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Sayfa 
2. — '6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 

llköğretımen okullarının Birleştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

İSÖ2JİÜ SOTU' 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet 

ûBirand'ın, Hacettene Üniversitesi Rektörü ile 

Sayfa 
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu 
1/753) (S. Sayısı : 980) 280:288,289:317 

.ilgili alarak hasında görülen yayınlara dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/450) 

• Milli ^ W^ tm • • » • • ' 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Adana Üyesi Muslihititin Yılmaz Mete; pa

muk fiyatları ve ibanıka kredi haremlerinin bu-
igunikü durumlarını izah ederek sistemin ıslahını 
ve traktör yedek parçalarının 'montaj fabrika
larına intikal ettirildiğini ve ıçiftçi, traktörle 
(birlikte, zorla, onun için lüzumsuz olan ekip
manlarının 'satıldığını ifade ve bu hareketlerin 
önlenmesini istedi. 

Yugoslav Parlâmentosunun davetlisi olarak 
'Cumhuriyet (Senatosu üyelerinden Eteım Er
dinç, Mustafa Tığlı, Mebrure Aksoley ve Hik
met Işnıen'in 'gitmelerinin uygun igörüldüğikıe 
dair Başkanlık yazısı okundu, kabul olundu. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısının maddeleri üzerindeki konuşmalara de
vam olundu. 

Saat 15,00 te yapılacak Birleşik toplantı
dan on dakika sonra toplanılmak üzere saat 
13,05 te 'Birleşime ara verildi. 

İkinci 'Oturum 
Bâzı suç ve ©ezaların affı (hakkında 3.8.1956 

(tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
ilk fıkrası ve (A) (bendinde değişiklik: yapılma
sı 'hakkındaki ıkanun teklifi görüşüldü ve tek
lifin kanunlaşması kabul olundu. 

Başkan, do^t ve kardeş Pakistan Adalet Ba
lkanı Muhammed Zafer 'Han'ın 'Cumhuriyet Se
natosunu ziyareti dolayısiyle hoş /geldiniz me
sajında bulunur. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının maddeleri üzerindeki (görüşmelere de
vamı 'olundu. 

20 Temmuz 1967 Perşemlbe (günü saat 10,30 
da toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30 da 
son verildi. 

Başk&Tî 
Başkanvekili 

Fikret Turfıansil 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artnikmaç 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

SOEÜLAB 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Senato
su 1/821) (Malî ve İktisadi İşler, İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı 

arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta ak
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışiş
leri, Turizmi ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı : 986) 

2. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Kültür An
laşması» nın onaylanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 
1/792) (S. Sayısı : 985) 

3. — Kalkınma plânının uygulanması esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 9CL ncd Birleşimi açıyorum.. . 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Elâzığ Üyesi Celal Ertuğ'un Hacettepe 
Üniversitesinin kuruluş Kanununun kabulü 
münasebetiyle iki Cumhuriyet Senatosu üyesi
nin basına yaptıkları açıklamanın teşriî mec
lislerin tasarruflarına gölge düşürücü mahiyette 
olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma ta
lebi vardır. Bir üniversitenin kuruluşu ile ilgi
li bâzı neşriyat üzerinde Sayın Ertuğ söz iste
mişlerdir. Buyurunuz Sayın Ertuğ. 

CELAL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, bundan birkaç gün önce 
Yüce Meclislerimizden geçen ve Cumhuriyet Se
natosunda mevcut 133 üyenin 133 oyuyla ka
nunlaşan bir üniversite kurdunuz. 

Bu üniversitenin kuruluşuna ait gerek ko
misyonlarda gerekse burada enine boyuna tartış
malar yapıldı. Bundan sonra iki muhterem Cum
huriyet Senatosu üyemiz, basma bir açıklamada 
bulundular. Bu açıklamayı burada cevaplandır
maya bendenizi iten sebep : Meclislerimizin 
teşriî tasarrufuna âdeta bir şüphe düşürücü bir 
mâna taşıması dblayısı iledir. 

Muhterem senatörler, Hacettepe Sağlık Bi
limleri ve Tıp Merkezinin bir üniversite haline 
gelmesi, Ankara Üniversite senatosunca ittifakla 
verilen bir karara istinaden Parlâmentomuza 
intikal etmiştir. Bu karar verilirken Ankara Üni
versitesi Senatosunda şu hususlar müzakere ko
nusu olmuştur. 

— 263 — 
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Acaba ibir kanun öntasarıgiyle beraber bu 
teklifimizi de ekleyip gönderelim mi, göndermi-
yelim mi? Bu teklif şöyle cevaplandırılmıştır, 
bilhassa hukukçular tarafından. 

«Biz (bir yasama 'organı değiliz, (bizim yet
kimiz değildir !bu, ve üniversitemizin bünyesin
de geaıişliyen 'bir uraesesenin üniversite haline 
gelebilmesini ancak kararlaştırırız. 

Fakat ibir kanun teklifi yapamayız.» Buna 
rağmen Parlâmentoya veya Hükümete bir fikir 
verme »bakımından bir öntasarı hazırlanarak 
•Millî Eğitim Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 
Bu öntasarı Millî Eğitim Bakanlığına intikal 
•ederken değişiklğe uğratıldığı veya 'bir başka 
•tasarı (getirildiği şeklinde ibir iddia ile sayın 
senatörler bildirilerini yayınlamışlardır. Muh
terem arkadaşlarım, »evvelâ konunun esas nok
tasına eğilmemiz gerekmektedir. Önümüze ge
len bir Hükümet tasarısıdır. Yüce Meclisler ge
len tasarılar üzerinde her türlü değiştirme ta
sarrufuna sahiptirler. 

Bırakınız ki, bu meseleler yani, öntasarı 
diye verilen, kanuna esas olacak görüşleri ih
tiva eden yazılı önergenin Millî Eğitim Bakan
lığına intikal ettiği, değiştirildiği, değiştiril
mediği komisyonlarda olsun, burada olsun söz 
konusu olmuş ve 'cevaplandırılmıştır. 

•Şimdi, vakıa böyle iken, kanun kabul edil
dikten ve meriyete girdikten sonra kalkıp da 
Parlâmentonun bir tasarrufunu şüpheyle göl
gelendirecek ibir şekilde iddialarda bulunmak 
zannederim ki, ihaklı değildir. iSanki Parlâmen
to aldatılmış, Hükümet .aldatılmış ve tasarı 
üniversiteden geldiği şekilde buradan -çıkma
sı lâzımıgeliyarmuş gibi ıbir iddia ortaya atıl
maktadır. Muhterem arkadaşlarını, ıbu iddia
nın Parlâmento tasarruflarına asla yaraşmıya-
cak şekilde ileri atılmasını esefle karşılıyorum 
ve zannediyorum ki, yüksek kanaatleriniz de 
esasen burada izhar ettiğiniz oylarınızla mey
dana çıkmıştır. Bendenizin kanaatine muvazi
dir ve 'Parlâmentonun, meclislerin yaptığı ka
nunda 'her hangi bir kimsenin her hangi bir şe
kilde her hangi ıbir üyeyi iğfal etmesinin müm
kün o'lmıyacağmı Iburada belirtir ve hepinizi 
bu vesile ile saygı ile selâmlamak isterim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)' 

2. — Tabiî Üye Ahmet Yıldtz'ın; Kıbrıs ko
nusunda milletlerarası koşulların ve anlayışın 

bizden yana olduğu bu zamanda Hükümetin 
uyanık bulunması konusunda demeci. 

BAŞKAN — (Son (günlerde yoğun siyasi 
faaliyetlere konu teşkil eden Kıbrıs ürerinde 
Sayın Ahmet Yıldız gündem dışı söz istemiş
lerdir, 

Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyele
ri ; çok önemli olduğuna .inandığım ve son gün
lerde siyasal 'alanda çok yoğun çalışmalara, 
çaibalara konu olan Kıbrıs (hususunda görüşle
rimi sunmak için huzurunuza geldim. 

İç siyasal eğilimler ve parti yarışmaları dı
şında ve üstünde, konuya yönelmemiz gerekti
ğini bundan evvelki (konuşmamda belirtmiştim. 
Benim konuşmamda tamamen bu ilkeye bağlı 
olarak konuşacağım. Fakat Sayın Çağlayangil 
yine politika yaptın demesinler. Ama elbette 
ki politika yapacağız. Ama partilerarası poli
tika yapmıyaeağız. Veya şunun bunun kusuru 
•ile uğraşmıyacağız. Memleketimizin büyük bir 
dâvasını ilgilendiren politik görüşmelerimizi 
sunacağız. Bir pazarlık içinde olunduğu görü
lüyor. Yoğun bir pazarlık devam ediyor. Kıb
rıs konusu benim inancıma göre en kritik dö
nemine geldi. Bizim için de, tezimiz için de sanı
yorum en elverişli duruma geldi. Geçmişi hi
kâye etnıiyeceğim, (bunda Ihiçbir fayda yoktur. 
Hükümetin şu veya ibu tasarrufu üzerinde dur
makta fayda yoktur. Yalnız ne yapalım, du
rum nedir, bu ihususla ilişkin görüşlerimizi su
nacağım. Dedim ki, konu bizim için en elverişli 
duruma geldi. Şu bakımdan, evvelâ dünya ka
mu oyunca konu artık iyi anlaşıldı. Burada 
Yunanlıların isteği bir toprak alması olduğu, 
bir Megalo - îdea'nın bir hedefi olduğu anlaşıl
dı. 

Türkiye'nin kaibul edilmiyeeek bir isteği 
olmadığı da anlaşıldı. Üçüncü dünya devletleri 
artık konuyu bizim tezimize yakın 'bir şekilde 
benimsiyor. Doğu bloku devletleri tamamiyle 
bu şekilde ele alıyorlar. Ve nihayet tezimiz le
hinde, aleyhinde onları düşünürsek meydanda 
açıkça 'bilimsel dayanıklı tartışmalara karşı tezi
mizi benimsemiyenler çok zayıf duruma geldikle
ri bir dönemdeyiz. Savunanları da çok az. Bakı
yoruz ki, bu konuyu, yani Hükümetinizin son tez 
olarak eski hükümetlerin, 'bugünkü Hükümeti» 



C. Senatosu B : 91 20 . 7 . 1967 O : 1 

benimsediğini ifade ettiği tez olarak ele aldı
ğımız federasyon veya federasyonun sağladığı 
sonuçları sağlıyaea-k' tezleri reddedecekler pek 
azdır. ÖVlakarios'un bile :artık Enosis'i istemedi
ği anlaşılıyor, açıkça. Akel Partisi büyük bir 
parti, solcu parti Kıbrıs'ta yüzde 38 diyen var, 
yüzde 40 diyen var, .ama her halde nüfusun 
yüzde 1/3 ünden fazlası bunu istemiyor. Türk
ler bunu istemiyor, Makarios'u tutanlar bunu 
istemiyor. Yunanistandaki junta telâşa kapıldı, 
darbe teşebbüslerine girişiyor. ingilizler teklif
ler ileri sürüyor. Amerika'nın etkisini .kullan
ması yoğun Ibir çaba 'haline geliyor. Şimdiye 
kadarki .geçimisin değerlendirmesiyle diyebili
riz ki, durum Yunanistan'ın lehinde -olsaydı 
bunlar olmazdı. Durum Yunanistan'ın aleyhin
dedir ki, bütün bu çevreler harekete ^geçmiştir. 
Bu durumda Birinci Acheson plânını dahi ka
bul etmiyecek 'bir avantajlı yere ıgeldik. Yani 
Birinci Acheson plânını dahi kaibul etmiyecek 
kadar durum lehimize ıgelişiyor demektir. Çün
kü dünya kamu oyu henüz aydmlanmamıştı. 
Üçüncü Dünya devletleri henüz bunları benim-
sememişti. Rusya ve Doğu bloku bile aleyhi
mizde bir tutum içindeydi. Fakat şimdi .görü
yoruz ki, büyük çoğunluk tezimize kaymış ve 
en azından böyle bir teze karşı konuşamıyacak 
ihale 'gelmişlerdir. İngiltere'nin (teklifleri asla 
iltifat göremez tekliflerdir. Bu bayram şekeri 
veya cenaze helvasına benziyen, Kıbrıs'ı öl
dürdükten sonra vermek istediği helvaya ben
ziyen tekliftir bunlar. Bu teklifleri asla kabul 
edemeyiz. Kendi toprağımız bile olsa, küçücük 
tarla gibi 5 mil kare, bilmem 7 mil kare etrafı 
Yunan toprağı ile sarılmış bir üssü barındıra
nlayız. Suyunu bile dışardan ıalacak, ikmalini 
bile dışardan alacak, devamlı baskı .altında ka
lacak, sonra dünyada üsler hakkındaki kana
atleri biliyoruz, bütün ihtilâflar girecek, efen
dim bir devletin bir toprağı âçin-de ötekinin 
bir parça tarlası olur mu, tartışmasına gidece
ğiz. Aynı gerekçe ile üslerimizin oradan kalk
ması gerektiğine dünya kamu oyu karar vere
cek, toprağı bizim bile olsa. Üstelik yaşatılma
sı çok ıgüç, küçücük bir tarla parçası, etrafı 
Yunan suyunu ve (her ikmalini dışardan alacak. 

İşte bunun için İngiliz teklifini ben bay
ram şekeri demiyorum ama, Kıbrıs'ı öldürmek 
istiyen bir cenaze helvası 'gibi geliyor bana. 

Bunu asla kaibul edemeyiz. Türkiye bugün Yu
nanistan veya Makarios'un (girişeceği bir teşeb
büsü sonuca ulaştıracak en kuvvetli durumda
dır. 'Hiç ikarışmasa bile. Durumumuzu anlat
mak için bunları söylüyorum. Yunanistan'ın1 

darbe teşebbüsüne seyirci kalan bir Türkiye 
darbe teşebbüsünü başarıya ulaştırabilir. Maka-
rios ve Türk liderinin ortaklaşa kaibul edecek
leri bir karara seyirci kalacak, karışmayayım 
diyecek bir Türkiye 'gene sonuç -alabilir. Çünkü 
bunun karşısında direnmek kolay değildir. Ev
velâ arz ettiğim gibi Üçüncü Dünya devletleri 
taraftar. Süper devletlerden Rusya taraftar 
olacak en azından. Amerika da aleyhinde bu
lunmak için söyliyeceği bir lâf yoktur bağım-
sız bir devletin kararma. O halde bu duruma 
gelmişken, bu kadar olgun bir hale 'gelmişken, 
aman kaçırmıyalım diyen bir çaba ile karşılaş
tığımızı belirtmek istiyoruz. Durumu iyi değer
lendirmek -gerekir. Bugünkü Yunan Hüküme
tiyle yapılacak anlaşmalarda -çok dikkatli ol
malıyız. Bunun üzerinde önemle durmak iste
rim. Bildiğimiz kadarı ile Devlet 'Başkanını da
hi Yunanlıların çoğu benimsemiyor. Dışarıdan 
ısmarlama bir başı tanımıyoruz, -diyenlerin ço
ğunlukta olduğuna ilişkin haberlerimiz vardır, 
hepiniz -de okuyorsunuz. Hükümet ise, dıştan 
destekli içten zor kuvvete dayanan ve millî 
iradenin tecellisine engel olmak için harekete 
geçen bir olayın sonucu kurulmuştur. Böyle 
bir Hükümeti bundan sonraki 'hükümetler mil
lî iradeye dayanarak seçimle .gelecek hükümet
ler itibarlı sayılacağı, bunun anlaşmalarını, 
imza koyduğu belgeleri muteber sayacağına 
pek inanamayız. Üstelik aleyhinde bir tez tola* 
rak kullanacaktır. -Örneği vardır. Kars - Güm-
rü anlaşmalarını bile Ruslar, «İşte şu -durumda 
iken bunları imza -ettik şimdi tanımıyoruz» di-
y ehildiler. 

Şimdiye kadar bütün geçmişini bildiğimiz 
Yunanlılar böyle bir hükümetin ki, ondan son
ra gelecek hükümetler tarafından daima suç
lanacak bir iktidarın vereceği söze, yapacağı 
işlere fazla güvenenleyiz. Zaten ünlü Times Ga
zetesini okuyanlar da bilir. O diyor ki, bu hü
kümete inanılmaz diyor ve hattâ meşru olma
dığını ilân ediyor Times Gazetesi. Avrupa Kon
seyinden atılmasını teklif ediyor. Onun için bu 
hükümetle yapacağımız her işe dikkat etmeli-

205-~ 
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yiz. Bizim tarihimizi alalım. 27 Mayıs hareke
tini dünya överken bile, hukuka en bağlı ihti
lâl halinde yürütüldüğü «halde, ondan sonra 'ge
çirdiğimiz huzursuzlukları ve o zamanki tasar
ruflara karşı yönelen tenkidleri hatırlıyanlar 
bu tip bir ihtilâlden sonra (gelecek hükümetle
rin neler söyliyeceğini çok iyi bilmesi gerekir. 
İşte onun için 'böyle hükümetlerle işbirliği ya
panlar ileriyi düşünmeli, milletlerarasındaki 
ilişkiler esastır. Böyle bir hükümetle yapılacak 
ilişkiye fazla ıgüven verilemez. Bunun için, arz 
ettiğim igibi, hiç bir imzasını ya da sözünün 
gelecek Yunan hükümetlerince geçerli sayıla
cağına güvenmediğim ıbu hükümetle yaptığı
mız her türlü ilişkide fiilî durumumuzu kuv
vetli duruma ıgetirmiyen tedbire Hükümet il
tifat etmemelidir. Fiili durum :böyle hükümet
ler karşısında esastır. Çünkü, (bunların ahde 
dayanan, anlaşmaya dayanan, imzaya dayanan 
sözleri yürürlükte fazla kalmaz. 

Arkadaşlarım; 

Dikkatinize şu noktayı sunmak istiyorum: 
Bugün bu konu Londra - Zürih andlaşmalarm-
dan önceki döneme dönmüş, ona benziyor. Çok 
benzerlik vardır. Tarih tekerrürdür derler. Te
kerrür etse tarih olmazdı. Tarilh tekerrür et
mez. Tekerrür eden şey doğal kurallara, yasa
lara göre olan pozitif Ibilim'lerdir. Ama eğer 
taraflar aynı olayları aynı nedenlere dayar
larsa tarih tekerrür eder. Bugün bunu teker
rür ettirmek istiyen bir durum içinde. Bakıyo
ruz ki, Londra ve Zürih andlaşmalarından ön
ce Türkiye'ye reçeteyi sunan İngiltere. Bugün
kü Kıbrıs statüsünün reçetesini İngiltere ha
zırladı, sundu. Amerika da onu istedi. Yuna
nistan da bayram etti. Şimdi 'bakıyoruz reçete 
yine İngiliz markalı, .bayram şekeri var içinde. 
Amerika aman bunu kabul edin, diyor. Yuna
nistan o kadar seviniyor ki, sansürlü gazetele
ri Müley'in Ankara ziyaretinden söz bile et
miyor, aman duyulmasın der ıgiıbi «bir havası 
var. İşte bunun için diyorum ki, Londra ve Zü
rih andlaşmalarından önceki bizim tutum de
ğil, ' dışarıdakilerin tutumu Londra ve Zürih 
Andlaşmalarından önceki bir devreyi yaşatı
yor. İngilizlerin bu lûtufkâr davranışlarına te
şekkür ederiz. Üsleri vermek istiyorlar, ama 
her halde lehimizde olduğu inancında değilim. 
Yeter bilgimiz yok (görüşmeler için. Hüküme

te de gel her bildiğini derhal burada »öyle de
meye de hakkımız yoktur. Böyle dönemlerde 
Hükümetin alacağı kararlar diplomatik alan
daki 'görüşmeleri Meclis kürsülerine, kamu oyu
na bütününün açıklanmasını istiyecek değilim. 
Ama 'bildiğimiz kadar yorum yaparak Hükü
metin karar almasına yardımcı olmayı da bir 
ödev sayarız. Müley' in İnönü ile (görüşmesi 
hakkında da bilgimiz yok, ama Sayın İnönü'
nün bir sözü çok şeyler anlatıyor. Bakın ne 
diyor: «İçte ve dışta istikrar içinde *bir devlet 
okluğumuzu anlatmak fırsatını bulduk» İnö
nü'nün üslûbunu 'bilenler bunun ne anlama 
geldiğini yorumlar. Her halde Sayın İnönü 
Müley'e siyasi konferans vermedi. Türkiye'nin! 
politikası hakkında bilgi vermedi. Ama demek 
istedi ki, bizim .istikrarımız yoktur diye içte 
dışta birbirimizin ayağına çelme takacağız di
ye umutlanarak şimdiye kadar oyun yapılmış
tır. Onun ıaeı anıları içindedir. Bundan sonra 
da aynı umutlara kapılanlar varsa 'bilsinler 
ki, ben muhalefet lideri olarak diyorum ki, içe
ride ve dışarıda istikrarlı 'bir devletiz. Neden 
bu kayguyu duyuyor? Eski anılarla yeni ön
görülerinden duyduğu kaygudan. Yalan dolan 
olmasın bu işte. Ben de yurdunu her seven 
Türk ıgibi diyorum ki, evet, biz Hükümeti gu 
veya bu kusurundan tenkid ederiz. Bu Hükü
met, Halk Partisi Hükümeti, Adalet Partisi 
Hükümeti olabilir. Ama, hepimiz kardeşiz. 
Memleketin büyük dâvalarında Hükümete doğ
ru yolu bulmak için 'bütün tenkidleri yaparız 
ama, çelme takmayı asla. İstikrarsızlığı içeri
de veya dışarıda yaratacak her teşebbüsten el
bette kaçınırız. Hükümetin alacağı bütün olum
lu tedbirleri desteklemeyi görev biliriz. Onun 
için dışarıdakiler de bilsinler ki, iç ve dış is
tikrarı ibozacak, Hükümete çelme takacak bir 
umutları varsa ki, bu umuda dayanarak bü
tün oyunlarını şimdiye kadar oynadılar. Bu 
umutları boşunadır. Biz yapıcı tenkidlerimizi 
yine yapacağız elbette. 

Şimdi, geliyoruz tezimizi bir eleştiriyoruz. 
Acaba dünyada bu tezin itibarı nasıldır? Bir 
defa dürüst bir tezdir. Birleşmiş Milletler Ya
sasına uygun, insan hakları yasasına uygun
dur. Ne diyoruz, bağımsız olsun. Bir toplum 
diğer toplumu ezmesin. Dışarıdan da gerekmi
yorsa müdahale olmasın? Ama bu sıtatü yaşa
sın. Bunun aleyhinde konuşmak kolay değil. 
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Tez büyük bir tez. Dünyada geçerli, örneği 
Çok. lEsıki ianlaşmalara da uyarlı, sözümüze de 
sadıkız. Destekleyicisi de "bugün artmış. Bu
nun aleyhinde konuşma ıgüçtür. Federasyonu 
Makarios bakımından bile sanıyorum .ki, çö
zümlenir en az kötüsü saymak gerekir. Çünkü, 
onun da kendi yorumuna göre, büyük jbir ar» 
zu&u artık bugün (boşuna ıgitmiştir. Evet, Oi-
rit 'i Yunanistan'a ilhak eden Venizelos büyük 
bir 'fatih olarak Yunanistan'a gelmiş, başarı 
sağlamıştı. Kıbrıs'ı da katacak bir Makarios 
bir yeni Venizelos olabilirdi. Fakat Cunta ye
rini bırakmaya hiç niyeti yok. Yunanistan'da 
böyle bir oyuna ve tertibe ortamı hazır bulma
dığı için sanıyorum ki, Makarios kaderini Kıb
rıs'ta arıyacak durumdadır. O halde, Kıbrıs'ta 
kaderini arıyacak bir 'Makarios için çözümler
den en az 'zararlısı bizim tezimiz olur. öbür 
tezlerin hepsi 'Türkiye'nin mutlaka karşı çıka
cağı ve engelliyebileceği tezlerdir. Bu tez ise 
Fazıl Küçük ile ikisi de isterlerse kimse bunu 
önliyemez. Çünkü açıkça bağımsız devlet bunu 
kabul etmiş. Müdahale ıgücü olan «tarafsız ül-
'kelerden biri buna 'evet diyor. ıSüper devlet
lerden Rusya evet diyor. 'Böyle evet dendiği 
halde meydanda aleyhine konuşulamıyacak bir 
tezi iAmerika hayır ben bunu istemiyorum, di
yemez. Demesi ıgüç olur. Onun için tezimiz ben
ce ien kuvvetli noktaya gelmiştir, 

Konuyu, bütün politik igüclerin ortaklaşa 
ele alması ve yararlarımıza uyar bir çözüm 
bulması gerekir. Olayların bu çelişmelerin ışı
ğında reçetecilerin eskiden beri (tanıdığımız re-
çetecilerin ve destekçilerin kandırıcı sözlerine 
asla kanmıyarak, bu konuda tarihi tekerrür et
tirmek Vebalinden devletimizi korumada elbir
liği yapmamız 'gerekir. İşbaşına getirdiği ve 
(halka sevdirmeye çalıştığı Yunan Cuntasına 
büyük dostumuzun yardım isteği anlaşılabilir. 
Onu bir evlâdı igibi yaşatmak istiyor. Fakat, 
demin belirttiğim sözlere ben de bir yenisini 
ekliyorum. Şimdiye değin, bize karşı Yunanis
tan'ı tutmasından endişe duyduğumuz üzüntü
yü ve artık bu tip oyunlara tahammülümüzün 
kalmadığını anlatmak fırsatını (bulmalıyız. Na
sıl ki, Sayın İnönü İngilizlere istikrar fırsatını 
anlattıysa biz de büyük dostumuz Amerikalıla
ra artık bu oyunlara tahammülümüz kalmadı
ğını anlatmak fırsatını bulalım. Megalo İdeacı-

ların bu çok sessiz ve çak yanlış oyunlu başa
rılarına Hükümetimizin ^asla fırsat vermiyeceği 
umudundayım. Bir konuya da değinmek isti
yorum : 

Yunanistan'dan çekinmiyoruz. Ben burada 
hazan konuşurken iSayın Çağlayangil «Yuna
nistan'dan çekinmiyoruz» diye ifadede bulun
dular. Arkadaşlar, her hangi bir Türk Yuna
nistan'dan çekiniyor muyum, çekinmiyor mu
yum düşüncesine kapılması dahi komplekstir. 
Türke yakışmaz. Türk, Yunanistan'dan çekinip 
çeikinmemeyi düşünjmez (bile. Kimmiş Yunanis
tan ki, biz ondan çekinecek miyiz? En hasta 
bütün ağababaları üzerimize çullandığı zaman; 
dersini unutturmıyacak şekilde verdiğimiz kim
seden biz çekinmeyiz. Ama ağababaları rahat 
durmıyacak demek istiyoruz. Onların tedbirle
rine Ve tertiplerine karşı uyanık bulunalım. 
Yunanistan'dan kim, çekiniyor?» 

Sonra yine değinmek zorundayım. Türk -
Yunan dostluğuna ilişkin sözleri birkaç defa 
burada belirttik. Hükümet haklı olabilir. Hü
kümet olduğu için, sözleri mutlaka doğru di* 
yorsun demez. Elbet de hayır katılmıyorum 
der. Orada Hükümeti yermiyorum. Türk - Yu
nan dostluğuna olan şüphemi belirtirken Hü
kümet ben de o şüphedeyim demez elbette. İn
sansa bile demez, demiyebilir. Ona ben karış
mam. Fakat, bu kanıyı yalanlıyacak da bir ha
reket olmuyor. Demiştim ki, Türk - Yunan 
dostluğu oksijen çadırında dahi beslenemiyecek 
hale geldi. Bunu yalanlıyacak bir ıgelişme ol
muyor. Cunta iç ok dostça sözler kullandı. Ben 
de yanılmamı isterdim, bu sözler doğru olabil
sin diye. Kıbrıs'ı yutmanın acısını duymıyalmn 
diye uyuşturucu sözler de kullandı. Fakat he
men arkasından bir baktık ki, Batı - Trakya 
Türklerine vahşet plânları uygulamaya başla
dılar. İşte arkadaşlar kendimizi kandırmıyalım 
bu işte. Yunan bu işte megalo • ideayı yaşama 
felsefesi yapmış bir millettir. 

