta
dırlar. Ama, şahsi kabiliyetleri dışında kendi 
menşelerinin onlara verdiği âzami seviye, orta
okul hocası olmaktır, lise hocası olmak değildir. 
Yalnız, liseler kâfi miktarda hocaya sahip bulun
madığı için ortaokula nasıl ilkokul hocaları 
ders vermekt<} ise, liselerimize de ortaokul hoca
sı ders vermektedir. Matlûbolan bu değildir. 
Matlûbolan bu kademelere, müfredatın gerek
tirdiği seviyede öğretmen yetiştirmektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımızın tenkidleri, 
olsa olsa, bu noktada toplanmalıdır : «Eğitim 
Bakanlığına ne yaparsanız yapın, bu memle
kette öğretmeni bir an evvel yetiştirin ve bu 
karışıklığı giderin» demeleri icabeder. Eğitim 
Bakanlığı bunu böyle gördüğü içindir ki, ge
çen yıldan itibaren, yüksek öğretmen okulu 
kapasitesini artırmak için her türlü tedbire 
başvurmuştur, önümüzdeki yıl, bugünkü ka
pasitesini % 75 nisbetinde artırma tedbirleri' 
içindedir, bununla da yetinmemektedir. 

Bugün Ankara'da toplanmış bulunan Üni
versitelerarası Kurula başvurarak, bugün yap
tığı uzun müzakereler sonunda istanbul ve 
Ankara'da önümüzdeki yıldan itibaren eğitim 
fakültelerinin, açılmasını bir konu olarak gö-
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türdük. Üniversitenin değerli 'mensupları, 
kural üyeleri bunu tasviple karşıladılar. Ora
da hiç şüphesiz sanat ol arının karar yetkisi için
de okluğu için bir karar vermedi. Fakat it
tifakla bizim görüşümüzü desteklediler. Onlar 
da ancak bu seviyede, yüksek seviyede lise 
öğretmeni yetiştirmek suretiyle üniversiteleri
mizin kendilerinden beklenen hizmetlerin gö
rülebileceği kamsındadırlaır ve bunun da ken
dilerinin gayretleriyle yürütülebileceği inancı 
içerisindedirler. 

Şimdi öğretmeni aynı seviyeden aynı men
sellerden getirdiğiniz takdirde olsa olsa yüksek 
kabiliyet ve ileri derecede şahsi gayret ile bir 
öğretmen seviyelenebilir. Bu seviye ancak bu
gün olduğu gibi yaıın da başka memleketler
de de bulgun ve yarın da olacağı gibi hangi men
şeden mezun olursa olsun daha üst kademele
re geçmek için ehliyet ve liyakatini bir imti
hanla ispat etmek suretiyle bir üniversite ho
cası olarak vazife görmesi mümkündür. Ama 
o bilgiye sahib olduğu ve bu seviyeye yetiştiğini 
ispat etmek durumunda olan insanların da bu
nu ispat etmeden, .mutlaka bu işi ehliyetle ya
pabileceklerini iddia etmek kolay değildir. Ni
tekim, bunun dünya ölçüsündeki misalleri de 
böyledir. 

•Muhterem arkadaşlarını; bu kanun tasarısı, 
Millet Meclisi komisyonlarına tevdi edildiği 
zaman da en çok üzerinde münakaşa edilen 
konu, ;bu üçüncü maddenin birimci ve ikinci 
fıkrasındaki şimdi arz ettiğimiz ve 'arkadaşla-
rumızın üzerinde ısrarla durdukları konular 
teşkil ettiği ve nihayet tartışmalardan sonda 
'bugün yürürlükte bulunan Teşkilât Kanunu
muzun ruh ve mânasına uygun olarak tanzim 
edilen bu hüküm muhafaza edildi. Demin 
Sayın Cahit Okurer arkadaşımız Yüksek Mec
lisinizin Eğitim Komisyonunun görüşünü ifade 
buyurdular, iskender Cenap Ege arkadaşı
mız bunun Yüksek Meclis üzerinde bir tesir 
yaratması şeklinde yorumladı, bendeniz bu 
kanaatte değilim. Hiç şüphesiz Muhterem 
Heyetiniz tamamen .müstakil' olarak 'belki de 
zıt bir görüşe varabilir. Ama geçmişte cere
yan etmiş olan müzakereleri aksettirmek hiç 
şüphesiz Muhterem Heyetinize ışık tutmak gibi 
bir fayda sayılabilir. 

Muhterem •arkadaşlar, bütün bu gayretleri
mize rağmen mevcudolan orta okullarımızda 

— 137 — 



C. Senatosu B : 48 5.3.1%4 O : 1 
daıhi maalesef boş geçen, saatler bir baylıi kaİKi-
rıktır. Ücretle kapatılan ders saatleri de kaıba-
nktır . Bunlar halitanla 61.832 saattir orta öğ
retimde.. Boş geçen ders saatleri de haftada 
12:9113 saattir. Bütün gayretlerimize rağmen 
bu dersleri Uyak aile okutabilecek öğretmen ve
kili dahi builmıak nıüm'kün olmuyor. Hiç şüp
hesiz ki, Eğitini. Bakanlığınım belli baışlı konu-
Üaırmdan birisi vasıflı öğretmen, seviyeli öğ
retmen yetişti r,nı ek t ir. Her türlü 'kademelerde 
ders verecek öğ ret menle rimiz'i üstün bir sevi
yede yetiştirmek tir. Bu çalb alanımızın /mihrakı-
,111 teşkil etmektedir. Elimizden gelen bütün 
gaıyre ti e r me vcudolaııı öğıretm e n. okullarımıızı 
her türlü vasıtailaıiıla teçhiz etmek, seviyeli 
öğretinıetilerin eline tevdi etmek suretiyle 'bun
ların seviyelerini yükseltmeye çalışıyoruz. 
Kemdi imkânlarımızın dışımda kalan ve üniver
sitenin imkânları içine giren konularda da 
üniversitelere başvuraırak omlardan bize yar
dımcı olmalarını istiyoruz. Aldığımız tedbir
lerle ve daha; dıa akacağımız tedbirlerle öğret
men ihtiyacımı belli bir süre i çimde kaırşıla-
ımak azmindeyiz. Ama ihtiyaçla imkânları kar-
şılaştırdığiimız takdirde daha uzun yıllar okul
larımızın öğretmen eksikliği devamı edecektir' 
ve bu kolay kolay halleditcmıiıyecektir. öğret -
•melliliğin ea:zip hale getirilmesi konusu ya bu 
tasarı doiaıyısiyle çeşitli şekiller ortaya sürüldü. 
Hiç şüphesiz, bu hepinizin 'arzusudur, hepimizin 
arzusudur. Ama Muhteremi1 Heyetinize tak
dim edilmiş bulunan şu iki tasarımım bütçeye 
aksettireceği yülk, 180 milyon lira civarımda:-
dır. Şu dakikada bütçede bunun karş ılığı 
yoktur. Hükümetin sevk edeceği kamun tasa-
rılaırınım, varidatın getireceği fa'zlalığa güve
nerek, bir de bütçede yapılaeaık tasarruf tarla 
Hükümet bunu Muhterem Heyetinize, sunmak 
mı ocbnıriyetimde kaildi. Haizır'L ğıma, girişilmiş 
bulunanı Personel Kamumu hiç şüphesiz bâzı 
imkânlar getirecektir. Öğretımemin sıkıntısına 
belli 'bir ölçüde çare olacaktır. Fakat o zama
nia kadar hiç değilse, bugün sıkıntıda bulunanı 
emeğinin karşılığını alamıyanı öğretmene, şu 
•basit gibi görünen, kifayetsiz gibi görünen 
fakat arz ettiğim gibi ..henüz bütçede karşılığı 
bulumamııyam. böyle büyük biır gayretin eseri 
olduğumu lütfen, kaibul buyurmamızı rica elli
yorum. Bu gayret aslında çaresizlik içimde ya
pılan biır gayrettir. Banımın öğretmene hiç değil

se kendisinin hatıırlamdığını it'aide eden bir gay
rettir. Fakat, öğrctnıe'niın daimî bir şekilde öğ
retmen olarak kalmasına: yetecek bir seviyede 
olduğunu da. iddia, etmek mümikün değildir. 
Bunun için Devlet olaraik, Meclisler olarak de
vamdı bir gayret sarf edeceğimiz şüphesizdin". 
Fakat bunun çaresi o kadar kolay değildir. 
Yekûnun büyük oluşu, bütçeye olanı aksinim de 
kolay, kolay tahammül edilir miktarda olma
yışı, şimdiye kadar hükümetleri! bu k omu d a 
ciddî kanım teklifleri yapmaktan aılıkoyımuştun-. 
Muhterem Heyetinizin bunu takdir buyuraıca-
ğıma inanmak istiyorum. 

Muhteremi arkadaş! arı m ; neresinden bakar
sanız bakım, şimdi münakaşamıza sunulmuş bu
lunanı bu kamum ta;saırısı tek gayelidir : Düne 
kadar beş lira, verileni ek derslere bu .kamını ta-
sarısıyle biır misli zamı yapılarak 10 lira veri
lecektir. Bunum gerçek değeri budur. Bunum 
dışımda okullarda; mecburi ders saatlerinin 
eşitlendirilmesi giıbi konumuzun dışında olan 
Ibir görüşü eğer Muhterem Heyetiniz benimser
se, Eğitim. Bakanı olarak 'bu hizmetin sorumlu
su olarak şunu arz etmek isterim ki, bugün yü
rürlükte bulunan bir sistemi tamamien bozmuş 
olacağız ve eğitim hizmetine de bulgünden öl-
'çüimesli mıümkün olmıyacak büyük zararlar ve
receğiz. Bu bakıimdan Muhterem Heyetinizin 
sunulmuş .bulunan, kanun tasarısını olduğu gi
bi kabul buyurmıasım, arkadaşlarıimizın ileri 
sürdükleri tenkidi e re uygun araştırmaları hep 
birlikte yapmamızı arz ve rica ederim, saygıla
rımla. 

BAıŞKAN — Başka söz istiyeıı var mı? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Tümü 

üzerinde bir saram var. 
BAŞKAN — Komisyondan mı, Hîüküımletten 

mi? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hü-

k üimetlte n ı i c a e d e e e ği m. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, kürsüye buyu

runuz. 
Buyurun IS ayın Özigüneş, sualinizi sorun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — As

kerî liselerle sivil liseler arasında müfredat ba
kımından bir fank var mıdır, askerî öğretımen-
leııle sivil öğretmenler arasında menşe bakı
mından bir fark ıvar .mıdır, her ikisinde de sarf 
edilen emek bakımlından bir fark var mıdır? 
Eğer yoksa askerî liseler (müfredatında öğret-
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•menlerin menşe balkımından sivil liseler dışın
da, bu takdirde bu kanun tasarısı bakımından 
Hükümetin sadece ıMaarif [Bakanlığına bağlı 
ve Tarım Bakanlığına bağlı okullarda ders üc
retlerinin 5 liradan 10 liraya çıkarılması ve as
kerî liselerde bu çıkarmanın yapılmamasının 
sebebi nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TBM (Devamla) — Askerî liselerle sivil lise
ler arasında müfredat bakımından biç. şüphesiz 
bir fark vardır. Bu da, daha ziyade asıkerî okul
la rımızm. meslekî okul oluşudur. Fakat bunun 
"dışında diğer bilgiler bakımından fark yoktur. 
Aynı müfredat orada da uygulanmaktadır. 
öğretmeni erin menşeleri bakımından da bir 
fark: yoktur. Şimdi, muhterem arkadaşımız bu 
konuyu Encümende de ileri sürdüler. Kendile
rine arz ettiğim cevabı tekrarlıyayım : Biz bu
nu Maliye Bakanlığına sorduk. Maliye Bakan
lığı bu kanunun içinde laskerî liselerin ele alı-
namıyacarını, onların kendilerinin özel kanu
nu bulunduğunu, orada bu konunun ele alın
ması gerektiğini ileri sürdüğü için bu kanuna 
böyle bir maddeyi, böyle bir hükmü koyama
dık. Nitekim buraya gelmeden evvel de Mali
ye Bakanı ile tekrar temas ettim, kendileri aynı 
nokltai nazarını muhafaza etti ve dedi ki, «bu 
kanun çıktıktan sonra otoımatifcman, bundan 
evvelki ilâvelerde de olduğu gibi, askerî okul
lar için de carî olacaktır.» Şimdi, bendeniz şu 
dakikada bunun dışında bir bilgi ileri sürecek 
dlırumda değilim. 

'MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Bakandan bir soirum. daha var. 

'Saym Bakan buyuruyorlar ki, Maliye Ba
kanlığına sordum, bu kanun otomaltikman as
kerî liselerdeki askerî öğretmenlerin, yani as
kerî''.öğretmen sınıfına mensup öğretmenlerin 
ders ücretleri otomıaitikman artacak mıdır? Ben 
Komisyonda sordum, Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcisine; hayır dedi artma olmıyacak. 

Acaba şimdi iSaym (Millî Eğitim Bakanının 
Ibu sözünü Hükümet adına söylüyor kabul et-
ımek ve 'böylelikle zabıtlara geçirmek ve bu ka
nun çıktıktan sonra askerî liseler öğretmenle
rinin ders ücretlerinin ki 2 liradır, ilgili kanu
na ıgöre. Bu ücretin 2 liradan 10 liraya çıka
cağını kabul etmek mümkün .müdür1» 

MİLLİ EÖİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Efendim, okulları aynı 

j gözle gördüğüme göre öğretmenlere verilen iıın.-
! kânların da eşit olması lüzumuna kaanüm. Bi-
| naenaleyh askerî okullardaki öğretmenlerin de 
bu zamdan istifade etmesi için ne mümkünse 

I onu yapacağıma arkadaşımın emin olmasını di
lerim. Şahsım adına değil tabiî, Millî Eğitim 
Bakanı sıfatiyle söylüyorum. 

(BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
iMaddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı [yüksek ve orta 
dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders 
saatleri ile ek ders ücretleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — A) IMiîlî Eğitim Bakanlığı
ma bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları 
karşılığı olarak haftada onikri saat ders okut
makla yükümüüdürler. 

Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi 
okullarda ihtisasları içinde haftada altı saate 
kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu 
mecburiyet dışında muvafakat ettikleri takdir
de kendilerine okullarında, deügi veya orta de
receli resmî ve özel okullarda altı saate kadar 
daha ücretle ek ders verilebilir. 

B) Yüksek dereceli ımeslek ve teknik okul
ları atölye öğretmenleri maaşları karşılığı ola
rak haftada onaltı saat atelye ve meslek dersi 
okutmakla yükümlüdürler. 

Bunlara, haftada onaltı saaıte kadar ücretle 
tnıeclburi ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz ve
rilebilir. 

C) Yüksek dereceli lOİkuıllar asistanları il-
ıgili ders öğretmeninin muvafakati ve bölüm 
öğretmenlerinin kararı ile haftada altı saate 
kadar ders okutabilirler. Bunlara, hiçbir okul
da ücretli ek ders verilemiez. Ancak yönetmelik
lerinde saptanmış bulunan ödevlerine karşılık 
kendilerine aylıklarından baışka her ay ifciyüz 
lira verilir. 

Bilimsel özerkliği olan ve özel kanunla ku
rulan yüksek öğretim kurujmiları öğretim üye
leri ve yardımcıları hakkındaM hükümler sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Lise derecesinde bir öğrenim 

üzerine en az bir yıllık, beş yıllık ımesîefc oku
lu öğrenimi üzerine en az iki yıllık bir (meslek 
öğrenimi 'veren öğretim kurumları ve kursları 
öğretmenleri hakkında birinci madde hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıMADDE 3. — A) Orta dereceli okulların 
ikinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğ
retmenleri mlaaşiarı karşılığında ve ihtısaisl'arı 
içinde haftada (15) birinci devre genel bileği ve 
»meslek dersleri öğretmenleri de maaşları kar
şılığında r e ihtisasları içinde (18) saat ders 
okutmakla yükümlüdürler. 

Bu öğretmenlere okullarında veya den'gi 
okullarda ihtisasları iiçinde haftada (6) saate 
kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu 
mecburiyet dışında muvafakatleri ile okulların
da, resmî ve özel dengi okullarda ikinci devre 
öğretmenlerine dokuz, birinci devre öğretmen
lerine altı saate kadar daha iihltısasları içinde 
ücretle ek ders ve ekzersiz çalışmaları verile
bilir. 

Birinci devre öğretmenlerinden olup da 
okulttukları derslerin tamiamı veya çoğu ikinci 
devreden verilenlerin ders sayılarının tespitin
de ikinci devre öğretmenleri gibi işlem yapı
lır. 

B) Orta. dereceli meslekî ve teknik öğre
tim okulları atelye ve tatbikat öğretmenleri ile 
akşam san ait okulları atelye öğretmenleri, okul
larında veya diğer dengi mleslekî ve teknik okul 
ve (kurslarında maaşlarına karşılık haftada ('20) 
saat atelye ve meslek dersi okutmakla yüküm
lüdürler. 

'Bu öğretmenlere <ayrıea haftada (20) saate 
kadar mecburi, (4) saat de ihtiyari olarak üc
retle ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz veri
lebilir. 

Köy, ilçe ve bölge kursları öğretmenleri 
haftada 028) saat atelye dersi okutmakla yü
kümlü tutulurla/r. 

Bunlarıa ayrıca haftalda (!16) saate kadar 
ücretle ek atelye dersi verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun efendim. 

ıRASİM GÎRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü 
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üzerinde yapılan /görüşmelerde tenkid ve mü
dafaa tamıamen 3 ncü maddeye inhisar ettiği 
için bu husustaki kanaatlerimi maddenin müza
keresi sırasında serd etmeyi uygun (görmüştüm. 

iTenkidler, 15 - 18 saat farkının meslekte 
esasen mevcudolan ikiliğin daha da artmasını 
ve hizmetin bünyesi bakımlından farlk olmadığı 
iddiası ile Ibu farkın kaldırılması esasına daya
nıyor. Müdafaasını yapan - ki arkadaşlarımız 
da, Sayın Bakan da dâhili - arada bu frkın 
mevcudiyetinin lüzum ve zarureti üzerinde dur
maktadırlar. Gerek burada ve gerek komisyon
lardaki konuşmalar sırasında iSayın Hüküme
tin, ortaokullarda niçin 18, lise! ende niçin 15 
Isaat ders konması lüzum ve zaruretini ileri sü
rerken dayandıkları ilki mıesnet vardır, denir ki, 
efendim1, bu faklar şuradan doğuyor; hizmetin 
'bünyesi, 2 nci fark, 2, nci sebep hizmetlinin 
formasyonu. Yani ımjulhlterem arkadaşlarıım ka
nunu hazırilıyan Ve müdafaasını yapanlar hiz
metin bünyesinin farklı oluşunu iddia eder
ken ortaokullardaki derslerin daha 'kolay, lise
lerdeki derslerin daha 'güç verildiğini iddia 
ederler, tik görünüşte hakikaten kabul edilme-
'si flâzıımgelen bir husustur, ilk ile orta, orta ile 
lise ve lise lie üniversiteler anasında ilim bakı
mımdan farklı bir durum olması lâzımıdır. Bir 
arkadaşımızın iddia ve ifade elttiği 'gibi ilk, or
ta, lise farkı ortadan kalkarsa lisede ilim yapıl
maz, esasen yapıllmııyor. Lisede ilmin mesnedi 
bilgiler verilir, ilim üniversitede yapılar. Lise 
ansiklopedik bilgi veren bir müesesedir, netice 
itibariyle. Bıı meslekin bünyesinden doğan bu 
farka dayanan iddianın ne derece vâridoldu-
ğunu bu meslekin 9 senesini lisede, 11 senesini 
(ortaokulda aynı dersin hocası olarak çalışmış 
bir 'arkadaşınız sıfalfiyle bir misalle arz etmek 
isterim : 

Sizi temlin ederim ki, muhterem arkadaşla-
rıim, ortaokulda fizik dersinde hararet ile sıı-
hunet arasındaki farkı çocuklara anlatabilmek 
için çektiğim .güçlüğü hiçbir zaman lise fen 
kolunda tiriyot lâmbayı anlatırken çekmedim. 
Ondan dalha fazla (çekmediim. 'Tiriiyot lâmbayı, 
elektro - manyetik dalgaları lise fen koluna an
latırken güçlük çekmedim.. Netice İtibariyle 
bunları anlatmakta Ihicjbir 'vakit ıgüiçlük çekmen 
dim ama hepiniz bu sıralardan yetişmiş kimse
ler olarak ortaokullarda basit bir makina mief-
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burnunun, 'bir hararet, sühunet mefhumunun 
çocuğa intikalinde ve onun tarifinde çektiğimi 
güçlüğü 'her zaman ifade etmek isterimi. Mes-
lekdaşım derler k i ; lisedıeıki edebiyat dersiyle, 
ortaokuldaki 'Türkçe dersi aynı mıdır? Evet 
aynı olmadığını ifade ederim. Divan edebiya
tını lisede zevkle okutan edebiyat öğretmeni or
taokuldaki Türkçe hocalığı esnasında 'hakika
ten güçlük çekmektedir, güçlük çekildiğinin de 
(burada açıklanması lâzıımgelir. 

tkincisi, eğer derslerin hakikaten yani or
taokullardaki derslerin bir kısmı ıhafÜf, lisedeki 
derslerin bir kısmı ağırsa 'hatıra şu gelebilir; 
ortaokuldaki derslere de kolay olmasına rağmen 
!0 lira ücret veriyoruz, ve 'ortaokul dersleri 
için de [mesela matematik ile ticaret dersine de 
onar lira veriyoruz. Fizikle tarım dersine de 
10 ar lira veriliyor. Halbuki, bu derslerde, ders 
verme imkânları bakımından (birbirinden farklı 
ve •güçlükleri vardır. İkinci iddia denir ki, 
«ders /verenin 'formasyonu 'bu üç saatlik far
kın meydana gelmesine sebabbluyor.» Kabul 
yani Yüksek Muallim (Mektebinde dört sene 
okurlar, Gazi Eğitim Enstitüsünde iki sene 
okurlar. Sayın Bakan der ki, «Gazi Eğitim 
Enstitüsünden çıkanlar ortaokul seviyesinde 
bir tedris yapmaktadır. Liselere 'hoca bulun
duğunda bunlara orada ders 'verilımiyeıcek, doğ
ru. Ama Yüksek Muallim Mektebi lisansa sa
hip öğretmen yetiştirirken l^öO den evvel, 
1948 den evvel, Gazi Terbiye Enstitüsü lisansa 
sahip öğretmen yetiştiriyor idi. (Branş sahibi 
öğretmen yetiştirylor idi. Nihayet (her dersin öğ
retmenini yetiştiren bir müessese .haline geti
rilmesi her halde oradan yetişenlerin kabalha-
ti olmasa gerektir. Ve nihayet her dersin (ho
cası, toplu öğretmeni yerine sonradan edebi
yat, fen ıgrupu öğretmeni yetiştirme durumunu 
Hükümet yapmışsa bunun kabalhati orada ye
tişenlerin değil, netice itibariyle bu okulları 

branş öğretmeni yetiştiren öğretmen okulu du-
rulmundan çıkaranların olsa gerek. Yüksek 
Muallim Mektebi mezunları lisans sahihidirler, 
4 sene okurlar, fazla okudukları zamanın 
avantajını ilk terfide kazanırlar. Kurmay su
baylarda olduğu ıgilbi. Eğitim enstitüleri me
zunları iki sene okurlar meslekî formasyonları 
onlara nazaran az olabilir. Bu takdirde şu 
sual ortaya çıkabilir? Biz ücreti dersin kolay-
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lığına, zorluğuna göre mi yoksa diplomaya 
göre mi veriyoruz? Dersin kolaylığına, zorlu
ğuna göre veriyorsak 've lisedeki dersler ağırsa 
ortaokullardaki dersler için daha az ücret 
vermek lâzımdır. Eğer diplomaya göre veri
yorsak, bu esas almıyorsa o (halde ımuihterem 
Bakanlık lütfetsinler Yüksek 'Muallim Mekte
binden mezun iolan Ibir öğretmen lisede 15 saat 
okutursa, ortaokulda okutursa onsekiz saat 
alacaktır. Ortaya çıkan bu tezadı gidermek 
'hakikaten güçtür. Bu bakımdan, arz etmek 
istediğim husus, bilhassa bütçe müzakereleri 
sırasında soru sordum ve fakat cevap alamadı
ğım yanlış anlaşıldığı için lütfettiler cevabını 
sonradan Sayın Bakan anlattılar. Muhterem 
arkadaşlar, ilk tedrisatta 'öğretmen okulu, 
köy enstitüleri orta tedrisatta, eğitim enstitü
sü, yüksek öğtfetımen okulu mezunları diye men
şe farkına dayanan ve hassaten yüksek mual
lim mektebi mezunlarının da lise müdürü ola
rak çalıştığı yerlerde sen ortaokul Jhöeasısm, 
sen lise h'osasısm diyerek bu tefrikin fazlasiy-
le yapıldığına kaani 've şâhidolduğumuz ve bu 
suretle meslekdaşlarımız arasında gittikçe bü
yümekte ve derinleşmekte olan ayrılığın (berta
raf edilebilmesi bakımından 15 vle 18 saat ara
sındaki '3 saatlik zaman ders farkının kaldırıl
mak suretiyle orta tedrisat 'öğretmenleri ara-
rmdaki bu ikiliğin izale edilmesi bakımından 
takdim ettiğim 'önergenin iltifatımıza mazhar 
olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarımı. 

(BAŞKAN — Sayın Akpolat, 
ÎBSAN AKPOLAT (Muş) — Muhterem ar

kadaşlar, bâzı arkadaşlarıma galiba deminki 
konuşmamı ya iyice anlatamadım veya yanlış1 

anladılar. Biz burada 'öğretmenlerin menşei 
üzerinde durmuyoruz. Bir misal ile de ibunu 
izalh ettim ve demiştüm ki, ortaokul öğret
meni lislede ders aldığı takdirde, eğer ders 
adedinin çoğu lisede ise lise derecesinde yani 
1'5 saatle mukayyettir, demiştim. Arkadaşları
mın bu 'hususta dikkatini çekmek isterim. Ra-
sim Bey arkadaşıma bir noktada cevap verece
ğim. Biz (hem emek ve (hem formasyon bakı
mından bu meseleyi düşünmemiz icabeder. Kal
dı ki 'Millî Eğitim Bakamda «biz ders saatleri 
üzerinde değil ücretler üzerinde duruyoruz» 
dediler. Şimdi gaye ücretlerin 5 liradan JO li
raya çıkarılmasıdır. Şimdiye kadar 15 - 18 
saat üzerinden zaten ortaokul ve liselerde ders 
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okutulmakta idi. Bundan sonra ortaokulda 
ders okutan arkadaşlarımıza 9 saait mecburi ol
anak ve 6 saatte ihtiyari olmak üzere ders sa
atlerini 30 saate çıkarıyoruz,. Bunun tekrar 
getirip öğretmenin diploma ive ımenşelerine (gö
re mütalâa edilmesi doğru olmadığı gibi dip
loma meselesi de nrevsuulbalhis değildir. Orta
okul öğretmeni lisede ders okutuyor mu? 16 
saat üzerinden ücret almıyor mu?.. Lise öğret
meni de ortaokulda ders okuttuğu zaman emek 
karşılığıdır elbet -ortaokul ücretini alacaktır. 
Ben dışarıya gitmediğim ve Ankara'da orta
okul öğretmeni olarak çalıştığım takdirde (bu
na razı isem elb etteki 18 saat liflerinden ımecbu-. 
ren ders okutacağım. Bunu getiripte İbir me
sele (halinde ortaya çıkarmaya lüzum yoktur. 
Saniyen arkadaşım «ben orta'ofculda dere verir
ken şu kadar güçlük çektim:»1 diyor. Ben ilk
okulda IhiçJbir zaman ders o'kultamam, yeniden 
yetişmlem lâzımı. ilkokulda okutmuş olsalar
dı dalha ejok güçlük çekerlerdi. Bu ayrı ayni 
ve muazzam problemleri getirerek bu kanunu 
tekrar 'bir çıkmaza sokmıyalıım. IstiAamım 
bundan ibarettir, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Mehmet Ali 
Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, 'kanunun 
tümü üzerinde Y. T. P. Senato Grupunun görü
şünü arz etmiştim. Ve esasını da üçüncü mad
de teşkil ediyordu. Mulhterem Bakan yermiş 
olduğu cevapta: 

1. Öğretmenlik meslekî .cazip hale getirile
cektir, Personel Kanunu .görüşülürken {bunun 
içinde mütalâa edeceklerini beyan etmişlerdir. 
Personel Kanunumu etüdetti'k. 19(01 de yap
mış olduğum bir sözlü soru 'münasebetiyle Per
sonel 'Kanunu ne zaman çıkarılacaktır? Demiş
tim. O zamanın Başvekil Yardımcısı mtıdıterenı 
arkadaşımız 1962 de Fikret Turhangil bir sözlü 
soru münasdbetiyle Personel Kanunu meselesi
ni getirmiş. Bu defa 1963 dSe denmiş. 1963 de 
yapılan 'bir konuşma, 1964 de getirileceğini, ge
tirilmiş olmak için (getirildi. Fakat Personel 
Kanunu ne sizin, ne bizim ve ne de (bizden son-
ra gelecek Parlâmento üyelerinin ömürleri a 
kanunun gösterildiği şekilde çıkmasına vefa et-. 
mîyecek, kan/unun getirildiği şekilde çıkması
na imkân yoktur. Zira Eski Maliye Vekili 
Şefik tnan Beyin Milliyet 'Gazetesinde çıkan 
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bir makalesinde Personel Kanunu çıkabilmesi 
için 10 milyar İbir paraya ihtiyaç (gösteriyor 
demektedir. Bu durum karşısında Personel 
Kanununun çıkması tamamen !hayal mahsulü
dür. Bu selbeple de (herkesin arzuladığı şekilde 
ıçıkmıyacaktır. Buna ne (bizim, ne de muihterem 
Bakanın ömrü kâfi gelir. Bir defa öğretmenlik 
meslekinin Personel Kanunu içerisinde cazip 
'bir hale .getirilebilmesi imkânsızdır. Bu İbir. 
İkincisi, İbir Maarif Vekilinin, IbiKhassa irfan or
dusunun Başkomutanı durumunda olan İbir Ba
kanın, bir zatın Iburaya çıkıp -çok özür di
lerim - «Bu bütçeye bir yük talbm'il ediyor» 
demeleri doğru olmaz. Biz de aynı iddiadayım 
evet bu 'bütçeye fazla İbir yüktür, öğretmen
lere ait bir talep geldiği zaman, öğreitimen küt
lesi arkadaşlarım 'bugün 115 'bin kişi (olduğunu! 
'bilmek lâzımdır. Eğer bir kütle fazla ise onul 
Devletteki Ibüyük 'hizmetini de bilmek düşün
mek görmek lâzımdır. Eğer biz de diğer men
suplar gibi, irfan ordusu mensupları da diğer 
zümtfeler, gibi diğer meslek mensupları gibi 
az olsa idik bundan evvel huzurlarınızda görü
şülen birçok kanunlar da meselâ emniyet men
suplarının tayın bedellerinin 166 liraya çıka
rılmasında ve buraya çıkan Muhteremi Bakan 
«Ibiız sizden para istemiyoruz. Tasarrufları
mızla yapacağız diyor.» 3 - 4 milyonu, geçiyor. 
Çünkü miktarı azdır, öğretmen kütlesi de
nince; bir lira koysanız, iki lira koysanız (ha
kikaten diğer kütleden da'ha fazla masrafı 
icaibettirir. öyle ise arkadaşlar bu kütlenin 
çokluğu Ih izime t in 'büyüklüğü, Ihizmetin 'büyük
lüğü de kütltenin çokluğuna delâlet, eder kanı
sındayım. Onun ilcin maarif camiasına getiri
lecek masrafın çok olacağı ki, gayet taibiî çok 
olacaktır. Kısın Uranları... Maarif 'bütçesini gö
rüştüğümüz zaman bağırıyorsunuz. Henüz 
22 bin ' köyümüzde okul yok. Öyle ise bun
dan sonra öğretmen yetiştirmiyelim. Köye öğ
retmen göndermeyin. (Gönderirseniz masrafı 
icabettirecek. Bütçeye külfet yükliyeeek. Çün
kü maarif dâvası önemlidir. Her şey Maarif-
tien geçer. 