Arkadaşlar özet olarak arz etmek isterim 
ki, geçmişi bırakalım, şu olmuş bu olmuş, on- » 
lar bize ders olsun. Bundan sonraki çözüm için. 
Tezimiz lehinde dünya kamu oyu uyanmış bu
lunuyor. Büyük ıgücler bu tezi engelliyemiye-» 
cek durumdadır. Makarios dahi tezimize yakın 
bir hale ^gelmektedir. Fiilî durumumuz bu se
beple kuvvetlenmştir. Böyle bir durum da, her-
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keşle -de işbirliği yapabilecek bir durumdayız. 
Böyle hir durumda 'bugün burada açık tartış
maya sunmakta fayda bulmadığım bâzı görüş 
ve düşünceleri de hesaba katarak çözüm bula
bileceği inancındayım. Bu inançta olduğum için 
•bir uyarıcı etkisi olur diye «konuşma yapmak 
istedim. Yoğun pazarlık çalışmaları da bu inan
cı kuvvetlendirmektedir. Bize göre Kıbrıs'ın 
ölümü olan ENOSİS için İngiliz markalı cena
ze helvasını Türk Ulusunun matemini asla ha-
fifletemiyeeeğini 'bir daha tekrar etmek iste
dim. Böyle bir helva Kıbrıs- ölümünden -duya
cağımız matemi hafifletmez. Bu inançla bu 
uyarışla Hükümetimize (başarılar temenni eder, 
olumlu tedbirlerini desteklemeyi arzuladığımı 
(bir daha söylemek isterim, saygılarımla. (Al
kışlar) 

3. -— Urfa Üyesi İbrahim Etem Karakapıcı'-
mn; Suriye'de kamulaştırılan Türk vatandaşları
na ait menkul ve gayrimenkul emval ve emlâk 
bedellerine dair ihtilâfın biran evvel halledilmesi 
gerektiğini belirten demeci. 

BAŞKAN — Suriye'deki Türk uyruklu va
tandaşlara ait topraklar konusu üzerinde Sa
yın Karakapıcı söz istemişlerdir, ıbuyurun -ef en
dim. 

İBRAHİM ETEM (KARAKAPICI (Urfa) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; iSuriye'-
de-ki Türk vatandaşlarına -ait -araziler konusu
na değinmek istiyorum. Malûmunuz olduğu 
veçhile geçen sene Suriye Hükümeti Türklere 
ait arazilere el 'koymuş, Türk Hükümeti de bu
na misilleme yapmıştı O zaman, ibir kısım mat
buatta, bu -olaya ait bâzı neşriyat yapılmıştı. 
Bendeniz 29 Temmuz 19&6 tarihinde bir sual 
takriri vererek durumu Hükümetten sormuş
tum. Zira (Suriye Hükümetinin yalnız 'gayri
menkul mallara değil, menkul mallara da el 
koyduğunu duymuş ve bu yüzden Türk vatan
daşlarının büyük bir mağduriyete mâruz kal
dıklarını öğrenmiştim. 

O zaman Hükümetin soruma cevabı şöyle 
idi : «Suriye Hükümeti 1958 tarih ve 161 sa
yılı Zirai Reform Kanunu ile 330 hektar kıraç 
ve 80 hektar sulu araziden fazla toprağı istim
lâke tabi tutmuş, daha sonra çıkartılan 88/1963 
sayılı «kararnameler ile hu nisbet 15 ilâ 300 
hektar arasında tesbit edilmiştir. İstimlâk be

dellerinin 40 yıl vadeli <ve % 1,5 faizli bono
larla ödenmesi «öngörülmüş ise de, tazminatın 
ne zaman ve ne şekilde ödenebileceği bilinme
mektedir. 

Suriye Hükümetince aynı işlemin arazi dı
şında kalan gayrimenkul ve menkullere de teş
mil edileceğine dair Bakanlığımda -bir malû
mat mevcut değildir. 

Hükümetimiz, Suriye Hükümeti ile olan' 
emlâk ihtilâfının müzakere yolu ile halli için 
teşebbüslerine önemle devam ede/gelmiş, ancak 
bunlardan bugüne kadar müspet bir netice alı
namamıştır. 

Suriye Hükümeti ahiren, zarar gören ra-
tandaşlarımızm haklarını korumak için tarafı
mızdan zecrî tedbirler alınacağını öğrenmesi 
üzerine, emlâk «ihtilâfı konusunda kısa zaman
da iki memleket arasında müzakerelere başla
nacağını bize bildirmiş ise de aradan uzun za
man geçtiği halde bu vaid de tahakkuk etme
miştir. 

Bu durum muvacehesinde, vatandaşlarcmı-
zm hukukunu korumak (gayesiyle mukbelei bi~ 
bilimsil yoluna igidilmek zarureti hâsıl olmuş 
ve Türkiye'de hulunan Suriye emval ve em
lâkinin tasfiyesine mütedair olarak 1062 sayılı 
Kanuna istinden hazırlanan bir yönetmelik 
Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Hükümetimia 
halen 'Danıştayca tetkik edilmekte olan yönet
meliği hukukî formalitelerin 'tekemmülünü mü-
taakıp tatbika kararlıdır. 

Şimdi hu cevaha «göre Dışişleri Bakanlığı, 
Suriye Hükümetince el konulan arazilere ait 
tazminatın ne zaman ödeneceğini bilmemekte
dir. Ayrıca menkul mallara el konulacağına 
veya el konulduğuna dair «de «bir (bilgesi olma
dığını ibeyan etmektedir. 

İki hükümet arasındaki emlâk ihtilâfının 
müzakere yolu ile halli sadedinde her hangi 
bir olumlu sonuç da alamamıştır. 

Yine Hükümetin verdiği cevaba nazaran 
1062 sayılı Suriye'deki emlâkin «tasfiyesine da
ir kanıma uyularak ibir yönetmelik hazırlan
mış ve Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş ve sai
re 'gibi, her yönüyle sadra şifa verecek olum
lu bir husus elde edemediğini itiraf etmiş bu
lunmaktadır. Bu arada ise bütün geçimini Ye 
istikbalini hu topraklara bağlamış vatandaşla* 
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n n maddi hukuku zayi olmuştur. Yüzlerce aile j 
perişan dnrumdaıdır. Ve her gün ıstıraplarının i 
ne zaman sana ereceğini merak ve endişe ile ! 
'beklemektedirler. Vatandaşlar, Hükümete ta
pulu arazilerine ait (beyannamelerini vermişler
dir. Şimdi neticeye intizar etmektedirler. 

Bir kısım vatandaşların ise yüzbinleri bu
lan 'menkul malları ellerinden alınmıştır. Dışiş
leri Bakanlığı bu konuya değeri nisbetinde 
»önem vermemektedir. Suriye Hükümetinin al
dığı ve alacağı kararlara uyan, kendiliğinden 
bir ihareket ve teklifte bulunmıyan bir hali 

vardır. Halbuki Hükümet isimdi bu mevzun ge
reği gibi ele almalıdır, vatandaşın 'hukukunu 
koruyacak âcil tedbirleri ve teklifleri yapmalı
dır ve bu (hususları Türk efkârına zaman za
man açıklamalıdır. Her hal ve kârda Türk va
tandaşlarının (hiçbir şekil ve surette en ufak 
bir mağduriyetine meydan verilmiyeceğini ta
ahhüt ve bunu ilân etmesi gerekir. Ayrıca Su
riye Hükümeti ile geçen bir sene zarfında var
sa ne gibi inkişafların kaydedildiğini de bil
mekte fayda mülâhaza .etmekteyim. Huzurunu
zu işgal ettiğim için 'özür diler, teşekkür ve 
saygılarımı iarz ederinim 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını gö
rüşmek üzere tasarının, havale edildiği komisyon
dan üçer üye seçilmek suretiyle bir Geçici Ko
misyon kurulması hakkında İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükanhn önergesi (Millet Meclisi 1/393; 
Cumhuriyet Senatosu 1/821) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizden karar 
alacağım, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair kanun 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

tasarısı Millet Meclisince kabul edilerek Sena-
I toya gelmiş bulunmaktadır: 
i Tasarının, havale edilmiş bulunduğu Malî 
j ve İktisadi İşler, İçişleri, Bütçe ve Plân komis-
I yonları-ndan seçilecek 3 er kişiden kurulu Ge-
ı cici bir Komisyonda görüşülmesini arz ve tek-
i lif ederim. 
i İçişleri Bakanı 
I Faruk Sükan 
i BAŞKAN — Bekçiler Kanununun Malî ve 

İktisadi İşler, İçişleri ve Plân ve Bütçe komis
yonlarından üçer kişiden müteşekkil 9 kişilik 
bir komisyonda görüşülmesi hususu teklif edil
mektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.. 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka

nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhu
riyet Senatosu 1/798) (S. Sayısı : 970) (1) 

BAŞKAN — Geçici 18 nci madde üzerinde 
verilmiş 'bulunan Sayın Ulusoy, Sayın Öztürk
çine, Sayın Küçük ve Sayın Ural'in takrirleri 
okunmuştu. Bu kere Sayın Öztürkçine ikinci 
bir takrir daha vermiştir. Bu da okunduktan 
sonra bu madde üzerinde söz istiyen Sayın \ 

(1) 970 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1967 
tarihli 87 nci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

Ural, Sayın Küçük ve Sayın Öztürkçine ile 
Sayın Ulusoy'a söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 18 nci maddenin (g) ve (h) bendi

nin maddeden çıkarılmasını saygıyla arz 'ede
rim. 

İstanbul 
Bifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın Ural geçici 18 nci mad
de üzerinde... 

SAFFET UKAL (Bursa) — Sayan Başfcan, 
.muhterem senatör arkadaşlarım., Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanun 'tasarısının geçici 
18 nci maddesinin H bendi üzerinde iki önerge 
vermiş bulunuyorum. Bunların birisini mâlûmu-
nıirz olduğu veçhile dün geri aldım. Geri aldığım 
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önerge, şu anda okunan sayın senatör Öztürkçnıe'-
nin verdiği önergenin ayını idi. Yani bu bendin ta
sarıdan çıkarılmasını ön görüyordu. Dün bunu 
»geri aldım, şu sebeple, kurmay subaylara, pilot 
subaylara verilmekte olan kıdemlerin kaldırıla
cağını öngören 31 nci madde 'komisyona iade 
edilmişti, komisyon tarafından geri 'alınmıştı. 
Uzun senelerden beri tatbikat gören bu hususla
rın tekrar nazarı itibara 'alınacağını ve kurmay 
subaylara verilmelkte olan kıdemleri muhafaza 
edecek bir netice ile geleceğini düşünerek bu hu
susta şu 18 nci maddenin (H) bendinin tasan
dan çılkarılmasiyle ilgili önergemi geri aldım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, eğer komis
yon müzakereleri neticesinde Umumi Heyete 
kurmay kıdemlerinin verilmeye devam etmesi 
pilot subaylara verilmekte olan kıdemlerin ve
rilmesini öngören bir teklifle gelirse o takdirde 
fakülte bitiren bütün subaylara da bir sene kı
dem verilmesmi öngören tasarının, bu maddesi-
<ne, bu bendine katılıyorum, yalnız inanıyorum 
ki, Hükümetçe sevkedilen tasarıda bulunmıyan 
bir bendi açıklarlarsa memnun olurum. Zanne
diyorum ki, bu bend, kanun Millet Meclisi, Mil
lî Savunma ve Karma Komisyonda müzakeresi 
sırasında ilâve edilmiş bulunmaktadır. Âdeta 
muayyen bâzı şahısları korumak ve mükâfatlan
dırmayı istihdaf edeın bir mahiyettedir bu. Çün
kü sanıyorum, harp okulundan mezun olup da 
Silâhlı Kuvvetlerin feommptrolörlük hizmetlerin
de görevlendirilen bir aralık görevlendirilmiş 
bunlar, scmra Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat 
Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, idari 
İlimler Fakültesi, İktisadi Ticari İlimler Akade
misini bitirip halen Silâhlı Kuvvetlerde .görev
li olan subaylara bir yıl kıdem verilir, yani bun
lar muayyen bir ufak zümre kayırılmışlar, fa
külteye gönderilmişler, böyle bir tahsil yaptırıl
mış kendilerine, artık kompitralörlük hizmetin
de bulunnıuyorlair, Silâhlı Kuvvetlerin neresin
de .görevli olursa olsun bunlara birer yıl kıdem 
verilecek. Muhterem arkadaşlarım, aynı şekilde 
bu fakülteleri bitiren ve kendi aslî görevlerine. 
bir cezai müeyyide görmediklerine, bir takibat 
görmediklerine göre bir aksaklık vermeden bu 
fakülteleri bitiren subaylar vardır, Silâhlı Kuv
vetlerimizde. Şimdi muayyen bâzı insanların 
sırf falan paşanın kayırması, filân bakanın ka
yırması diye bir sene kıdem verilecek ama, o 
tahsili çoluğunun ve çocuğunun rızkını keserek, 

kendi mesaisine halel gelmeden gecesini gündü
züne kaıtarak tahsil yapan ve ilmi nıüktesebatını 
artıran insanlara kıdem verilmiyecek, bu kasıtla 
bir davranış olur. Böyle bir kasıtlı davranışa 
Yüce Heyetinizin prim vermeyeceğimi ümit ede
rim. Temenni ederim ki, bütün Silâhlı Kuvvet
lerimiz de harp okulu mezunu olup. Yani, bir 
yüksek tahsil yapmış buna zamimeteaı bir fakülte 
veya yüksek okulu bitirmiş olanlara da verelim 
buna teşvik olsun. Ama, öbür taraftan harp .aka
demisini bitirenlere de müsaadenizle almış ol
dukları kıdemleri vermeyi kıakanmıyalım. Yüz 
senelik bir geleneği bâzı indî mütalâaların etki
sinde bulunarak yıkmayalım. Bunun -vebali he
pimiz için ağır olur, milletiımiız çeker acısını. He
pinize sevgiler, saygılar sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, geçici 18 nci 
madde üzerinde, buyurun. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, bu maddeye kadar fcanaaıtumca bir çek mad
delerde Silâhlı Kuvvetlerin gelişmesi için çok 
olumlu teklifler yaptım ve bu tekliflerimi kür
süden arkadaşlarıma izah ettim. Fakat her ne
dense bilhassa .iktidar kanadı arkadaşlarımın 
bir ikisi hariç iltifat etmediler. Bu itibarla bu
rada bunun izahına lüzum görmüyorum. Oku
nup oylansın sadece. 

BAŞKAN — Takririnizin gerekçeli olduğunu 
ifade ediyorsunuz. Bu sebeple gerekçesi ile bir
likte oylanmasını istiyorsunuz. Sayın Öztürkçine. 
Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Istanbu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, geçici 18 nci 
maddede bendenizin üç. tane önergesi vardır. Bi
rincisi (E) bendine aittir. Bu (E) bendine ait 
kısım 3 ncü satırda, kanunun 10 ncu maddesinin 
(F) fıkrasında istifade etmemiş olanlar diyor. 
Burada (F) fıkrası değil, usule uygun olarak dai
ma bunlar bend olarak geçmekteydiler. Bu itibar
la meselâ aynı kanunun (1) kısmında (B) bendi
nin üçüncü fıkrası diye bir tâbir bulunmaktadır. 
^imdi (E) de (F) nin fıkra olarak (İ) de ise 
(B) nin bend olarak ve üçüncü fıkra olarak ge
diyor kanunda. Burası bir Senato olmakla bera
ber bir ekoldür muhterem arkadaşlarım. Bir ekol
de bütün deyimlerin yerinde olması icabeder. Bu 
itibarla... _ ^ ^ J 

F i •— 



0. Senatosu B : Öİ 20 . 7 . 1367 0 : 1 

BAŞKAN — Yani Cumhuriyet Senatosunu 
ekol olarak mı kabul ediyorsunuz? Cumhuriyet 
Senatosu; Cumhuriyet Senatosudur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Cum
huriyet Senatosu aynı zamanda ilmî "bir ekoldür. 
Yani bir süzgeçtir. Bu itibarla bu süzgeçte bütün 
deyimlerin yerinde olması icabeder. Bu itibarla 
(F) fıkrası olarak değil (F) bendi olarak geçme
si icabetmektedir. Önergemin birisi budur. İkin
cisi, (G) bendine aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malûmu 
olduğu veçhile, yedek subay iken, askerlikte su
bay olarak devam etmek istiyenlerin bir kısmı, 
evvelâ muamele memuru olarak giriyorlardı. Bu 
muamele memuru olan kişilerin 6801 sayılı Ka
nunu gereğince muvazzaf subaylığa 'geçmek im
kânları mevcuttu. Şimdi burada bu gibi muvaz
zaf subaylığa geçmiş olanlar ancak bunlarla aynı 
senede liseyi bitirmiş harb okulu mezunu emsal
lerini 'geçemezler. Bu geçemez durumunun Hü
kümet tarafından aydınlatılması icabetmektedir. 
Birincisi acaba bu aynı sene liseyi bitirmiş olan
ların rütbeleri de harb okulunu bitirmiş olanların 
rütbelerinin aynı seviyesine mi gelecektir yoksa 
geçemez deyince bu rütbeye ulaşamaz demek mi
dir? Eğer aynı rütbeye ulaşacaklarsa o zaman bir 
sosyal adalet teessüs edecektir. Kanunun, madde
sinden metninden çıkmaması icabetmektedir. Di
ğer bir husus üçüncü önergemiz... 

BAŞKAN — Üç tane önergeniz yok efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Birisi 

(E) bendinin... 

BAŞKAN — Yani üç önergeniz yok bizde, 
bunu ifade etmek istedik, bunlar önergenin fıkra
larıdır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 21 nci maddesini tetkik et
tiğimiz zaman da kabul edilmiştir bu metin. Su
bay sınıfları muharip ve yardımcı sınıflar den
dikten sonra yardımcı sınıflar içinde maliye sı
nıfı da kabul etmiştir. Maliye sınıfı kabul edil
dikten sonra şu anda Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
İktisat Fakültesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
İdari İlimler Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisini bitirenlerin komptrolörlük hizmetine 
aidolarak kabul edilen metinde böyle bir sınıf 
yoktur. Olmadığına göre, bunlar ne şekilde kıy-
metlendirileeektir. Birincisi bu. 

İkincisi bir Türk subayı vazifesine lâyık ola
rak muntazam bir şekilde çalışıyor, görevini ih
mal etmiyor, diğer birisi, idareden izin almadan, 
idarenin muvafakatini almadan Türk Silâhlı Kuv
vetleri kontenjanı dışında kendi kendine üniver
siteye gidiyor ve kendi kendine üniversiteden me
zun oluyor. Buna üniversiteden mezun oldun di
ye kıdem veriliyor. Öbürü imkân bulamadığı için, 
yahut vazifesine lâyıkı ile âşık olduğu için buna 
da dürüstlüğünün mükâfatı olarak bir nevi em
sallerinden geri kalma durumu sağlanmaktadır. 
Bu da dürüst çalışanlar için uygun bir teklif de
ğildir. Verdiğimiz sivil Personel Kanununda 
böyle denilmiştir, der. Ben de şimdi Hükümetten 
sormak isterim ki, sivil Personel Kanununda ve 
3656 sayılı Kanunun hiçbir hükmünde yüksek 
tahsili bitirmiş olan bir Devlet memuru iki tane 
de, üç tane de yüksek tahsil bitirse bunun barem
deki derecesi hiçbir zaman yükselmemektedir. Bu 
da Devlet Personel Kanununun şekline, ruhuna 
aykırıdır. Bu itibarla verdiğim önergelere iltifat 
buyurulduğu takdirde sosyal adalet ve kanun de
yimi ve vazife anlayışı tahakkuk edecektir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy. 
SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bu husus hakkında Komisyondan bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Görüşmeler bitsin, biiâhara Sa
yın Koçaş. 

MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın ar
kadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu bugüne kadar gelen kanunlar içinde en 
önemli bir kanundur. Bu kanunu dörtbaşı ma
mur olarak çıkarmak hepimize düşen vicdani bir 
vazifedir. Benden evvel meslek arkadaşlarım bu 
kanunun birtakım aksak taraflarını ve adaletsiz
liğini belirttiler. Ben bunlar üzerinde durmıyaca-
ğım. Yalnız bir nokta üzerinde durmak istiyo
rum. Bu bakımdan huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

18 nci maddenin (h) fıkrası harb okulu mezu
nu olup da Silâhlı Kuvvetlerde komptrolörlük 
diyor. Bu sınıf halen mevcut değildir. Doğru
dan doğruya levazım sınıfında nıevcudolan 
arkadaşlara bunu yaptırıyorlar. Şimdi bu 
sınıfın ihidaısı ile doğrudan doğruya bunlar için 
Millî Savunma Bakanlığında teşkil edilecek bir 
çok. arkadaşlara okutmak için para verecekler. 
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Halbuki buraları arkadaşlarla beraber doğrudan 
doğruya kemdi sayileriyle çalışmış ve bugüne 
kadar hukuk, faıldiltosinden ımezun olmuş, diğer 
okullardan mezun olmuş arkadaşları neden bu 
sınıfta latihdam etmiyorlar? Onun için bu mad
de hem Anayasanın ruhuna, hem de metnine 
'aykırı vaziyettedir. Sayın komisyonun da bu
nun üzerinde durduğuna ve kıymetli sözcünün 
de bunu bile bile kabul etmediğine kaaııiim. 
Onun için bir önerge takdimi ettim, iltifat bu
yurmanızı rica eder, hepinize hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunekamait. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın senatörler, bu geçici 18 nei maddenin 
bocnptroîörlükle ilgili hususuna temas etmek 
için huzurunuaa gelmiş bulunuyorum. Benden 
evvel konuşan arkadaş] arım, herhalde konu ken
dilerine yanlış (nakledilmiş olacak, eksik bilgiy
le, konunun derinliğine pek inip, işin altında, 
yani bunlara birer sene kıdemim hangi maksatla 
verilmekte olduğunu pek izah etmediler. Ben bu 
maksatla huzurunuza geldim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, silâhlı kuv
vetlerin eskiden birkaç kalem olan ihtiyacı mal
zemesi bugün hava kuvvetlerinde bir milyonu 
geçmiş, kara ve deniz kuvvetlerimde 200 ilâ 300 
bin kalemi, haltta belki 600 bin kalemi aşmış bu
lunmaktadır. Eskiden sadece tâyinat ve yem iğ
lerine bakan kömür, yakacak işlerine bakan leva-
'zıım subayları harp okulunu bitirdikten sonra, 
harp okulunda da kısa bir tahsilden sonra mu
ayyen bu işlerle ilgilenirler ve bunu başarırlar
dı. Ama bugün buna artık .imkân yoktur. Onun 
için 1954 senesinde tahmin ederim, yanılmıyor
sam, Türk Silâhlı Kuvvetlerimde bir emir, bir 
tamim yayınlanmıştır. Bu emire göre, diğer sı
nıflardan en kabiliyetli çocuklar arasından, su
baylar arasından seçilmiştir, müracaat edilmiş-
miştir, bunlar 'sınıflarının birincisi, ikincisi, 
üçüncüsüdürler. Bunları Siyasal Bilgiler, Orta 
Doğu ve îktisait Fakültelerine gönderilmek su
retiyle bir konıptrolörlük sınıfının ihdas edil
mesi istenmiş ve bu çocuklar hakikaten kurmay 
ela.bi.lirlerdi, sağlık bakımları mükemmeldi. Ya
ni sağlık bakımından iyi olmıyanlar levazım sı
nıfına ayrılırlar, bir de o husus vardır. Şu hal
de sağlık bakımından da mükemmel olan bu 
(subaylar gitmişler, bu 'okullarda fakültelerde 
okunmak suretiyle başarı kazanmışlar ve gel-

I mislerdir. Kendilerimden evvel Hükümetin daha 
I doğrusu Silâhlı Kuvvetlerin talebeltmediği hal-
! de kendi sayii ile okuyanlar diploma aldıkları 
] için bu kıdemleri almışlardır. Fakat nedense, bu 

çocuklara verilmemiştir, bu kıdem. Hem Hükü
met istemiş, talebetmiş, bunları bir sorumluluk 
altında toplamış, götürmüş. Onun üzerine biz bu 

i (kanun ilk defa Senatoya geldiği zaman komis
yonda bir komptrolörlük, sınıfının bu sınıflar 
araşma konulması için ısrar ettik ve burada ka
bul edildi bu ve böyle gitti. Fakat mâlımı kamu-

j mum geçirdiği safhayı biliyorsunuz. Şimdi bu 
sefer Maliye sınıfı olarak gelmiş bir şey 'var. 