Ayrıca muihterem arkadaşını ibuyurdular ki, 
Ibiz 5 i 10 yapmak için getirdik.. 30 sene evvel
den beri uygulanan bir sistemi değiştirenemiek 
lâzım, öyle ise Osmanlı imparatorluğu zama
nında kurulmuş bir sistemi değiştirmeye ne lü-
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zum ıvar, değiştirilmesin. Ama değiştiriyoruz. 
Bakın arkadaşlarını, dikkat (buyurun; (bu ay
rı. Kanun maddesi değiştirilmiş. Bu ımadde, 
îbundan evvel, ortaokullarda, liselerde (mecburi 
ders saati .15, ortaokullarda 18 idi. Okutmaya, 
mecbur olduğu 'bu miktara fi saat ilâve edildi. 
24 oldu. Bu sisteme güre '24 saatten fazla öğ
retmen ders okuttuğu takdirde ki, bir müdürle 
açılan (okullarımızda derslerin çoğu da 'boş ge
çiyordu. Oralarda müdür 've öğretmen, <mec-
'bur oluyor 24 saatten fazla da okutuyor. Fa
kat 'bu fazlası için para alamıyor. Bâzıları da 
.okutmuyor, ders boş geçsin diyordu. 

(Kanunun gerekçesi, 'birinci maddesinde de 
dikkat buyurulursa, şöyledir: 12 8G8 ders saati, 
'bir öğretim yılı başından sonuna kadar, sınıf
larda tamı a men boş geçmiş ve sene sonunda bu 
bbiş 'geiçen derslerden, öğrenciler iki aylık bir 
kursa ta'bi tutulmak su ret iyi eki, dört sene kafi 
gelmezken ellbette bu iki ay kâfi ıgelmiyecek, 
bu 'başka bir şeydir, bunu telâfi etmek için 
nihayet bu sistemi değitinmek suretiyle 30 a çı
kardı. Demlek ki, kanunda 'bir sistemi de de-
ığiştirmii'ştir. Niçin 'bunu ibir sistem değişikliği 
kabul etmiyor da öbürüsünü yani 15 ders saati
ni 18 saat ders saatine çıkarmayı sistem deği
şikliği olarak kabul etmiyor. Kur'an-ı Keri
min âyetleri mi ki, günah olacak. Yok arka
daşlar, 'bunu da değiştirmek yüksek Pcrlâ-
mentonun rey]eriyle mümkün 'olacaktır. 

Şimdi gelelim muhterem, arkadaşlarım, 
24 sene bilfiil bu meslekte çalışan, 12 senesini 
müdürlük, 4 sen'esini muavinlik ve mütebaki
sini de öğretmen (olarak hem liselerde, hem ti
caret lisesinde hem de sanat okullarında bu
lundum. Ben arkadaşların 've Sayın ihsan Ak-
polat 'm kanaatlerine son derece hürmet ede
nim. Buyurdular ki, liselerdeki durum orta-
okullardan mordur. Bu arkadaşın igörüşü (bu
dur. Hürmet ederim. Fa:kat benim ıgörüşümı 
(bu değildir. Çünkü arkadaşlar, ortaokullar
daki talebe durumunu düşünün. Bir sınıfta 
80 . 90 talebe vardır. Liselerde 40 . 50 dir. 
öğretmen yönetmeliğe göre (her kanaat döne
minde üç yazılı, üç de ödev yaptıracaktır. Dü
şünün 'bir öğretmen üç yazılı yapacak. 80 i üç
le çarpın, şu kadar eder arkadaşlar. 40 mev
cutlu 'bir sınıf m öğretmenliği imi daha yorucu

dur, yoksa ortaokul öğretmenliği mi daha yo
rucudur; bunu nazarı itibara, alın. 

İkincisi, samimî olarak söylüyorum, arka
daşlar. Hepiniz geçtiniz, hepiniz ilkokuldan, 
ortaokuldan liseden öğretmenin huzurundan 
geçtiniz. Hangi devrede öğretmenin daha fazla 
yorulduğunu ve lâzımgelen bilgiyi talebeye tel
kin etmeye gayret sarfettiğini takdir edersiniz. 
Ortaokulda mı, lisede mi? Öğretmen lisede kür
süye çıkar, dersini anlatır, çıkar gider, arkadaş
la;-. 

İkincisi lise öğretmeni arkadaşlarımız fakül
te mezunudurlar. Bu arkadaşlarımız esas iti
bariyle bu haklarını almaktadırlar. Nas<:l? Fa
külte bitiren bir arkadaşımız, iki sene sonra 
terfi etmektedir. Eğitim Enstitüsünü bitiren 
bir arkadaşımız az okuduğımda<n dolayı, 4 se
nede terfi etmektedir. Şimdi Sayın Bakan'm 
gerek komisyonda, gerekse Millet Meclisinde 
yapmış olduğu konuşmada «eğer 'biz bunu ka
bul edersek o zaman kimse fakültelere gitmez.» 
ifadesini kullandılar. Çok temenni ederiz. Hiç 
değilse Eğitim enstitü1 erinden mezun 8 bin 
küsur ortaokul öğretmenine ihtiyaç var, bura
lardan daha evvel mezun olunur. Hali hazırda 
fakültelerimizden çıkan öğretmen, adedi şu anda 
1 500 - 2 000 dir. Senede de bir iki defa mezun 
veriyor. İşte matematik bölümünden mezun 
olacakları," arkadaşımız, çıksın buraya söyle
sin, ne kadar mezun olacak? Onun için hali ha
zırda bütün liselerimizdeki öğretmenlerin ders
leri kapatan zümrenin % 95 i Eğitim Enstitü
sü mezunlarıdır. Dernek oluyor k,i, Eğitim Ens
titüsünden yetişenler de muvaffak olduklarına 
göre diğer okulljarımızclan yetişenlerle arala
rında bir fark yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca şu eşitsizliği, 
adaletsizliği de belirtmek islerim. İki arkadaş 
aynı okuldan mezun oluyoruz, aynı dersleri oku
yoruz, bir arkadaş Ankara'nın lisesine düşü
yor1, öbürü aynı sınıfta ve aynı sırada oturmuş 
kura çekiyor, Hakkâri'nin bilmem. hangi kaza
sına düşüyor. Ne olacak? Burada olan arkadaş 
bir çok medeni imkânlardan faydalanacak. Ay
rıca ne alacak? Fazla para alacak. Oraya dü
şen arkadaşa sen ortaokula düştün; sen ayrıca 
mükâfat yerine ceza göreceksin. Ne olacak:? 
Şimdi daha fazla ders vereceksin, daha az üc
ret alacaksın. Şimdi biraz sonra bir kanun geli
yor. öğretmenlere verilecek tazminat. Orada 
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deniyor ki, köylerde vazife görenlere 150, şe
hirlerde vazife görenlere 100 lira verilecek. Ba
kan'imiz, gerelk Millet Meclisi komisyonlarında 
gerekse Büyük Millet Meclisinde yapmış olduğu 
konuşmalarda bir mahrumiyet zammı kabul 
etmiyor. Ben ve biz Yeni Türkiye Partisi olarak 
ıbunu hem bir mahrumiyet zammı hem de öğ
retmenlik meslekini cazip bir hale getirmenin 
bir başlangıcı kabul ediyoruz. Bir mesleki cazip 
hale getirme veya cazip hale gelmesi maddeye 
bağlıdır arkadaşlar. Eğer maddeye bağlı olma
saydı bir çok mühendisler bağlı oldukları da
irelerden özel sektörden daha fazla para gör
düğü zaman oraya kaymazlardı. Bunun tek mi
sali sanat okullarından ve teknik öğretimden 
mezun olan 'arkadaşlarımız almış oldukları pa
ranın az olması dolayısiyle öğretmenlik mesle
kinden ayrılıp bâzı hususi sahalara kaymakta
dır. Her şey buna, yani paraya bağlıdır, arka
daşlar. Her şeyin başı madde. Madde olmayın
ca ne maneviyat olur, ne de o meslek cazip hale 
gelir. Valilere neden 500 lira daha verdiniz? 
Kaymakamlara niçin ödenek verdiniz, tazminat 
verdiniz? Bunun esbabı ımucibesi budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, son olarak, 
beni af buyursunlar, Sayın Bakan bu kürsüden 
buyurdular, dediler ki, «bu sistem değişikliği 
değil» eğer bunda ısrar edecekler var ise, ben 
bunu sisteme değil, zihniyet değişikliğine bağ
lıyorum. Bunun ortadan kaldırılması lâzımdır, 
elzemdir. Eğer üç saat aşağı indirmekle bütçe
ye mühim külfet getiriyorsa, isterlerse bunu 17 
ye çıkarsınlar arkadaşlar, o zaman Maliye Ba
kanlığı da bir saat daha kazanacak, böylelikle 
muayyen bir kazancı olacaktır; bunu birleştir
mek şarttır, elzemdir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, tasarının 4 ncü 
maddesi üzerinde konuşurken mecburen umumi 
sözler söylemek icabediyor. 

Efendim, bir defa Sayın Bakan'a şu noktayı 
arz etmek isterim ki, konuşmalarımızda ben 
şahsan konuşmamda, her hangi bir şekilde bu
gün liselerde öğretmenlik yapan öğretmenler 
formasyon bakımından yeterli olduğu liselere 
öğretmen yetiştirirken ortaokula nazaran daha 
fazla bir öğrenim yapması gerekmediğini iddia 
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etmedim. Şunu kendileri de kabul ediyorlar ki, 
bugünkü liselerimizden mezun olanlarla bundan 
5 - 10 sene evvel liselerden mezun olanlar arasın
da maalesef bugünkü mezunlar aleyhine bir ne
tice vardır. Bunun sebebi sadece öğretmenin az
lığı ve formasyon meselesi değildir. Kendileri bu 
mevzuların içinde oldukları için gayet iyi bilir
ler. Talebe miktarı, ders âletleri meselesi, bina 
meselesi birçok sebepler vardır. Ancak bu sebep
lere inzimam eden bir sebep de Bakanlığın sık sık 
prensip değişikliği, program, değişikliği yapman 
neticesinde oluyor. 

Şimdi malûmunuz sütten ağzı yanan yoğurdu 
üfliyerek yer, denir. Hakikaten bilhassa orta
öğretimde - ilköğretimde olmuyor arkadaşlar -
çünkü ilk öğretim öğretmenleri aşağı - yukarı tek 
menşelidir. Ortaöğretimde o kadar çok menşe 
farkı var ki, eczacısı öğretmenlik yapar, doktoru 
öğretmenlik yapar, askeri öğretmenlik yapar. Her 
meslekten kimse ortaokulda öğretmenlik yapar. 
Ayrıca bir de bu okullar için kurulmuş olan mes
lek okullarından mezun olanlar bu okullarda öğ
retmenlik yaparlar. Bu kadar muhtelif menşeli 
insanların toplandığı orta öğretimde bir meslek 
vahdeti kurabilmek, bir ahenk meydana getirebil
mek çok güç oluyor. 

Yine bir misal; meselâ, teknik öğretimde orta 
öğretimde olduğu gibi bir karışıklık yok. Sebebi 
açıktır, öğretmenlerin aynı menşeden gelmiş ol
malarıdır. Orta öğretimdeki bu karışıklığı, men
şe farkından doğan karşılıklı çekişmeleri ne kadar 
giderebilirsek ne kadar gidermeye1 gayret eder
sek, orta dereceli okullarda o derece huzura, varı
lır. Benden evvel konuşan arkadaşlar ifade etti
ler. Muhakkak ki, bir eğitim enstitüsü mezunuy
la bir fakülte mezunu veyahut da yüksek öğret
men okulu mezunu arasında kanunlarımız muva
cehesinde farklar vardır. Şu 18 i 15 yapmak, 
yahut da 15 i biraz daha çıkarıp ikisinin ortasını 
bulmada bir mutabakat hâsıl olursa yüksek okul 
mezuniyle fakülte mezunu arasında fark kalma
mıştır, bundan sonra niçin fakülteye gitsin iki 
sene tahsil yapmak için doğrudan doğruya eğitim 
enstitüsüne gider. Böylelikle liseler için kaliteli, 
arzuya uygun öğretmen yetişmez, şeklinde, söyle
mek asla doğru değildir. Şu nokta üzerinde, ya
ni 15 ilâ 1.8 saat mecburi ders saati üzerinden ha
reket ederek ifade edilmesi mübalâğalıdır. Zaten 
bugün lise mezunları, arzu ettikleri okula gidemi-
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yor. Haklı olarak test imtihanına tabi tutuluyor, 
puvanlama yapılıyor, lıer kesin puvanı ne göste
rirse, fakültelerde ona göre sıralanmıştır. Şu pu
vanı alan şu fakülteye, bu puvanı olan bu fakül
teye veya şu yüksek okula gider, deniyor. Yani 
öğrencinin arzusu ile, eskiden olduğu gibi, bir 
fakülte ve meslek seçerek gitmesi bugün muhal 
hale gelmiştir. 

Sonra madem ki, ortaokulda okunan ders
lerle, liselerde okunan dersler nazarı dikkate 
alındı. Liselerde daha ağır, daha formasyon is-
tiyen öğretmenlere ihtiyaç olduğu iddia edilerek 
bu haftalık ders saatinin 15 - 18 diye hesaplan
ması yapılırken niçin ayni şey acaba aynı mad
denin içerisinde düşünülmüyor? Meselâ orta de
receli mesleki ve teknik öğretim okulları atel-
ye ve tatbikat öğretmenleriyle akşam sanat okul
larında atelye öğretmenleri şeklinde giden ibare 
içerisinde düşünülmüyor? Bir sanat enstitüsün-
deki öğretmenlikle bir akşam sanat okulundaki 
öğretmenlik aynı derecede güçlük arz edebilir 
mi acaba? Onda da bir tefrik yapılsa... Yapılmı
yor. Onları tüm olarak kabul ettiğimiz gibi bizim 
bütün arzumuz orta öğretimi bir tüm haline ge
tirmektir. Orta öğretimde bir ahenk sağlıyabil-
mektir. Böyle ufak meselelerde vahdete doğru 
gidersek bunu temin edebiliriz gibi geliyor. 

Meselâ, bâzı söylentiler var belki teklifler 
olacak okulların sekiz seneye çıkarılması mese
lesi. ilkokullar sekiz seneye çıkarıldığı takdirde 
zaten kendiliğinden bâzı ayırmalar yapacağız. 
Yani bugün ortaokul öğretmeni olarak yetişmiş 
kişinin lise öğretmeni olarak yetişmiş gibi 15, 16, 
18 saat üzerinden birlikte haftalık ders ücretini 
tesbit ettiğimiz takdirde artık bunların arasında 
hiçbir fark kalmıyor mu? Bu fark tamamen 
meydandadır, ortadır. Onun için bunun üze
rinde münakaşa etmek zaittir. Muhakkak ki, 
fazla tahsilin, fazla terbiyenin insana kazandır
dıkları vardır. Ama bunun yanında şahısların 
şahsi kabiliyetlerine yetişmeleri, kendi kendine 
verdikleri özel 'kıymetlerin, kıymetlendirmele
rin de tesiri olabilir. Böylelikle şu mektep daha 
üstündür, bu mektep şöyledir, oradan çıkan da
ha kuvvetlidir şeklinde bir iddiamız yok. Ancak 
benim bu madde üzerindeki teklifim ortaokul ve 
liselerde, yani orta öğretimin birinci ve ikinci 
devresindeki haftalık ders saatlerinin birieştiril
mesidir. Ben 16 saatte birleştirilmelerine dair 
bir takrir -vermiş bulunuyorum. Bunun birlikte 
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düşünülmesi şart iyi e başka bir saat konulmasın
da da bir mahzur olmadığı kanısındayım bu ba
kımdan bu maddede, arzuladığımız tarzda deği
şiklik yapılırsa bu kanun tasarısını müdafaa eden
ler gibi* bir huzursuzluk değil ortaöğretimde bir 
huzur devresinin ilk adımını atmış olacağımıza 
gönülden inanıyorum, onun içi ti müdafaasını ya
pıyorum. Hü ruletlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; hakikaten Sayın 
Bakanın buyurdukları gibi çok hassas bir vekâ
lette muhtelif cereyanların bulunduğu, menşeleri 
itibariyle daima dedikodusunu işittiğimiz bir 
mevzuda iki fikre mensup arkadaşların bağda
şamadığını görmek üzüntüsüne bendeniz de ka
pıldım. Bendeniz öğretmen olmadığım için 
iki tarafın düşünce ve fikirleri hakkında kanaat
lerimi arz etmeyi zaruri bir vazife addederim. 
Maarif Vekâletine gittiğimde bir daireye uğra
dım. Daireye yüksek öğretim üyelerinden üç 
kişi de geldi. Ve Maarif Vekâletinin iç huzur
suzluğundan şikâyet ettiler. Devası nedir? Di
ye sordum. Devasının çok mühim olduğunu be
yan ettiler. Devasının mümkün olabilmesi için 
dertlerin izalesi lüzumludur, dertlerin izalesi de 
gayri mümkündür. Çünkü Maarif Vekâletinde 
üniversite fakültelerinden gelmiş bir grup, yük
sek muallim mektebinden mezun olmuş bir grup, 
yardımcı öğretmenler, B seksiyonundan mezun 
olanların grnpu, ehliyetli öğretmenler, Gazi 
Terbiye Enstitüsü mezunları, Eğitim estitülc-
rinden iki kategoride mezun olanlar, her dersin 
hocası, edebiyat ve fen hocaları gruplariyle 
yetişmiş birçok* öğretmenlerin, Maarif Vekâ
leti içinde muayyen hiziplerle çalışırlar. Bu hi
zipleri bir araya getirmedikçe Maarif Vekâleti
nin derdinin halledilemiyeeeğini bana beyan et
tiler bundan 1,5 sene kadar evvel. Şimdi bu
gün bu kanun teklifinin görüşülmesiyle o gün ar
zından çekindiğim bâzı hususları hatırlamakla 
bu mevzuun ne kadar yerinde olduğunu hatır
ladım ve konuşma zaruretini, vazifesini hisset
tim. 

Muhterem arkadaşlar, öğretmen olmamam, bir 
hukukçu bulunmam dolayısiyle Sayın Bakanlık 
erkânından şunu soruyorum : Görüştüğümüz ka
nunun ilgilendirdiği Bakanlık Umum Müdürlü
ğünün adı nedir? Orta Tedrisat Umum Müdürlü-
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ğü. Orta Tedrisat Umum Müdürlüğünün ka
nunda pasajlarını, görüyorum. "Birinci dev
re, ikinci devre. Birinci devre Umum Mü
dürlüğü, ikinci devre Umum Müdürlüğünü de he
men bir kanun tasarısı haline getirsinler ve orta 
okullarla lise umum müdürlerini de lütfen ayır
sınlar. Çünkü bir orta tedrisat umum müdürlü
ğü emrinde çalışanı hamur etmiyen o umum mü
dürlükte huzur ve sükûnun, ahenkli bir çalışma 
sisteminin temin edilmesinin gayrimümkün ola
cağını düşünüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız 
munzam saat ücretinin binnetice büyük fedakâr
lıklarla hizmet etmiş olan öğretmenlerimize bir 
imkân sağladığını beyan ettiler. Biz bâzı arkadaş
larımla beraber - iki arkadaşımla beraber - iki se
ne evvel bu ihtiyacı duyduk. Ve bu ders ücretle
rinin tüm olarak 10 liraya iblâğı hususunda ka
nun teklifi yaptık. İki sene evvel bu teklife imza 
koyan bir arkadaşınızım. Bugün iki sene gecik
miş olmakla beraber böyle bir kanunun Hükümet 
tarafından benimsenip getirilmiş olmasından do
layı Sayın Maarif Vekiline teşekkürü bir vazife 
bilirim. Ancak, şimdi bir dakika evvel ortaokul 
öğretmeni olan bir üniversite Edebiyat Fakültesi 
mezunundan tel aldım. Bu aldığım telde bana tef
rikin, ayrılığın giderilmesinin Yüksek Senatoda 
mutlaka temin edilmesinin yapıcı olacağını ifade 
ediyordu. 

Bu, biraz evvel konuşan bir arkadaşımızın be
yan ettiği gibi hasbel icap, hasbel tâyin bir orta
okulda vazife almış üniversitenin edebiyat kolun
dan mezundur. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin yükü de
ğil, öğretmenin yükünü tahfif ederek, onu mad
di bakımdan tatmin etmektir. Ve bu mevzu bu
gün buraya gelmiştir. Bir arkadaşım misal verdi 
bir misal de ben vereyim : Lisede aynı fakülte
den, aynı menşeden mezun olmuş iki arkadaşın 
birinin o lisenin kanun deyimi ile birinci devre
sinde, ikincisinin de ikinci devresinde vazife al
mış olması bunlar arasında bir tefrik yaratılma
ya âmil olmaz. Sayın Bakanlığın niçin bu husus
ta hassas davrandığı düşüncesini de kendi ka
famdan şöyle özetliyebiliyorum. Birinci düşünce 
ortaokullarda saat miktarının çok yüksek olması 
ve burada doldurulacak saatlerin öğretmenlere 
tahmil edeceği saat fazlalığı ile mümkün olacağı
nı tahmin ediyorum, kendi fikrimle. İkincisi ise 
bir imkân yaratılmak, bir imkân verilmek ist eni-
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yor. 'Fakat malî durum Maarif Vekâletince düşü
nülerek bundan ne kadar kısarsak o kadar fayda 
vardır gibi bir kokuyu bu kanun içinde bendeniz 
seziyorum. (Jünkü, Muhterem İhsan Akpolat Bey
efendinin. fikrine hürmet ederim, ama hepimiz 
okuyan insanlar olarak öğretmenlerimizi çok ya
kından tanıyan insanlarız. Lise öğretmenlerinin 
içinde ne kadar değerli ve kıymetli insanlar var
sa, ortaokul öğretmenleri içinde de aynı değerde 
ve kabiliyette yetiştirici vasfı haiz olanların nıev-
cudolduğunu bilmek lâzımdır. Mesele buna gir
mek değil, bu ayrımı yapmak değil; tefrik yarat
mamanın yolunu bulmaktır. Şu halde Muhterem 
İskender Cenap Ege 16 diyorlar, Sayın Bakan lüt
fetsinler, Bakanlık olarak desinler ki, bizim has
sasiyetle durduğumuz, yük altında yorucu çalış
makta olan ikinci devre öğretmenlerine biz az sa
at veriyoruz, 15 saat diyoruz. Daha sonra 15 sa
at t e diyoruz para kazanmak için ders verebilir
siniz. Ne oluyor?. 15 saat çalışıyor, 15 saatin de 
ücretini almak suretiyle bugünkü içtimai bünye
miz ve yaşama arzularımız karşısında hangi okul
da 30 saat ders varsa lise öğretmeni yıkılan ben
liğinin ve kudretinin takati üzerinde 30 saat ders 
verecek ve 15 saatin ücretini alacak. Sayın İhsan 
Akpolat'm dediği gibi çok yoruluyorsa buna mec
buri dersin dışında ihtiyari ve mecburi olan saat 
kısmının da diğer kısımlara nazaran ayarlanma
sı 18, 12 veya 15, 12 demek suretiyle fazla bir 
menfaatin sağlanması lâzımdır. Böyle bir men
faatin mecburi saatler yönünden lise öğretmen
lerine sağlamakta olduğu diğerlerine üç saat gibi 
bir hasislik gösterildiği kanundan anlaşılmakta
dır. Şu halde 15 ders saatlerini doldurmak bakı
mından neye ihtiyacımız vardır. Her ikisine de 16 
saat. Bu Bakanlık hesaplarına uymuyor, 17 saat 
Senatoda bu fikri savunanların kanaatleri, düşün
cesi şudur : Bu ayrı ayrı menşelerden gelen in
sanları ayırmayınız, bir araya getiriniz, bir bö
bürlenmenin, ben lise öğretmeniyim 15 saat oku
turum, ben ortaokul öğretmeniyim 18 saat okutu
rum» gibi bir hale düşürmemek için dilerseniz 
17 saate çıkarınız, dilerseniz 16 saate çıkarınız, 
dilerseniz 15 saate çıkarınız; fakat bunlarda bir 
ahenk tesis ediniz, bu yapıcı bir yol olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Bakanın pekâlâ bil
diği ve benim kulaklarıma Maarif Vekâletinin 
içinden gelen bir sesin bir kısmını bu suretle din
dirmiş oluruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Okuror. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Muhterem 

Başkan, mııhtorom arkadaşlar; müzakeresini yap
tığımız bu kanunun üçüncü maddesi asıl kanu
nun bütününün forî bir maddesi halindedir. Ka
nun esas itibariyle bu yıla kadar 5 lira olan ek 
ders ücretlerini 10 liraya çıkarmak için derpiş 
edilmiştir. Bu münasebetle şunu ifade etmek isti
yorum ki, ortaokuldaki, öğretmenlerin aylıkları 
karşılığında 18 saat okutmaları, lise öğret
menlerinin ayrıklıkları karşılığında 15 saat 
okutmaları evvelden beri mevcut, kanunla tes
bit edilmiş bir durumdadır. Bu bakımdan Millî 
Eğitim Bakanlığı yeni bir teklif getirmiş de
ğildir. Bu maddenin üzerind-a orta ve lise öğ
retmenlerinin aylıkları karşılığı eşit olarak 15 
sat okutmalarını müdafaa eden arkadaşlara 
karşı şimdi ben de mukabil görüşü ortaya koy
maya çalışacağım. Yalnız, konuşmalar esnasın
da bazen mevzuun ikinci, üçüncü derecede il
gili bulunduğu hususların tedavisi, ile başka 
meselelere geçilmektedir. Bu itibarla bu mese
leleri bir tarafa bırakarak doğrudan doğruya 
esas madde üzerinde görüşümü teksif etmiye 
çalışacağım. 

Öğretmen meselesi, öğretmenin yetiştiril
mesi meselesi, bunlar ayrr, tamamen geniş, 
bambaşka düşünülmesi lâzımgelen meselelerden
dir. Bu husustaki görüşlerimi tekrarlamıya lü
zum görmüyorum. 

Bu kanun onbeş ile on sekiz farkından do
ğuyor. öğretmenler arasında bir ayırma yapmış 
sayılmaz. 

Esas itibariyle öğretmenleri biribirinden ayı
ran başka sebepler vardır. Belki bu sebepleri 
ortaya koyarak öğretmenleri biribirinden ayır
mak istiyenler bu hussuta bâzı tahriklerde bu
lunmaktadırlar. Şimdi, geçenlerde Kınık öğ
retmenler Derneğinden bu mevzuda beti de bir 
telgraf ve mektup aldım. Size, onlara verdi
ğim cevaptaki esasları nakletmek suretiyle 
görüşümü ifade edeceğim. 

1. Bugün mevcut kanunlara göre, orta
okul ve liselerde Öğretmenlik yapacakların, 
yetişmeleri, menşeleri birbirinden farklıdır. 
Liseler için üniversite tahsili zaruridir. 789 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, bu sarih 
olarak tesbit edilmiştir. Liseye, üniversiteye ve 
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tahsillerini yine üniversitede yapacak yüksek 
öğretmen okulu talebelerinden öğretmen yetişir. 
Ortaokullara eğitim enstitüsünden, Gazi Ter
biye Enstitüsünden öğretmen yetişir. Bu iti
barla mesele her şeyden evvel bu kanunun mev
cudiyetine, 789 sayılı Maarif Teşkilâtına ait 
Kanunun mevcudiyetine dayanmaktadır. 

Diğer taraftan, ikinci olarak; şimdi müza-
j keresini yaptığımız kanun meseleyi şu şekilde 

ortaya koyuyor : Ortaokullar için 18 saat, lise-
• 1er için 15, yüksek okullar için 12 ve nihayet 

üniversite için de daha az ve zannedersem al-
! tidir. O halde muayyen bir sistemin içindeyiz. 
I Bu itibarla bunun her hangi bir noktasını boz-
| mak, bütününü bozmak gibi bir şekle gitmek 
J olur. Neden lise öğretmeni ile yüksek okul öğ

retmeni arasında eşitlik olmasın ?. ikisi de aynı 
menşeden yetişmiş, üniversiteden mezun oluyor, 
sonra bir kısmı lise öğretmeni bir kısmı da 

[ yüksek okula gidiyor, niçin lisede onbeş saat 
i okutuyor da, yüksek okuldaki on iki saat oku-
! tuyor. Bu düşüncede geldiğimiz vakit, bütün 
I kıdemler basamaklar tamamen karışacaktır. 
! • Bu hususta antırparantez ifade edeyim ki, 
• ben lise öğretmenliği yaptım, bu itibarla id

diam; yüksek okul ile lise arasında ki, mec
burî ders saati eşitliği olmadığı için, benim 
samimiyetimden her halde şüphe etmiyeceksi-

; niz.. ikinci nokta bugün ortaokul öğretmenle-
i rinden bâzılarının liselerde ders okutmaları, 
! yeter sayıda lise öğretmeni bulunmayışından, 
i böyle bir zararetten ileri gelmektedir. Ba-

kanlık, bu zarureti er geç ortadan kaldırmakla 
i mükelleftir. Bu itibarla bir kanun tasarısı 
| hazırlanırken bâzı zaruretlerden ileri gelen 

geçici hallere değil, kabul edilmiş esaslara, pren
siplere dayanmak zaruridir. 

Üçüncü olarak, ortaokullarda bâzı lise öğ
retmenlerinin ders okutmaları ise, büyük şehir
ler dışında çalışmak istememeleri, karı koca 
durumu gibi şahsi zaruretlerden ileri gelmekte
dir. Her iki kısımda ders okutanların duru
mu ise, en çok hangi kısımda ders okutuyor
larsa, ona göre, ayarlanacaktır. O itibarla ko
nuşan bâzı arkadaşlarımız gibi müstesna ola
rak lisede ders yapan, ders okutmak kabili
yetini gösteren öğretmenler bu şekilde yine de
ğerlendirilecektir. Şunu ifade edeyim ki, ben 
de ortaokulun birinci sınıfında metamatik 
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dersi okuttum. Edebiyat öğretmeniyim, orta
okulun birinci sınıfına matematik okuttum. Fa
kat asla bana lisenin her hangi bir sınıfında 
matematik dersi verilmezdi. 

Dördüncü olarak, tahsil kademeleri arasın
daki, hiyerarşi farkı, demin arz ettiğim gibi 
bir noktada bozulursa bu bozukluk neticesinde 
başka birtakım huzursuzluklar da, adaletsizlik
ler de meydana çıkacaktır. 18 - 15 farkı orta
dan kaldırılırsa öğretmen olmak istiyen genç
ler arasında lise öğretmeni olmak için üniver
sitede tahsil yapmaktansa eğitim enstitülerine 
gitmek arzusu ve temayülü artacaktır. Halbu
ki, bugün Bakanlık; bilhassa lise öğretmeni ol
mak için müracaat edenlerin azlığından şikâyet 
etmektedir, hali hazırda şu kanunun çıkacağı 
şu günlerde Ankara ve İstanbul Yüksek Öğret
men Okulunda buna karşı reaksiyonlar başla
mıştır. Neden ben ilk öğretmen okulunun son 
sınıfına geldiğim vakit Ankara'ya geliyorum, 
lise imtihanını veriyorum ve ondan sonra üni
versiteye gidiyorum, ondan sonra da liseye ho
ca olacağım1? Böyle yapacağıma doğrudan doğ
ruya öğretmen okulunu, eğitim enstitüsünü bi
tiririm ve kabiliyet gösterdiğim takdirde ve 
bir zaruret de varsa lisede bana ders verirler, 
diyor. Bu itibarla lise öğretmenini henüz daha 
hakiki seviyesine büsbütün gerek maddeten, ge
rek manen yani hem sayı, hem vasıf bakımın
dan yetişmemiş iken durumunu büsbütün dü
şürmemek için bu hususta da 15 - 18 farkının 
teşvik ve tahrik edici zaruri bir unsur olduğu
nu kabul edeceğiz. Elbette 15 - 18 farkından 
başka sebepler de vardır. Ama bu iki kademe 
arasındaki farkın esas itibariyle mühim rolü ol
duğu için üzerinde durmak istiyoruz. Yoksa 
ufak tefek bâzı farklar vardır. Ama, bu 15 -18 
farkı kalktığı takdirde bu farklar çok düzgün-
leşecektir. Prensibolarak tahsil kademeleri yük
seldikçe öğretmenin ders dışında kendisini ha
zırlamak zarureti de artar. Meselâ : öğretmen 
için lise son sınıfın fen derslerini hazırlamak 
ortaokulun son sınıf fen derslerini hazırlamak
tan daha çok ders dışı vaktini alır. Bunu inkâr 
etmeye mikan yoktur. Münferit misallerle, bü
tünü ifade eden prensipleri ve kaideler zedelen
mez. Bugün hiç kimse inkâr edemez ki, bir or
taokulun son sınıfındaki matematik hocalığı ile, 
lise fen şubesi matematik hocası arasında bü-
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j yük bir fark gözetmek zaruridir. Bu itibarla 

dışarda önceden çalışmak zarureti vardır. 
Son olarak bizim 15 - 18 farkını ve bilhassa 

benim, Adalet Partisi olarak, benim 15 - 18 
farkını muhafazada lüzumlu gömlekliğimin bir 
sebebi şudur : Bugünkü vak'a ortaokulla, ilk
okulu bir bütün halinde görmeye doğru yönel
miştir. 