J Ama daha evvelce bütün verilen emirler, çıkan 
tamimler hep komptrolörlük üzerindedir. Onun 

j için bunlara bir sene kıdem tanınmıştır. Hal
buki bumdan evvel Hükümetin, daha doğrusu 
Silâhlı Kuvvetlerin İzni olmadan okuyanlar da
hi bu kıdemleri almışlar; Orta Doğu Amme Ens
titüsüne gidenler hepsi kıdemlerimi almışlardır, 
fakat nedense bu çocuklara verilmemiştir bu 
kıdem. Bu bakımdan hakkıdır bir sene, hattâ 
diğer emsallerine kendilerimden evvel okumuş 

I olup bu kıdemi almış olanlara göre bu kıdem 
azdır. Bu çocukların büyük bir kısmı Deniz Kuv
vetleri hariç hepsi eaki sınıflarına dönmüşler
dir. Muhabere ise muhabereye, .istihkâm ise is
tihkâm sınıfına dönmüşlerdir. Tesadüf ettiğim 

j Deniz Kuvvetlerinde vardır, bırakılmamıştır. 
O da Orta Doğu Teknik üniversitesi idari kıs-

I mımdan mezundur, onu gördüm. O halde bu va-
I zifoyi yapıyor. Arkadaşlar, çek lüzumlu bir iş 

için, yani Silâhlı Kuvvetlerin artık bugünkü 
I modern ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bütçesi-
I mi hertürlü ihtiyaçlarımı destek ihtiyaçlarını, 
I lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlan-
I mış bir nüve şeklinde kurulmak istenilen bu sı-
I nıf maalesef nedense Silâhlı Kuvvetler içerisin-
I de hor görülmüş ve bugün bunlar uzaklaşımış-
I lardır bu sınıftan. Ve bu gene levazımı sınıfının 
I eline kalmıştır. Bu ise kifayetsizdir, bunları ba

şaracak durumda değildir. Hakikaten bugün a.r-
I tuk Siyasel Bilgiler Fakültesinden maliyecilik 
I 'tahsil etımek lâzım, Orta Doğu Teknik Üniver-
I sitesinden, iktisat Fakültesinden mezun olmak 
I lâzımdır ve hakikaten bir idari ihtisas fakülte-
I sinden mezun olmak lâzımdır, bu işleri yürüte-
[ bilmek için bunlar artık böyle ihmal edilecek 
J konular da değildir. 
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Bu kıdem -bu maksat için 'verilmiştir. Bun

ları, Devlet bir taahhüt altına girmek suretiy
le istemiştir ve (bunlar 'da ftaliibölınuşl.ardır. Bun
lar 'sınıflarının kurmayı (olabilirlerdi, 'olama
mışlardır, çünkü üniversiteye devanı etmişler
dir, zaman da geçmiştir. Bir sene kıdem çok de
ğildir, hattâ azdır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, maruzatım kısa ve ;genel hat
lar içinde 'olacaktır. Bu geçici 18 nei madde 10 
fıkrayı ihtiva ediyor ve (güya tatbikatta /birçok 
aksaklıkları var, iîra aks akl Al arın heyeti unıu-
miyesine .bir ısümger çekecek mahiyet ıtaşımakta. 
Arkadaşlarım hukuk yapılırken, hukükda mut
lak adaleti ilâ nihaye arattırarak çaba 'göste
rilecek olursa belki ıo mutlak adalet ıbulunamı-
yacaktır, daha (büyük haksızlıklara düşülecek
tir, 'bunun misalleri eoık görülmüştür. Bütün öııı-
kuk tarihi içerisinde hukukun inkişaf 'ettirildiği 
yerlerde toplum (bunalımı vardır, bu da bir ger
çektir. Biz şimdi 'burada fhr, 18 nei maddede 
hukuku ıçok ıgeniş şekilde inkişaf ettirmek ça-
ibaşı içine düşmüşündür. Binaenaleyh bir buna
lımın içindeyiz. Birçok meseleleri halledelim 
derken (belki gelecekte çok 'daha önemli aksak
lıklara sebebiyet vereceğiz. Bu 18 nei geçici mad
de bir yamalı bohça maddesi halindedir, (birçok 
söyler yamanmak istenmiştir ve muhtemelen 
tezatlar yapılacaktır. 'Meselâ .'bir iki misal arz 
edeyim. Bir taraftan kurmaylık kıdemini kal
dırıyoruz, kurmaylık kıdemi bu amacın hüküm
leri içerisinde erken emdkliliğe sebeb olacak tır. 
diye. Diğer taraftan (burada (birçok insanlara 
kıdemler tanıyoruz, onların erken emekliliğini 
sağlamak için ibu, kanunun esprisi içinde bir te
zattır. İkinci meselâ (bunun (B) fıkrasında 29 
Mayıs 1925 ıdaıı itibaren ıo tarihle, ondan son
raki (bir kanun 5614 sayılı Kanun yürürlüğe gir
diği tarihler arasında ki, 5614 ısayılı Kanun 
1946 - 1947 lerde yürürlüğe girdi yani 20 yıllık 
bir tatbikat içerisinde üsteğmenliği üç sene
den fazla yapanlara kıdem tanıyoruz. Tatbikat 
şöyledir: Biz, kendimizi bildiğimiz senelerde üs
teğmenlik beş sene idi ve 34 lülere kadar be
nim hileıbikliğim kadarı ile 1934 nasıplı subay
lara kadar üsteğmenlik (beş isene yapıldı. 35 liler 
idört sene yaptılar ve 34 lülerle (birleştiler. 41 
liler ve ibenim sınıfıma kadar 945, dört sene yap-
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1 tılar (üsteğmenliği. Hattâ benim sınıfımın üçüıı-
I cü 'senesinde iken kanun çıkmıştı, ama bize dört 
I sene yaptırdılar. Ancak sgeçen sene bu hak ve-
I rilebildi. Yani kanunsuz bir tatbikat ancak 
I geçen sene düzeltilebildi. Ondan sonra üç sene 
I yapıldı. 'Şimdi üç sene yapan kanundan ötürü 
I 1926 'dan itibaren fazla yapılmış olan bütün 
I haklar veriliyor. Ya tesadüfen Cumhuriyet 

1923 te Ikurulmayıp ıda 1823 te kuruksaydı ve 
I '0 kanun 1826 da (çıksaydı, 1825 ile 1946 arasm-
I daki -bütün üsteğmenlik • fazlalarını iade mi 
I edecekler arkadaşlarım. (Bu nasıl anlayış? Ka-
I nun, <o zamanki (tatbikat öyle imiş, (beş sene 
I yapılmış, sonra ıgelen tatbikat 'dört sene yapıl-
I mış, sonra gelen tatbikat üç 'sene yapılmış. Bu 

budur. Mutlak adalet aranamaz. Orduda 1928 lı 
i subay yok arkadaşlarım, bir kişiden başka. On-
I dan sonra hunim ıbir fıkrasında, işte efendim 
I bunlar terlilere bilmem terfihlere tesir etmez. 
I Peki ne tesir eder? Erken emekliliği mi getire-
J ceğiz? Nasıplar düzeltileeekmiş falan. Düzel-
I meşin. Zaten burada yeterlik grupları geitiriyo-
I ruz. Her rütbe terfilerinde nasıp ıdüzenlemeleri 
I yapılıyor, yeterlik -gruplarına igöre yeniden ayı

rımlar yapıyoruz,'düzeltmeler yapıyoruz. Nasıp-
ları eskiden olduğu gibi Harhiyeden alman 

I nasıpları ilânihaye devam etmiyor, yeniliktir 
J ûu kanunda. Biz şimdi :bununda ruhunu bozu

yoruz. Demek ki, kanunun getirmekte olduğu 
j hükümlere bir (hayli a'ksi şeyler ortaya .ko,yu-
j yo ruz. 

j Arkadaşlarım sözlerimi toparlarken tekrar 
I ifade ediyorum. Hukukun inkişaf ettirildiği yer-
} lerde toplum bunalımı vardır, bunun ıbir tesei-
I İldir. Demek ki, bir bunalım (görüyoruz, bunun 
j içerisinde bu olacaktır. Soma, hukukun en in

kişaf ettiği bir memleket idi. Ama Boma Hu
kuku öyle inkişaf etmişti ki, Eorunı meydanın
da romalı vatandaşlar hukuk tartışmaları ya
parken, .dörtte biri hukukçu idi. Ama o sıralar
da Hun orduları roma kapılarını çalıyordu. 
Mâruzâtım (bundan ibarettir. 'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Sayın Uçagök tarafından veri
len bir takrir vardır, maddeyle alâkalı, okutu
yorum. 

Başkanlığa 

Geçici 18 ne l maddenin (a) bendi sonuna 
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aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Gavsi Uçaıgök 

Yurt içinde ve dışında mühendislik tahsili 
yapan ve halen orduda mühendis »olarak 'çalışan 
ve 4273 sayılı Kanuna 'göre mühendis kıdemi al-
mıyanlardan Y. 'Mühendislere 3, mühendislere 2 
sene kıdem verilir. 

BAŞKAN — Gavsi Uçagök. 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, nıasıp düzeltme
lerini nazarı itibara alan bu imaddenin •görüşül
mesi sırasında öteden beri devaım edegelen bir 
haksızlığın tashihi bakımından bir takrir sun
muş bulunimaktayim. Bu imaddenin (A) bendi 
hariçte yüksek mühendis ve mühendislik tah
sili yapmış olanların nasıplarını yürütüyor ve 
bîr kıdem veriyor. Fakat memleket içinde yük
sek mühendis ve mühendislik tahsili yapcmş 
olanlara hiçbir hak tanımıyor. Halbuki 4273 
sayılı Kanunun 16 ncı 'maddesinin (A) (bendi
nin 2 nci fıkrası, «halen orduda mevcudohıp mü
hendis subaylılk vasfını haiz bulunanlara aidol-
duğu makamlarca tasrih edilenle're de yukarıda 
yazılı haklardan faydalanırlar» denmesine rağ
men bu bir tatbikat görmemiştir. Bunun şu 
mahzuru oluyor: Yıllarca orduda mühendislik, 
yüksek mühendislik yapmış olan arkadaşlar kı
dem alaımıyacaklar, fakat dış memleketlerde 
yüksek mühendislik yapanlar evvelâ tezini ver
dikten sonra bir sene kıdem almak suretiyle 
tecrübeli mühendislerin üstüne çıkıyorlar ve bir 
dengesizlik vükubuluyor. Bu takririme iltifat 
etmenizi rica ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Geçici 18 nci .madde üzerinde 
görüşmeler bitmiştir, takrirleri tekrar okutup 
Komisyon ve Hükümetin (mütalâasını aldıktan 
sonra oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının geçidi madde 18. (h) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Bursa 
Saffet TTral 

h) Harb okullarından mezun olup da ayrıca 
bir yüksek okul veya fakülte (bitiren ve halen 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli olan subaylara bu 
'kanunim ne'şıi tarihinden itibaren bir yıl için
de müracaat ettikleri takdirde bir yıl kıdem 
verilir. 

SAFFET URAL (Bursa) — itibaren kelime-
isinin eklenmesini istirham ediyorum, «Tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — «Talihlinden itibaren.» Ko
misyon ve Hükümet katılıyorlar mı takrire 
ef end im f 

HÜKÜMET ADINA MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANLIĞI KANUNLAR DAİRESİ BAŞKA
NI AHMET KERSE — Katılmıyoruz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ISMAÎL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takririn dikkate alınması hususunu 
•oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul et'mliyenler... Kalbul edlilmemiştir, efendimi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici 18 nci maddenin (h) fıkrasının son 

satırında «subaylara bir yıl kıdem verilir» 
kısmının «subaylarla üniversitenin bir fakülte
sin! 'bitirdikten sonra 'başka bir fakülteden me
zun olan ve halen de son im ezim olduğu fakül
tenin öğrettiği bilim dalında istihdam edilen 
subaylara bir yıl kıdem verilir» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyoruım. Kabul ledenler... Kabul 
et-miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 18 nci madde: 
•e) bendinin; 10 neu maddesi (g) fıkrasının 

(g)bendi olarak değiştirilmesini saygı ile arz 
ederimi. 

istanbul 
Rifat Öztürkçitıe 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 
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Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Askerî Personel 

Kamımı geçici 18 nci madde (h) fıkrasının' aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Mansur Ulusoy 

Geçici ,'m'adde : 
Sulbay veya askerî mamur iken üniversate-

İerin 'muhtelif fakültelerinden, yahut yüksek 
okullardan bir veya birkaçım bitirip, halen 
orduda foıılunanların nasıpları bir yıl önceki 
30 Ağustos tarihine götürülür. 

Bu nasıp düzeltilmesi sebebiyle maaş farkı 
ödenmez. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn 'dikkate alı-nıması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nim birin
ci önergesi tekrar okundu) 

RİFAT Ö2TÜRKÇİNE (İstanîhul) — (G) 
ve (H) .ayrı ayrı oylansın. 

BAŞKAN — 1 nci fıkraya komisyon ve Hü
kümet katılıyor mu efendim * 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI AHMET KERSE — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor, oylarınıza arz e diyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İki oya karşılık çoğunlukla 
reddedilmiştir. İkinci bendi oylarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Bir oya Ikarşı çoğunlukla reddedil
miştir. 

(Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'ün önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon Sayın 
Uçagök'ün takririne katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI AHMET KERES — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Taikririn dikkate alınması hususunu oy

larınıza arz ediyorum. Kabul 'edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hafb okullarını eski statülerine 'göre bitirecek. 
olan subaylarla, bunların emsali fakülte ve 
yüksek okulu (bitirecek subaylar hakikında uy

gulanacak işlem 
Geçici madde 19. — Bu 'kanunun yürürlüğe 

girdiği tarih ile Harb Okulları Kanununun 
yürürlüğe gireceği tarihler arasında, harb okul
larını eski statüleri uyarınca biıtireceik olan su
baylarla, bunların emsali fakülte veya yüksek 
okul mezunu subayların subaylığa nasıp, asteğ
menlik, teğmenlik ve üsteğmenlik bekleme sü
rerleri hakkında 4273 sayılı Kanun ile ek ve de
ğişikliklerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul 'edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kıta ve sicil yerleri 
Geçici madde 20. — 30 Ağustos 1006 tari

hinden bu kanunun terfie ait hükümlerinin fi
ilen yürürlüğe gireceği tarihe Ikadar terfi için 
gerekli olmak, üzere general - amiral ve subay
lar için kıta ve sicil yeri sayılacak; kadro gö
revleri Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alın
mak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca tes-
•bit olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Halen lojmanlarda oturanlaırın oturma süresinin 
başlangıcı 

Geçici madde 21. — Bu kanunun yayınlan
dığı tarihte lojmanlarda oturanların devamlı 
olarak dört yıllık oturma süresinin başlangıcı, 
fiilen lojmanı işgal ettikleri tarihtir. Bu ka
nunun yayınladığı tarihte, lojmanlarda otur
makta olanlardan, lojmanı fiilen işgal ettikleri 
tarihe göre dört yıllılk oturma süresini; kanu
nun yayınlandığı tarihte veya daha önce ta
mamlanmış olanlarla, ilerideki tarihlerde ta-
mamlıyacaık 'olanlar hakkında da 186 nci mad
dedeki lojmandan çılana ve çıkarılma hü
kümleri uygualnır. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır. 
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KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Geri alı

yorum. 
•BAŞKAN — ıSayın Kaplan takririni geri 

•almıştır. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
«edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yükümlülük bakımından !6077 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanacak subaylar 

Geçici 'madde 22. — Bu 'kanunun 113 ncü 
maddesi uyarınca 'öğrenim, kurs ve staj yap
maları sebebiyle; kendilerine yükümlülük uy
gulanması gereken subaylardan, halen bu yü
kümlülüğü -gerektiren öğrenim, kurs ve stajları
nı bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, kursu ve Stajlara 
•haşlamış olanların yükümlülükleri hakkında 
'6077 sayılı Subay ve Askerî 'memurların mecbu
ri hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul 'edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Halen astsubay olanların yükümlülükleri 
'Geçici ımadde 03. — Bu kanunun yürürlüğe 

(girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli -astsubayların yükülüklükleri hakkında 
5802 sayılı Astsubay Kanununun 24 ncü mad
desi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul 'edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici -madde 24. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte asteğmen rütbesinde bulu
nan yedeksubaylarm asteğmenlik bökleme sü
resi altı aydır. 

BAŞKAN — Maddede bir baslık yok. Bun
dan evvelki başlığa ait değil mi .efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI AHMET KERSE — 
Evet, efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza -arz edi
yorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 25 komisyonumuzda çıkarıl
mıştır. Bu sebeple 25 nci .madde üzerinde -bir 
takrir vardır, çıkarılmış bulunan madde ile 11-
'gili. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden dolayı ta

sarıya Millet Meclisi Genel Kurulu tarafı-n-
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I dan ilâve edilmiş (bulunan geçici 25 nci mad
denin tasarıdan çıkarılması 'hakkındaki Geçici 
Komisyon mütalâasının -reddi ile bu maddenin 
Millet Meclisi tarafından kabul 'edilen şeklinin 

I 'benimsenmesini arz ve teklif ederiz. 
I Tekirdağ Maraş 

Cemal Tarlan Cenap Aksu 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun aleyhinde efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Beyefen

di önce ben takririmi izah 'edeyim ondan son
ra. 

BAŞKAN — Çok muvafık efendim tatbika
tımıza uygun buyurun Sayın Tarlan. Zübu--

I lümüz söz istememenizden ötürü omuştur. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Şifahen 

-arz edeceğim -diye takririme yazmıştım. 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım 

I -bir kısım subaylarımızın kıdem durumlariyle 
ilgili olup Millet Meclisi Komisyonunca ve Go-
nel Kurulunca kabul edilip... 

BAŞKAN — Efendim takrir kabul edilirse 
Millet Meclisinin maddesini okutacağım. Biz 
asıl şimdi komisyonumuzun metnidir. Bu tak
rir (okunup kabul buyuru! duğu takrirde Mil
let Meclisi maddesini okutup (müzakere açaca-

f ğıım. Şimdi bir madde ilâvesi istenmektedir. 

! CEMAL TARLAN (Devamla) — Millet Mec-
j 11si Genel Kurulunca kabul edilen muvakkat 

25 nci madde bizim Senato Geçici Komisyonu 
tarafından tasarıdan çıkarılmış bulunmaktadır. 

j Bendeniz bu mevzuda izahat vermek üzere yük
sek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 28 . 5 . 1960 ta
rihli bir kararla subay ve askerî memurlarrmı-

| zın haiz bulundukları rütbe nasıpları bir yıl 
| evvelki 30 Ağustos tarihine alınmış bulunmakta-
I dır. Bu tatbikat sırasında 30 Ağustos tarihli 

rütbe nasıpları terfi bakımından bu tarihe uy-
j mıyan bir kısım subaylarımız ve meselâ bu ta

rihten 10 ay evvel terfi etmiş bulunan bir kısım 
I subaylarımız bu tashihten ancak iki aylık bir ka-
) zanç sağlamakta bulunmaktadırlar. Şimdi, bu 
j vaziyet bir kısım subaylarımızın iki aylık kıdem 
! almış olması ve 30 Ağustosta terfi edenler ise bir 

yıl terfi kazanmış gibi bir vaziyet husule getir-
| mektedir. Ve bunların miktarı da, bize verilen 
I rakamlar eğer doğru ise, yüzde 8 -10 nisbetinde 
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bulunmaktadır. Şimdi genel teamül olarak ter
filerde 6 ay ve daha az kıdeme sahibolanlar dai
ma lehe hesabedilegelmiştir. Şimdi, altı ay ve 
daha fazla kıdemi bulunanlar için iki ay değil, 
bir senenin kâmil olarak bu subaylar haMonda 
da tatbik edilmesi bunları daha ziyade karardan 
istifade ettirmiş olacaktır. Esasen 18 nci madde
yi biraz evvel kabul etmiş bulunuyoruz. Bu ara
da birtakım tashihler yapılmış bulunmaktadır. 
Şimdi diyoruz ki; eğer bu terfi sırasında bu su
baylar hakkında, askerî memurlar hakkında bu 
bir yıllık kıdemi kabul edersek o zaman karışık
lık husule gelecek ve bu karışıldık bütün muame
leyi belki de durduracaktır, denmektedir. Halbuki 
bu 18 nci maddede de yine bu kabil tashihler 
yapılmakta bulunduğuna göre ve esasen bunun 
da bu 18 nci madde içine girmesi bir hakkın 
teslimi bakımından zaruri olduğuna göre, Mil
let Meclisindeki bu muvakkat madde ile işin hal
ledilmiş olması hakikaten bir haksızlığı ortadan 
kaldırmış bulunmaktadır. Binaenaleyh demin arz 
ettiğim sebepler ile Geçici Komisyon tarafın
dan tasarıdan, metinden çıkarılmış bulunan 
25 nci maddenin yine tasarıya ithal edilmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Eğer Yüksek Heye
tiniz bunu kabul ederse bir haksızlık önlenmiş ola
caktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Kaplan, takririn aleyhine. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; bu şimdi teklif edilen 
madde, 18 nci maddede çeşitli yollarla nasıp 
tashihini getiren maddeyle aynı değildir, Sayın 
T arlan'a iştirak etmiyorum. Tamamen birbirin
den ayrı maddelerdir. Benzer gibi gözükür ama 
işin içine girildiğinde ayrıdır. Bu madde şöyle 
tatbik edilir. Alman kararla 28 Mayıs 1960 da 
alınan kararla bir yıl geriye gitmiştir nasıplar. 
30 Ağustosta terfih etmiş bir kısım insanlar 
tasavvur edin, ondan 3 - 4 ay sonda terfi etmiş 
insanlar tasavvur edin. Onların 30 Ağustosa 
gelmiş, 30 Ağustosta terfi edenlerin de bir ev
velkine gitmiş, şimdi deniyor ki; burada o 30 
Ağustostan sonra terfi etmiş olanların 30 Ağus
tosa gelmesi az oldu, bunları bir daha geriye gö
türün. O madde o 18 nci maddede kabul ettik
leriniz hep eşitlik kuruyordu. Yani prensibi 
doğrudur. Allah kolaylık versin tatbikatta idare
ye; ona bir şey diyemiyeceğim, ama 18 nci mad

denin bir izah tarafı vardır. 25 nci maddenin 
tamamen karakteri değişiktir, sınıfları birleşti
recek, plânlamayı alt üst edecek, hep feryade-
dilen ve gerekçe olarak kullanılan erken terfi-
lerden dolayı erken emekli meselesini elimizle 
dürtecek, şiddetlendirecek ve bozacak bir madde
dir. Ben şimdi Sayın Bakandan soruyorum, lüt
fen, yanlarında bu işler ile vazifeli en mesul me
sai arkadaşlarından birisi de oturuyorlar, bu 
madde kabul edildiği zaman personel plânlama
sı bakımından ordunun durumu ne olacaktır? 
Kaç sınıftır? Lüzum var mıdır? Personel plân
lamasının yapıldığı şu zamanda terfiler bakımın
dan ne getirecek, kıta yerleri bakımından ne ge
tirecek, kıtasını yarım bırakanlar bakımından 
ne getirecektir? Bütün bunları en yetkili siyasi 
uzuv Sayın Bakan buradalar, bu işle de en yet
kili mesai arkadaşları buradalar. Bu maddeyi 
gayet açıklıkla lütfen izah etsinler ve Senato du
rumu bilsin. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Karaman söz istediniz ama 

veremem. Çünkü madde yok ortada daha. Tak
ririn lehinde konuşuldu, aleyhinde konuşuldu. 
Takririn kabulünü oyladıktan sonra Mecliste ka
bul edilmiş olan 25 nci madde kabul edilirse bu 
takdirde bir görüşme açılacaktır. Komisyon tak
rire katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Efendim, bizim 
raporumuzda bunun esbabı mucibesini ifade et
tik. Karar Heyeti LTmumiyenindir. 

BAŞKAN — Genel Kurulun takdirine bıra-
'kı yoksunuz. 

HÜkünTOt katılmıyor ımu of emdim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLü (Adama) — Gcıneıl Kurulun takdi
rine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve Komis
yon, Millet Mcclisıi'niıı 25 nci imadde olarak ka
bul ettiği hususun kabulünü Genel Kurulun 
takdirine bırakmakladırlar. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) —'Sayın Baş
kam; acaba usule aykırı mı oluyor? Ben. !bâzı 
şeyhler sordum. Bütün Plânlamanın allt üst ola
cağı ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Evvelâ kabul edilsin, kabul 
Gidildikten sonra daima reddi ımüm'k'ürMlür Ta'k-
riri yüksek oylarınıza ısumuyoruim. Kabul eden
ler... Etmıiy enler... Kalbul edilmıeımişltir efendim. 

— 277 — 
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Geçici madde 25. — Bu karanınım 14 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 ta
rihine kadar otuz yaşını dol'daırtaaırmş aynı iri
likteki astsubaylar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Kaplam tarafımdan ve
rilmiş bir takrir vardır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Sayım Kaplam tdkririni geri al
mıştır. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyemler... Kabul ediılmiiştir. 'Mad
de açılk oylarımıza arz eldilec ektir. 

Sayın AnbiTrum'un bir takriri vaı*drr. Ge-
çiîci 26 nci 'nı>aıdde iolarak 'bir geçici ımadde^ i ı 
ilâvesi hakkındadır. Takriri (o!kutuyoıu!m. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ededeğiım sebeplerden ötürü 

Türik SilâtoHı Kuvvetleri Personel ikanum tapa
lısı 195 nci maddesi ile iligilii yemi bir geçicu 
ımiadJde ilâve «dılmietsimi .arz ve '.tıeikllif 'eylerim. 

İstanlbul 
'Telkin Arrbuırun 

Yeni geçÜlei madde (26) 
Geçici maldde : 1923 Cumhuriyet fâmmdan 

bu yana 'emekli olan sulbay ve astsubaylarla 
(yüz kızartıcı suçlu ve mahkûmlar hariç). 'bun
lardan ölmüş olanların kanuni nıiraJsçvlarma. 
Türk Silâhlı Kuvvetie.rinde ıgeçmiş gereikli hiz-
metlerine şükran hâtırası olarak birer üstün hiz
met 'madalyası verilir. 

BAŞKAN — Takririnizi izah etmek üzere 
buyurunuz 'Sayın Arıburun. 

TEKİN APTBURÎTN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; muzıurunu"u 
'bir defa daha işgal ettiğim için özür dilerim. 
Fakat belideniz içim ehemmiyet-II elan bir hu
susu bir defa daha 'tebarüz ettiırTieik istiyorum. 
Bu madde idin sözüme başlarken, iki tan? mi
sal •olaı'k hâtıramı arz edeceğim. 

1937 de B'erî'kıVle 'hava ataşesi idim, 'büyük 
aneraısiimlerde daima 'meveudo'lam bâzı 'büyük 
rütibeli Alman generalleri vardı, bun'lardan 'bil
hassa Fellt Mareşal Yon Makenisen bir de Orge
neral Yon Zefctki Türkiye'de de hizmet etmiş bir 
zattır. Bunlar başka türlü üniformalarla gelir
lerdi ve büyük rütbelilerin, Harbiye Nazırı veya 
Hitler veya Göring geldiği zaman bu zevatı sağ 
tarafına alır, sol tarafına o zamanın Erkânı Har-
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İ biye Reisi veya o esnada büyük rütbeli zatı kim
se onu alırdı daima. Bu zevat emekli idiler Fa-

! kat emeldi olan bu "yüksek rütbeli subavlar z'aman-
[ larma ait üniformalariyle bütün merasimlere ve 
i bu gibi toplantlara iştirak ederlerdi, davet edi

lirlerdi ve en yüksek şeref mevkiini de verirler
di. O zaman sormuştum, başka da görmemiştim 

i başka misalini, dediler ki biz bunlarla, Alman 
Milleti de bunlarla iftihar eder. Elbette şeref 
mevkiini alacaklardır. 

Sayın Arkadaşlarımı fiilen, yine bir hatıra
mı arz edeyim. 

1 nci Ciham Harbinde ve İstiklâl Harbinde kıta
ları ile memlekete büyük şeref ve zafer kazan
dırmış olan ve en yüksek rütbeye çıkmış olan 
birkaç zevat vardı, bunlardan bir kısmı politik 
sebeplerden dolayı ansızın emekliye ayrıldılar; 

tarihleri sizler bilirsiniz. Seııder sonra bendeniz 
genç bir subay olarak Erenköy'de dolaşırken, bir 
yer arıyordum, bir ziyaret için, bir köşke gir
dim, burası dediler. Bir paşa köşkü arıyordum, 
bir de baktım bu zâtı gördüm. Ben resimlerinden 
tanırdım, bir muarefem yoktu, bahçede meşgul 
oluyordu. Beni böyle üniformalı görünce çok mü
tehassis oldu, hoş geldin, sefa geldin. Beni bir 
güzel karşılayıştan sonra ben utandım, kendisini 
ziyarete geldim demeğe; artık sustum. O vaziyet
te hiraz gitti, ayrılırken izin istedim. Dedi ki, se
nelerdir kapımı ilk defa üniformalı bir asker ar
kadaşım çaldığı için. bana ne kadar çok bahti
yarlık verdin genç subay, bilemezsin dedi. 

Sayın arkadaşlarım, bir milletin emeklilerine 
i komutanlarına, subaylarına vermiş olduğu itibar, 

büyük askerliği ile tarihlerine altın sahifeler yaz
dırmış olan diğer bir milletin askerlerine karşı, 
emeklilerine karsı göstermiş olduğu ihmal. . 

I 
İ İşte sayın arkadaşlarım; o gün bugündür h-e-
I nim aklımda daima bir şey vardır; herkes eroek-
j li olacak, bu genç arkadaşlarımız da emekli o!a-
\ cak, emekli olduktan sonra kapılarımı hemen he-
i men yakın dostlarından başka kimse açmaz. Şe

ref misafirliği vazifesi, vaziyeti hemen hemen 
aşağı yukarı çok nadir hallerde olabilir. 

Sayın arkadaşlarım, harb her zammıı gelebi
lir. Bu millet, asker bir millettir. 'Bunları gözet-

j meliyiz. Psikolojik durumlariyle alâkadar olma
lıyız. Gençlerimize eserler bırakmalıyız. Onları 

j aynı yolda götürebilecek, devam ettirebilecek yol-
! 1ar açmalıyız. Misaller vermeliyiz, kadirşinaslık 
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misalleridir, bunlar. İşte onun için bu fiikranın 
geçici bir madde olarak ilâvesini teklif ediyorum. 
Bu bir misal teşkil edecektir. Bu milletin, Büyük 
Millet Meclisinin, bu Senatonun ordusuna, emek
lilerine karşı kadirşinaslığını gösterecektir. 

Sayın arkadaşlarım, madde malûm, emekli
lere ve onların şerefle, şanla suçsuz her hangi bir 
sakıncası;; hizmet etmiş olan insanlarına bir üstün 
hizmet madalyası verilirse, bu bütün ailelerinde 
zannediyorum, hakikaten Türk Ordusunda, şe
ref misâli olarak daima taşınacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşmak is-

tiyen, yok. 
Takriri bir daha okutacağım efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, sayın Tekin Arıburun, üs
tün hizmet madalyasiyle ilgili maddede de aynı 
konuşmayı yapmışlardı. O zaman da biz üstün 
hizmetin şartlarının, vasıflarının kanunla tesbit 
edildiğini, üstün hizmet madalyasının ancak o 
görevlerde başarı göstermiş kimselere verilebile
ceğini ifade etmiş ve umumi heyetçe takrirleri 
reddedilmişti. Şimdi, sayın arkadaşımız gene or
dudan ayrılan her emekli göğsünde üstün hkmot 
madalyası taşısın arzusu içerisinde bir muvak
kat madde ile böyle bir madalya verilmesini ifa
de etmektedir. Bir madalyaya hak kazanmanın 
şartlan kanunla tesbit edilmiştir. O şartları ih
raz etmeden, bunları yapmadan herkesin yaka
sına bir madalya takarsak bu madalyanın kıy
meti ne olur onu anlıyamıyorum. Bunda İsrar et
menin faydasına kaani değilim. Takdir Yüce So
nat onundur. 

BAŞKAN — Takrirde yazılı geçici 26 ncı 
maddenin kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

1. Orta - Doğu Âmme Enstitüsünü bitiren
lere kıdem verilmiyeceği 

Madde 205. — 7163 sayılı Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme idaresi enstitüsü Teşkilât Kanunu

nun 15 nci maddesi gereğince enstitüde öğrenim 
yapan asker kişilere kıdem verilmez. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Yönetımelilklıerin yürürlüğü 
Madde 206. — Bu kanunda aidi geçen yönet

melikler kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 
en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I I I - Uzman jandarmalarla, uzman çavuşlar 
hakkında uygulanacak malî hükümler 

Madde 207. — 3 Mart 1954 gün ve 6320 sa
yılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi uz
man çavuşlarla, 24 Haziran 1965 gün ve 635 sa
yılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzanan 
jandarımalaıriın aylıkları, mahrumiyet yeri öde
neği, aile yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, 

~ doğum yardım ödeneği ve emeklilik halikı olan
ların emeklilik ikramiyeleri bu kanunda yazılı 
esaslara göre ödenir. Bunların gösterge rakam
ları ile kademeleri ek 5 sayılı çizelgede gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi çizelgesi ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kaıbul edilmiştir. 

IV - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 208. — Aşağıda yazılı kanunlar ve 

bunların ek ve dcğişiklMeri ile diğer kanun
ların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmışltır. 

a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, 
bahriye jandarma zâlbitan ve memurini hakkın
daki Kamunun 6 ncı maddesi, 

Ib) 9 Temmuz 1927 gün ve 1076 sayılı ihti
yat zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun ek ve değişikliklerinin bu kanuna ay
kırı hükümleri, 

c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Ma
aş Kanununun ek ve değişikliklerinin, bu ka
nuna aykırı hükümleri, 

d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Or
du ve Jandarma kadroları haricindeki hidematı 
Devlette müstahdem orduya mensup muvazzaf 
•'âlbit ve muvazzaf askerî memurları, hakkındaki 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
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e) 18 Mart 1929 güm ve 1455 sayılı Askerî 
Mamurlar hakkındaki kaimim ile ek ve değişiklik
leri, 

f) 1 Haziran 1929 gün 1493 sayılı Ordu İk
ramiyesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askerî 
İzin. Kamunu ile eik ve değişiklikleri, 

•lı) 26 Ekim 1934 güm ve 2590 sayılı efendi, 
'bey, paşa gibi unvanların kaldırıldığına dair 
Kanunıun bu kamuna aykırı bükümleri, 

i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Su
baylar Heyetime mahsus Terfi Kanunu ile ek 
ve değişiklikleri, 

j) 21 Şubait 1947 gün ve 5027 sayılı Temsil 
ö/deneği Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu 
foanuma aykırı bükümleri, v 

k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Ast-
subav Kanunu ile ek ve değişiklikleri (birinci 
maddesi hariç), 

1) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay 
>̂e ArPre î̂ Memurların mecburi hizmetleri ve is

tifaları hakkında Kanun ile etk ve değişiklikleri, 
m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Jet 

Tayvareeiliği Ucus Hl^etl-eri Tazminatı Kamu
nu ile ek ve değişiklikleri, 

in) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı As
kerî memurların subavlığa nakilleri hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

o"ı 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Ordu 
mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki 
Kamun, 

ö) 8 Haziran 1959 «ün ve 7333 sayılı, 7 
Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 40 ncı maddesine bir (f) 
f&rası eklenmesine dair Kamum, 

p) 29 Aralık 1960 güm ve 190 sayılı Millî 
S'Pıvunmıa Bakanlığıma mahsus lojmanların ba
kım, onarım, idame ve muhafazalarına dair Ka
nunun 3 mcü maddesi, 

r) 4 Ocak 1961 gün ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İçhivmeit Kanununun 3 ncü 
maddesinin (b) fıkrası 2 nci bendimin bu Kanu
na aykırı hükümleri, 

' s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 4, 5, 6, 
7, 8, 12, 13, 15 ve 37 nci maddelerinin bu Kamu
ma aykırı hükümleri, 

ş) 9 Temmuz 1968 gün ve 266 sayılı Kanun
la değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve 5434 sa-
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yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 
84 ncü maddesi. 

BAŞKAN —• Oylarınıza arz ediyorum Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Uygulama ve yürürlük maddeleri kalmıştır. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Efendim, tasarının 
21, 31, 33, 121, 172 nci maddeleri Komisyonumuz
da di:1. 

BAŞKAN — Basılı olarak getirebilecek m'si
niz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Yeni bir mefn re-
':'r ldiği takdirde basılı olarak getireceğiz. 

BAŞKAN — Yani tadilen getirdiğiniz takdir
de bastıracaksınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Evet, 
BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar,, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısının, Komis
yonda olan maddelerinden 'başka 209 ve 210 ncu 
yani yürürlük maddeleri kalmıştır. Ancak 
209 ncu madde üzerinde de iki tadil teklifi var
dır. Bunların Komisyondan 'gelecek maddelerle 
birlikte görüşülmesi uygun olacaktır. Bu sebeple 
gündemdeki maddelere geçiyoruz. 

2. — 6231 sayıh Köy Enstitüleri ile İli:öğret
men Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine der'r ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bilice ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu 1/753) (S. 
Sayısı: 980) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde Millî Eğit'm Ba
kanlığı ile ilgili bir kanun vardır. 

Komisyon? Burada, Sayın Erdoğan Adalı bu
rada. 

Hükümet de buradalar. 
Öncelikle görüşülmesi hakkında bir takrir var, 

tasarı esasen gündemimizdedir, öncelikğe ihtiyaç 
yoktur. 

(1) 980 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
d-adır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan (980) 
Sıra sayılı kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Osman Gümüşoğlu 

Kanunun ismi : 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı. 

BAŞKAN — Sırada olduğu cihetle Öncelik 
kararı ittihazına lüzum yoktur. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. 

Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Buyurun Sayın Atmaca, siz biraz geride oldu

ğunuz için göremedim, özür dilerim Sayın Atma
ca, buyurun efendim. 

. HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 6234 sayılı Kanu
nun ikinci maddesinde ilköğretmen okullarında 
öğrenim süresinin ilkokul mezunları için 6, orta
okul mezunları için 3 yıl olduğu ifade edilmekte
dir. Hükümet tasarısında ve Senatonun Plân Ko
misyonunda enaz 6 yıl, enaz 3 yıl İbaresi eklenmek 
suretiyle ilköğretmen okullarının öğrenim süresi
nin tesbitini Millî Eğitim Bakanlığına vermekte
dir. Bu takdirde, bundan evvel örnekleri görül
düğü gibi 'bir Bakan öğretim süresini uzatacak, 
gelecek diğer bir Bakan azaltacak ve böylece za
man zaman bu okulların öğrenim süresinde de
ğişiklikler olacaktır. Millî Eğitim Kom syonu 
uzun tartışmalardan sonra bir ihtisas komisyonu 
olarak bu süreyi enaz 7 yıl olarak kabul etmiş ve 
Millet Meclisinin kabul ettiği süreye uygun bir 
rüşe varmıştır. Senato Plân Komisyonu bu gö
rüşe katılmamış. Gerekçe olarak da inandırıc.1 

gerçekçi bir görüş getirmemiştir. Plân Komisyo
nu en az 6 yıl öğrenim süresi kabul etmekle bu
günkü öğrenim süresini yeterli görmemektedir. 

Okul içinde ve dışında çok esaslı eğitim gö
revleri beklediğimiz öğretmenlerimizin Türkiye'
nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ihti

yaçlarına cevap verecek ve millî kalkınmayı hız
la gerçekleştirecek şekilde yetiştirilmeleri kaçınıl
maz bir zarurettir. Öğretmen okulları yüz yılı 
aşkın bir tecrübe ve sınavdan geçerek bugünkü 
olgunluğuna ulaşmıştır. Hızla gelişen çağımızın 
şartları, Eflâtun'un dediği gibi Tanrı mesleki 
olan öğretraenliğin daima zihniyet, bünye deği
şikliği yaparak toplumumuzun millî kalkınmasına 
öncülük yapacak güce ulaştırılmasını gerektir
mektedir. 

Öğretmenlik sadece moral değerleri koruyan, 
birikmiş kültürü nesilden nesile aktaran birer sta
tik meslek olmaktan artık çıkmıştır. Öğretmen 
okulları, yeni ve müreffeh Türkiye'nin yaratılma
sının öncüleri ve akıncılarıdır. Bunun için öğret
men yetiştiren okullarımıza millî eğitim amaçla
rımızın noksansız geliştirilmesini sağlıyacak dina
mizmi vermek lüzumu vardır. Öğretmenliğin mil
letlerin hayatında müstesna bir değeri olduğunu 
kabul buyurusunuz. 

Öğretmenlik çocuklara «Altan ata ot at» cüm
lesini öğretmek anlamının çok ilerisinde anlam 
taşıyan geniş bir mesafe almıştır. 

Hükümet tasarısının gerekçesinde de hu görüş 
benimsenmiştir. Gerekçenin bir bölümünde: 

«İlköğretmen okulu mezunları uzun yıllar köy 
ve küçük kasabalarda çalıştıklarından farklı, çok 
yönlü ve yüklü bir programla yetiştirilmektedir
ler. Köyde öğretmenlik yalnız köy çocuklarının 
ilkokul programına göre yetiştirilmesinden ibaret 
değildir. Köyde öğretmen, uygarlığın köye gö
türülmesinde birinci derecede görevi olan, köyün 
sosyal ve ekonomik gelişmesinde liderlik etmek 
durumunda bulunan tek aydın olması gerekir. 
Hizmetin bu özelliği ilkokul öğretmeninin bir yan
dan böyle yararlı, pratik maharetlerle teçhiz edil
mesini, öbür yandan da en az lise seviyesinde bir 
kültür ve mesleki bilgiye sahibolm asını gerektir
mektedir. 

Tecrübeler göstermiştir ki; 3 - 6 yıllık süre 
ilkokul öğretmenine istenen formasyonu vermeye 
kâfi gelmemektedir. Bu itibarla, ilköğretmen okul
larının öğrenim süresinin şimdilik birer yıl artı
rılması zorunlu görülmüştür, şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Öğrenim süresinin uzatılması kadar, hattâ da
ha ağırlık taşıyan husus, ilköğretmen okullarında 
uygulanacak sistem, eğitim anlayışı ve müfredat 
programlarıdır. Zaman faktörü yanında zama-
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nın değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Geri kalmış toplumların, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanlarda süratle kalkınması için eğiti
me özel bir önem verilmesi fikri benimsenmiştir. 
Eğitim sistemlerini, eğitim anlayışını kalkınma 
yörüngesine oturtmadıkça kalkınma yapılamaz. 
Kalkınmaya en uygun ortam eğitim yolu ile yara
tılabilir. 

1962 yılında 500 den fazla seçkin eğitimciyi 
bir araya getiren 7 nei iMllî Eğtim Şûrası, eğiti
min temel ilkelerini yurt gerçeklerine uygun bir 
şekilde tesbit etmiştir. Bu amaç ve ilkeleri ger
çekleştirecek öğretmenlerin yetiştirilmesini de ön
görmüştür. Aradan 5 yıl geçtiği halde eğitimin te
mel unsuru olan, öğretmen yetiştirme işi ele alı
namamıştır. Bugün yüksek huzurlarınızda bulu
nan bu kanun tasarısı istediğimiz vatandaş tipi
ni yetiştirecek, cansız ruhlara can verecek öğ
retmenin yetişme ortamını yaratacak bir kanun 
olacaktır. 7 nci Millî Eğitim Şûrası öğretmenin 
yetiştirmesini istediği vatandaş tipini şöylece özet
lemiştir : 

Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunu 
bilecek ve ona değer verecektir. 

Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına da
yanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devleti olduğunu, ülkenin ve milletin bir bütün 
bulunduğunu bilecek ve Türk Milletinin bir fer
di olmanın şerefini duyacak sorumluluğunu kav
rayacaktır. 

Herkesin kişiliğine bağlı, insan haklarına da
yanan, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahibolduğunu; dil, ırk, cinsiyet ve 
siyasi düşünce, felsefî inanç, din, meshep ayırımı 
gözetmeksizin kanun önünde eşit bulunduğunu, 
yaşama, maddi ve mânevi varlığını geliştirmek 
haklarına, kişi hürriyetine, dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine sahibolduğunu kabul edecektir. 

Atatürk ilkelerine bağlı, kanunlara saygılı ola
caktır. 

Millî kaynakları koruyacak, değerlendirecek, 
geliştirecek, içinde bulunduğu şartları iyileştire
cektir. 

Genel refahın bilimsel çalışma ve ilerlemelerle 
sağlanacağını bilecek. 

Toplum olayları ile ilgilenecek toplum men 
faatlerini kişisel menfaatlerinden üstün tutacak
tır. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesine bağlı ola
caktır. 

Yurt savunmasını kutsal bir görev sayacak, 
yurdunu, insanları, tabiatı sevecek, pratik haya
tın gerektirdiği' bilgi ve becerilere sahibolacak, 
tecrübe ve araştırmaya önem verecek, müspet ve 
hür düşünceye sahibolacak, tenkidleri iyi karşı
layacak ve onlardan faydalanmayı bilecek, kana
atlerini cesaretle savunabilen kişiliğe sahip bir 
Türk vatandaşı olacaktır. 

Görülüyor ki, öğretmenden beklenen ekoncmik, 
sosyal ve kültürel hizmetler çok büyüktür. Ken
dinden bu kadar önemli hizmetler beklenen öğ
retmenin dikkat ve ihtimamla yetiştirilmesi lâ
zımdır. 

Öğretmen devamlı kendini yetiştiren ve ken
dini yetiştirdiği oranda içinde bulunduğu toplu
ma yararlı hizmetler yapan insandır. 

Şüphesiz bu da az zaman ister. Kalkınma, plâ
nın istediği, sıhhatli ve bilgili insan gücünün ye
tiştirilmesinin yolu eğitimden geçer. Yetişeceğin 
iyi yetiştirilebilmesi için yetiştiricinin yani öğret
menin yetişmesinde âzami hassasiyeti göstermek 
zorunluluğu vardır. 

Öğretmen okullarının öğrenim süresi Millî 
Eğitim Komisyonunda tesbit edildiği şekilde en 
az 4 - 7 yıl olarak kabul edilirse öğretimin zaman
la ilgili bölümü halledilmiş olacaktır. 

Millî Eğitimde temel unsur, öğretmendir. Gös
terişli bina yapılabilir, hattâ donatılabilir, iyi va
sıflı öğretmen olmadıkça netice alınamaz. Bizim 
gibi imkânları dar, modern eğitim araçlarından 
yoksun milletler için öğretmenin fonksiyonu daha 
büyük önem taşımaktadır. Okul dışında halka ön
derlik etmek, ona yurt ve dünya gerçeklerini öğ
retmek, Anayasayı, Ataütrk devrimlerini benim
setmek gibi ödevler verdiğimiz öğretmenin diğer 
bir vasfı da halk eğitimciliğidir. İlkokul öğret
menliği ehliyet, sabır, bilgi tecrübe ve beceri is-
tiyen zor bir ihtisas alanıdır. İleri milletlerde 
ilkokul öğretmenleri yüksek okul ve üniversite
lerden yetişir. Bizde de, öğretmenin genel kül
tür ve bilgi yönünden en az lise seviyesinde ol
ması, meslekî formasyon bakımından da gerekli 
eğitim ve öğretim bilgileri ile donatılmalıdır. 
Özellik iş eğitimi ilkelerine göre birtakım bece
riler kazandırılmalıdır. 

Böyle bir genel kültür, meslekî formasyon ve 
becerilerin verilebilmesi için zaman ister. Öğ
retim sûresinin uzatılmasını bu bakımdan zaruri 
görüyoruz. 
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Şu hususu iftiharla belirttebilirim ki, eğitim 
tarihinde ilkokul öğretmenlerinin müstesna bir 
yeri vardır. Bütün mahrumiyetlere, zor koşul
lara rağmen ilkokul öğretmenleri feragatle ça
lışmaktadırlar. Eğitim daimin en başarılı, fera
gatli unsurudurlar. 

Bu kanunda söz konusu olan ikinci husus, as
gari lise kültürü verilecek olan ilköğretmen oku
lu mezunlarına yüksek okul ve üniversitelere 
girme hakkının tanınmasıdır. Millet Meclisince 
ve Senato Millî Eğitim Komisyonunca tanınan 
bu hak Plân Komisyonu tarafından uygun gö
rülmemiştir. 

Şimdiye kadar, ilköğretmen okulları mezun
larının yüksek okul, özellikle üniversiteye girme 
hakları geniş mikyasta kısıtlanmıştır. Genel kül
tür bakımlıdan en az lise kültürü seviyesinde 
kabul edilen ve buna ilâveten meslekî formasyon 
olan öğretmenlerin üniversitelere alınmamaları 
haksızlıktır. Millî Eğitim Komisyonunun kabul 
ettiği metni Yüce Heyetiniz benimserse öğret
men okulu mezunlarının üniversiteye giriş ya
rışmasına im'kân verilmiş olacaktır. Böylece de 
haksızlık ortadan kalkacaktır. 

Öğretmen okullarına alman çocukların bü
yük bir kısmı köy çocuğudur. Öğretmen okul
larına baş vuran onbinleree çocuk arasından sü
zülerek alman mahdut sayıdaki yetenekli köy 
çocuğunu öğretmen okulunu bitirdikten sonra 
üniversite ve yüksek öğrenim hak'kmdan yoksun 
bırakmak âdilâne bir iş olamaz. 

Köy ve şehirlerdeki varlıksız aile çocuklarının 
gidebileceği, hemen hemen tek orta öğretim kuru
mu olan öğretmen okullarında okuyan bu üstün 
kabiliyetli gerçeklerin yolunu tıkamamak gerekir. 
Mesleklerin yükselme tavanı kapatılırsa cazibesi 
de kaybedilmiş olur, hattâ verim düşer. 

19'68 - 1967 öğretim yılında 6 sınıflı ilköğret
men okullarına 77 527 ilkokul mezunu müraca
at etmiş, bunlardan 2 800 çocuk yatılı olarak ka
bul edilmiştir, görülüyor ki; her yüz çocuktan 
3,5 çocuk öğretmen okuluna alınabilmektedir. Bu 
kadar dar boğazdan geçerek okuma imkânına sa-
hıbolan köy çocuklarına bir de yüksek öğrenim 
hakkı tanımamak sosyal adalet ilkeleri ile bağ-
daştırılamaz. Fırsat ve imkân eşitsizliklerinin en
gellerini aşarak yetişen bu çocuklara üniversite 
öğretim kapısının açılması, nüfusun büyük ço
ğunluğunu teşkil eden kütlenin milletin kaderi 

üzerinde de bizzat söz söylemesini, yönetime ka
tılmasını az da olsa sağlıya çaktır. Bu demokrasi 
anlayışımızda mutlu bir aşama olacaktır. 

Bu imkân, fırsat eşitliğini köy çocukları için 
asgari ölçüde sağlıyacak bir tedbir olacaktır. 

Millî Eğitim Plân hedeflerinde : «Eğitim sis
temimiz toplumdaki çeşitli görevlerin yurttaşlar 
arasında kabiliyetlerine göre dağıtılmasını sağlı
yacak bir şekilde düzenlenecektir. Bu amaçla, 
durumları ne olursa olsun, kabiliyetli olanlar bü
tün eğitim imkânlarından yararlanacaktır Böyle
ce toplumda hem sosyal adalet hem de fırsat eşit
liği 'gerçekleştirilecektir.» denilmektedir. 

Anayasamız; maddi imkânlardan yoksun ba
şarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine 
kadar çıkmalarını sağlıyacak tedbirleri alma öde
vini Devlete vermiştir. 

Eğitim ve öğretimde, yalnız yatay akıcılığa 
imkân vermek ve fertleri aynı yönde vazifeli kıl
mak bunalım meydana getirir. Kişisel farklılık
lardan doğacak kabiliyet ve istidatların önüne, 
sınai engeller koyarsak diğer akıcılık yollarını 
tıkamış ve kişilerin yeteneklerini baskı altında 
tutmuş oluruz. 

Bu itibarla kabiliyetli olan öğretmen okulu 
mezunlarının yükselme yolunu açmalıyız. Biraz 
maddi imkân bulup dar boğazlardan geçerek üni
versitelerimizde öğretim üyesi olan, ilmî kari
yere sahip öğretmen okulu son sınıflarından yük
sek öğretmen okuluna aktarılan gençler arasında
ki başarı oranı emsallerine nazaran çok yüksek
tir. 

Ekonomik şartlarının yetersizliği yüzünden bu 
dar boğazı aşma imkânını bulamıyan binlerce öğ
retmen okulu mezunu yetenekleri olduğu halde 
yüksek öğrenim yapamamaktadır. 

Köylü ve dar -gelirli aile çocuklarını .sine
sinde barındıran öğretmen utkulu mezunlarının 
hepsi Üniversiteye 'girme arzusunda olmuyacak-
tır. Ama bizlere, Yü'kse'k Senatoya düşen im
kân ve fırsat eşitliği hakkını tanımaktır. 

Bu, töğretmen açığı meydana ıgetirmiyecektir. 
Bilâkis meslekin cazibesini artıracaktır. Kabul 
buyrulduğu takdirde, lise ve iorta okullarda 
parasız yatılı olarak 'kaıbiliyeltli çocukları oku
tan Devlet, aynı ıgaye ile Ihem de daha ucuz 
maliyetle öğretmen okullarından yüksek öğ
renime Öğrenci hazırlryacaktır. Bu aynı zaman
da öğretmen gönlünde sosyal adalete inancı ar
tıracak, meslekte yarışmayı sağlıyaea'ktır. 
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Mezunların .aynı haktan faydalanmaları ko
nusuna .gelince; Bu halen iş başında bulunan 
öğretmenleri yeniden okumaya, çalışmaya, 'bil
gilerini artırmaya teşvik edecektir. Geçmişte 
(bu ıgilbi inakların diğer «kullarda tanındığı «bir 
vakıadır. Hukuk Fakültesi /üç seneden dört se
neye çıkarıldı. Bâzı teknik okullar da 3 sene
den 4 seneye çıkarıldığı zaman eski mezunları
na aynı inaklar tanınmıştır. 

özet olarak ilk/öğretmen okullarının öğre
tim süresi uzatılmalıdır, yeni ve eski mezunları
na yüksek öğretim sınavlarına ıgirme hakkı ta
nınmalıdır. 

Bu, Anayasa, insan inakları ve sosyal ada
lete uygun (bir hakkın verilmesi olacaktır. 

.Sayın senatörler, biran için uzun yıllar geç
tiği halde hâlâ hâtırasını taşıdığımız ilkokul 
•öğretmenlerinizi hatırlayınız. Vatan severliği, 
sağlam millî duygulara sahilboluşu, «'ocukları 
için kendini kitiren ilkokul .öğretmenlerine yük
selme yarışına -girme imkânını bu takdirde daha 
kolay vereceksiniz ve bunu verdiğiniz takdirde 
ıhir vicdan huzuruna ulaşacaksınız. Türk öğret 
menine verilecek imkân ive fırsat eşitliği boşa 
gitmiyec ektir. Yükselme azminde olan öğret
meni ömrü Iboyunca köyde, ilkokulda çalışmaya 
malhkûm .etmemenizi istirham ediyorum. C. H. P. 
nin görüşü olarak.. 

BAŞKAN — Grup adına mı görüşüyorsu
nuz Sayın Atmaca 1 Davet 'ettiğim zaman o şe
kilde davet etmedim de onun için soruyorum. 

HÜSEYİN ATMACA ('Devamla) — Evet 
Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Millî 

Eğitim 'Komisyonunca kaibul edilen ımetin üze
rinde müzakerenin yapılmasını da iltifatlarını
za arz eder, hepinizi saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Bu kanun bitinceye kadar müza
kere yapılması ve Silahlı Kuvvetler Personel Ka
nununun müzakeresi için saat 16 da toplanıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkanım, ben ıhir ta'krir verildiğini zannede
rek söz İsıt emiştim. 

BAŞKAN — Takrirler var, Millî Eğitim Ko
misyonun metni ve müzakere vaz'ı halikında bir 

takrir var, 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Lütfen 

bu takrir okunduktan sonra ibana tsöz vermenizi 
rica ederim. 

BAŞKAN — Hay hay. Sayın Dikeçligil, Sa
yın Özıgüneş'ten sonra söz almıştınız. Eğer vaz
geçiyorsanız maddelerde konuşacaksanız o baş
ka. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Tümü 
üzerinde. 

BAŞKAN •— Tümü üzerinde ise müzakere 
tümü üzerinde cereyan ediyor iSa.yrn Dikeçligil 
sizi davet ediyoruz kürsüye efendim, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, ıbu kanun maarif severlerin 
içini açan ve bu kanunlara cidden samimî ise 
getirenlere, teşekkür etmeyi bir vicdani borç 
bilen kimseler tarafından yapılması zarureti 
vardır. 

Samimiyetle ifade edeyim ki, hrugün hepi
mizde öğretmenin hakkı vardır. Bu övdüğümüz 
fedakârlıklarından 'bahsettiğimiz bizleri yetişti
ren öğretmenlere bugüne kadar hu kanunla ve
rildiği kadar hakkı verilmemiştir. 'Düşünün 
bir kere öğretmen okuluna öğretmen olacağım, 
cliye giriyor, öğretmen okulunu bitiriyor ve 
Yüksek öğretime dahi .gidemiyor. Meslek ada
mı meslekî kademelerden geçerek yetişmiyor. 
xîdeta Türk Çocuklarının üzerine mezar taşı 
konmuştur; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. 
Halbuki bunlar halk içinden gelmiş, halk evlât
larını yetiştirmek için çırpman bir nesil ve 
bütün mahrumiyete katlanan insanlar. Bütün 
bu mahrumiyete katlanan insanlar altı yaşın
daki çocuğu yanına alır, onu aklıktan sonra 
emin olunuz çocuğa İh erseyi öğretir ve 
bu kadar fedakârlığa katlanan insanlara, ka
biliyeti varsa sen burada kalacak, yükselmiye-
ceksin, denir. Tek ibir Gazi terbiyenin kapıları 
açılır. Arkadaşlar, dünya tarihinde bu kadar 
adaletsizlik görülmez, insanoğlunun kabiliyet
lerini bu kadar frenleme, görülmez. Bu kanun 
o kadar güzel ıhir kanundur ki, insanoğlunun kabi
liyetinin frenlenmesini ortadan kaldırıyor. Tahmin 
ediyorum ki, bizim Hükümetimizin en sevaplı en 
iyi kanunlarından birisi 'budur. Biz Adalet Par
tisi olarak bunu getirmekle iftihar edebiliriz ve 
bu kanuna rey verenler arkadaşlarımız iftihar 
etmekte haklıdırlar. Binlerce orta halli köy eo-
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cılklarından, öğretmen «kuluna talebe alıyor
sunuz. Ye Devlet bu kabiliyetli insanları okutu
yor. ıBir de meclburi hizmet yüklüyor. Mecburi 
hizmet yükledikten sonra :ki şimdi söylüyorsu
nuz ki, -öğretmenler profesörlüğe kadar yükse
lecektir. Bunlar hep nazariyatta, edebiyatta ka
lıyor. Ama hu .kanun bunu nazariyattan, -edebi
yattan çıkarmıştır. Emin olun, meslek hayatın
da insanlar meslek kademelerinden -geçmekle 
yükselir. 4 ncü Eğitim Şûrasında öğretmenlere 
pedagojik -formasyon -"verilmesi tezi ortaya atıl
mıştı. Bizim 'Bakanımız Banğuoğlu idi. Ben o 
zaman -buna iştirak etmiş genç bir insan olarak 
çıkmıştım. Hakikaten öğretmeni yetiştirmek is
tiyorsanız, pedagojik formasyondan geçirmek 
istiyorsanız -bu nazariyatla olmaz. Öğretmen 
okullarını bitiren insanlar öğretmen olur, ilk
okul üğretm-enliğinde 'muvaffak olduktan son
ra üst kademelere geçer, o üst kademede mu
vaffak olduktan .sonra da tekrar liselere, üni
versitelere doğru yön alır. 