Hecen seneden hatırlarsınız, orta dereceli 
okullara giriş şartı mevzuubahsolduğu vakit, 
Millî Eğitim Bakanlığı da; ortaokullar için bir 
kayıt şartı konamıyacağmı ve mevcut ortaokul-

I 1ar derecesinde sanat okullarında diğer umumi 
okullardan farkı olmıyacağmı ifade ettiler. 

O halde bugünkü durum, esas itibariyle za
ten ilkokul ortaokulun tamamlayıcı, daha alt 
kademesi olarak kabul edilmektedir. Muhtelif 
bütçe konuşmalarında gerek siyasi partilerin 
C. JT. P. sinin bâzı hatipleri, gerekse Adalet 
Partisinin Orup Sözcüsünün ifade ettiği şekil
de bu memlekette artık 8 senelik bir tahsil ka
demesinden geçmek zaruri hale gelmiştir. Dün
yanın bu gidişi karşısında 5 senelik ilkokul tah
sili ile medeniyetin gerektirdiği bilgiyi vermek 
imkânsız hale düşmektedir. Bu itibarla bahis 
mevzuu kanunlar muvacehesinde ilerde üzerinde 
durulacak nokta, ortaokullarla ilkokulların bir
birini tamamlıyan iki kademe sayılmasıdır. Bu
günkü durumda ikisi aynı umum müdürlük üze
rinde toplanmakla beraber mevcut kanunlarda 
Maarif Teşkilâtı kanunlarında öğretmen yetiş
tirilmesi, bunların ayrı ayrı öğretmen yetiştiril
mesi hususunda ayrı maddeler ayrı ayrı husus
lar da arz ettiğim şekilde tesbit edilmiş bulun
maktadır. Onun için biz, buradaki 15 - 18 far
kını kaldırmanın faydasından çok zarar tevlide-
deceğine inandığımız için her türlü menşe far
kının üstünde muhafazasını istemekte fayda 
görürüm. 

BAŞKAN — Sayın Okurer; bu beyanınız 
şahsi mi, Adalet Partisi adına mı? 

CAHİT OKURER (Devamla) — Bir hususu 
karıştırdım sanıyorum. Birinci tahsil kademe
sinden bahsederken ilkokulla, ortaokulu birbi
rini tamamlıyan, iki kademe halinde olduğunu 
ifade ederken vaktiyle Adalet Partisi Sözcüsü
nün burada da bu görüşü partisi adına ifade 
etmek istediğini söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, Bakana söz verece-
I ğim. Daha söz istiyenler var. Aynı zamanda ki-
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fayet takriri yardır. Bakana ve ondan sonra 
arzu ederlerse bir arkadaşa söz vereceğini. Ki
fayet takriri kabul edildiği takdirde Bakana 
da yalnız bir defa söz vermek mümkündür. 

Kifayet takririni okutuyorum : 

Başkanlığa 
Mevzu tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, ta
sarının üçüncü maddesi üzerinde söz almış bu
lunan hatip arkadaşlarımız görüyorum, yine iki 
noktai nazarı olduğu gibi muhafaza etmektedir
ler. Bunlardan eşitliği arzu eden görüşü destek-
liyen arkadaşlarımızdan Mehmet Ali Demir ar
kadaşımız ilk kanun teklifini yaptığı zaman, tıp
kı bugün huzurunuzda müzakeresi yapılan tasa
rıda olduğu gibi lise öğretmenlerinin 15, orta
okul öğretmenlerinin de 18 saat ders görmelerini 
ön görmüş idi. Sonradan bu noktai nazarından 
niçin vazgeçtiğini, kendisinin verdiği izahlarla 
da pek bağdaşır göremedim. Arkadaşımız ve di
ğer arkadaşlarımız da Sayın Turhangil, Adil 
Giray arkadaşımız da bugün öğretmenler menşe 
farklarından dolayı aralarında sürüp gitmekte 
bulunan, eğitim camiasının sahibolması gereken 
tesanüde uymıyan tutumlarını bu konu ile irti
batlı buluyorlar. Bendeniz bunu sureti katiyede 
kabul edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün öğretmen ca
miasında bulunan, bu menşeden doğan ihtilâf 
başka camialarda, başka sebeplerden doğan bir
takım ihtilâfların benzeridir, onlardan farksız
dır. Türk cemiyetinin hiç şüphesiz ki kendine 
göre sıkıntıları vardır. Bu sıkıntılarımız, aslın
da cemiyet ölçüsünde farklı bir hayat anlayışı, 
hayat görüşü, hayat seviyesine varamayışımızm 
burada da tesirlerini aramak icabeder kanısın
dayız. Hiç şüphesiz ki, belli menşei erden gelen 
arkadaşlar kendi aralarında beraberlik kurarak 
diğer mekteplerden mezun olanlarla bir mücade
leye ve münakaşaya girmiş olmaları mümkün-
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dür. Ve bunu biraz da tabiî görürüm. Ama bu 
hiçbir zaman eğitim câmiasmdaki huzursuzluğun 
başlıca sebebi değildir. Bunun yanında daha 
birçok huzursuzluk sebepleri vardır ki, onların 
tesiri bu menşe farkından gelen tesirden çok da
ha önemlidir. Mehmet Ali Demir arkadaşımız 
bizim, huzurunuza gelen tasarıda müdafaa etti
ğimiz sisteme, «Bu bir sistem değildir, bir zih
niyet meselesidir.» dediler ve yine bu görüşle 
irtibatlı görüyorlar. Görüyorum ki, ortaöğreti
me mensubolan arkadaşlarımız bu farklılığı şid
detle tenkid etmektedirler. Ve bu farkın ortadan 
kaldırılmasını istemektedirler. Arkadaşlar, her 
biriniz hiç şüphesiz çeşitli kanallardan bu kanun 
üzerinde, sizden şu istikamette, bu istikamette 
yardım istemişlerdir. Biz de aynı taleplerle kar
şı karşıya kaldık. Hiç şüphesiz bugün ortaöğre
timde bulunan arkadaşlarımızın kalabalıklılığı 
bu neviden isteklerde bir fazlalık meydana ge
tirecektir. Fakat bunun dışında bulunan zümre
den hiçbir ses gelmediğini görerek bu fark or
tadan kaldırıldığı takdirde bunların memnun ka
lacaklarını ileri sürmek de mümkün değildir. 
O halde yine bu da ayrıca.. («Yoktur» sesleri) 
Vardır efendim. Bugün Yüksek öğretmen Oku
luna devam eden öğrenciler yürüyüş yapmaya 
kalktılar, kendilerini sureti katiyede böyle bir 
teşebbüsten alıkoyduk. Yüksek öğretmen Oku
lundan mezun olup liselerde hocalık yapan ar
kadaşlarımız, demin Sayın Fikret Turhangil ar
kadaşımızın verdiği bir tek misalin dışında on
larca, yüzlerce misalle bundan kendilerinin su
reti katiyede memnun kalmıyacaklarmı ifade .et
tiler. Biraz evvel takdim ettiğim rakamda da 
görüleceği veçhile 1949 yılma nazaran liseleri-
mizdeki öğretmen, sayısı gittikçe azalmaktadır. 
Bunun da sebebi hakikaten üniversiteden mezun 
olan gençlerimizin lisede hocalık etmeleri yeri
ne, hayatın diğer hizmet sahaları arasında çok 
daha fazla kârlı hizmette bulunabilecekleri için 
buraya iltifadetmemektedirler. Şimdi biz bir 
taraftan lise hocalarını yükseltmeyi hedef tutan 
bir çalışma devresi içerisinde iken, kendi elimiz
le bu okullarımızın seviyesini düşürücü tedbirle
re gidersek; arzu edilen neticeleri elde etmek 
yerine hakikaten istemediğimiz bir neticeye eği
tim sistemimizi sürüklemiş oluruz. Kim ne derse 
desin, sevgili arkadaşlarım, eğitim sisteminde de 
elbette bir hiyerarşi mevcuttur, Ve bu hiyerarşi
nin de bulunması zaruridir. Arkadaşlarımızın 
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bir kısmı orta öğretimi bir bütün olarak ele al-
mek istemektedirler. Ve bir menşe birliğine gö
türmek istemektedirler. 

Şimdi bugün orta öğretini okullarına öğret
men yetiştiren iki müessesemiz vardır. Bunlar
dan birisi Gazi Eğitim Enstitüsü, diğeri ise 
Yüksek öğretmen Okulları ile Edebiyat ve Fen 
fakülteleridir. Aslında bugün Yüksek Öğretmen 
okullarından mezun olanlar ile, üniversitelerden 
mezun olanlar arasında fiilen bir haksızlık mev
cuttur. Eğitim enstitülerinden mezun olanlar 
Yüksek Öğretim okullarından mezun olanlardan 
iki sene evvel vazifeye bağlıyabilmekte, Yüksek 
Öğretmen Okulundan mezun olanlar iki sene son
ra eğitim enstitülerinden mezun olanların almak
ta olduğu maaşı almaktadırlar. Buna mukabil 
eğitim enstitüsünden mezun olan iki sene maaş 
almış olmaktadır. Ve emeklilik kıdemini kazanmış 
olmaktadır. Ve bu iki menşeden gelen arkadaş
larımız aşağı - yukarı maaş vre emeklilik bakımın
dan at başı olarak devam etmektedirler. Bu 
zaten fiilî bir haksızlıktır. Ve bundan dolayı
dır ki, faraza Yüksek Öğretmen Okuluna rağbet, 
arzu ettiğimiz nisbette değildir. Eğer şayet eli
mizde öğretmen okulları mahreci olmasa, yük
sek okullarımıza bu okullarımızın dışında müra
caat edenlerden katiyen arzu ettiğimiz lise Öğ
retmenini temin etmek mümkün olmıyacaktır. 
Bereket versin ilkokul öğretmen okullarına, bun
ların bir kısmı eğitim enstitülerimize mahreç olur
ken bir kısmı da Yüksek Öğretmen okullarına 
takibe verin ektedir! er. 

Bir hususu daha. açıklamak mecburiyetinde
yim, aziz arkadaşlar. Gerçeği söylemek mecbu
riyet indeyim. Yüksek Öğretmen okullarımızdan 
aldığımız talebeleri en yüksek zekalı, en yüksek 
kabiliyetli olanlar arasından seçerek almaktayız. 
Eğer bu zekâların hakkını, bu okul sıralarında 
verilen emeklerin hakkını inkâr edersek, şimdi 
getireceğimiz bu eşitlik sistemi içerisinde, bun
ları elimizin tersi ile itersek, o zaman eğitimimizi 
seviyelendirmek mümkün olmaz. Bu bakımdan, 
öğretmenler arasında ister istemez bir hiyerarşi 
mevcudolacaktır. Dünyanın her yerinde bu 
mevcuttur. Rimeli yüksek okullardaki öğretmen
leri lise öğretmeleri ile aynı seviyede tutsanız 
onların da ders saatlerini artırırsınız yüksek 
öğretim müesseselerine öğretmen bulabilir mi
siniz? Üniversite içerisinde bir hiyerarşi mev
cuttur. Aynı fakülteden mezun olduğu halde 
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asistanlık bir derece ondan sonra asistanlık son
ra doçentlik sonra bir zamanlar profesörlük 
ve ordinaryüs profesörlük gibi bir hiyerarşi 
mevcut değilmi idi? Bunlar bir formasyon za
ruretinden meydana gelen bir hiyerarşi idi. 
Eğer arkadaşlarımızın birkısmının ifade ettiği
ne göre bu hiyerarşi farkını kaldırdığınız za
man lise seviyesini ve ortaokul seviyesini birbi
ri içine kalbetmiş olursunuz ki, bu aslında bi
zim elde etmek istediğimiz gerçeklerimize for
masyonu tehlikeye düşürür. Zaten bugün ye
tersiz olan lise formasyonu büsbütün seviye
siz hale gelir ve üniversite öğreniminden de 
arzu edilen netice elde edilemez. Ortaöğretim
de çalışan arkadaşlarımıza eğer ilerde 10 sene 
sonra, 15 sene sonra bütün liselerimizi yüksek 
okullardan mezun olan öğretmenlerle doldur
duğumuz takdirde ilkokul hocasından itibaren 
bütün okuL hocalarımızın hepsine bu hiyerar
şilerin kapısı açık tutulmaktadır. Zekâsiyle, 
çalışkanlığiyle pekâlâ ortaokul hocası olmak, 
lise öğretmeni olmak, yüksek okul öğretmeni 
olmak, hattâ üniversite profesörü olmak imkâ
nı mevcuttur. Şayet bu formasyondan gelen 
farkları ortadan kaldırdığımız takdirde İlm
im tamamen önlemiş olursunuz, tamamen in
kâr etmiş olursunuz. Dünyanın her yerinde 
mevcut olan bu farklılığı -muhterem heyetini
zin mahfuz tutmasını, öğretim hizmeti bakımın
dan rica ederim. 

Yine arkadaşlarımızın birkısım bu kanun 
tasarısını bir nevi mahrumiyet zammı gibi mü
talâa ediyorlar. Bilhassa Mehmet Ali Demir ar
kadaşım yine bendenizin hiçbir zaman ifade 
etmediğim, ifade etmeyi düşünmediğim bir an
layışı bana atıf etmek istediler. Bendeniz bu 
kanun tasarısı ve Ihımdan sonra münakaşa ve 
müzakere buyuracağını/ diğer kanun tasarıla
rının su dakikada bütçede karşılığı olmadığı
nı ifade ettim. Hükümetin böyle olmasına rağ
men bütçeye büyük külfet yükliyen bu kanun 
tasarısını getirmekten çekinmediğini, çünkü 
bunların lüzumuna inandığını, uzun yıllar ih
mal edilmiş olan öğretmen topluluklarını hiç 
değilse nazik hatırının sual edilmesi bakımın
dan bir jest olduğunu ve bunun manevi alan
da faydası olacağına inandığı için getirildi
ğini söyledim. Yoksa bir külfet diye alınmadı. 
Mehmet Ali Demir arkadaşımızın ve Naci ar
kadaşımız, bu naçiz arkadaşınızın bu konuda-
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ki gayretlerini çok yakineıı görmüş arkadaşlar 
olarak nasıl olur da bana böyle bir düşünce 
atfederler; herhalde bir sürçü lisan oldu. Çün
kü kendileri konuşmalarında son derece heye
canlı olmaktadırlar. 