Bunun dışında pedagojik fomnasyon -ola-
tmaz. Niteldim Binil Zo'la «Hakikat.» acili eserin
de Fransa'yı bir öğretmen ailesine kurduruyor. 
Ben bunu söyledim. Sayın Bakan ve diğeıleri 
biziim fikirlerimizi Ikabul 'etmişti. Fakat o za
mandan bu zamana 'kadar zaman geçımlş, za
man geçtiği halde öğretmenlerin pedegojiik for
masyon içinde yetişmesine imkân ve değer ve
ri İni emiştir. Ye DIL suretle hu kanun, samimi
yetle ifade edeyim ki, öğretmen okulları mezun
larına üniversitelerin kapılarını acımak sure
tiyle çok iyilik etmiştir ve etımelidir. Ben Hü-
kürnct'imclen rica ediyorum; Beş Yıllık Plânda 
da geçti, bunu diğer /memleketin çocuklarına 
da tanımalıdır. Meselâ :sanat enstitülerine, yapı 
sanat enstitülerine ve benzeri iimaım - hatip okul
larına bunların çilesi artık dolmuştur. İnsanla -
im kaalbi'liyetine, meziyetine göre yükselme ilm-
kâıılanm bu Devlet demokratik düzen içerisin
de 'açmak mecburiyetin'dedir. Bir 'merhaleyi -bu-
naya getirdik koyduk, bu iyi. Ama Beş Yıllık 
Plâna koyduğumuz hükümlere göre Öbürlerinin 
hakkını da süratle tanırmak mecburiyetindeyiz. 

Muhteremi arkadaşlarımı, bir erkek saniat ens
titüsünü düşününüz, amelî yetişiyor -orada genç
ler. Elektrikçi, tesviyeci, tornacı... Bir yapı sa
nat enstitüsünü düşününüz; hu insanlar da mi
mardır, yani bilerek, tatbikattan yetişiyor. 

Ameleliğini, ustalığını filân yapıyor. Burada 
sen diyorsun ki, sen burada kalacaksın, mi
mari falvülteye gir'e'm ezsin, yüksek elektrik 
'mühendisi olamazsın. mıakiııa mühendisi ola
mazsın, ma mezunu nazaridir, nazari ders
leri okur, nazari bilgilerle ımücekhezclir, .sen 
buna o imkânları Veriyorsun. Nihayet nazari 
bilgileri olan insanlar yetiştiriyorsun. Başta 
memleketlerde bu yok, yalnız Türkiye'de var
dır. Bir ziraat lisesi ımezunu genç yaşt-am iti
baren haııman içinde, tarlada, şurada burada 
çalınmış, hayvanla uğraşmıştır, sen ona -dersin 
ki, Ziraat Fakültesine giremezsin, kaabiliyetli 
olsan bile -orada -kalırsın. Olmaz hu. Aımaiî in
sana ve -meslek foi'masyonunu 'almış olan insa
na sahasında kapılarını açmak meeburiyetmde-
•sın. a ea calinin. dn Tiriz gun Tüılklve'nİn 
kabiliyetlerini dumura uğratırsın, eşitlikten 
bahsedersin, eşitlik prensibini getiıme-zsin Tür
kiye'ye. Gelmez. Bir zümrenin çocukları oku
yabilir. Halbuki ımiiy onların içinden, kaabiliyet-
1 il eri süzmek, üst kademelere gelinmek mecbu
riyetin d esin. Yalnız müftehiriz, bunra askerlik 
yıkmıştır; askerî okullarda askerî okuldan 
başhyan insan en üst kademesine kadar yükse
lir, o zaman ımesiekte foıımasyon saihiibi insanlar 
yetişir. Bunu diğerlerine teşmil etmemişiz, kal
mışız. 

Arkadaşlarım, ben hatırlarım; eski İstanbul 
?> uıa 11 İm. Mekt ebi -mezunla ı:ı D arükn ua İlimi ne 
girerdi ve en elit profesörler vaktiyle -orada ye
tinmişle rdi, Ccımal Aiagöz'ler filân benzerleri. 
Bir aralık Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesine 
öğretmen okulu mezunlarını aldılar. 3 - 4 lisan 
bilen en üstün profesörler öğretmen okulu ıme
zunu arkadaşlarımızdır. Hayatnııda ben 20 yıl
lık idarecilik yaptım; öğretmen okulu mezunu 
olup da kademe ile geçip öğretmen olan arka
daşımızın teeıübc:sİ ile yeni liseyi bitirmişi fa
külteyi bitinmiş arkadaşımızın tecrübesi -ara
sında, pedagojik fonmasyonu arasında çok bü
yük farklar gördük ve bu farklar vardır, ola
caktır. Şiımdi, biz kıymetli öğretmen yetlştiiıe-
oeksek ve yetiştinme'k istiyorsak .böyle kanunla
rı gelinmek .mecburiyetindeyiz. PIiç ürkmiye-
liırn.; demiydim, ki, bunların hepsi fakülteye 
gidecek. Yek, imtihana -giren üstün kaaibiliyctli 
insanlara hak vereceğiz ve bunlar diğer fakül
telerden mezun olacak ve zannederimi ki, kendi 
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sahalarında çokları im ezim olacaktır ve bu su
retle Türkiye kıymetli insanları kazanacak 

Arkadaşlar bunu yedi seneye çıkarmakla 
haklıdırlar. Bence Maarif Komisyonunun fikri 
değil de, biraz elâstiki olmalı, Bütçe Komisyonu
nun teklifi yerindedir. Meclisten geleni kabul 
etmiştir. Bunun fazla beklemeğe tahammülü 
yok. Biraz heyecana. kapılımaımanız lâzımdır. 
Çünkü müsaade buyurun, 7 yıl olacak, üniver
siteyle devaımı da tanıyoruz. Üniversiteden son
ra... 

RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Bilme
den konuşuyorsun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) •— Sen 
doktorlukta biraz konuş ben de bu mesele de 
koııuşayiim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bir üye bu 
şekilde kürsüdeki bir arkadaşa hit ab edemez... 

SüPHÎ BATUE (Sinop) — Yanluş konuşu
yorsun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamda) — Yanlış 
konuşmuyorum.. Siz de çıkar konuşursunuz, ben 
de konuşurum filmimi. Arkadaşlar, ne diyor 
öbür taraftan, şu kadar yıla çıkarılır, üniver
siteye gider, Bir defa Meclisten gelen metinde 
Bütçe ve Plân Komisyonunun teklifinde kabul 
ediliyor. Üniversiteye girişini... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Etmiyor. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devaımla) — Etmi

yor nuı! Nasıl e'iimiyor. Madde 'geldiği vakit 
görüşürüz, kabul ediyor mu, etmiyor mu. Şim
di eğer kabul etmed'iği takdirde biz 'de o tek
lifi kabul etmeyiz. Yani öğretmen okullarına 
üniversiteye giriş hakkını tanırız. Ye bunu ta-
nımıyan bir komisyon veya bir komisyon üyesi, 
yahut öbürü, vatan çocuklarının hakkını kısıt
lamış olur ve bir taassup içine girer. Bu saha
da kabiliyetli insanlar yetişmez. 

Şimdi öğretmen okullarının esas dâvası şu : 
Maarif Vekili yok burada, nazarı dikkatini 
eelbederim. Öğretmen okullarını yedi seneye çı
karıyorsun, kaliteli öğretmen yetiştirmeyi dü
şünüyorsun ve diğer taraftan üniversite hakları 
tanıyorsun. Bu öğretmen okullarına gidenlerin 
% 80 i Gazi Eğitim Enstitüsü mezunudur, iki 
sene orada okuyor, burada öğretmenlik yapı
yor. Gazi Eğitim Enstitülerini güdük bırakır
sın; hâlâ iki sene, vaktiyle Atatürk devrinde 
üç seneydi. İhtisasları vardı, şubeleri vardı. Bir 

taraftan ilkokul öğretmenlerini kaliteli yetiştire
yim derken maalesef onları yetiştireceklerin 
kalitesini artırmak için üzerinde durmuyorsun. 
İşte Millî Eğitim Bakanlığının tezadı burada. 
Komisyon arkadaş] arımızın bunun üzerinde 
hassasiyetle durmaları lâzımdır. En büyük te
zat burada. Bütçe ve Plân Komisyonunda da 
defalarca söyledik, kaliteli öğretmen yetiştiren
ler kaliteli öğretmenlerdir. Mesleklerin saha
sında birlik olması için o halde eğitim enstitü
lerinin dört yıla çıkarılması zaruridir. Maalesef 
Millî Eğitim Bakanlığı bunu düşünememiştir. 
Bir kanunu topyekûn ve şümullü olarak getire
memiştir. Ve birbirinin mütemmimi olarak ka
nunları getirmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Bunu getirirken öğretmen okulları 7 yıl olsun 
ve bunları yetiştirecek olan Gazi Eğitim Ensti
tüsünden yeni mezun olanların hepsi öğretmen 
okullarmdadır. Olmaz bu, iki senede genç öğ
retmen, olmaz bu. Bu tahsil kâfi değildir, ha
talıdır. Bir taraftan sevaıdı iş istiyoruz, bir ta
raftan da noksan iş istiyoruz. Bunu da Millî 
Eğitim Bakanlığının ortadan kaldırmasını arz 
ve teklif ederim. Yeri geldiği vakit maddeler 
üzerinde arkadaşlarımızla tartışacağız. Bizim 
gayemiz öğretmen okullarına yükselme imkâ
nını saklamaktır. Eğer Bütçe Komisyonunun 
getirdiği maddeler, tartışma maddesi vermiyor
sa bunlara üniversiteye girme hakkını ve bu 
kaldırılacak ve bu genç meslekdaş arkadaşları
mıza . grupumuzun, partimizin. Hükümetimizin 
şerefine uvgun olarak yükselme imkânlarını 
vereceğiz. Yoksa onların haklarını hiçbir za
man için ellerinden aldırmryaeağız. 

Hürm etlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul Sî lV avın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; eğer bu ka
nunun işler bir durumda çıkmasını arzu edi
yorsak, Millî Eğitim Komisyonumuzun kabul 
ettim metin üzerinde durulması ieahetnıektedir. 
Zira İkinci Beş Yıllık Plân örgün ve yaygın 
•^"H.m bakımından ilköğretim okullarında mes
lek formasyonu veren derslerle takviyesini ön
görmektedir. Şimdi bu iş. hiçbir zaman muhte
rem arkadaşlarım ilk mektebi bitirmiş altı sene 
okuvan ve ortaokul mezunları içinde en az üç 
yıllık müddet içerisinde belki yaygın ö-metim 
sistemini verebilir, ama cemiyetin istediği ör-
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gün ve yaygın sisteminde bir öğretim üyesi ola
rak yetişmelerine imkân yoktur. Esasen Anaya
samızın da 50 nci maddesi öğrenimde imkân ve 
fırsat eşitliğini öngördüğüne göre, zeki, anla
yışlı, kabiliyetli bu öğretmenlerin de bu Ana
yasanın 50 nci maddesinin öngördüğü eşitlik 
prensipleri dâhilinde imkân buldukları takdir
de üniversiteye devam etme imkânları da veril
melidir. Bunların üniversiteye devam etmesin
de hiçbir zaman İkinci Beş Yıllık Plânın sta
tüsünü bozacak bir hüküm yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; esasen Bütçe Plân 
Komisyonunda kendi metninde tenakuza düş
mektedir. Zira ilköğretmen okullarında gere
kirse hazırlık sınıfları da açılabilir, deniliyor. 
Demek ki, böyle bir hazırlık sınıfı da açılma
sını öngördüğüne göre kanunun altı sene yerine 
yedi sene ilkokulu bitirenler ve ortaokulu biti
renlerin de üç sene yerine dört sene gitmesinde 
faydaları vardır ve böyle bir önhazırlık sınıfına 
da esasında lüzum kalmıyacaktır. Bu itibarla 
önergeme iltifat buyurulduğu takdirde büyük 
bir adaletsizlik ortadan kalkacaktır. Hürmetle
rimle. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Söz is
tiyorum, madde üzerinde. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görü
şüyoruz. Maddelere geçilmedi. Maddelere geçti
ğimiz zaman. 

Açık oylamada oyunu kullanmamış saym 
üye? Yok... Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım, elimizdeki tasarı in
celendiği zaman tasarının safahatına göre iki 
komisyonun ayrı, ayrı metinleri vardır. Millî 
Eğitim Komisyonumuz, Millet Meclisinden ge
len metni tamamiyle benimsemiş görünmekte
dir. Buna mukabil Bütçe ve Plân Komisyonu
muz meseleyi hem millî eğitimimiz yönünden, 
hem de plânlı bir devreye girmemiz sebebiyle 
mevcut İkinci Beş Yıllık Plânın esasları yönün
den incelemiştir. Millî Eğitim Komisyonunun 
getirdiği gerekçede İkinci Beş Yıllık Plânın 
esasları katiyen ele alınmamıştır. Bizce üzerin
de durulması gereken mesele istikbale muzaf 
olan bu kanun tasarısının her iki komisyonunda 
aynı istikamette karara varması lâzımgelirken 

kanaatim o ki, Millî Eğitim Komisyonu'muz ta 
sarıyı tetkik ederken katiyen İkinci Beş Yıllık 
Plân'm üzerinde durmamıştır. Eğer durmuş 
olsaydı komisyon böyle bir raporla huzurunuza 
gelmiyecekti. Millî Eğitim Komisyonunun 
getirdiği esaslar gayet iyi görünüyor. Bugüne 
kadar öğretmen okullarında tahsil yapan ve bu 
okulları bitiren öğretmenlerimizin yüksek tah
sil yapma imkânını biraz daha kolaylaştırmak 
ve Anayasamızın 50 nci maddesinde tesbit edi
len öğrenimdeki imkân ve fırsat eşitliğini sağ
lamak yolunu açmış bulunmaktadır. Değerli 
arkadaşlarım, Plân Komisyonu kendisine düşen 
vazifeyi esastan ele alarak hem daha iyi öğret
men yetiştirme çabası içinde, hem de plânlı dev
renin esaslarını nazarı itibara almak suretiyle 
daha bambaşka bir tasarı hazırlıyarak gelmiş ve 
Millet Meclisi metnini benimsiyen Millî Eğitim 
Komisyonu raporunu benimsememiştir ve Büt
çe Plân Komisyonu getirdiği bu gerekçe ile 
madde metninde yaptığı değişiklikte haklıdır. 
Her ne kadar arkadaşlarım, köy çocukları bu 
okullarda okuyorlar, bu okullardan mezun olan 
köy çocuklarına yüksek tahsil yapma imkânı 
sağlansın, fikrini ileri sürüyorlarsa da muhte
rem Plân Komisyonunun getirdiği metinde de 
bu esas mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım; Bütçe ve Plân Komis
yonu yüksek tahsil imkânını önliyecek bir sis
tem getirmemiştir. İyice tetkik edildiği zaman 
görüyoruz ki, plânın kabul ettiği esaslar daire
sinde imkânlar açmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân
da her okuldan mezun olanların yüksek okula 
gerek kendi branşında, gerekse başka bir branş
ta fakülteye gitme imkânını tesbit etmiştir. 
Altı yıllık öğretmen okulu tahsilini bitirdikten 
sonra bir öğretmen arkadaşımızın bir lise gibi 
bir hakka sahibolarak istediği fakülteye gitme 
imkânı kapatılmamış ama hepinizin bildiği gibi 
lise tahsili il'e öğretmen okulu tahsili arasında 
da büyük farklar vardır. Bütçe ve Plân Komis
yonumuz İkinci Beş Yıllık Plânın esaslarını 
kabul ederek öğretmen okullarını bitiren şa
hısların da yüksek tahsile gitme imkânını plâ
nın kabul ettiği esaslarda serbest bırakmıştır.. 
Değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi öğ
retmen okullarından mezun olan kimselerin 
yüksek tahsile gitmiyeceği gibi bir esası kabul 
etmiş değillerdir. Öğretmen okulunu bitiren ar-
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kadaşlar üniversitenin her hangi bir fakültesin
de hazırlanacak yetiştirme sınıflarına girecek
ler muvaffak oldukları takdirde istedikleri 
branşta yüksek tahsil yapma imkânına kavuşa
caklardır. Nitekim Hükümet de bu esasları ka
bul ederek bu kamımın ikinci maddesinde bir 
değişiklik yapılmasını düşünmüş her nedense, 
Millet Meclisinde bulunan arkada şiarımız gerek 
tahsil müddetini uzatmak, gerekse artırılan bi
rer senelik imkândan istifade ederek aynen lise
lerden mezun olmuş addederek jaiksek tahsile 
gitme imkânını serbest bırakmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; yüksek tahsile gitme 
imkânı vardır, ama. plânın esaslarına bağlı kal
mak şartnde. Biran için Millet Meclisi metnini 
veya Millî Eğitim Komisyonumuzun metnini 
kabul edecek olursak biz plânın tesbit ettiği 
deııgevi bozmakla, bu kanunu kabul etmek1 e 
bu dengeyi bozmanın ve böylece her gelecek 
kanun ile de. plânı yaralamak gibi bir durumun 

içerisine gireceğiz. Bu bakımdan Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonunun değil Bütçe ve Plân 
Komisyonu tarafından hazırlanan metnin kabul 
edilerek kanunlaşması bakımından, hem tahsil 
yapacak kimselerin imkânını garantiye almak, 
hem ele millî eğitim sistemimizde meydana ge
lecek aksaklıkları önlemek ve dolayı siyi e İkin
ci Beş Yıllık Plân esaslarına sadık kalmak ba
kımından fikirlerimi arz ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Sayın 
Küçük, Okurer, Batur, Tuna söz istemişlerdir. 
Çoğunluğumuz yoktur. Başkanlıkça çoğunluğu
muzun bulunmadığı müşahede edildiği gibi. gö-
rüşmeKriıı iki komisyon arasında cok dikkate 
savan bâzı nokta1 ara temas edildi ei cihetle 
Yüksek Heyetinizce ittihaz edilen karar veçhile 
saat 1G.00 da toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

EaBanma saati : 13,15 

•jflflfflljŞji 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Sadık Artukmac (Yozgat) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. Birlejime devam ediyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

4. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayan- I 
gil'in, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüne.fin 18 . 7 . 1967 tarihli 87 nci Bir
leşimde Papa VI ncı Paul'ün memleketimizi zi
yareti dolayısiyle yaptığı gündem dışı konuşma
ya cevabi demeci. 

BAŞKAN —• Hükümet adına Dışişleri Baka
nı gündem dışı sabahki birleşimde vâki olan gö
rüşmelere cevap vermek üzere Sayın İhsan Sabri 
Çağlayangil buyurun. Sayın Özgüneş'in görüşü
ne cevap vermek üzere. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) •— Pek muhterem arkadaş
larım, Sayın Papa'nın ziyareti vesilesiyle değerli 
arkadaşım Özgüııeş tarafından yapılan gündem 
dışı konuşmada öngörülen düşüncelere arzı ce
vap için Yüksek Huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Sayın Papa VI ncı Paul memleketimizi ziya
ret etmek, Devlet Başkanımız, Hükümet men
suplarımızla tanışmak ve görüşmek ve memleke
timizin kutsal yerlerini görmek için Türkiye'ye 
gelmektedir. Bu ziyaret diğer bütün ziyaretler 
gibi iki tarafın karşılıklı mutabakatı ile tesbit edil-
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mistir. Sayın Papa VI ncı Paul ayrıca kendisi- ! 
ni karşılamaya gelecek olan ve lider vasfını haiz • 
bulunan ruhani reisleri ziyaret arzusunu da iz- j 
har etmiş ve bu istek tarafımızdan kabul olun- ! 
muştur. Bu ziyaretin, Papa'nm işgal eylediği 
yüksek mevkiin ve şahsiyetinin özelliğinden do- i 
ğan müstesna bir önemi haiz olduğu aşikârdır. ] 
Diğer bir deyimle bu ziyaret nev'i şahsına mim- ' 
hasır bir karakter taşımaktadır. Bu bakımdan ! 
bu ziyaretlerin mûtat Devlet başkanları ziyaret
lerinden farklı vasıflar taşıdığı kabul olunmak 
iktiza eder. Nitekim Papa'nm daha evvel ziyaret 
ettiği Kudüs, Hindistan, Birleşmiş Milletler ' 
ve Portekiz'de de aynı özellikler müşahede edil- : 
mistir. Kendisi her gittiği yerde Devlet başkan- ; 
lan tarafından karşılanmıştır. Birleşmiş Millet- ; 
ler ziyaretinde de Başkan Johnson kendisi ile I 
görüşmek üzere Washington 'da n New - York'a gel- i 
mistir. Diğer taraftan ananevi olarak Papa'nm ] 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğret- I 
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ı 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet ı 
Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu î/753) (S. 
Sayısı : 980) 

BAŞKAN —• Müzakeresine başladığımız Köy 
enstitüleri ile ilköğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki Kanunun tümü üzerinde gö
rüşmelere devam ediyoruz. Sayın Küçük, Sayın 
Okuror, Sayın Batur söz istemişlerdir. Sayın 
Tuna usul hakkında söz istemiş olduğu cihetle 
buyurunuz efendim. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
ı 

AHMET NUıSRET TUNA (Kastamonu) — I 
Muhterem, arkadaşlarım, öğretmen okulları ile 
ilgili bir kanun tasarısını müzakereye başlamış 
bulunuyoruz. ıBu 'tasarıda bizim Millî Eğitim 
Komisyonunun kabul ettiği bir metin var. Bu 
metni tetkik eden plân komisyonu raporunda 
açıkça belirttiği veçhile bunun Beş Yıllık Plâna 1 
uymadığını açıkça belirtmektedir. Şimdi aşağı -
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ziyaretlerinde yemekler, resepsiyonlar tertibedil-
m emektedir. Papa'nın memleketimizi ziyareti de 
karşılıklı protokollerin icaplarına göre cereyan 
edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız esasen da
ha önce tesbit edilmiş programları gereğince İs
tanbul'da buluna oaM arı cihetle Sayın Papa'yi 
karşı lıyacakl ar, Papa da kendilerine bir ziyaret 
yapacaklardır. Bu ziyaret Papalık makamının 
protokolüne göre ilk defa yapılmakta ve bir ye
nilik teşkil etmektedir. Gerek muhterem arkada
şımın, gerekse bu konuda ilgi gösteren çevrele
rin hassasiyetini yerinde buluruz. Ancak, şunu 
temin etmek isterim ki, Sayın Papa'nm ziyaret
lerinde Devlet itibarını rencide edecek hiçbir 
cihet olmadığı gibi aksini teyideden tatbikat 
mevcuttur. Durumu muhterem arkadaşlarımın 
ıttılalarma yüksek saygılarımla arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

İŞLER (Devam) 

yukarı ilk defa -olmak üzere ıbu şekilde bir ka
nun tasarısının plâna uygun olmadığı iddia edil
mektedir. Bu durum karşısında bâzı arkadaşla
rımız takrirler verdiler, Millî Eğitim Komis
yonu raporunun tetkikini istediler, 'onun esa« 
alınmasını istediler. Şimdi bendeniz bu tatilden 
istifade ederek İkinci Beş Yıllık Plânımızı tet
kik ettim. Yani bu 1967 - 1968 ders yılından 
itibaren başlıyacağrna göre İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde 'tatbikat güroeek bir mev
zudur. Şimdi İkinci Beş Yıllık Plânda 
açık olarak öğretmen okulları altı yıldır 
demiş, altı yıl olacak. Tahsil balkımından, diğer 
öğretmen okullarının tahsil ibakımından bütün 
meslek okulları gibi 'bunların da yüksek tahsil 
görebilmelerini temin edecek hükümleri kaibul 
etmiş. Ancak, nasıl kabul etmiş? Üniversitede 
açılacak hazırh'k sınıflarında bu meslek <okulları 
mezunları yetiştirilecek, ıdiğer kollarda ilerleme
leri temin edilecek. 

Şimdi bu plân meri iken, yani henüz Mec
lislerde 15 - 20 gün evvel ikahul edilmişken, bu 
plâna serapa, zıt hükümleri ihtiva eden bir met
nin konuşulmasının mümkün olduğuna kaani 
değilim. Elimizdeki 5 yıllık uzun vadeli plânın 
tatbikatı hakkındaki kanun da ıbuııu bu şekilde 
tarif etme'kte, Plâna muhalif iOİan kanunların 



C. Senatosu B : 91 20 . 7 . 1987 O : 2 
Meclislerden çıkacağını kabul etmektedir. An
cak mevzuatımız plânın da tadilinin mümkün 
olduğunu .derpiş etmektedir. Kanımda plânın 
da tadilinin mümkün olduğu ^gösterilmiştir. Bi
naenaleyh ben Başkanlık Divanınca mevzuun 
bir tetkike taibi tutulmasını, İkinci Beş Yıllık 
Plâna muhalif olmak dolayısiyle plândaki tadi
lât yapıldıktan .sonra bu tasarının müzakeresi
nin mümkün olduğunu elimizdeki nıeır'i kanun
dan anlamaktayız. Bu itibarla Başkanlık bunu 
tetkik etsin, Hükümet tetkik etsin ve bu tetkik
lerden sonra huzurunuza gelsin. Bunu bir usul 
'olarak bu maddenin gündemden çıkarılması ta
lebi ile rica ediyorum. Gayet açıktır, plâna mu
haliftir, deniyor 6 yıl 7 yıla çıkarılıyor, ayrıca 
bunlara lise formasyonu verilir diyor. Her dal
da tahsil imkânlarını sağbyacak hükümler ko
nuyor. Plâna açıkça muhaliftir. Bu vasfı dolayı
siyle uzun vadeli plânın tatbikatı 'kanununa mu
vazi olarak plânda tadilât yapıldıktan sonra 
getirilen tasarının .Mecliste görüşülmesi müm-
'kiiıı değil. Halihazırda kanunun ıg umdemden çı
karılması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hürmet
lerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuııamm görüşmesinden 
mülhem bir hususu arz edeceğim efendim. 

Müzakere etmekte olduğumuz Komisyonun 
kararı, Plân ve Bütçe Komisyonunun kararıdır. 
S aynı üyeler ıgörüşürlerken kendilerinin Millî 
Eğitim Komisyonunun raporunun müzakeresini 
taiebettiklerini ve hu hususda bir takrir ver
diklerini beyan ettiler. Halihazırda . Plân 
Komisyonunun getirdiği metin üzerinde müza
kere açılmış bulunduğu cihetle devamında en 
ufak ibir sakınca yoktur. Yüksek Heyeti Sayın 
Tuna verilmiş bulunan takrirler bakımından ikaz 
etmiş, Başkanlık Divanı da hu yolda uyanmıştır. 
Eğer Yüksek Heyet, Millî Eğitim Komisyonu
nun Plân ve Plânın muhafazasına ve korunma
sına aykiırı olduğu beyan edilen takrirleri ka
bul etmeye yönelirse o takdirde mesele incele
necektir. Tahmin ediyorum ki, bugün şu anda 
Plân Komisyonunun vâki olan tasarısı üzerinde 
müzakerede her hangi bir sakınca bahis konu
su değildir. 

SÖz sırası Sayın Sami Küçük'ün. 
BİFAT ÖZTÜSKÇİNE (İstanbul) — .Sayın 

Tuna beyanında Bütçe ve Plân Komisyonunun 

raporunun da Plâna aykırı olduğunu söyledi, 
tek taraflı konuştunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 6 yıldır. Bütçe 
ve Plân Komisyonunun kararının aleyhinde •ko
nuşmadı Sayın Tuna. 

Sayın öztürkçine, Sayın Tuna yanınızdadır, 
sorabilirsiniz. 

Buyurun Sayın Küçük. 
iSAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; önümüzdeki ta
sarı öğretmen okullarının, Bütçe Komisyonun 
öngördüğü gibi 6 yıl mı olsun, yoksa Millet 
Meclisinin kalbul ettiği ve Millî Eğitim Komis
yonunun da bâzı değiştirgelerle uyduğu 7 sene 
mi olsun, konusudur. 

BAŞKAN — Sayın Küçük müzâkere ettiği
miz bu konu değil efendim. Bütçe ve Plân Ko
misyonunun (getirdiği metin üzerinde ve tümü 
üzerinde müzakere açtık. Daha diğer takrirleri 
oya koymadık. Sizin görüşmeniz Bütçe ve Plân 
Komisyonunun getirdiği metin üzerinde ola
caktır. 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Evet efendim, 
onun üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen. 
SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, öğretmen okullarının gayesi bura
lardan öğretmen yetiştirme'Mir. Halen okulsuz 
bulunan köylerimize dkui yapmak ve bu okul
lara öğretmen yetiştirmektir. Gaye bu olduğuna 
göre bu öğretmen okullarına ayrıca bir lise for
masyonu verilmesini bidayetten itibaren zait bul
mak lâzımdır. Şimdiye kadar öğretmen okul
larındaki öğretim süresi beş yıldır. Gerek Mil
lî Eğitim Şûrası ve gerek Millî Eğitim Bakan
lığının etütleri gösteriyor ki, bu beş yıl içe
risinde öğretmen okullarından mezun olacak öğ
retmenlerin tam mânasiyle bir öğretmen for
masyonunu haiz olmadıkları mahiyetindedir. Bu 
itibarda bir yıl daha artırmayı öngörmüş, fa-
ikat her nedense Millet Meclisinde ve bizim Mil
lî Eğitim Komisyonunda bir yıl daha artırıl
ması yoluna gidilmiştir. Ve son yılda, yani 
7 ııci yılda öğretmen okulları mezunlarına li
se dersleri yani öğretmen okulunda dkutulmı-
yan lise dersleri verilmek suretiyle öğretmen 
okullarından mezun olacak Ibütün çocukların 
aynı zamanda bir lise diplomasını haiz olmala-

\ rı mahiyetindedir. Muhterem arkadaşlarım; 
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'bu, millî eğitim hizmetini aksatacak bir mahi
yet arz etmektedir. Şöyle ki; halen hatırladı
ğıma göre 82 tane öğretmen okulu mevcuttur. 
Eğer bu okulların sen sınıflarında yüzer öğ
renci 'olduğunu kabul edersek, 8 200 tane öğ
renci mevcut demektir. Bu 8 200 öğrenciye, yal
nız hayatta, pek azının kullanabileceği - bun
dan sonra arz edeceğim şekilde - bir lise dip
lomasını sağlıyabilmek için 8 200 öğrenciyi bir 
sene müddetle Devlet kesesinden, yani Devlet 
bütçesinden bunları hir sene daha okulda tut
mak her halde normal bir hal. tarzı olmıyacak-
tır. Ayrıca •bunlar da bir sene sonra hayata atı
lacaklarına göre hu suretle Millî Eğitim Bakan
lığı 8 200 öğretmenden bir sene yoksun kala
cak, demektir. Ayrıca bunun bir de malî kül
feti vardır. Burada bunlara ne öğretilecektir? 
Öğretmen okullarında 'Ckutulmıyan dil gibi, 
belki kimya, fizik gibi bu okullarda oku-
tulmıyan bâzı d erseler okutulacak. Muhterem 
arkadaşlarım, bugün Ankara'nın civarındaki 
vilâyetlerde bulunan liselerde dahi hu gibi fon 
ve dil derslerini okutacak öğretmen bulunamaz 
iken; 82 tane öğretmen okuluna bu öğretmen
leri temin edilmesi zannedersem mümkün de
ğildir ve zaten gayeye de hizmet etmiyor. Oku
dular ne olacaklar? Efendim, lise diplomasını 
haiz olursa üniversite test imtihanlarına girer 
ve her hangi bir fakülteye girebilir, bir fa
külte talebesi olabilir. Ama, plânda diyoruz (İd, 
ıbiz öğretmen yetiştirecektik, bunları başka bir 
istikamete sevk etmek isteriz. Kimler gider ar-
ikadaşlar? Pek tabiî ki, bunu 8 200 rakamı üze
rinden aldım, bu 8 200 öğretmenin hepisinin git
mesi bahis mevzuu değildir, hepinizin bildiği 
üzere öğretmen okullarına giden •çocukların ek
seriyeti değil, hemen hemen tümü iktisaden za
yıf olan ailelerin çocuklarıdır. Ve bunlar öğ
retmen olduktan sonra üniversiteye devam ede-
hilmek için öğretmenlikten istifa etmeleri lâ
zımdır. Muhterem arkadaşlarını, 350 - 400 lira 
ımaaş alan bir öğretmenin öğretmenlikten isti
fa ederek dört sene üniversite tahsili yapma
sını mümkün göremiyorum. Biz Bütçe ve Plân 
Komisyonunda bu noktayı nazarlar dikkate alı
narak altı yılın, gaye öğretmen okullarından 
öğretmen yetiştirmek zaruretini dikkate alarak 
bunu 6 yıla indirmiş 'bulunuyoruz. Mâruzâtım 
bu kadar. Saygılarımı sunarım. 

O : 2 

Sayın öknrer... Yok. S BAŞKAN — Sayın öknrer... Yok. Sayın 
Tüzün... 

N. ZEKİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; memleketin 
temelden 'kalkınması için şüphesiz ki üzerinde 
duracağımız en önemli mesele -eğitim meselesi
dir. Ve yine şüphesiz olan bir cihet daha var
dır ki; eğitimin verimli hale görmesinde 
en önemli rolü oynıyan faktör öğretmendir. 
Yani biz okul binası bakımından, öğretim aracı 
bakımından, öğretim programları bakımmdan 
ne kadar mükemmel imkânlar sağlarsak sağlı-
yalım, netice itibariyle bunları en iyi şekilde 
kullanacak iyi öğretmenlere sahip olmadığımız 
takdirde bütün bu maddi imkânların bize hiçbir 
fayda temin etrniyeeeği meydandadır. Şimdi me
sele böyle olunca, öğretmenin en iyi şekilde ye
tişmesini sağlamak da muhakkak ki, bu koruda 
alınacak tedbirlerin en başında gelen bir husus
tur. 

Şimdi bu görüşmekte olduğumuz kanunda 
hiç şüphe yok ki, böyle bir lüzum ve ihtiyaç 
neticesinde getirilmiştir. Zira bugün bil
hassa ilköğretmen okulu mezunu olan ilkokul 
öğretmenlerimizin sadece çocuklarımızı yetiştir
mek bakımından değil, bilhassa köylerde ve 
küçük kasabalarda çalışan öğretmenlerin aynı 
zamanda bulundukları çevrede kültürel, sosyal 
ve ekonomik yönde büyük etki yapacaklarını 
dikkate almak zorundayız. Ve öğretmeni hem 
kendi öğrencilerini mükemmel şekilde yetiştir
mek ve hem de çevresine sosyal, ekonomik ve 
kültürel olumlu etkiler yapacak şekilde yetiştir
mek zorundayız. Şimdi Hükümet bir kanun ta
sarısı getirmiştir ve bu kanun tasarısının gerek
çesinden de anladığımıza göre, ilköğretmen okul
larımız bugün bize bu istediğimiz nitelikte öğ
retmeni yetiştirmemektedir. Şu halde daha 
iyi yetişmelerini temin için imkânlar sağlanma
sını istemektedir. Bu arada tasarının bir özelliği 
daha vardır. Hazırlık sınıfları açılması öngörül
mektedir. Bu hazırlık sınıfından kasıd da, an
ladığıma kadar köy okullarından gelmiş olan 
gençleri, daha doğrusu çocukları diğer okullar
dan gelmiş olanların seviyesine çıkarmak ve böy
lece bunlardan da âzami istifadeyi teinin etmek 
ve bu çocukların başarısız duruma düşmelerini 
önlemek. Bunlar güzel hususlar. Şimdi ben bu 
kanun tasarısının birkaç noktası üzerinde önem
le durmak isterini ve maalesef bizim Millî Eği-
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tim Komisyon unun görüşleriyle aynı görü;? içe
risinde değilim Millî Eğitim Komisyonunun üye
si olmama rağmen. Bu bakımdan da söz hakkı
mı mahfuz tutmuş bulunmaktayım. 

Üzerinde duracağını önemli konulardan biri 
süre meselesidir. Bu kanun tasarısı. Hükümet 
tasarısından, ilkokul mezunlarına 6 yıl, ortaokul 
mezunlarına da 3 yıl olmak üzere getirilmiştir. 
Bilâhara Millet Meclisi Mîllî Eğitim Komisyonu 
bu süreyi 4 ve 7 yıl olmak üzere değiştirmiştir.. 
Ye yine gerekçeden anladığımıza göre bu deği
şiklikte esas olan, ilköğretmen okulları melun
larının üniversitelere daha kolaylıkla geçmesini 
temindir. Öyle anlaşılıyor. Bizim Senatonun 
Millî Eğitim Kornişonu da aynı görüş içerisin
dedir ve bu görüşü kuvvetlendirmek için de bir 
hüküm daha getirmiştir: ilköğretmen okulla
rında lise seviyesinde bir öğrenim verilir d^c-r. 
Şimdi ben evvelâ bu süre meselesini biraz eleş
tirmek isterim. Kanaatim odur ki, bir okulda 
süreyi artırmak veya eksiltmek gerektiği zaman. 
evvelâ bunun sebebi üzerinde durmak lâzım-
gelir. Bunun sebebi nedir, 'Millî Eğitim Ba
kanlığı süreyi artırmak istediğ'- zaman sebebi 
nedir? öğrencileri belirii bir 'hedefe, bir se
viyeye çıkarmak "istemektedir. O halde ev
velâ hedefi iyi tesbit etmek lâzımdır. Yani 
hangi sevivevc kadar çıkarmak, gerekecek, on

dan sonra on met f'.i 
olacak, hangi dersler 

varmak için muhteva 
konulacak, daha sn-

bu dersler hangi dozda konacak, yani ö<"""--
tim proğraudarı hazırlanacak, bütün bunla1' 
vanıldıktan sonra bu programlar süi'eve tat
bik edilecek. O 
cak. Bu progr 
lir. 6 vık!a mı 

U zaman 
mılar 7 

et -un, 

mandara çıka-
mı tatbik -di 
8 vılda ma tat

bik edilir, o zaman kimsenin de bu mesele üze
rinde tartışmaya her halde hakkı olmyaçak
tır. Bir Bakanlık programını vaımnşim Bm 
bu programı sekiz yıldan eksik bir müddaf 

içinde uyguiavamam derse buna kimsen 'n 
sövliyecek bir sö: Ama simdi re< 
görüyoruz? Bakanlık 6 - 3 yıl olarak tasa-ıyı 
getirmiştir. Millet Meeksi bunu 7 - 4 olarak 
değiştirmiş. Orada ne sabi münakaşalar 
olduğunu bilmiyorum ama, kizim Senatonun 
Miiıî Eğitim Komisyonunda ben Bakanlığın 
bu 7 - 4 süresini benimsemiş olduğunu gördü""'. 
Su halde aeıkca görülüyor ki, Bakanlık 

6 - 3 yıllık süreyi tâyin ederken belirli bir 
program yapmamıştır. Ye 6 - 3 yılı söyler
ken de neleri öğretmeye kesin olarak kararlı 
olduğunu her halde tesbit etmemiştir. Şu 
halde ben Bütçe Plân Kornişonunun getirmiş 
olduğu metnin en doğru şekil olduğuna ina
nıyorum. Şu bakımdan, Bütçe Plân Komisyonu 
der ki, «İlkokul mezunları için enaz altı yıl 
ortaokul mezunları için ele en az üç yıl İd, - Ba
kanlığın getirdiği tasarıda bu «en az» tâbiri 
yoktur bu en az tâbiri Bakanlığa bir ra
hatlık, bir uygulama imkânı Yermektedir. Bu 
şekilde bakanlık isterse bu müddeti yedi yıla 
isterse sekiz yıla da çıkarabilir. Ancak yi
ne burada önemle üzerinde durmak isterini 
k", bu süreleri uzatırken Bakanlığın beheme
hal bir program" yapma'sı ve bir hedef tâyin 
etmesi, bu hedefi program uygulaması ve an
cak ondan S'onra bu programın gerektirdiği 
şekilde süreyi azatnıaya 'karar vermesi lamın
dır. Aksi takdirde hakikaten çocuklarımızın 

ela '.amaıuna, memleketin de parasına yazık 

Şimdi üzerinde duracağım bir husus da 
lise seviyesindeki öğrenim meselesi olacak. 
Gerçi müzakeresi yapılan Bütçe Plân Komis
yonundan bu metin çıkmıştır. Ama Millî Eği
tim Komisyonunda böyle bir metnin bulun
muş olması dolayısiyle bu konunun da açık
lığa kavuşturulmasının faydalı olduğu kanı
sındayım. Şimdi ben meslek okullarından ye
tişmiş ve yine meslek okullarında senelerce 
hizmet etmiş bir kimse olarak şunu açıkça 
ifade < etmek isterim ki, meslek okullarına 
kendi hüviyetlerinden uzaklaştıracak, onlara 
mesleklerinin gerektird'ed formasyonu verme 
yerine klâsik lise derslerini aynen programla
ra koymak suretiyle yapılacak her hangi bir 
tadilât ımeslek okullarının dalma zararına ola
caktır. Kanaatimce bu böyledir. Şimdi ben bu 
sözlerimle elbetteki meslek mekteplerinden bi
rinde c/kuyaaılara, genel bilgilerini artıraeak 
ve geliştirecek derslerin konulmamasını savuıı-
mamaktayım. Böyle bir düşüncem yok. Ama 
her meslek sokulu kendi özelliğine göre belirli 
bir nıesieke adam yetiştirmekte -olduğuna gö
re, evvelâ 'meslekte çalışımaik Âe başarılı olmaık 
için lüzumlu bilgileri, 'dersleri hu çocuklara 
vermek ve lise derslerine de lise ölçüsünde yer 
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vermemek gerekir. Genel bilgi dersleri sadece 
aynen lise derslerini vermekle uygulanmaz, ka
naatindeyim. Meselâ -bir öğretmen okulunda 
bir sosyoloji dersinden, bir psikoloji dersinden 
foir toplum psikoloji dersinden mükemmelen ge
nel bilgi bakımından istifade edilebilir. Ve 
(bunları okuyan çocuklarımız, 'derinliğine gi
den çocuklarımız muhakkak .ki, kendi meslek
lerinde bu edindikleri bilgilerden da âzami de
recede istifade ötmek imkânını bulurlar. Şim
di böyle bir zaruret ortada dururken, meslek 
•derslerinin yanında lise derslerini de çocukla
rımıza verelim, diye bu meslek okullarının sü
rerlerinin artırılması yoluna gitmek zannederim 
iki, hatalı bir yoldur. Ve bunun hatalı olmasının 
yanında birtakım büyük mahzurları da vardır. 
Şimdi bu mahzurlar tabiidir iki, pek çek. An
cak, bunlardan birkaçını saymak gerekirse 
şöyle düşünebiliriz. Öğretmen okuluna girmiş 
plan çocuklarımızın muhakkak ki hepsi üni
versiteye gitme arzusunda değildir. Başarılı öğ
retmen olarak kalmak ve kendi meslekinde ha
kikaten başarılı isim yapmış bir insan olarak 
çalışmak arzusunda olanlar da vardır. Bunla
rın içerisinden üniversiteye gitmeyi düşünce ok 
olan sekiz - on tane vardır. O kadar. Şimdi 
bunların içerisinde sekiz - on çocuk üniversiteye 
gitmeyi arzuluyor, onlara imkân yaratalım diye 
diğerlerinin meslek derslerinden kesip, birtakım 
kendilerine faydalı olmıyacak, demiyorum, mu
hakkak ki, her bilginin faydası vardır, ama 
•kendilerine mesleklerinde daha faydalı olacak 
bilgileri vermek yerine kendilerine daha az 
faydası olacak bilgileri verme yoluna gitmek 
muhakkak ki, doğru bir yol değildir ve bunun 
için hele okul sürelerini artırmak kanaatimce 
çok hatalı bir yoldur. Okul sürelerini böyle 
ibir sebeple artırmanın ayrıca Hazineyi zarara 
sokmak gibi bir mahzuru da vardır. Zira he
pimiz biliriz iki, meslek okulları normal liseler
den .çok daha pahalı okullardır. Bu pahalı okul
larda sekiz - on sene çocuklarımızı yüksek tah
sile göndereceğiz endişesi içinde süre uzatıp 
lise dersleri okutmanın gayreti içine girmek 
muhakkak iki doğru olan bir yol değildir. Bu 
bakımdan ben yine Bütçe ve Plân Komisyonu
nun, Millî Eğitim Komisyonunun metninden 
bu. hususları çıkarmış olmasını da uygun müta-
lâşa etmekteyim. 
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Şimdi bir önemli mesele geriye kalıyor. Ha
kikaten bu meslek okulları mezunları için çotk 
uzun zaman büyük üzüntü sebebi olmuştur. Bu
da kabiliyetli ve istekli olanların önünün kapalı 
olması, bu kimselerin üniversiter tahsile girme
sine imkân hazırlanmamış bulunması, bu husus 
mühim. Hakikaten bu ıstırabı ben de çekmiş 
bir kimse olarak, bu imkânın sağlanmasını ca
nlı gönülden arzu ederim. Ancak, inandığım hu
sus şudur ki, bu imkânı sağlarken, - bu imkânı 
hakikaten Anayasamız da öngörmüştür - Bu im
kânı sağlarken, birtakım Hazineyi zarara soka
cak, birçok insanı sıkıntıya sokacak, ihtiyaçları 
olmıyan hususlarda zorlıyacâk, hattâ bâzıların
da başarısız duruma düşürecek birtakım zorla
maların içine girmemek lâzım. Kaldı ki, ilköğ-
retmen okulundan mezun olanların doğrudan 
doğruya üniversitelere gideceğini öngören hü
küm plânla da açıkça çatışmaktadır. Ve yine 
benim izahını bulamadığım bir husus da, Millî 
Eğitim Komisyonunda bu konu üzerinde ısrarla 
durmamama rağmen Hükümet temsilcilerinin bu 
mevzuu benimsemiş olmaları ve ilköğretmen 
okullarını bitirenlerin doğrudan doğruya üni
versiteye girmesinin temini hususunda direnme
leri konusudur. Bunu hakikaten izah etmiş de
ğilim, şahsan. Hükümet temsilcileri nasıl plân
la çatışan böyle bir hükmü müdafaa ettiler bunu 
bilemiyorum. Yalnız şimdi plânın son aldığı şek
le göre esasen bu mesele kendiliğinden de bir 
hal yoluna girmiştir. Biraz evvel de Sayın 
Plânlama Müsteşarı ile görüştüm, alınmış olan 
karara göre bir imtihan sonucu bütün meslek 
okulları mezunlarından kabiliyetli ve istekli 
olanlar bir imtihana alnıacaklar ve bu imtihanı 
kazandıkarı takdirde üniversiteler tarafından 
açılacak olan hazırlık sınıflarına alınacaktır. Bu 
hazırlık sınıflarında eksikleri tamamlanacak ve 
böylece rahatlıkla üniversitelere gitme imkânı 
kendilerine sağlanmış olacaktır. Ben, konunun 
bu şekilde halledilmiş olmasını, birtakım kanun
larla zorlayıcı tedbirler getirmekle, hele plânı bir 
tarafa atıp onunla çelişir hükümler getirmeye 
çalışmakla yerine getirilebileceği kanısında de
ğilim. Bu itibarla da Bütçe ve Plân Komisyo
nunun getirmiş olduğu metnin uygun, yerinde 
ve esasen Hükümetin de getirmiş olduğu tasarı 
ile tamamen mutabık halde olduğu kanısında 
bulunduğum için bu tasarı metninin Bütçe Plân 
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Komisyonunda kabul edildiği şekilde aynen 
kabulünün muvafık olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 6234 sa
yılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen okullarının 
geliştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
tümü üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere nu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitimin en mü
him dâvalarından bir tanesi, öğretmen yetişti
ren çok çeşitte okullara, sahibolması, ve bu çok 
çeşitte okullardan ayrı ayrı eğitim, öğretim ve 
hattâ mesleki bilgi, metot gibi farklı bilgilerle, 
tecrübelerle, görüşlerle yetişmiş olan öğretmen
lerin meslekte aynı okullarda yan yana gelme
leri ve bu yanyana gelme, beraber çalışmadan 
mütevellit bâzı çatışmaların doğmasıdır. Bugün 
ilkokullarda öğretmenlik yapan, öğretmenlerin 
seneler itibariyle ortaokuldan sonra bir yıl, or
taokuldan sonra iki yıl, orta okuldan sonra 
üç yıl olmak üzere ayrı ayrı ve öğretim süresi 
bakımından farklı öğretmenlerden meydana gel
diği hattâ bâzılarının öğretmen okulu mezunu ol
madığı halde dışarıdan imtihana girerek öğret
menlik yapabilir, şeklinde belge alarak öğret
men olduğu hepimizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlarım, millî eğitim mevzu
larını ele alırken ilköğretimi ayrı, orta öğretimi 
ayrı, yüksek öğretimi ayrı olarak düşünmenin 
Türkiye'de yarattığı ihtilâflar maarif politika
mızın ve maarif sistemimizin karışıklığının baş
lıca şartlarmdandır. Maarif politikasını bir 
bütün olarak ele almak ve bu bütünlüğün içe
risinde, bir bütünün içerisinde ilk öğretimi, or
ta öğretimi, yüksek öğretimi ve buna ilâveten 
teknik ve meslekî öğretimi yerli yerine koymak 
mecburiyetindeyiz. Bilhassa, genel bilgi veren 

' okullarda öğretmenlik yapanların tek menşeden, 
tek okuldan çıkabilmesini temin edebilirsek Tür
kiye'de benim anlayışıma göre, eskiden beri üze
rinde durduğum bir konudur, Türkiye'nin ma
arif dâvasının mühim bir aksaklığını gidermiş 

.'oluruz. Öyle bir menşe birliğine gidilecek ki, 
ilkokul öğrenmeni olacak kişi de, liselerde öğ
retmen olacak kişi de, hattâ meslekî bakımdan 

". üniversitedeki öğretimle ilgili öğretmenlikle ilgi

li branşlarda ve fakültelerde hocalık yapacak 
olanların dahi aynı okuldan çıkabilmeleri ve 
bir menşe birliği meydana getirilmesi Türkiye'
nin maarif dâvalarından en mühimlerinden bir 
tanesini halletmek için şarttır. Ancak, maale
sef bugüne kadar hiçbir maarifvekili bu mese
leyi bu şekilde ele almamıştır. Hattâ maarif 
tarihimizi gözden geçirirsek, biz de menşe ba
kımından âdeta farklar yaratmak için yeni yeni 
okullar yahut da bu okullar içinde birtakım par
çalamalar, ayırmalar meydana getirilmiştir. 

Meselâ bizim maarif tarihimizde büyük yeri 
olan orta cfeullara ve liselere öğretmen yetiştir
mek için kurulmuş olan eğitim enstitüleri vardır 
ve Türkiye'de ilk enstitü sözü âdeta bu okullarla 
gelmrtir, diyebiliriz. Bunların ilki Gazi Terbi
ye Enstitüsüdür. Gad Terbiye Enstitüsü kurul
duğu zaman çok iyi niyetlerle ve Tüıkiye'de 
gerçek öğretmen yetiştirmek için bütün şartları 
haiz bir dkul haline getirilmek maksadı ile kurul
du ve okul,' branşlara göre 2 ve 3 yıldan ibnrctt-
ti. Ve bu dkul genişlemek, fakülte haline getiril
mek ve bir öğretmen fakültesi durumuna yüksel
tilmek isteniyordu. Maalesef bu okul ve buna 
bönler bunun gibi kurulan enstitüler yükseltile
ceği yerde tuıttular bu okullarda branş öğretmeni 
yetiştiren sınıflan bu sefer toplu ders diye iki 
grup a ayırdılar, edebiyat grupu, fen grupu şek
linde böylelikle bir ihtisaslaşmaya doğru giden 
memleketimizde bu ihtisaslaşma baltalandı. Maa
lesef o zaman buna ne devrin Millî Eğitim Ba
kanlığı içinde itiraz eden kişi çıktı, ne de Pâr-
lıemento da bu mevzuda konuşan kişiyi göreme
dik. Şimdi her geleci Maarif Vekili kafasında 
bâzı fikirlerle makama gelip oturur ve Millî Eği
timde liseler 12 sınıfa çıksın, çıkar. Liselerden 
olgunluk kalksın, kalkar. Bir sene sonra yine 
11 o insin, iner şeklinde bir anlayışla Maarif Ve-
kâlcıtlttin Türkiye'de maarif politikasını hallet
meye imkân yektur. Muhterem arkadaşlarım, şu 
tadarı münasebetiyle koalisyonda ilgililere tevcih 
ediğimiz sualler neticesinde de anlaşılmıştır ki, 
bu tasarı dikkatle tetkik edildiği zaman tasarıda 
Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ile, Meclis Ko-
mlayonlarıada ve Umumi Heyetinde, Senato Ko-
mlsvaTLİannda değişikliğe uğrayan tasarının Mil
lî Eğitim Bakanlığı müdafii haline gelmiştir, ve 
bütün maarifçi arkadaşlarımız başta sayın ba
lkan olmak üzere büyük hürmetin vardır. Ancak 
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maarifle ilgili çdk mühim bir meselede ilk öğret
men okullarına bir sene ilâve edilmesi lüzumlu 
mudur, değil midir, gibi bir tartışma içersinde 
Maarif Vetkâkıti kemdi getirdiği tasarı ile diğer 
(komisyonlarım meydana getirdiği teklifler birbi
rine asla intibak etmediği halde, Millî Eğitim 
Bakanlığı mensupları pcikâlâ bu tasarıda yapılan 
tâdilleri müdafaa eder hale girmişlerdir. Buraya 
geçmeden önce mevzuu dağıtmamak için Millî 
Eğitim Bakanlığı bu tasarıyı getirirken Türki
ye'de bir kişinin illköğretmon okulundan mezun 
olduktan sonra ilkokul hocası, orta okul hocası, 
lise hocası ve hattâ profesör olacak şekilde bir im
kân sağlıyacak ve sağlıyaıbilecck bir usule ve böy
le 'bir öğretim sistemi getireceğini, getirdiğini 
görürsem ona can ve gönülden katılırım. Ancak 
ıbu tasarı getirilirken esbabı muclbo böyle öğren
men yetiştiren okullarda bir menşe birliği yarat
mak değil, bu tasarıda deniyor ki köylere gide
cek: olan ve gitmekte olan öğretmenler orta okul 
üzerine 3 sene, ilkokuldan sonra giderse 6 sene
lik tahsil az geliyor ve bunlar köyde gerektiği 
Ikadar faydalı olamıyorlar, onun için bir sene 
ilâve edelim. Şimdi, bu tez çürük bir tezdir. Şu 
bakımdan çürüık bir tezdir. Çünkü bunu asıl 
Maarif Vekâleti getirmemiş, Hükümet getirme
miş. Kim getirmiş? Bizim Millî Eğitim Komis
yonumuz böyle bir teklif ortaya atmış. Gelen 
tnsarıdslki metne göre demiş ki, ortaokul üzerine 
3 sene olacağına 4, ilkokul üzerine 6 olacağına 7 
•olsun diye bir tclklif atmış ve Hükümetten gelen 
tasarıdan bir sene fazla eğitim ve öğretim gör
mek üzere süre artmış. Bir sene artmış. Bu artı-
rlıırken esbabı mucibe olarak köye gidecek olan 
öğretmenin yeterince mesleki ve genel kültüre 
öüihibolup olmadığı esbabı mucibes'ni ele al
mış. 