Şimdi arkadaşlarım, Cahit Okurer arkadaşı
mız meseleyi vukufla huzurunuza getirdiler. 
Bir konuda kendileriyle yine beraberim. Bugün 
ilkokullarını izni 8 seneye çıkarılması hiç şüphe
siz bir araştırma konusu olarak ele alınmış bu
lunuyor. Ve tahmin ederim ki, bu istikamette de 
gelişecek. Nitekim bölge okullarımızı 8 sınıfa çı
karmayı tasarladık ve bunun için gerekli karar
ları alâkalı organlardan istemek safhasına geç
mek üzereyiz. Bu bir başlangıçtır, ilk öğretimi 
8 yıla çıkardığımız takdirde hiç şüphesiz orta 
öğretimin ikinci kademesi lise büyük önem ka
zanacaktır. Şimdi arkadaşlarımız acaba şu dü
şüncede midirler? İlköğretim sekiz seneye çık
tığı takdirde acaba bugün orta okullarda ders 
vermekte olan Eğitim Enstitüsü menşeli arka
daşlarımız rahatlıkla liselerimizin öğretmen ih
tiyacını karşılayabilecekler. O zaman sekiz sene
ye çıkacak olan ilkokullarımız için, ilköğretmen 
okullarını da bir ayarlamaya tabi tutarak biraz 
daha seviyelendirmek sureti ile bunun telâfisi 
mümkündür. Eğer, bu görüşte iseler ki; bunu 
da anlamak mümkün değildir. 

Çünkü o zaman bugün hepinizin şikâyet et
miş olduğu liselerimizin seviye düşüklüğü aynen 
devam etmek zorunda kalacaktır. Muhterem ar
kadaşlarım, ben Bakanlığa geldiğim günden be
ri yurdun çeşitli mıntakalarından bizzat sena
tör ve milletvekili arkadaşlarımız kendi çocuk
larının da okumakta bulundukları bu Ortaöğ
retimin durumunu gayet yakından bilmektedir
ler. Benden devamlı surette fen ve matematik 
dersleri için öğretmen istemektedirler. Ve bun
ların da daha ziyade fakülte mezunu olanlar 
arasında olmasını şart koşmaktadırlar. Demek 
ki, liselere Yüksek Öğretmen Okulundan veya
hut Fen Fakültesinden mezun olmuş bulunan 
öğretmenlerin diğer menşeden gelen öğretmen
lere nazaran belli bir farkı var ki arkadaşlarımız 
bilhassa ısrarla liseleri için bu mahreçten gelme 
öğretmen istemektedirler. iSureti kafiyede Eği
tim Enstitüsü mezunu olan öğretmenlerimiz için 
^bir imâ taşımaz bu konuşmam. Onlar da iste
diğimiz seviyeyi temin etmektedirler. Fakat on
ların sahip bulunmadıkları formasyonun üzerin-
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de kendilerinden bir hizmet istememiz haksızlık 
olur. Şahsan kendilerini yetiştirmiş, kıymetlen
dirmiş öğretmenlerimiz mevcuttur. Hattâ Üni
versite mezunlarından daha seviyeli bu sınıftan 
öğretmenlerimiz mevcuttur ama bunlar istisna
dır. istisna kaide teşkil etmez. Nereden bakar
sanız bakın bugün uygulamakta bulunduğumuz 
müfredat, liselerdeki müfredat, ortaokullardaki 
müfredatla arada büyük fark vardır. 

Hatırıma gelmişken arz edeyim. Bilhassa Or
ta - Anadolu ve Şark illerimizde liselerimizdeki 
öğretmen yokluğu bizi her çareye başvurmaya 
sevk etmiştir. Bilhassa fen kolu hocalığı bula
madığımız için ortaokul öğretmenlerine liseleri
mizde fen dersleri almaları talebedilmiş fakat 
büyük bir kısmı reddetmiştir. Sonradan bize 
verilen bilgilere göre bu arkadaşların kendileri 
liselerin son sınıfları seviyesi içinde ders ver
mek yetkisine sahibolmadıklarını hissederek 
bundan kaçınmaktadırlar. Bu bir gerçektir. İs
tisnalar kaide teşkil etmez. Çoğunlukla durumu 
bu olan, bu mahreçli öğretmenlerimizin ille de 
liselerimizde hocalık yapmasını ısrarla istemek; 
bugün meveudolan seviyesizliğin devamını is
temekten farksızdır. Bu bakımdan üçüncü mad
dedeki bu hükmün mahfuz tut almasını, verilen 
takrirlerin dikkate alınmasını önemle rica ede
rim. 

BAŞKAN — Bakanın izahatı bitmiştir. Üç 
arkadaş daha söz istemiştir, sırada olan Sayın 
Hasan Ali Türker'e söz veriyorum. 

HASAN ALI TÜRKEB (Balıkesir) — Söz 
hakkımı Sayın Celâl Ertuğ'a veriyorum. 

BAŞKAN Buvurun Sayın Ertuğ 

CELÂL ELRTUÖ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; konu huzurunuzda epeyce eni
ne boyuna münakaşa edildi. Barada aşağı yu
karı iki zıt tez ortaya çıkmış bulunuyor. Birisi 
Ortaokul hocaları ile lise hocalarını tefrik; öbü
rü de orta öğretim hocalarını bir telâkki etmek 
tezi. Sayın Bakan izahatını verirken, dikkat bu-
yurduysanız, sık sık tekrarladığı bir terim var
dır, «Orta öğretim hocaları» dedi. Filhakika bu
gün Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir ilk 
öğretim Umum Müdürlüğü vardır, bir Orta öğ
retim Umum Müdürlüğü vardır, bir de Yüksek 
Öğretim Umum Müdürlüğü vardır. Şu hale gö
re, yine Sayın Okurer de bir kademelendirmenin 
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mecburi olduğu üzerinde durdular. Kendi te
zinden hareket ederek kendilerine cevap verebi
lirim. Bu kademe vardır ve böyle olmalıdır, ilk 
öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimdir. Şim
di doğacak mahzurlar üzerinde de sayın Bakan 
durdular. Fakat bunu aksi istikamette mütalâa 
etmek de mümkündür. Sayın Bakan buyurdu
lar ki, Eğitim Enstitüsü mezunu arkadaşlar- ile, 
Yüksek öğretmen Okulu mezunu ve Üniversite 
mezunu öğretmenleri tefrik edelim. Birisine or
taokul hocalığı, öbürüne lise hocalığı hakkını ve
relim diyorlar. Buna mukabil bugün pek çok or
taokullarımızda başta lisan hocaları olmak üze
re, Üniversite mezunu hocalarımız vardır. Aynı 
zamanda bir lise hocasının pekâlâ sonradan bir 
başka memlekete nakledilerek ortaokul öğretme
ni olmasına, hiçbir mâni yoktur. O halde lisede 
ders okutan bir hocayı, öbürüyle gayrı müsavi 
şartlar içerisine avdet ettirmiş oluyoruz ki, bu 
Bakanın tezinin aksinedir. Dünyanın hiçbir ye
rinde bu şekilde ortaokul öğretmeni diye pek 
tefrik yapıldığını zannetmiyorum. Çünkü, mek
teplerin isimleri meydandadır. İlkokul, Orta Öğ
retim ve Yüksek öğretim. Bunun karşılığı ola
rak Fransa'da biliyorsunuz «Ecole elementaire» 
ondan sonra liseler gelir. Ortaokul diye bir ka
deme yoktur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Vardır, hocaları 
da ayrı değildir. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Pekâlâ bu
nu ayırırsınız, ama hocaları da bizde olduğu gi
bi ayrı değildir. Bize uymuyor pek sistemleri.. 
tngilizlerde bir Primaire School ve High School 
vardır, bizim liseye tekabül eden kısım; ondan 
sonra kolejler var, yüksek okula tekabül eden 
kısımdır. Binaenaleyh, evvelâ kendi bünyemiz 
iğinde orta öğretim hocalarını birbirinden ayır
manın çok mahzurları olduğu aşikâr bir hakikat
tir. Diyorlar ki, bir lise hocası daha kabiliyetli 
daha zeki, ondan sonra, daha yüksek hacimde 
ders vermeye, öğretim yapmaya mecburdur. Bu 
zihniyetin maarif sisteminde hâkim olması hoş 
bir manzara değildir. Sayın senatörler. •Çünkü 
her öğretimin her öğretim seviyesinin kendilerine 
göre büyük ehemmiyeti vardır. Öğretmen kar
şısındaki materyale ,bir ilkokul talebesine mu
ayyen bilgileri sunarken öğretmen olduğu ka
dar pedegok olmak mecburiyetindedir. Binaena

leyh bu çocuğun küçük kafasına şu şekilde bil
gileri vermekle lise talebesine, biraz daha inki
şaf etmiş çocuğuna, biraz daha önceden hazır
lanmış şu bilgiyi vermek arasında fark yoktur. 
Öğretmen aynı ekol içerisindedir. Hattâ dünya
nın pek çok memleketinde en zahmetli öğretmen
liğin ilkokul öğretmenliği olduğunu kabul eder
ler. Binaenaleyh, bu noktalar göz önünde tutu
lursa bir çok üniversite mezununun ortaokul 
öğretmenliği yaptığı dikkate alınırsa, lise öğret
menlerinin pekâlâ ortaokula dönmeleri, müm
kün ve muhtemel ise ve böyle olduğu dikkate 
alınırsa ,esasen Maarif sistemimizde bizim orta 
öğretim sistemi diye bir ünite olarak kabul edil
miştir, bunları birbirinden ayırarak ortaokul öğ
retmeni lise öğretmeni diye tefrik etmenin 
hiçbir âdilâne ve bilhassa öğretmenlerin kendi 
bünyeleri içinde gördükleri hizmetin mânevi 
büyüklüğüne bir zarar getirir kanaatindeyim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin müzakeresi 
bitmiştir. Takrirler vardır okutacağını. 

Başkanlığa 

Üçüncü maddenin A bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

A) Orta dereceli okulların birinci ve ikin
ci genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri 
maaşları karşılığında ve ihtisasları içinde hafta
da (onbeş) saat ders okutmakla yükümlüdür
ler. 

Bu öğretmenlere okullarında veya dengi 
okullarda ihtisasları içinde haftada altı saate 
kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu 
mecburiyet dışında muvafakatleri ile okulla
rından, resmi ve özel dengi okullar da birinci 
ve ikinci devre öğretmenlerine dokuz saate ka
dar dalıa ihtisasları içinde ücretle ek ders ve 
ekzersiz çalışmaları verilebilir. 

Erzurum 
Nurettin Aynuksa 

T unceli 
Mehmet Ali Demir 

Sivas 
Rifat Öçten 

Sivas 
Hulusi Söylemezoğlu 

Afyonkarahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

Gümüşane 
Halit Zarbım 

Antalya 
Mustafa özer 

Elâzığ 
Rasim Giray 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 
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Giresun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet İzmen Sadi Koçaş 
Giresun 

Sebahattin Orhon 

Başkanlığa 
Madde 3. —• (A.) fıkrasının aşağıda yazılı 

şekilde tadilini arz ve teklif eylerim. 
Aydın 

Fikret Turhangil' 

Madde 3. — A) Orta dereceli okulların ge
neli bilgi ve meslek ders'leri öğretmenleri ma-
»şiarı kaırşılığında ve ihtisasları içinde haftaıda 
(17) smt ders okutmakla yükümilüdürler. 

Başkanlığa 
Madde 3. — (A) fıkrasının aşağıda yazılı şe

kilde tadilimi arz ve teklif .eylerim. 
Aydın. 

iskender Cenap Ege 

Madde 3. — A )ı Orta dereceli okulların ge
nel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri ma1-
aşlaırı kaırşılığında, ve ihtısaısla;rı içinde haftaıda 
(T6) sa.aıt ders okutmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Efendim, 'takrirlerin hedefi li
se öğretm-enleri ile ortaokul öğretmenleri >aıra-
sınd'a ders okutma: farkının kaldırılması nok-
taisına nrâtuf buhınımaktaıdır. Evvelâ bu pren
sibi oyunuza sunacağım. Boı prensip kaıbul edi
lirse o zaıman teferruatına! geçeceğiz. Hükü
met, komisyon iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ LÂTİF AYKUT ((Siirt) — İştirak etmiyo
ruz, neden iştirak etmediğimizi müsaade eder
seniz izıalı edeyim. 

FİKRET TtTRıHANGÎL (Aydın) — Belki 
•ırrmllî yönden izah edecek. 

«BAŞKAN —• Maili yönden mi efendim? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ LÂTİF1 AYKUT (Siirt) — Neden iştirak 
etmediğimizi izaih edeceğim. 

(BAŞKAN — îzaıhı falan kalmadı. Şilmdi si-
ze söz verirsem, sonna, Bakam istiyecek, sonra 
b'ir 'a.rkadaş siöz ist iyec ektir. Kifayet takriri 
'Bakana ve komisyona da şâmildir. Binaenaleyh 
size süz verniiyeeeğim. Şimdi 1 nci ve 2 nei 
devire yani liseler ve ortaokullardaki öğretmen -
'lento ders okutma saatinin, aynı olması hu
susundaki teklifi oyunuza sunuyu rum. Ka-
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bul edenler... ( Ayrı mı sekleri) Aynı, her iki
sinin de birleştirilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kaıbul edenler... Kalbuil etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

'Böyle olunca takririnizam 'diğer hususlann-
da da artık bir şey kalmadı. (Ayrı ayrı tıak-
ırii'leri reye .koyalım sesleri) Efendim, bir defa 
bir birleştirme yapıldı ve birleştirme redded'ildi. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efendim, 
ayrı 'ayrı oya. konulsun. 

ıBAŞKAN —* 'Teklifiniz nedir? 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Yaizıllı 

orada. 
BAŞKAN — Deniyor ki, 17 saat ve yakut 

16 saat olsun . Bu kabul1 edilmedi. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Hayır 

efendim, ayrı ayrı oya, konulsun. 
BAŞKAN —• Birinci takriri tekraır okutup 

oyunuza sunacağını. 
(Tunceli Üyesi M. Ali Demir ve arkadaşla

rının. önergesi tekraır okundu.) 
(BAŞKAN —S'aym Mehmet Ali Demir arka

daşımızın 'takririni oylarınıza; sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabuil etmiyen'ler... Kaıbul ediılme-
ımiştir. 

İkincisini okutacağım. 
(Aydm Üyesi Fikret Turhangil'in önergesi 

tekrar okundu) 

BAŞKAN" —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer takriri de yeniden okutuyoum. 
(Aydın Üyesi İskender Cenap Eğenin öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN —. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Kalbul etmiyenle... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Turhangil, başka itirazınız var mı 

efendim? 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Rica 
edeim Beyefendi, vazifenizi yaptıktan sonra iti
razımız olmaz. 

BAŞKAN — Vazife daha evvel de yapılmış
tı, farkında değilsiniz. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Devlet konservatuvarları yük
sek devre esas ders öğretmenleri maaşları karşı
lığı haftada sekiz, yardımcı dere öğretmenleri 
hafta on, orta devre esas ders öğretmenleri hafta-
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da on, yardımcı dere öğretmenleri haftada oniki 
saat ders okutmakla yükümlüdürler. 

Bunlardan, yüksek devre öğretmenlerine, 
okullarında veya dengi okullarda ihtisasları için
de altı, orta devre öğretmenlerine dokuz saate 
kadar ücretle mecburi ,ek ders, ayrıca muvafakat 
ettikleri takdirde konservatuvarda veya dengi 
resmî ve özel okullarda altı saate kadar da ücret
le ek ders verilebilir. 

Koııservatuvar genel bilgi dersleri öğretmen
leri hakkında tâyin edildikleri devreye göre bi
rinci ve üçüncü maddeler hükümleri uygulanır. 

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

MADDE 5. — Yüksek ve orta dereceli okul
lar öğretmenlerine okullarında veya dengi okul
larda maaşları karşılığı okutacakları ders saatini 
dolduracak kadar ders bulunmadığı takdirde da
ha az ders verilmesi caizdir. Şu kadarki, Millî 
Eğitim Bakanlığı mecburi ders saatlerinden da
ha az miktarda ders saati verilen öğretmenlerin 
mütebaki ders saatlerini münasip göreceği diğer 
dengi okullarda ihtisasları içindeki derslerle ta
mamlatır. 

Orta dereceli okul öğretmenlerinden kendile
rine ücretle mecburi ders verilemiyen veya kıs
men verilebilenlerden ihtiyaç halinde ikinci dev
re öğretmenlerine haftada. 15, birinci devre öğ
retmenlerine haftada 12 saate kadar muvafakat
leri ile ihtisasları dışında ücetle ek ders verile
bilir. 