Muhterem arkadaşlarım; bu teklifin veya 
tasarının altında b.ir şey yatıyor, o da şudur: 
Muallim Mektebi veya îlköğretmen Okulu me
zunları fakültelere ve yüksek okullara gidemez
ler, giriş imtihanlarına giremezler, giriş imti
hanlarına girebilmek için lisenin, mezuniyet 
ve olgunluk imtihanım vermeleri ve lise dip
lomasını almaları şarttır ve ondan sonra gire
bilirler, fakülte imtihanlarına yüksek okul im
tihanlarına. Bu durum öğretmen dernekleri ve 
öğretmen teşekkülleri içinde öteden beri bir 
üzüntü halindedir, niçin muallim mektepleri 

mezunları lise mezunları gibi üniversiteye gir
me hakkına sahip değildir, diye bir üzüntü hali 
içinde devam etmiştir. Ben de bunun bir za
manlar hararetle müdafaasını yapan insan
lardan biriydim. Bunu Maarif Vekâletine kar
şı, derneklere karşı, umumi federasyon toplan
tılarında ortaya atan ve müdafaa eden insan-

, lardan birisiyim. Ancak biz bu müdafaayı ya
parken muallim mektebi mezunlarının lise me
zunlarının kültürüne sahibolduğoma ve kendi
lerine bu hak verildiği takdirde lise mezun
ları gibi üniversitenin her hangi bir fakülte
sinde okuyabileceğine inanarak yapıyorduk. 
Ve benim anlayışıma göre o zaman bu mual
lim mekteplerine talebe alımı da bir başka esa
sa bağlı idi, o esas 'içerisinde, o sistem içeri
sinde, orta okulları bitiren öğrendiler içerisin
de en iyileri seçilir, alınırdı, ve tabiî ki, bu 
iyilerin seçilmesinden meydana gelen seçkin 
zümrenin okuması, öğrenmesi de ve yetişmesi 
de o nisbette üstün olurdu. Bu bir. İkincisi; 
benim ifade etmeye çalıştığım yıllardaki mual
lim mekteplerinin öğretim kadrosu çok 'kuv
vetli, çok değerli öğretmenlerle takviye edil
mişti. Hiçbir boş ders geçmezdi. Hiçbir derse 
yardımcı bir öğretmen gelmezdi, herkes bran
şının öğretmenini bulabilir ve ondan âzami 
istifade edebilirdi. Hattâ o zaman, muallim 
mekteplerinde öğrencilerin daha ileriki imti
hanlara girebilmesi için ayrıca mektebi bitir
dikten sonra muayyen kurslar açılarak orada 
da yetiştirilirdi... Böyle bir zamanda müdafaa 
ediyorduk ve müdafaamızın esbabı mucibesi de 
yine kendi meslekleri içinde yükselebilmesini 
temin babında idi. Yoksa muallim mektebini 
bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler, Hukuk veya 
başka meslek dışı sahadaki fakültelere gitsin, 
değildir. Müdafaa edilen husus çok ince bir 
noktadır. Meslek içinde temayüz edebilmek, 
meslek içinde yücelebilmek; o mesleke kendi
ni adamış olan insanların hakkı olan bir yük
selişin teminiydi. Nasıl ki, bir insan Mülkiye 
mektebinden çıkar. Maiyet memuru olur, kay
makam olur, vali olur. Nasıl Harbiyeyi biti
ren bir genç orduya küçük rütbe ile girer, on
dan sonra başarısı nisbetinde yücelir. Biz de 
istiyorduk İti, bu meslek içine giren insanlar, 
kendilerinde eğer bir kaabüiyet varsa o nis
bette yücölebilsinler, ama bu meslek içinde 
yücelebüsinler. Tasanda bu yoktur. Maalesef 
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bizim'Millî Eğitim. Komisyonumuzun tasarı
sında' adeta liseye muadil bir hale getirilmek 
isteniyor i;lköğretme:ı okulu mezunları ye on
dan; sonra lise mezunlarının gördüğü muame
leye tabi olarak istedikleri fakülteye gidcbil
melerini ve bu imkânın onlara sağlanabilme
sini metin haline getirmiş. Ben bunun karşısın
dayım şahsan. Maddelere gelindiği zaman be
nim yine tez'm olan, mcsrck içinde yücelmele
rini tenlin edebilmek için ikinci maddeye iliş
kin bir önerge takdim edeceğim. O zaman öner
gemi "jf a de etmek için söz aldığımda sebeple
rini açıkîıyacağmı ve ilköğretmen okullarının 
bir sene artırmakla bunlara geniş bilgi, kül
tür ve meslekî bâzı imkânlar sağlanacağı iddia
sını ben bugünkü Türkiye'nin öğretmene olan 
iht:'yaeı, bugün Türkiye'nin münevver insana 
olan ihtivacı :7c şu noktada bağdaştıramıyo
rum- Millî Eğitim Bakanlığının bir defa altı 
seneyi yedi, üç seneyi dört sene yapmak için 
esasta hazırlanan bir plânı ve programı yok. 
Olabilir, ne kadar sınıf artarsa insanda o ka
dar çok öğrenir, o kadar çok bilgiye salıibo-
lur, o kadar çok maarif kazanır, g'bi bir umu
mî .'hükümden. hareket ediliyor. Bugün ilköğ
retmen okullarına bir sene ilâve edilmesi de
mek, 80 tane ilköğretmen okulu var; 80 tane 
sınıf* ilâve etmek demektir. Bunu madde ola-
rrik bir d-efa düşünün, maddi yönünü dükünün, 
bunun tahmil edeceği bütçelere masrafı, on
dan, sonra bu sadece 'sınıf ders bilmem ne me
selesi değil. Öğretim süresini bir sene artıraca
ğımız'btı'okul programlarında değişiklik yap
tık, yeni yeni dersler getirdik veyahutta mev
cut derslere daha gcnY; okutulsun'diye bâzı im
kânlar bulduk, öğretmeni nereden bu arağım? 
Aynı öğretmenler gclmiyccck mi. Y^ıni bugün 
ilköğretmen okullarında öğretmenlik yapan 
kişiler gelmiyecek mi. Onlar gelecek. Peki za
ten, onlar bugün o ve G sene olduğu halde yer
lerini dolduramıyorlar, derslerini dolduramı
yorlar biz: bu kadar öğretmeni bulamıyoruz. 
Şimdi kalkıp da 83 tane sınıf daha ilâve ede
ceksiniz 80 sınıf her gün için 5 ve G ders saati 
İlo çarpın bir günde şu kadar ders saati doğa
cak, ayda şu kadar yılda şu kadar olacak, 
bunu ; ne ilc: dolduracaksınız muhterem, arka
daşlarım;. 

Muhterem arkadaşlarım, benim anladığım 
şiıdür: Bütün okullarımızın bu-gün yalnız ilk

öğretmen okullarının değil, bugün Türkiye'de 
19G0 yılında liseler % 70 randıman verirken 
bugün % 50 e düşmüştür. Demek ki bugün 
% 50 ye düşmüştür. Demek ki bizim okullarımız 
ileriye doğru gideceği yerde geriye doğru gidi
yor, mezun ettiği ta'îebe sayısı bu hale giriyor 
ve bu kadar masraf, bu kadar uğraşma bu ne
ticeyi doğuruyor. Onun için okulların tümü 
üzerinde bir öğretim ve eğitim meselesinde 
hassas olmamız lâzım. Pekâlâ b*a öğretmen 
okullarına bir sene ilâve etmek suretiyle mey
dana gctireceğ'oıiz bu bir yıllık fazlalık içe
risinde vermek istediğimiz bilgiyi, vermek 
istediğim:.", kültürü bu altı çene içerisinde ve
rebiliriz. B"caz daha dersleri sıkı geçirerek 
bir parça daha ieabederse ders sürelerini uza
tarak ve çocuklarla daha yakından alâkadar 
olmak suretiyle pekâlâ bu süreyi uzatmanın 
İtburnu olmadan bunu temin edebiliriz. Kal
dı ki, meselâ bizim Plân Komisyonunda yaptı
ğımız gibi Hükümetin ilk tasarırjı da ona yakın
dır. Bunu trm mânaslvle katı bir şrıkilde Millî 
"Eğitini Bakanlığının elinden de çekip almıyoruz. 
Ne diyoruz? Diyoruz ki meselâ ikinci madde
de il okul mezunları için en az altı, orta okul me
zunları için en az üç yıl diyoruz. Üç yıldır ilk
öğretmen okulları. Yani ne demek bu? En azı 
bu, icabeder, Millî Eğitim Bakanlığı esaslı bir 
çalışma yapar, esaslı b'r etüt yapar, ondan son
ra hakikaten Millî Eğitim Bakanlığı şu kanaate 
varırsa ki, Türkiye'de öğretmen okullarını tek 
menşeli hale getireceğim. Yavaş yavaş lköğret-
men okullarını fakülte ve yük^k okul haline 
getireceğim. Bunun çalışmalarını yapacağım ve 
plânım, programını hazırlıyacağım şu kadar 
süre içerisinde beş yıl, üç yıl ne ise bunu te
min edeceğim diye bir şey ortaya koyarsa o 
zaman bu imkân kendisine bu kanunla veril
miş oluyor. Bunu yaptığı takdirde pekâlâ bir 
daha kanun teklifi getirmeden Parlâmentoya 
bunu çıkarabilir. Sonra bu kanun teklifinim bir 
noktası da Beş Yıllık Plâna da aykırı yönü de 
vardır bu tasarının. Beş Yıllık Plâna da aykı
rı yönü vardır. Çünkü öğretmen okulu mezun
larına, ilköğretmen okulu mezunlarına kalkar 
da üniversitenin her fakültesine, yüksek okul
ların hep/nc girebilme hakkını verdiğiniz tak
dirde öteki orta dereceli okullardan mezun 
olanların günahı ne? Niçin orta ziraatten me
zun olan birisi de aynı .şekilde gldemesinf Ni-
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ç'in, sağlık memuru çıkan gidcmesin niçin 
İşte bu veya bu okuldan mezun olan gidcmesin? 
Bunlara da aynı lıalda vermek lâzım. Halbuki 
işte eşitlik prensibinin zedelenmemesi için eğ
retimde Anayasaya sadakatten ayrılmamak için 
bunu plân zaten derpiş etmiştir. Üniversiteye 
gitmek ic^iyen orta öğretimini yapmış kişi
lerin üniversitelere girmeden önce birer sene 
hazırlık yapabilmeleri için İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında buna dair hüküm konmuş
tur. Bu bakımdan ben Plân ve Bütçe Komisyo
nunun değiştirdiği şekliyle tümünün, bu tasa
rının tümünün iltifat göreceğine inanıyorum 
ve maddelere geçtiğimiz zaman ilgili madde
ler üzerinde de tekrar söz alıp fikirlerimi be
yan etmek için şimdilik huzurunuzdan hür
metle ayrılıyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞ03LU (İstanbul) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir sayın üye daha vardır ko
nulacak. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOaLU (İstanbul) 
'•— Belki lüzum kalmayacaktır, Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — O da konuşsun. Buyurun Sayın 
Agun. 

Tekraren söz almış arkadaşlarımız var, ca
yın Komisyon Başkanı da söz istediler, sayın 
sözcü de, hangisi ise bunu bana lütfen bildirin; 
komisyon yiizcüsü mü, başkanı mı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
Ben istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız muhterem arkadaşla
rımdan ben bir hususu rica edeceğim, biz mü
zakere etmediğimiz bir metni tümü üzerinde
k i görüşmeler sırasında malriyetini açıklıyo
ruz. Müzakere ettiğimiz metin Bütçe Plân Ko
misyonunun metnidir, tekrar ediyorum. 

OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Ben, Büt
çe ve Plân Komisyonu... 

BAŞKAN — Sizin için söylemiyorum Sayın 
Ağum. Sizden evvel konuşan arkadaşlara soyu
yorum. 

O. MECDİ AGUN (Pdzc) — Muhterem Bas
kü l , muhterem senatörler, ilköğretmen okulla
rının ilkokuldan sonra yedi yıla ve orta okul-
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lardan sonra dört yıla çıkarılması, .dört. ve.ye
di yıla çıkarıldıktan sonra bu okullardan .me
zun olanların yüksek okul ve üniversitelerden 
istifadeleri hususunda lise mezunlarına ' eşit 
tutulmalarına dair Senato Millî Eğitim Komis
yonunun raporu plâna da gerçeğe de uygun
dur ve doğrudur. Hükümetin Meclise sevk ey
lediği kanun tasarısı da bu okulların,, ilkokul
dan sonra en az altı yıl ve orta okuldan sonra 
en az dört yıl olmasına dairdir. Ve ilkokul öğ
retmeni e:ı az 1"GC seviyesinde bir küİtüle teç
hiz etmek ve daha yararlı kılmak gibi yük
sek bir gayeye matuftur. 

Bu 'gaye ve düşünceye kolay itiraz edile
mez. Halen öğretmen daha ziyade köye yarar
lı pratik bilgilerle teçhiz edilmektedir. Bu ta
sarı kanunlaştığı takdirde ilkokul öğretmeni, 
pratik bilg'leri yanında, en az lise seviyesinde 
bir kültüre kavuşturulmuş, bu suretle' güclen-
dirilm'iş olacaktır ki bunun hepimizi memnun 
ekmesi icabeder. Okul sürecinin bir yıl artı
rılması da lise kültürünün verilebilmesi içiil-
diı\ Bu da aşikârdır. 

Şimdi, öğretmenin lise kültürü seviyesinde 
bir kültürle teçhizine itiraz edilemezse, bunun 
tahakkuku için lâzımgelcn bir yıl ilâveye, de 
itiraz mümkün değildir. Bu bir yıl ilâve lise kül
türü seviyesini en kısa yoldan bu okul öğren-
çiilcrinc vermenin yoludur. Buna, karşı ilköğ
retmen okullarını yedi yıla çıkarırsak öğretmen 
buhranı doğar veyahut ilköğretmen okulların
dan çıkanlar üniversiteye devama başlarlar, 
bu sebeple öğretmen bulamayız, kadrolar bp-
şalır itirazları ikinci, üçüncü derecedeki; nok
talar üzerindeki itirazlardır. Hükümct'a ceva
bı da plânın hükmü karşısında yersiz • kalmak
tadır. Filhakika bu itirazlara Bakanlık, öğret
men buhranı doğmıyacaktır, 80 b i ı müracaatın 
içinden seçim yaparak 15 - İG bin öğretmen 
aldığını, daha fazlarını almak ;mkânıhq.. .', sa
hip bulunduğunu bildirmekte, diğer ' taraftan 
plân da, plânın hedefleri ve s t ra te j imde ay
nen şöyle .demektedir. (Fertlerin, temci eğitim 
üstünde Devietçe sağlanan çeşitli eğitin}.im
kânlarından istifadeleri, fırsat eşitliği ilkesi
ne 'göre düzenlenecektir) demektedir. Şu hal
ele öğretmen okulu mezunları l'cc seviyesinde 
bir kültüre sahip kılınınca Devletçe, sağla
nan çeşitli eğitim imkânlarmdan olan yük-
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sek okul ve üniversitelerden de istifade imkâ
nını tanımamız, haklarım teslim etmemiz olur 
ve plânın hükmüne uygun hareket etmiş olu
ruz. Plânın bu hükmüne göre ticaret liseleri, 
imam - hatip okulları ve d'ığer sanat okulla
rındaki okullara da bu imkân verilecektir. 

Gerekçenin, köy Öğretmenlerinin, medeniye
tin köye götürülmesinde birinci derecede gö
rev aldıklarını ifade etmesi köyün sosyal ve 
ekonomik gelişmesinde liderlik etme durumun
da bulunduklarını söylemesi de doğrudur ve 
hakşinaslıktır, gerçek de budur, öğretmenle
rin bu iddiada bulunmasından veya Bakanlık
ça bu iddia ile yetiştirilmelerinde fayda var
dır. Diğer meslekler de serbesttir, kendisine 
güvenen iddia eder. 

İlkokul öğretmenlerinin kültür seviyeleri
nin aynı zamanda lise kültürü seviyesine çı
karılmasını, bu suretle güçlendirilmesini mem
nuniyetle karşılarız. Çünkü bu suretle çocuk
larımızın daha güçlü yetiştirileceklerini düşü
nüyoruz. Bunun yanında kendis'ai lise kültü
rü seviyesinde hazırlamış olan öğretmeni yük
sek okul ve üniversitelerden mahrum etmek 
adaletsiz bir karar olurdu. Bir taraftan bu se
beple, diğer taraftan demin arz ettiğim plâ
nın hedefleri ve stratejisindeki: «Fertlerin te
mel eğitim üstünde Devletçe sağlanan çeşitli 
eğitim imkânlarından istifadeleri fırsat eşit
liği ilkesine göre düzenlenecektir» hükmüne 
göre de ilköğretmen okulu mezunlarına üni
versite ve yüksek okullara devam hakkı tanın
ması lâzımdır. Bu imkânı getiren Senato Millî 
Eğitim Komisyonu tarafından değiştirilen ve 
Millet Meclisi ile Bütçe ve Plân Komisyonu ta
sarısına ve esas noktalarında ve fikrinde Hü
kümet tasarısına uygun tasarının kabulünü 
arz ederim. 

Bir de önerge verdim Sayın Başkana; Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metnin kabulünü arz eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, komisyon söz
cüsü, buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, geçen bir 
vesileyle de arz etmiştim, toplu halde çalışmanın 
ve bunun neticelerini almanın birtakım usulleri 

ve yolları vardır. Bunda kepimiz mutabık hale 
gelirsek meseleleri daha vazıh ve kısa yoldan 
halletme imkânının olacağı bedihî bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısının 
hiçbir şey getirmemiş bulunduğunu komisyon 
adına ifadeye mecburum,'. Gerçekten Hükümet 
Millet Meclisi ve Yüce Senatonun Millî Eğitim 
Komisyonu ilköğretmen okulu mezunlarının yük
sek okul ve üniversitelere girişte lise mezunu gibi 
muamele görmesini derpiş etmiş ve biraz önce 
konuşan sayın arkadaşım gibi ilköğretmen oku
lu mezunlarına bir sene daha artırmak sure
tiyle lise formasyonunun verilmesi öngörülmüş
tür. Fakat Bütçe ve Plân Komisyonu bu Hü
kümet görüşünün Millet Meclisi metninin ve 
Millî Eğitim Komisyonu görüşünün plâna ay
kırı düştüğünü tesbit etmiştir. Zira plân ilköğ
retmen okullarının altı seneden fazla olamıyaca-
ğı hususunu hükme bağlamıştır. Yine muhterem 
arkadaşlarım, Plân 59 ncu sayfada «Köy okul
ları köyün eğitim ve kültür merkezi niteliğini 
taşıyacaktır.» şeklinde bir hüküm getirmiştir, 
bir hedef göstermiştir ve yine muhterem arka
daşlarım, galiba 73 ncü sayfasında olacaktır, 
«Öğretmen köyün, sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmasını sağlamak için yalnız okula değil 
çevreye temel bilgileri götüren insan» olarak ta
rif edilmiştir. Şu halde ilkokul öğretmenlerinin 
yetiştirilme tarzı ve tahsilde hedef tutulan gaye 
üniversite ve yüksek okullara yetiştirecek formas
yonda değil, çevresini aydınlatacak, oranın sos
yal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını muayyen 
ölçüde sağlıyacak bir formasyon hedef olarak dü
şünülmüştür. 

Yine muhterem arkadaşlarımız, kısa süre ön
ce kabul ettiğimiz plân, meslek okulu mezunları
nın üniversite ve yüksek okullara girişlerinde 
lise mezunları gibi muamele görmesi için, üni
versitede bir hazırlık sınıfının açılması derpiş 
edilmiştir. Bu itibarla ilköğretmen okulu mezun
larının eğer içinde kabiliyetlileri varsa daha baş
ka öğretim dallarında yetişme ve gelişme isti
datları ve arzuları varsa mevzuatımız kapalı de
ğildir. Bir imtihana tabi tutulacaklardır ve 
plânda öngörüldüğü gibi üniversitelere bağlı ha
zırlık sınıfı açılacaktır vve bu sınıflarda o for
masyonu iktisabettikten sonra arzu ettikleri üni
versite dalında öğrenim yapabüeceklerdir. '•••••"•'•' 
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Şimdi muhterem/arkadaşlar; aslında bu ta

sarı 6234 sayılı Kanunun 2 nci maddesini tadil 
ediyor şeklinde önümüze gelmiştir. Ama, tadil 
edilmek istenen kanun maddesi aynıdır. Sadece 
«en az» kelimesi ilâve edilmiştir ve Hükümete 
ilköğretmen okulu tahsili için altı sene gerekmi
yorsa, az ise ikinci fıkra ile bir hazırlık sınıfı 
daha açma imkânını sağlamaktadır. Aslında 
bu tadil edilen kanun metninde de vardır. En 
az tâbiri konmuştur. Bu en az tâbiri muhterem 
arkadaşlarım, plânda gösterilen bu hedef değiş
medikçe de mümkün değildir. Şu halde şayet 
iltifat Duyurulduğu takdirde, bu tasarı kanun
laştığı takdirde yine 6 seneden fazla öğrenim 
yapıl amıyacaktır. Ancak plânda bir değişiklik 
derpiş edildiği takdirde bu mümkün olacaktır. 
Bu itibarla, Millet Meclisinden gelen metin ve 
Hükümetin bu tasarıyı Meclise şevkinden gaye 
ortadan kalkmıştır. Bunu ifadeye mecburum. 
Çünkü, kısa süre önce kabul ettiğimiz plân buna 
imkân vermemektedir. Bu itibarla, müzakerelerin 
başka türlü mecralarda gelişmesi zannımca fuzuli 
olacaktır. İşin sarih yönü budur, saygılarımı 
sunarım. 

RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Ko
misyona efendim, bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Soru mu soracaksınız? Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — İkinci 

Beş Yıllık Plânın 135 nci sayfasında lise sevi
yeli meslek okulları diye bir kısım vardır ve 
orada tablo 6 der ki; . «Lise seviyesinde ilköğret
men okullarında gelişme» diye bir fasıl vardır. 
Bu durum karşısında sizin beyanlarınız görülü
yor ki, İkinci Beş Yıllık Plânın gaye ve he
deflerine aykırı bir durumdadır. Eğer anlaşıl-
madıysa izahat vereyim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, galilba soru sa
hibi tarafından mesele anlaşılmamıştır. Ben 
sarahaten plânın sayfa numarasını işaret et
mek suretiyle oradaki ibareyi aynen yüksek 
huzurunuza getirmiş bulunmaktayım. Okuyo
rum : «Orta öğretim seviyeli meslek ve tek-
nrjk okullardan mezun olanların kendi konu
larında daha yüksek okullara devamları yu
karı seviyede yetiştirici ve yukarı seviye
deki okullara bağlı hazırlık sınıflariyle özel 
î?îr seçîıa sistemiyle gerçekleştirilebilecek

tir» hükmü vardır. Ve bu da lütfen bakarsa
nız 88 nei sayfada mevcut bulunmaktadır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Lüt
fen 135 nci sayfayı okuyunuz. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica edeceğim. 
Som cevaplandırılmıştır. Sayın sözcü kendi be
yanlarının plânın hangj sayfasında bulundu
ğunu beyan etmiştir; bu kadar. Siz öyle di
yorsunuz, beyefendi böyle diyor. Başka yok. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Zatı-
âliniz bitaraf değilsiniz. Sabahtan beri tutu
munuzdan biıtaraf olmadığınız meydana çık
maktadır. 

BAŞKAN — Sebep acaba? 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) —'Se 

bep meydandadır, içtüzüğü daima ihlâl etmek
tesiniz. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. Söyleyin ba
kalım, soru sorun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (fctanbul) — Plâ
nın 135 nci sayfasında (B) kısmında l'se se
viyeli meslek Okulları kısmı vardır. Ben. de 
okuyorum. «Il'k Öğretmen okulları temel eğitim 

veren, köyden yetişenlerin eğitimini yurtken ve 
köy okulunu yaygın eğitim ve kültür mer
kezi olarak yöneten elemanları yetiştiren okul
lardır. 19G8 - 1972 senesinde bu okulların ge
lişmedi tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo altıya 
bakıyorum. Lise seviyesinde ilk öğretmen okul
larının geliştirilmesi vardır. Kanunda lise se
viyesinde gelişmelerin plânın neresinde aykırı
lık vardır? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben her halde başka 
bir şeyi ifade etmedim. Meslek okullarını bi
tirenlere lise seviyesinde bir formasyona ge
lebilmek için üniversitelere ba^lı hazırlık sı
nıflan açılabileceğini üfade ettim. Kaldı ki, 
muhterem arkadaşlarım, kendi bölümlerinde 
yüksek tahsil yapmaları da mümkün bulun
maktadır. İlk öğretmen okulu mezunlarının 
Gazi Eğitim Enstitüsüne, Eğitim Fakültesine gi
riş yolları da açık bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Tü
mü üzerinde şimd'ye ka:lar sayın on üye ko
nuşmuştur. Tekrar konuşma Sayjn Atmaca, 
Sayın Karaman, Sayın öztürkçine, Sayın Di-

— m~~-
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keçligil tarafından istenmiştir. Savın Atmaca 
buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 6234 
sayılı Kanunun halen yürürlüîcte bulunan 
i'kJnei maddesi ilk öğretmen okullarını ilkokul
dan sonra altı yıl, ortaokuldan sonra üç 
yıl olarak tesbit etmiştir. Yeni getirilen tasa
nda ise bana karşılık Hükümet bu altı ve üç 
yıla bu «en az» kelimesi -eklemek suretiyle, Mec
lis en az yedi yıl olmak suretiyle, Senatomun 
Milli Eğitim Komisyonu en az yedi yıl olmak 
suretiyle, Plân Komisyonu da en az altı yıl 
olmak üzere karara varmış bulunmaktadır, süre 
bakımından. Görülüyor ki, süre 'konusunda 
fazla bir görüş ayrılığı yoktur. Yani asgari 
altı yıl kabul ed'lmcktedir. Ama p-erek Millet 
Meclisi, gerek Senato bunu Hükümete değil, 

yani M'llî Eğitim Bakanlığına değil Ssnaıto-
muzca yani Meclislerimizce kabul edilmiş 
olsun. Geçmişte örnekleri görüldüğü gibi yaz-
boz tahtası haline getirilmesin okulların sü
resi niyeti ile yedi yılı kabul 'etmiştir. Ama, 
takdir «En az.» kelimesi olduktan sonra öğ
retim süresinin uzatılmasında hemfikir ol
duğumuzu göstermekte bulunduğumuza göre 
takdir Yüksek Heyetinizin olacaktır, elbette. 
Bu bakımdan süre üzerinde fazla durmıya-
cağım. Asıl konu ikinci kısmı yüksek öğ
renime gitmeleri konusunda görüş ayrılıklar] 
derindir, «öne sürülen gereıkçe nedir, yüksek 
öğrenime gitmemeleri konusunda* Birincisi 
plâna aykırıdır, buyurulmaktadır. Şahsan aynı 
görüşte değilim. Plândan şimdi bâzı satırları 
okumak suretiyle bunun aksini ispat etmek 
istiyorum. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 128 nci 
sayfalında eğitim b'ürümünün ülkeler kiOTiımn 
(b) bendinde «Vatandaşların temel eğitim üze
rinde Devletçe sağlansın eğitim imkânlarından 
yararlanması fıroat eşitliği ilkesine göre düzen-
lenecff-iti?.» İşte buna göre geniş burslar temin 
edilecek, diye devam ediyor. Gene plâmn 140 ncı 
sayfasında aynen okuyorum. «Lise seviyesindeki 
teknik ve meslek cJkullar.adan gelen öğrencile
rin» İm anı - Hatip okuiPan. dâhil ki Mec
liste değiştirilmiştir, son şeklini almıştır, 
«Yüksek öğrenin" D devam imkânı sağlana
caktır.» Bunum şu bizim getirdiğimiz ile bağ-

dasmıyan tarafı nedir? Bu bütün imkânlariyle 
m-CGİcik okullarının hangi''cinsinden'olursa''olsun 
yüksek öğrenim hakkı tanınmasını âmir bîr hü
kümdür. Ancak, Millet Meclisinde «insan'gücü 
açığı nazarı itiıbare alınır» ibaresi konmuştur. 
Bu kanunda biz bu hakkı vemakîe ilk' öğretimi 
boşaltmak niyetinde değiliz. Orada da insan gü
cü açığının nazarı itibare almak suretiyle bu 
kanun çerçevesi içinde Hükümet ayarlryaibilir. 
Bu b:Jkımdan bu hüMimie asla bağdaeşnnyan bir 
Larafı yoktur. Diğer bir 144 ncü maddede de: 
Eğitimde genel politikalar: • «Eğitim kademele'-
rlndeiki dikey geçişler kabiliyetu olanların eğiti
min en üst kademelerine kadar çıkmalarını sağ
layacak yönde düzenlenecektir.» Dikey geçişleri 
göstermektedir. Binaenaleyh, plâria yüzde yüz 
mutdbık bir karır vermiştir Milli Eğitim Komis
yonu. Bu bakımdan plâna aykırılığım kabul et
in iye imkân yciktur. Esasen Anayasamızın 50 nci 
ve Anayasamızın genel bâzı bükümleri fırsat've 
iımikân eşitliğini öğretimde sağlamayı bir ana 
prensip olarak koymuştur. Bu ana. prensip ki, 
Aınayaco, plânın üstünde bir hüküm, kuvvet ve 
ağırlık taşıyan bir ana kanunumuz olduğuna 
göre bunu aykırılığı da söz konusu edilemez. 
Diğer bir itiraz da öğretmen okulları eskiye na
zaran bugün çok zayıflamıştır, bir görüştür. 
Ama, bu görüşe katılmıya da iımikân yoktur. Bu
gün öğretmen okullarımızda ne öğretmen, açığı 
vardır, ne öğretmen okullarında çalışan öğret
menlerimiz liselerde - çalışan öğretmenlerden da
ha zayıf veya daha az çalışmaktadırlar. Bunu 
kabul etmeye imkân yoldur. Bugün 11 eğitim 
enstitüsü, üç yüksek Öğretmen okulu ve üniversi
telerin fakültelerinden hattâ sosyal bilimler kıs-
mırdra mezun olan üniversite mezunlarına Mil
lî Eğitim Bakanlığı çalışacak yer bulamamakta
dır. Binaenaleyh, öğretmen sıkıntısı ancak fen 
bölümlerinde bugün için bariz görünmekte ise 
de önümüzdeki yıllarda bir öğretmen sıkıntısı 
da mevzuu . olmaması gerekir kanaatindeyim. 