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

MADDE 6. — Yüksek okullarda (yüksek dev
resi bulunan konservatuvarlar dâhil) müdürlük, 
müdür başyardımcılığ], müdür yardımcılığı ya
pan öğretmenler haftada dört saate kadar ders 
okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları 
içinde haftada sekiz saate kadar ücretle ders ve
rilebilir., 

Ota dereceli okullarda müdürlük, müdür baş-
yardımcılığı, eğitim, şefliği, müdür yardımcılığı 
yapan öğretmenler haftada altı saate kadar ders 
okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları 
içinde veya muvafakat ettikleri takdirde ihtisas
ları dışında haftada oniki saate kadar ücretle ek 
ders ve ekzersiz verilebilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'L. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADE 7. — Öğretmenler için bu kanunla 
terfbit olunan âzami ders ve ekzersiz çalışmaları 
miktarı ek görev veya başka bakanlık ve kurum
lar emrinde öğretmenlikler alınması şeklinde dahi 
olsa hiçbir suretle aşılamaz. 

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

MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı her dereceli okullara meslekten öğretmen 
bulunmaması halinde : 

a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve 
yüksek okul mezunları ile dengi yabancı üniver
site ve yüksek okul mezunları, 

b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğ
retmenliği şartlarını taşıyanlarla ilkokul öğret
menliği yapanlar ve ev işleri dersi için de mes
lekî ve teknik öğretim kurslarında öğretmenlik 
yapmakta olanlar, 

Geçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler: 
Bunlardan, resmî bir görevi bulunanlara 

haftada sekiz, resmî görevi bulunmıyanlardan 
yüksek öğretim kurumlarına atananlara oniki, 
orta dereceli kurumlara atananlara yirmidört 
saate kadar ders verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenleı*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —- Öğretmenlerin yukardaki mad
delere göre kabulüne mecbur oldukları görevle
rin her hangi birinden çekinmeleri esas vazifele
rinden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir. 

Öğretmenlikte veya Millî Eğitim hizmetlerin
de yirmibeş yılı tamamlıyanlara muvafakat et
medikleri takdirde ek ders verilemez. 

. BAŞKANI — Madde hakkında söz istiyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenle!'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Yüksek okullarda ikinci mad
dede belirtilen okul ve kurslarda ek ders oku
tacak öğretmenlere her ders saati için gündüz 
onbeş, aksam yirmi, mühendis yetiştiren teknik 
okullarda her ders saati için gündüz yirmi, ak
şam yirmibeş, orta dereceli okullarla mesleki eği

tim merkezleri ve çeşitli kurslarda her ders sa
ati için gündüz on, akşam onbeş lira ücret 
ödenil'. (Aksam (iğretimi saat 17 den sonra baş-
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hyan öğretimdir. Cumartesi günü saat 14 ten 
sonra ve Pazar günü yapılan öğretim de akşam 
öğretimi hükmündedir.) 

Devlet konservatuvarları yüksek devre esas 
ders öğretmenliğine atananlar hakkında, okut
tukları dersler hangi devrede olursa olsun, yük
sek okul öğretmenleriyle ilgili ücret hükümleri 
uygulanır. 

Millî Eğitim elemanlarının yetiştirilme ve 
geliştirilmesiyle ilgili olarak açılacak her çeşit 
kurslarda görev alacak öğretmenlere her ders sa
ati için yirmi lira ücret verilir. 

Meslekten öğretmen bulunmaması halinde 
Müli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara geçici 
olarak atanan öğretmenlere her ders saati için 
yüksek okullarla ikinci maddede belirtilen okul 
ve kurslarda gündüz onbeş, mühendis yetiştiren 
teknik okullarda gündüz yirmi, akşam yirmibeş, 
orta dereceli okullarla meslekî eğitim merkezleri 
veçeşitli kurslarda sekiz lira ücret ödenir. 

Mesleki ve teknik okul ve eğitim kurumların
daki atelye ve şube şeflerine maaşlarından ve ek 
ders ücretlerinden başka ayda (75 - 150) lira 
arasında şeflik ücreti verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istdyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda Millî Güvenlik bilgisi dersi öğ
retmenliğine, Genelkurmay Başkanlığınca yapı
lan yönetmelik esaslarına göre atanacak subay
lara bu okullarda okutacakları her ders saat
leri için on lira ücret verilir. Bunlar hakkında 
7 . 5 . 1947 tarih ve 5044 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi l . Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Millî Eğitim Bakanlığı lü
zum gördükçe yaibancı uyruğunda bulunanları 
kadrosundan ayıracağı maaş karşılığında ücret
le öğretmen olarak çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenle::1... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Ücretli öğretmenlikler ve 
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yabancı uyruklu öğretmenlere ödenecek maaş 
karşılığı ücretler kazanılmış hak sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Bu kanuna göre ödenecek 
ücretler hakkında 4178 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — 1702 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi (bütün ek ve tadilleriyle), 3007 sayılı 
Kanunun 6 neı maddesi ve aynı Kanunun 6836 
sayı'lı Kanunla değişik 7 ve 8 nci maddeleri, 
4274 sayı'lı Kanunun 46 neı maddesinin 6234 
sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası, 3829 sa
yı'lı Kanunun .14 ncü miaddesü ve 7143 sayılı 
Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

iBu kanundaki ders saatleri ve ücretleri ile 
şube şeflikleri ücretlerin ntütaallik hükümler 
Tarım. Bakanlığına bağlı her derecedeki okul 
öğretmenleri hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmüştir. 

MADDE 16,. — Bu ıkanunun ders sayıları 
ile ilişkin hükümleri yayımı tarihinden, 

Akşamı .okullları hakkındaki hükümleri ya
yımını taki'beden aybaşından itibaren, 

Diğer ücretlerle ilgili hükümleri 1.3.1964 •ta
riflimden itibaren yürürlüğe girer. 

/BAŞKAN — Madde hakkında s'öz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmüştir. 

ıMADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye ve Millî Eğitim. Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza .sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun /turnomu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

2. —• İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu MUM Eğitim ve Bütçe 
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ve Plân komisyonları raporları (M, Meclisi 
1/601, C. Senatosu 1/393) (S. Sayısı : 413) (1) 

BAŞKAN -— Raporun okunmasına lüzum 
•görüyor musunuz1? (Lüzum, ydk sesleri) Tasarı
nın tümü üzerinde süz ist'iyen?.. Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etınıiy enler... Kabul edilımiişıtir. 

(MEHMET ALÎ DEiMtR (Tunceli) — Tümü 
üzerinde söz istemiştim.. 

BAŞKAN .— Bir dakika müsaade edfin efen
dim. (Ekseriyet yok seslleri) Efendim ımadde-
lere geçilmesini il.)ir defa oylıamış bulunuyoruz. 
(Birinci madde okunduğu zamian söz veririm. 
İvedilikle ımüzakeresi talebedilmektedir. İvedi
likle müzakeresini oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bu!l edenler... Etmiyenler... KaJbull edilmiştir. 
îMJadd el eri okultuyo rum. 

SADIK ABTUKMAÇ (Yozgat) — Millî 
Eğitim Komisyonunun metninin okunması lâ
zım. («Encümen yolk efendim. Encümen» ses-
î eri) 

BAŞKAN — Efemdim, müsaade 'buyurunuz. 
Yalnız Komisyon yok. Komisyon Sözcüsü 'Sa

f i ) 413 S. Say ıh basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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yın Hüseyin Otan yoklar. Komisyon Başkanı? 
O da yok. Şu halde müzakeresini yapamıyaca-
ğız. («Eaırak Işı'k var» sesleri) 

Şimdi, efendim müsaade buyurursanız bir 
şey arz edeceğim. Sosyal Sigortalar Kanununun 
Hasa bir zaııman içinde çıkarı/İması gerekiyor. 
ıSaym Ertuğ bunun için 3 - 4 günlük bir müd
det kalmıştı i', diyor. Bizim kanaatimiz bu müd
dettin 3 - 5 günden daha fazla olduğudur. Yalnız 
'elimizde çılkarıl'ması gereken ibirçok âcil kanun
lar 'vardır. Onun için kesif bir müza'kere yap-

j ı ıak durumundayız. («Komisyon geldi» ses
leri) 

Şimdi efendim, >o geçti, (kapandı o mesele. 
Yalnız yarın toplanmak için oylarınızı almaik 
isterim. («Pazartesi gününe İtoplanalım» sesle
ri) Pazartesi ıgününe alamıam. Çünkü, muayyen 
(toplantı günümüz Salı >günüdür. Salı 'gününden 
sonra her ıgün toplanmak için ancak iSalı günü 
bir karar lalınır. («Paaarltesi gününe alınsın» 
sesleri) Alamam ki, karar almak lâzım. Bu ka
rarı almaik için ekseriyet yok. Kaç kişi ile ka
rar alayım? 

Salı günü saat !5,00 ite -top'lanmıalk üzere Bir-
3 eşim i kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

KIRFöSEJEtZtNOl BllRlJEŞttiM: 

5 . 3 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 
B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLEN İŞLER 

1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 
2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine idair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516, C. Sena
tosu 2/119) (S. Sayısı : 410) [Dağıtma tarihi: 
29 . 2 . 1964] 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta 
ve yüksek dereceli okuMaa* öğretmenlerinin haf
talık ders saatleri ile ek ders ücretlari hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta ve yüksek dereceli okullar öğret
menlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1/525; C. Senatosu ! 381) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 515) 

Mvkt Af celisi 
(rene! Sekreterliği j _ o _ /_%•/ 

Kanuni ur M üdürlüğ il 
Setııı : 6520-3*392 

(TMÜTRİYKT SENATOSL7 BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin :> . 2 . .1964 tarihli ve 40 ın-ı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile, kabul edilen, Millî Kğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğret
menlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunul muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bit tasan 27 . ti . 1963 tarihinde Basket alıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22, 31 . 1 . 1964 ve 3 . 2 . 1961 tarihli 38, 45 ve 46 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (71/illet Meclisi S. Scuıst : 515) 

Millî Eğitim Komisyonl raporu 

C. Senatosu 
Millî Eğitim Komiyonu 8 . 2 . 1964 

Esas No : 1/381 
Karar No : 33 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 2 . BJ64 tarihli 4G ııcı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle, görüşülerek işari 
oy ile kabul edi'en, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin 
de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin verdikleri 
tamamlayıcı bilgilerden sonra "Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisi Genel Kurulun-



ca kabul edilen metnin aynen kabulüne havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi Duyu
rulmak üzere Yükek Başkanlığa 

Başkan 
İzmir 

C. Okurer 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 

8. Karaman 
Çanakkale 

H. Sartkaya 

Elâzığ 
3 neü maddeye ait muhalefet 

şerhi eklidir 
R. Giray 

tzmir 
ö. L. Bozcalt 

sunulmasına karar verilmiştir. 
Sözcü 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. özg'üneş 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

E. Çağa 

Denizli 
M. E. Durul 

İstanbul 
Ö. Şahingiray 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Söz hakkım mahfuzdur 
R. Hancıoğlu 

Ağrı 
Söz hakkım mahfuzdur 

V. Yardımcı 
Edirne 

Söz hakkım mahfuz 
T. Banguoğlu 

izmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

î. Birand 

Trabzon 
SÖz hakkım mahfuzdur 

Y. Demir dağ 

Cumh uriyt t Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/381 
Karar No. : 22 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 2 . 1961 

Millet Meclisinin 3 . 2 . 1964 'tarihli 38, 45 ve 46 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü-
şülerelk kabul edilen «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar Öğretmen
lerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretle?i hakkında kanun tasarısı» Millî Eğitim Bakanı
nın iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarı gerekçesinde ve temsilcilerin verdiği tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C umhurbaşkanınea 

S. Kurutluoğlu 

Van 
F. Işık 

S. ü. 
.Bu raporda sözcü 

Siirt 
L. Aykut 

Konya 
A. Onar 

Denizli 
(J. Akyar Söz 

Burdur 

II. Otan 

Konya 
M. Dinekli 

Tunceli 
hakkım mahfuzdur, 
M. Ali Demir 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

II. Dikeçligü 

Ordu 
N. Koksal 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 412 ) 
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Muhalefet şerhi 

Kanun tasarısının liselerde 15, ortaokullarda 18 mecburi ders saati kabul eden hükmüne mes-
nedolaıı fikir ve iddia, 

1. Hizmetin bünyesi, 
2. Hizmetlinin meslekî formasyonu olmak üzere iki noktada toplanmaktadır. 
Birinci esasa göre ortaokullarda derslerin daha kolay, lisede ise daha zor olduğu, ikinci id

diada ise lise öğretmenlerinin daha yüksek tahsil görmüş olmaları dolayısiyle lisans sahibi olduk
ları esasına dayanmaktadır. Mevzuu bu suretle ele alınca kanunun mesnetleri arasında tam bir 
tezat vücut bulmaktadır. 

Zira, ortaokullarda ders verme daha kolay, yani daha az müktesebat ve emekle tedris yapıl
ması mümkün ise bu takdirde ücretin, dersin kalite ve mahiyetine göre verilmesi istendiği belirt
mektedir. Hâkim fikir bu olunca ortaokullarda ve liselerde okutulan derslerden meselâ matema
tik ve fizikle tarım ve ticaret dersleri arasında da böyle bir tefrik yapmak ve daha güç olan 
derse daha fazla ücret vermek ieabedeeeği tabiîdir, tki devre öğretmenleri arasında üç saatlik 
bir ders farkı gözetilmesine mesnet olan meslekî formasyon ve lisans keyfiyetine gelince, lise öğ
retmenlerinin ortaokul öğretmenlerine nazaran daha yüksek bir tahsil görmüş olmaları ileri sü
rülmek suretiyle ücretin derse değil şahsın formasyonuna ve menşeine göre verilmesi esasına is-
tinadetmektedir ki, bu husus birinci iddiada belirtilen ve hizmetin bünyesıyle ilgili gösterilen 
esasla tezatlı bulunmaktadır. Netice olarak ya dersin mahiyetine veya öğretmenin menşeine gö
re ücret vermek lfızımgeldiği noktasından hareket edilme zarureti karşısında ortaokul ve lisede 
ek dersler için aynı miktar ücretin kabul edilmiş olması ve birinci iddianın aksine olarak orta
okullarda ders verme keyfiyetinin, birçok bakımlardan, liselere nazaran daha da güçlük arz et
mesi itibariyle 15 vTe 18 olarak tesbit olunan saatler arasındaki üç saat farkın kaldırılması ve bu 
suretle orta tedrisat öğretmenleri arasında yaratılan ve devam ettirilen ikiliğin de bertaraf edilme
sine imkân vereceği kanaatiyle 3 neii maddenin kabul edilmiş olan şekline muhalifim. 

Elâzığ 
Hasım Giray 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 412 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİOİ MİSTİN 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık deıs 
saatleri ile ek ders ücretleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — A) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları kar
şılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler. 

Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde haftada altı saate ka
dar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında muvafakat ettikleri takdirde ken
dilerine okullarında, dengi veya orta dereceli resmî ve özel okullarda altı saate kadar daha üc
retle ek ders verilebilir. 

B) Yüksek dereceli meslek ve teknik okulları atelye öğretmenleri maaşları karşıtlığı olarak 
haftada onaltı saat atelye ve meslek dersi okutmakla yükümlüdürler. 

Bunlara, haftada onaltı saate kadar ücretle mecburi ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz veri
lebilir. 

C) Yüksek dereceli okullar asistanları ilgili ders öğretmeninin muvafakati ve bölüm öğret
menlerinin kararı ile haftada altı saate kadar ders okutabilirler. Bunlara, hiçbir okulda ücretli 
ek ders verilemez. Ancak yönetmeliklerinde saptanmış bulunan ödevlerine karşılık kendilerine 
aylıklarından başka her ay ikiyüz lira verilir. 

Bilimsel özerkliği olan ve özel kanunla kurulan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve 
yardımcıları hakkındaki hükümler saklıdır. 

MADDE 2. — Lise derecesinde bir öğrenim üzerine en az bir yıllık, beş yıllık meslek okulu 
öğrenimi üzerine en az iki yıllık bir meslek öğrenimi veren öğretim kurumları ve kursları öğ
retmenleri hakkında birinci madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — A) Orta derecei okulların ikinci devre genel bilgi ve meslek dersleri Öğretmen
leri maaşları karşılığında ve ihtisasları içinde haftada (15) birinci devre genel bilgi ve meslek 
dersleri öğretmenleri de maaşları karşılığında ve ihtisasları İçinde (18) saat ders okutmakla yü
kümlüdürler. 

Bu öğretmenlere okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde haftada (6) saate kadar 
ücretle mecburi ek ders verebilir. Bu mecburiyet dışında muvafakatleri ile okullarında, resmî ve 
özeli dengi okullarda ikinci devre öğretmenlerine dokuz, birinci devre öğretmenlerine altı saate 
kadar daha ihtisasları içinde ücretle ek ders ve eksersiz çalışmaları verilebilir. 

Birinci devre öğretmenlerinden olup da okuttukları derslerin tamamı veya çoğu ikinci devre
den verilenlerin ders sayılarının tesbitinde ikinci devre öğretmenleri gibi işlem yapılır. 

B) Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okulları atelye ve tatbikat öğretmenleri ile ak
şam sanat okulları atelye öğretmenleri, okullarında veya diğer dengi meslekî ve teknik okul ve 
kurslarında maaşlarına karşılık haftada (20) saat atelye ve meslek dersi okutmakla yükümlüdür
ler. 

Bu öğretmenlere ayrıca haftada (20) saate kadar mecburi, (4) saat de ihtiyari olarak üc
retle ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz verilebilir. 

Köy, ilçe ve bölge kursları öğretmenleri haftada (28) saat atelye dersi okutmakla yükümlü 
tutulurlar. 

Bunlara ayrıca haftada (16) saate kadar ücretle ek atelye dersi verilebilir. 
MADDE 4. — Devlet konservatuvarları yüksek devre ders öğretmenleri, maaşları karşılığı haf

tada sekiz, yardımcı ders öğretmenleri haftada on, orta devre esas ders öğretmenleri haftada on, 
yardımcı ders öğretmenleri haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler. 

C. S ("mut «su (S. Sayısı : 412) 
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MtLLÎ. EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta 
dereceli okul! ter öğretmeni erinin haftalık ders 
saatleri ile ek ders iicretleri hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len. 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncii madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncii madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONlTNlrN 
KABUL ETTÎĞt METİN 

Millî Eğitim Hakanlığına bağlı orta. ve yüksek 
dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders 
saatleri ile ek ders ücretleri hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci (madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE j4. — Millet Meclisince (kabul edi
len 4 ncü madde iaynen kabul edilmiştir. 

O. Sonal'üsu S. Sayısı : 412 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bunlardan, yüksek devre öğretmenlerine, okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde 
altı, orta devre öğretmenlerine dokuz saate kadar ücretle mecburi ek ders, ayrıca muvafakat 
ettikleri takdirde konservatu varda veya dengi resmî ve özel okullarda altı saate kadar da ücretle 
ek ders verilebilir. 

Konservatuvar genel bilgi dersleri öğretmenleri hakkında tâyin edildikleri devreye göre bi
rinci ve üçüncü maddeler hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — Yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerine okullarında veya dengi okul 
larda maaşları karşılığı okutacakları ders saatini dolduracak kadar ders bulunmadığı takdirde 
daha az ders verilmesi caizdir. Şu kadarki, Millî Eğitim Bakanlığı mecburi ders saatlerinden da
ha az miktarda ders saati verilen öğretmenlerin mütebaki ders saatlerini münasip göreceği di
ğer dengi okullarda ihtisasları içindeki derslerle tamamlatır. 

Orta dereceli okul öğretmenlerinden kendilerine ücretle mecburi ders verilemiyen veya kıs
men verilebilenlerden ihtiyaç halinde ikinci devre öğretmenlerine haftada (15), birinci devre öğ
retmenlerine haftada (12) saate kadar muvafakatleri ile ihtisasları dışında ücretle ek ders ve
rilebilir. 

MADDE 6. — Yüksek okullarda (yüksek devresi bulunan konservatuvarlar dahil) müdürlük, 
müdür başyardımcılkğı, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler haftada dört saate kadar ders 
okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde haftada sekiz saate kadar ücretle ders ve
rilebilir. 

Orta dereceli okullarda müdürlük, müdür basyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı 
yapan öğretmenler haftada altı saate kadar ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları 
içinde veya muvafakat ettikleri takdirde ihtisasları dışında haftada oniki saate kadar ücretle ek 
ders ve ekzersiz verilebilir. 

MADDE 7. — Öğretmenler için bu kanunla tesbit olunan âzami ders ve ekzersiz çalışmaları 
miktarı ek görev veya başka bakanlık ve kurumlar emrinde öğretmenlikler alınması şeklinde dahi 
olsa hiçbir suretle aşılamaz. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullara meslekten öğretmen bulun
maması halinde: 

a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve yüksek okul mezunları ile dengi yabancı üniversi
te ve yüksek okul mezunları, 

b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşıyanlarla ilkokul öğretmen
liği yapanlar ve ev işleri dersi için de meslekî ve teknik öğretim kurslarında öğretmenlik yap
makta olanlar, 

G-eçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler. 
Bunlardan, resmî bir görevi bulunanlara haftada sekiz, resmî görevi bullnmıyanlardan yük

sek öğretim kurumlarına atananlara oniki, orta dereceli kurumlara atananlara yirmidört saate 
kadar ders verilebilir. 

MADDE 9. — Öğretmenlerin yukardaki maddelere göre kabulüne mecbur oldukları görevlerin 
her hangi birinden çekinmeleri esas vazifelerinden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir. 

Öğretmenlikte veya Millî Eğitim hizmetlerinde ylrmibeş yıllı tamamlıyanlara muvafakat etme
dikleri takdirde ek ders verilemez. 

MADDE 10. — Yüksek okullarda ikinci maddede belirtilen okul ve kurslarda ek ders okuta
cak öğretmenlere her ders saati için gündüz onbeş, akşam yirmi, mühendis yetiştiren teknik 
okullarda her ders saati için gündüz yirmi, akşam yirmibeş, orta dereceli okullarla mesleki eği
tim merkezleri ve çeşitli kurslarda her ders saati İçin gündüz on, akşam onbeş lira ücret ödenir. 

C. Semitos-u ( S. Sayısı : 412 ) 



Millî Eğitim Ko. 

MADDÎ?, 5. — Millet Mellisince (kabul edi
len 5 nci madde 'ayıum kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci jmadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince Ika-bul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince (kabul edi
len 8 nci Jmadde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde (aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul /edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mellisince (kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Miıîlet Meclisince (kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince (kabul edi
leni 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde iaynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul (©di
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 412 ) 
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r~ Millet Meclisinin 'kabu'l ettiği metin 

(Akşam öğretimi saat 17 den sonra başlıyan öğretimdir. Cumartesi günü saat 14 den sonra ve 
Pazar günü yapılan öğretim de akşam öğretimi hükmündedir.) 

Devlet konservatuvartiarı yüksek devre esas ders öğretmenliğine atananlar hakkında, okut
tukları dersler hangi devrede olursa olsun, yükcek okul öğretmenleriyle ilgili ücret hükümleri 
uygulanır. 

Millî Eğitim elemanlarının yetiştirilme ve geliştirilmesiyle ilgili olarak açılacak her çeşit kurs
larda görev alacak öğretmenlere her ders saati için yirmi lira ücret verilir. 

Meslekten öğretmen bulunmaması halinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara geçici ola
rak atanan öğretmenlere her ders saati için yüksek okullarla ikinci maddede belirtilen okul ve 
kurslarda gündüz onbeş, mühendis yetiştiren teknik okullarda gündüz yirmi, akşam yirmibeş, 
orta dereceli okullarla meslekî eğitim merkezleri ve çeşitli kurslarda sekiz lira ücret ödenir. 

Meslekî ve teknik okul ve eğitim kurumlarındaki atelye ve şube şeflerine maaşlarından ve ek 
ders ücretlerinden başka ayda (75-150) lira arasında şeflik ücreti verilir. 

MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Millî Güvenlik bilgisi dersi öğretmen
liğine, Genelkurmay Başkanlığınca yapılan yönetmelik esaslanna göre atanacak subaylara bu 
okullarda okutacaklan her ders saatleri için on lira ücret verilir. Bunlar hakkında 7 . 5 . 1947 
tarih ve 5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. — Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe yabancı uyruğunda bulunanları kad
rosundan ayıracağı maaş karşılığında ücretle öğretmen olarak çalıştırabilir, 

MADDE 13. — Ücretli öğretmenlikler ve yabancı uyruklu öğretmenlere ödenecek maaş kar
şılığı ücretler kazanılmış hak sayılmaz. 

MADDE 14. — Bu kanuna göre ödenecek ücretler hakkında 4178 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi uygulanmaz. 

MADDE 15. — 1702 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi (bütün ek ve tadilleriyle), 3007 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ve aynı Kanunun 6836 sayılı Kanunla değişik 7 ve 8 nci maddeleri, 
4274 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 6234 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası, 3829 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi ve 7143 sayılı Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu kanundaki ders saatleri ve ücretleri ile şube şeflikleri ücretlerine mütaaY'ik hükümler 
Tarım Bakanlığına bağlı her derecedeki okul öğretmenleri hakkında da tatbik olunur . 

MADDE 16. — Bu kanunun ders sayıları ile ilişkin hükümleri yayımı tarihinden, 
Akşam okulları hakkındaki hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren, 
Diğer ücretlerle İlgili hükümleri 1 . 3 . 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
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Millî Eğitim Ko. 

MADDE 11. — Millet Meclisince ıkabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edin 
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince (kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Mellisince kabul edi
len 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edi
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince (kabul edi
len 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edi
len 17 nci ımadde aynen kabul edilmiştir. 

Biilcc ve PhVıi Ko. 

MADDE 11. — Millet Meclisince 'kabul edi
len 11 nci ımadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince (kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Mellisince kabul edi
len 14 ncü Imadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edi
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisine© ikabul edi
len 18 nci madde 'aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edi
len 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

> es < ee**--
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/601; C. Senatosu 1/393) 

<Nbt : M. Meclisi Sıra Sayısı : 563) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1964 • 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7491 - 42241 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 2 , 1964 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, ilkokul öğretmenleri ödeneği kanunu tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fnad Sirmen 

Not : Bu tasarı 5 . 12 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmi§ ve Genel Kuru-
lun 11 . 2 . 1964 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 563) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 20 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/393 
Karar No. : 34 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 . 2 . 1964 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de işti
rakleriyle Komisyonumuzda tümü müzakere edilerek maddelere geçilmesine karar verildi. 

Birinci madde; askerlik hizmetlerini öğretmen olarr.k yapanların ; 
1. Askerlik hizmetleri müddetince yaptıkları öğretmenliğin aslında bir askerî hizmet mukabili 

olduğu, 
2. Aynı derecede tahsil görmüş lise, ticaret lisesi mezunu akranlarının askerliklerini er olara* 

ve hiçbir aylık simadan yaptıkları, 
3. Bu suretle aynı derecede tahsil görenler arasında bir içtimai muvazenesizlik ve adaletsizli

ğin bariz bir şekilde meydana geleceği, 
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4. Esasen ilkokul öğretmenlerinin er olarak yapacakları askerlik hizmetleri yerine öğretmen
lik yapmalarının muvakkat bir zaman için olduğu hususları dikkate alınarak Komisyonumuzca aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Asıl ilkokul öğretmenlerinden (ilköğretim ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile ce
zaevi okullarında ve yetiştirme yurtlarında çalışan asıl öğretmen, müdür ve yardımcıları dâhil) şe
hir ve kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda (100) köy okullarında çalı
şanlara da ayda (150) lira ilkokul öğretmeni ödeneği verilir. Nüfusu (2 000) den az olan ilçe mer
kezleri de bu maddenin uygulanmasında «Köy» sayılır. 

Geçici madde, 2, 3 ve 4 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su

nulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
tzmir 

G. Oliurer 

Ağrı 
V. Yardımcı 

Bu Kanuna Sözcü 
Denizli 

M. Emin Durul 

Çanakkale 
H. Sarıkaya 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Afyon K. 

R. Hancıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
Geçici madde ile 1 
denire komisyonca 

nci 
deı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Çağa 

imzada bulunamadı 

istanbul 
mad- Ö. Şahingiray 
»işti-

rilmiş olan şekle muhalifim 
R. Giray 

tzmir 
/. Birand 

izmir 
Ö. Lûtfi Bozcalı 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
Y. Demirdağ 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

G. Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 1/393 
Karar No : 23 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 2 . 1964 

Millet Meclisinin 11 . 2 . 1964 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen «ilkokul öğretmenleri ödeneği kanunu tasarısı» Komisyonumuzun 27 . 2 . 1964 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere olundu : 

Tasarı gerekçesinde ve temsilcilerin verdiği tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şek
liyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda Sözcü Van 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. Burdur F. Işık 
S. Kurutluoğlu H. Otan 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Dikeçlİgü 

Konya 
A. Onar 

Konya 
M. DineUi 
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Ordu 
Ş. Koksal 

— 3 — 
Denizli 

Söz hakkım mahfuz 
C. Akyar 

Tunceli 
Söz hakkım mahfuz 

M. A. Demir 

Siirt 
Söz hakkım mahfuz 

L. Aykut 

MİLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METlN 

İlkokul öğretmenleri ödeneği 
Kanunu 

MADDE 1. — Asil ilkokul 
öğretmenleri ile askerliğini 
yapmakta olan asil ilkokul 
öğretmenleri ve köy eğit
menlerinden (ilköğretim ve 
ilkokul müdür ve yardımcıları 
ile cezaevi okullarında ve yetiş
tirme yurtlarında çalışan asil 
öğretmen, müdür ve yardımcı
ları dâhil) şehir ve kasaba okul
larında fiilen çalışanlara aylık
larına ek olarak ayda 100, köy 
okullarında çalışanlara da ayda 
150 lira ilkokul öğretmeni öde
neği verilir. Son nüfus sayımı
na göre, nüfusu 2 000 den az 
olan ilçe merkezleri de bu mad
denin uygulanmasında «köy» 
sayıdır. 

MADDE 2. - - 5.1.1961 tarih
li ve 222 sayılı Kanunun 43 ve 
45 nci, 31.3.1926 tarihli, 788 sa
yılı Kanunun 78 ve 79 ncu mad
deleri ile 10.6.1949 tarihli ve 
5442 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (ç) fıkrası gereğin
ce verilen izinler dışında her ne 
sebeple olursa olsun görevleri 
başında budunmıyanlara görev
lerinden ayrı bulundukları 
müddetçe birinci maddede zik
redilen ödenek verilmez. 

Hastalıkları sebebiyle işi ba
şına gelmiyenlere, bu yüzden 

MlLLÎ EĞlTlM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METlN 

İlkokul öğretmenleri ödeneği 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Asil ilkokul 
öğretmenlerinden (İlköğretim 
ve ilkokul müdür ve yardımcı
dan ile cezaevi okullarında ve 
yetiştirme yurtlarında çalışan 
asil öğretmen, müdür ve yar
dımcıları dâhil.) şehir ve kasa
ba okullarında fiilen çalışanlara 
aylıklarına ek olarak ayda 100, 
köy okullarında çalışanlara da 
ayda 150 lira ilkokul öğretmeni 
ödeneği verilir. Nüfusu 2 000 
den az olan ilçe merkezleri de 
bu maddenin uygulanmasında 
«köy» sayılır. 

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

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ ME

TİN 
İlkokul öğretmenleri ödeneği 

kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edidmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi 

görevden ayrı geçen günlerin 
bir ders yılında toplamı 60 gü
nü geçmemek üzere, eğitim öde
neği verilir. 

GEÇtCt MADDE — Birinci 
maddede sözü edilen eğitim öde
neğinin, 1964 bütçe yılma mah
sus olmak üzere, % 50 si öde
nir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
Mart 1964 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

— 4 — 
Millî Eğitim Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Milet Meclisin
ce kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Mület 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde" aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Mület Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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