Türkiye'de üköğretimden sonra meslefce yö
neltme ve okul seçme imkânı yoktur;'bunu kabul 
etmek zorundayız. Çünkü bir rehberlik ve mes
leke yöneltme teşkilâtımız sembolik olarak An
kara'da kurulmuştur, yaygın bir çalışması olma
dığı içici Türk öğrencisinin yeteneğine göre oktu 
seçme.ve meslek seçme bakımından"'biır kılavuz
luk, önderlik yapabümek',gü(röuı%'-1salÖİJM^^ifiIfer. 
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Bu bafâimdan Türkiyede okul seçmek tesadüfle
re daha doğrusu mâli güce bağlı bulunmaktadır. 
Daiha kısa deyimi ile Türk çocuğunun alın yazı
sı neyi iccıbettiriyorsa, ister yeteneği orada ol
gum, ister olmasın o ofkula girme imkânını bula-
ıbilirse giriyor, bulamazsa köyünde kalıyor. Bi-
ttâccialeyh, bugün öğretmen okullarına sabahtan 
dîa arz ettiğim gibi 80 bine çıfcan öğrenci içinden 
iartcafe 2 800 ü alınmışken bir de bunların yük
sük öğretime girme tavanını kapatırsak büinun 
insaf ile bağdaştırılımasma imikân ve ihtimal 
'görmüyorum. Bu bakımdan muhterem senatör 
arkadaşlarımdan bu dar gelirli, mâli gücü zayıf 
r e okuma imkânından yoksun öğretmen okulu 
meşumlarının yüksek öğrenime gitme haklarının 
kısıtlanımamasmı rica ediyorum. Bununda yal
nız öğretmen okullarını değil bütün meslek okul
larım sıraısiyle ele almanın lüzumuna inaındığı-
anı ifade etmek isterim. 

• iSaygılanmlar 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayetini 

«rz ve: teklif ederim. Saygılarımla. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

Cumhuriyet Senatosu Barjkanhğma 
Durum tavazzuh etmiştir, maddelere geçil

mesini arz ve teklif ederiz. 
Samsun Bolu 

Refet Rendeci Rahmi Arnkan 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde 11 sa
yın üye 'görüşlerini ifade etmişlerdir. Sayın 
öatürkçine .takrirlerin aleyhinde buyurunuz 
«fendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; komisyon sözcü
sü ıburada kendi metinlerinin İkinci Beş Yıllık 
Plâna uygun olduğunu, Millî Eğitim Komisyo
nu metninin ise İkinci Beş Yıllık Plâna aykırı 
•olduğunu beyan buyurdular. Bu söz hiç şüp
hesiz ki kanunun ruhu üzerinde tesir yapacak
tır. Eğer imkân verilirse Millî Eğitim Komis
yonunun metninin de İkinci Beş Yıllık Plâna 
uygun -olduğu gerekçesi ile yüksek huzurunuz
da' arz edildiği takdirde belki kanunun şekil 
Ve fûhbakımından^ değigtirilmesi imkânı bulu

nacaktır. Bu itibarla, yeterlik önergesinin kabul 
edilmemesini arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde ko
nuşuldu. 

Yeterlik önergesini oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyen-ler... Kabul edilmiştir. Mad
delere geçilmesini oylamadan evvel Sayın Nus-
ret Tuna tarafından 980 sıra sayılı kanunun 
plâna aykırı bulunduğu gerekçesiyle komisyona 
iadesi hakkında bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
080 sıra sayılı tasarı Beş Yıllık Plâna mu

halif olduğundan plâna uygun hale getirilmesi 
için komisyona havalesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Takri
rimi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna Buyurun. 
A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, komisyon sözcüsünün açıkça 
ifade ettiği veçhile bu kanun zamansız Mecli
simize gelmiştir, geç kalmıştır. Bu kanun ilko
kul öğretmenlerine yüksek tahsil temin etmek 
üzere hazırlanmıştır. Fakat bunun hazırlanma
sından sonra elimizden İkinci Beş Yıllık Plân geçti. 
Bu plânda ilkokul öğretmenlerine yüksek tahsil 
yapma imkânı diğer meslek, mektep mensup
ları ile beraber tanındı. Bu itibarla bu kanun 
bir yenilik getirmiyor. Şimdi bakalım müddet 
bakımından: 

Arkadaşlar, bizim elimizdeki Beş Yıllık Plâ
nın 133 ncı sayfasında diğer yerlerde lise aya
rındaki meslek mekteplerini birer birer ta-
dadeUJkten sonna ilk öğretmen okullarının da 
6 yıllık olacağına işaret ediyor, değiştirilmesi 
lâzımgeldiğini de işaret ediyor. 

Şimdi 'burada 135 ncı sayfada «6 sınıflı 
ilk öğretmen okullarının birinci devresi ilk 
öğretmen Okulu bünyesinde genel ortaokul ni
teliğini getirecektir» diyor. Diğerlerinin hangi
leri çoğaltılacaksa bunları da 4 yıla çıkarılacak
tır diye ifade ediyor. Binaenaleyh, buradaki 
6 yıllık ilk öğretmen okullarını Beş Yıllık Plân 
kâfi görmektedir i Bizim Millet Meclisinden ge
len metin de, bizim Millî Eğitim Komisyctoi-

^m*~ 
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nun getirdiği »metin 7 yıl olsun diyor. Bizim 
Bütçe ve Plân Komisyonu şimdi müzakere et
tiğimiz metinde ise en az 6 seme diyor, yani 
7 sene de olacak, 8 sene de olacak, 10 sene de 
olacak, bu imkânı da veriyor. Bu bakımdan di
yoruz ki arkadaşlar, iLkckul öğretmenlerine 
yüksek tahsil temin etmek plânla mümkün hale 
gelmiştir. Bunu bizim Maarif Vekâleti alır, bü
tün meslek okullarına ne şekilde yüksek tah
sile devam edecekler bunu bir kanunla getirir. 
Bu o zaman ilkokul öğretmenlerine bu tahsil 
imkânını temin etme'k için hazırlanmıştır. Fa
kat bunu Yüksek Heyetiniz kabul etmiştir. Bir 
kanun haline inkılâbetmiştir, hunun yeri kal
mamıştır. 6 yılı on az demek çok tehlikeli. Çün
kü plânda orta ve lise ayarındaki meslek okul
larının müddetleri tadadedilmlş, tâyin edilmiş, 
tesbit edilmiş. Altı yıl yerine Maarif Vekâleti 
derse ki ben ilkokul öğretmenin çok esaslı yetiş
mesini istiyorum, 10 yıl .olacaktır, derse şu çı
karttığımız kanunla bu öğretmen lokullarmın 
10 yıl olmasına cevaz veriyoruz demektir. Bu 
ıbakımdan gerek zamanın geçmesi, ilkokul öğ
retmenlerine yüksek tahsil imkânının açılması 
ve bu müddetlerin de plânda durumları muka
yese edilmesi sureti ile müddeti çoğaltacak
tır, diye işaret etmiş. O bakımdan, müddet ba
kımından ve zaten müddetten gayri bir şey 
gethaıiyor, o da en az demek suretiyle G yılı 
çok kat kat yukarı çıkıyor. Bu bakımdan 
•bendeniz plâna aykırı görüyorum. Hiçbir ye
nilik getirmediğini sözcü söylüyor, reddederiz, 
diğer meslek okullarının yüksek tahsile devam
ları nasıl imkân dâhiline girecekse topyekûn 
hepsi için bir kanun gelir kabul ederiz. Bu Sa
yın Atmacamın işaret buyurduğu gibi hakika
ten maddi imkânsızlık doîayısiyle tahsil gör-
miyenler yalnız ilkokul öğretmenleri değildir, 
diğer meslek okullarında da bunlar vardır. Bü
tün bu yavrularımız eşit bir surette Anayasa
nın himayesinde, Beş Yıllık Plâna uygun eşit 
hir şekilde yüksek tahsillerini yaparlar. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, aleyhinde 
buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'dan sonra 
-lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, partimizin görüşünü belir
ten Sayın Hüseyin Atmaca arkadaşımızın, ko
nuşmasından sonra Sayın Nusret Tuna'nın 
verdiği takririn aleyhinde söz almayı şu iti
barla ihtiyar ettim; evvelâ sevgim ve hürme
tim vardır kendisine, takrirlerinin muhtevası 
ile bağdaşık bir konuşma yapmadılar ve tak
rirlerini kabul ettirmek içki başka hususları 
dile getirdiler. Zannum o ki takrirlerine mes-
nedolan menba, kanuni dayanak 77 sayılı Plâ
nın tatbikine dair, yahut yürürlüğe konmasına 
dair Kanunun üçüncü maddesinin 3 ncü ben
didir. Bu kanunun üçüncü maddesinin üçüncü 
bendi: «Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su Plân komisyonlarının diğer komisyonların 
rapor ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli 
plâna aykırı buldukları hususları belirtir ve 
metin uzun vadeli plâna uygun şekle sokulur. 
Bu takdirde Genel Kuruldaki görüşmelere esas 
Plân Komisyonunun raporudur» der. 

Şimdi Sayın Tuna derler ki, müzakere etti
ğimiz kanun madem ki Plân Komisyonunca 
plânan uygun görülmemiştir, o takdirde geri 
alınsın. 

Muhterem arkadaşlar; böyle hir usulü em
retmiyor kanun. Plân Komisyonu müzakere
sini yaptığımız kanunu plâna aykırı bulmuşsa 
ve bir metin düzenleyip, bir rapor düzenleyip 
huzurumuza getirmişse biz burada Senato ola
rak, yasama Meclisi olarak kanun yapma salâ
hiyetlerini haiz olarak bu metnin, Plân Komis
yonunun getirdiği metnin plâna uygun olup 
olmadığını tartışırız ve şayet plâna uygun oldu
ğu, ya da olmadığı kararma varırsak bu komis
yonun getirdiği raporu aynen veya değiştirerek 
kabul edebiliriz. Bu itibarla, 77 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesinin üçüncü bendi gere
ğince hareket etmemiz icabettiğini ileri süren 
Sayın Nusret Tuna arkadaşımızın teklifinde ka
nunilik yok, usule uygunluk yok. Şimdi ben
deniz o kanıdayım ki Sayın Hüseyin Atmaca 
arkadaşım bu kanunda kasdedilen gayenin ne 
olduğunu en veciz bir dille belirtti ve yine kaani 
oldum ki, fırsat eşitliği dediğimiz prensibin mü
cerret ve çıplak anlamda herkese, her şeyin açık 
olduğu mânasına gelmediğini, birçok kimselerin 
fırsat eşitliğinden istifade etmek için... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, kifayeti mü
zakere takriri kabul edildi. Takrir aleyhinde 
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konuşuyorsunuz, siz meselenin esasına girmeye ] 
başladınız, bunu hatırlatırım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
efendim, ben Nusret Tuna'ya uymaya çalışıyo
rum. Fırsat eşitliğinin çıplak ve mücerret an
lamda alınması, fırsat eşitliğini anlamamak an
lamına gelir. Fırsat eşitliği kanımız odur ki 
zayıfların birçok imkânlardan istifade etmesini 
sağlıyacak kanuni düzenlerin getirilmesi mâna
sını taşır. Meselâ, bendeniz bu kanuna ilâveten 
bir madde ilâvesini istiyen bir takrir sundum 
Sayın Başkanlığa, bir başka takrire de imzamı 
koydum. Bu kanun bu haliyle ve bendenizin 
meselâ şahsan görüşüm o eklenmesini istediğim 
madde ile çıktığı takdirde hakikaten fırsat eşit
liğini sağlamış olacağı kanaatindeyim. Fırsat 
eşitliği herkesin yükün ne ağırlıkta olursa olsun 
depar noktasından finiş noktasına kadar o.yük
leri ile koşması mânasına gelmez. Sosyal devlet 
insanlara fırsat eşitliğini yükü ağır olanlara ko
laylaştırarak sağlar. Bu itibarla, bu kanun aslında 
belki Plân Komisyonu tarafından uygun görül
memiştir ama biz burada Heyeti Umumiye ola
rak hâkimiz kanuna, otururuz, müzakere ede
riz, komisyonun getirdiği raporun yanlış oldu
ğu üzerinde karara varırız, biraz evvel arz et
tiğim gibi Sayın Hüseyin Atmaca'nm gösterdiği 
plân metinlerine bakarız, hem, bu kanunun bu 
maddelerini hem de ilâve edeceğimiz maddelerini 
çıkarırız. Böylece kanaatim o ki bir zümreye, 
eşitlikten nasibi az olan bir zümreye eşitlik sağ
lamış oluruz. Bu itibarla takririn aleykindeyim. 
Hürmetlerimi sunarım. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim ? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Müzake

re usulü hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlar; bu tasarı Millet Meclisinde müzake
resi bitmiş, Mayıs ayının altısında Yüce Sena
toya gönderilmiştir. İkinci Beş Yıllık Plânın 
müzakereleri evvelâ Senatoda başladı, malûmu-
âliniz bu tarihten çok sonradır. Meselenin üç 
yönü var ; Hükümet tasarısının gerekçesi ve 
esprisi, sonradan yasama organlarında maarifçi 
arkadaşlarımızın gayreti ile duyulan ihtiyaç, 
üçüncüsü plâna intibak edip etmediği meselesi. | 

| Şimdi tasarının, Hükümet tasarısının daha kaç 
ay evvel Millet Meclisinden Mayıs aynının 6 sm-
da çıktığı dikkate alınırsa ve burada da Senato
da İkinci Beş Yıllık Plânın müzakeresinin bu 
tarihten sonra olduğu görülürse tek başına yal
nız ilkokul öğretmenleri için lise muadeleti tanı
yan hükümlerin getirilmiş olması cidden plâna 
aykırı düşmektedir. Çünkü plânda bu bütün 
meslekî ve teknik okullara 140 ncı sayfasında 
bütün meslekî, ve teknik okullar mezunlarını 
yüksek okullara devamı sağlanacaktır, demekte
dir. Espri bakımından, zaman bakımından.... 
Evvelâ plâna sarahaten aykırıdır. İkinci Beş 
Yıllık Plânın üçüncü cildinin 88 nci sayfasında 
orta dereceli meslek okullariylc. teknik okullar 
hakkında, üniversiteye ve yüksek okulara nasıl 
devam edeceği hakkında hüküm getirilmiş. Ne 
diyor İkinci Beş Yıllık Kallcnma Plânı? «Bu 
okulların liseden farklı derslerine. Üniversite ve 
yüksek okulların bünyelerinde bir hazırlık sı
nıfı açacağım, o hazırlık sınıfında farklı dersleri 
öğreteceğim, ondan sonra istediği üniversiteye 
gitsin» diyor. 

Şimdi arkadaşlarım; bu İkinci Beş Yıllık 
Plân kanaatimce ilk defa eğitimle ekonomiyi 
yanyana getirmiş, eğitimi ekonomik şartlara uy
durmuştur. Siz istediğiniz kadar eğitim hak
kında kanun çıkarınız eğer. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, siz usul hak
kında söz aldınız. Sayın Tuna'nın takririnin 
lehinde konuşuyorsunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Devrmla) — Bu tarih 
•meselesi, konuşulmadı da onun için arz ediyo
rum... 

BAŞKAN — Yalnız lütfen usul hakkında 
konuşunuz. Yani bu takriri oya koyamaz imiyiz, 
koyar mıyız? Hangisini evvel koyarız? Usul 
budur. Yani Başkanlığın davramışı ile alâkalı 
bir mevzudur bu. 

Siz takririn lehinde konuşuyorsunuz. Buna 
ifaıkân yoktur. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla).-^ Şimdi 
ımütaakıbcn bir başka meslek okulunun buraya 
bu gi'bi teklifleri gdlccc'k olursa plânın bütünlü
ğü bozulur. Bu itibarla, bilhassa sevk ediliş ta
rihlerinin dikkate ^alınmasının müzakerelere. 
esas tutulmasını arz ederim. 

| BAŞKAN —- Sayın Komisyon, .. 

303 < 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 
Balkan, muhterem arkadaşlar, kısa bir oıâru-
zatta bulunayım. Biz Sayın Tuna'nın takririne 
iştirak ekmiyoruz. içtüzüğümüzün 19 ncu mad
desi - Sayın Gündoğan 77 sayılı Kanundan bah
setti - îçtüzülünüzün 19 ncu maddesi: «Plan Ko
misyonu, diğer komisyonların rapor ve metinle
rinde yürüdükteki uzun vâdeıi plâna aykırı 
bulunduğu hususları belirtir ve metni uzun va
deli plâna uygun şekle sokar. Bu takdirde, Ge
nel Kuruldaki görüşmelerde esas, Plân Komis
yonunun reporudur.» diyor. Bizatihi bu kanu
nun bizj ıı komisyonumuza sevk edl'lmesindeki 
maksat uzun vadeli Beş Yıllık Kalkımıa Plânı
na uygun olup olmadığı hususunun komisyon 
tarafından tot'kilkidir. Sayın Tuna'nın takriri
ne ikinci iştirak etmediğimiz nokta da; Sayın 
Tuna, bu kanunun sevk maksadının, kanun, di
yor yüksek tahsile devam ejmcdierlni sağlamak 
üzere getirilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, 
böyle 'bir ımaksatla getirilmcımiştir. Kanun Hü
kümet tarafından Mîllet Meclisine verildiği za
man bunun içerisinde öğrenmen okullarına lise 
muadili bir hüviyet verilmesi hususu yoktur. 
Kanun tasarısı sırf ilkokul öğretmenlerinin ye
tişme süresi son 7 nci Maarif Şûrası tarafından 
az görülmüş. Bunların artırılıması için 7 nci 
Maarif Şûras, karar vermiştir. Buna muvazi 
olarak da Hükümet tasarı hazırlamış ilköğret-
men okullarının süresini artıırmak üzere yetir-
miştir. Gelen tasarı iç'nde ilköğretmen okulu 
mezunlarına yüksek tahsil yapma imkânını sağ
lamak için bi'r vaziyet yok. Bilâhara Millet Mec
lisi ve bizim Millî Eğitim komisyonları buna 
•huzurunuzda vardır, rapor her halde bir takım 
ilâveler yapmak suretiyle sarahaten ilköğr'e'men 
okullarını bu sürelere göre bitirenler yüksek 
okul ve üniversiteye girişte lise mezun1 arı gibi 
işlem görürler.» demek suretiyle tasarının sevk 
maksadının tamamen dışında yeni bir hüviyetle 
getirmişlerdir. Komisyonumuz bu yapılan ilâ
venin, gerek kanunun sevk maksadına göre, 
gerekse mevcut Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
göre aykırı bulunduğu için bunları çıkarmr, ve 
tasarıyı Hükümetin getirdiği şekle ifrağ etmiş 
bulunmaktadır. Bu baki'mdan takrire iştirak 
etmiyoruz. Zaten Komisyonumuz, plâna uygun
luğu bakımından tetkik edip bu yapılan ilâ

veyi çıkarmış bulunmaktadır. Kaldı ki, t a s a n 
da bu maksatla sevk edilmiş değildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, kendi görevinin plâ
na uygunluğu hususundadır, der ve takrire iş
tirak .etmez 

Hükümet; siz iştirak ediyor ımusunuz? İş
tirak etmiyorlar. 

Takririn d'fckate alınmasını oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçmeden evvel müzakere edile
cek maddelerin, Millî Eğitim Komisyonuna ait 
maddelerin esas olmasına dair verilmiş 3 önerge 
vardır, netice itibariyle aynı mahiyettedir. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Senato Millî Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metnin kabulünü arz ve teklif ederim-
Rize 

Oaman Meedi Agun 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği met

nin müzakereye esas alınmasını saygılarımla arz 
ederim. 

istanbul 
- Rifat Öztürkçine 

Sayın Başkanlığa 
6234 sayılı Köy Enstitüleriyle, ilköğretmen 

Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının müzakeresinde Millî Eğitim Komisyo
nunun kabul ettiği metnin esas alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Takrirler aleyhinde Sayın' Meh
met Özgüneş, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ben le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde diye bir şey yoktur 
Sayın Dikeçllgü, aleyhinde var. Takrirler zaten 
meseleyi açıklıyor. Bu konuda 12 sayın üye ko
nuştu. Esasen sizin isteğinize Tüzüğümüz de im
kân vermiyor,, lehte, konuşmaya..- •' 

3ÖS — 
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MEHMET ÖZGÜNE § (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
evvelâ takrirler İçtüzüğümüzün 19 neu maddesi
ne aykırıdır. Çünkü, İçtüzüğün 19 neu maddes 
biraz evvel Sayın Başkanın da okuduğu gib 
şöyledir: Eğer Bütçe ve Plân Komisyonu he: 
hangi bir kanun metnini uzun vadeli plâna ayin 
rı görürse bunu raporunda belirtir ve bu takdirde 
tJmumi Heyete müzakereye esas olarak Bütçe ve 
Plân Komisyonunun metni alınır. Bir defa bu ba
kımdan İçtüzüğe aykırıdır. Bizim Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporunun esas alınması zaruridir. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra, acab? 
Millî Eğitim Komisyonunun raporu neden mü
zakere edildiği takdirde hatalı bir neticeye vara
cağımızı arz etmek isterim. 

Ne diyor bizim Millî Eğitim Komisyonunun 
raporu? Diyor ki, ilköğretmen okullarının müfre
dat programlarına lise derslerini getirelim, koya
lım. Ondan sonra bunlara lise mezunları gibi mu
amele yapalım, üniversite imtihanlarına girsinler. 
Arkadaşlarım bu ekonomik imkânlar müsait değil
se, eğer memleketin ekonomisine zarar veriyorsa, 
mümkün değilse bu takdirde bu kanun hükmünü 
getirmekte fayda yoktur. Demin Sami Küçük 
arkadaşımız anlattılar, 82 tane ilköğretmen oku
lu vardır, son sınıftan 1O0 or kişi mezun olsa 
82 okuldan 8 209 kişi mezun olacak her yıl. 
Bunlardan kaçı yüksek okula, üniversiteye de
vam edecekler? diyelim ki, 200 ü devam ede
cek. Şimdi 200 kişi yüksek okula ve üniversite
ye devam edecek diye geriye kalan 8 000 inine 
getirip lise derslerini okutmanın faydası nedir? 
Hiçbir faydası yoktur arkadaşlarım. Şu halde 
arkasından bunun için bir sene ekliyeceğiz. 
Bugün liselerde, Sayın Hüseyin Atmaca arka
daşımın beyanlarının aksine olarak, ıbuıgün lise
lerde .fizik, kimya, matematik, 'biyoloji, yaban
cı dil Öğretmenleri yoktur. Birçok liselerin ki
misinde eczacı, kimisinde Hükümet tatbiıbi, ki
misinde kimi bulursak getirip ki, bunları şük
ranla karşılamak lâzım. Nihayet arkadaşlar 
gelip ibir vazife yapıyorlar, bu arkadaşları kü
çümsemek istemiyorum. Ama öğretmenlik bir 
meslektir. Bugün <biz yabancı dil deresini geti
rip Hükümet taibibine okutturuyoruz, fiziği ge
tirip Hükümet taibibine okutuyoruz. Bazen işi 
«çıkıyor derse (gelmiyor. 

Santiar böyle iken, 82 tane ilk öğretmen 
b u l u n a yeniden yaıbaneı dil .öğretmeni, fizik 

öğretmeni, kimya öğretmeni biyoloji öğretmeni 
bulacağız. Niçin? 200 tane takibe her yıl acaba 
yüksek okula veya üniversiteye devam eder mi 
liys bunların yükünü .getirip 8 OOO kişiye yük-
'iyeceğiz. Sayın Gündoğan arkadaşımız diyor 
ki, fırsat eşitliği demek herkesin aynı çizgiden 
koşuya katılması demek değildir. Ya ne demek
tir? zayıfın sırtını pekiştirmek, zayıfa yardım 
atmaktır... Tamam, İkinci Beş Yıllık Plân tam 
böyle hareket etmiş. Ne yapmış? Daha az ders 
^•ören, liseye nazaran daha farklı ders gören 
ilköğrotmen okullarına bir tane ha/Z'.rlık sınıfı 
•krymuş. Demiş ki senin okuduğun dersler üni
versiteye devam için kâfi değil, gel ben sana 3 
aylık', 4 aylık bir hazırlık sınıfı'açayım. Burada 
seni takviye edeyim ondan sonra git demiş. İşte 
tam eğitimde fırsat eşitliği bu. Zayıfın sırtını 
daha pekiştiriyoruz, zayıfı kuvvetli hale .getirip 
ondan sonra koşuya katıl diyoruz. Siz diyorsu
nuz ki, Millî Eğitim Komisyonu diyor ki; hayır, 
bu hazırlık sınıfını açma, doğrudan doğruya 
aynı çiziciden koşuya katılsınlar. Üniversite 
giriş imtihanlarına lise mezunu ile, ilköğretmen 
okulu mezunu beraib/er girsin. Fırsat eşitliğine 
aykırı. Naaıl ıgirsin bu? Analitik geometri oku
mamış, lisede okunan fiziği okumamış, lise biyo
lojisini okumamış, lise kimyasını okumamış. Siz 
bu çocuğu alır gelir ide gel diğer lise mezunları 
ile imtihana gir derseniz, fırsat eşitliğine uymaz 
bu. Şunu takviye edelim de diyoruz öyle gitsin. 

Şu hale göre hiz Komisyonda Plânlamanın 
uzmanları ve mümessilleri dâhil, Hükümet dâ
hil olmak üzere meseleyi enine boyuna adam
akıllı inceledik ve varılan sonuç şudur ki, bu 
hüküm sureti katiyede plâna aykırıdır. 

Arkadaşlarım burada hir noktayı aşıkça be
lirtmek .zorundayız. Plân yapmak :zor birşey 
değildir. İster bir Devlet Plânı olsun, ister bir 
harb plânı olsun, bir plânı yapmak kadar ko
lay hirşey yoktur. Esas 'zar olan taraf plânın 
tatbik .edilmesidir. Pânı tatbik etme'k fikir bü
tünlüğü ister, fikir selâbeti ister. Arkadaşla
rım daha plânın üzerindeki imzalarımızın mü
rekkebi -kuramadı. Buraya İkinci Beş Yıllık 
Plân geldi, gerek Bütçe ve Plân Komisyonun
da, gerekse Umumi Heyette uzun uzun, genişliği
ne, derinliğine münakaşa ettik. Bu hükümler bura
dan geçti arkadaşlarım. Şimdi ben soruyorum, 
Millî Eğitim Komisyonunun çok saygı duydu-
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ğum üyeleri nerede idiler o zaman, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı müzakere edilirken? 
Hiçbirisi tadil teklifi vermedi bu istikamette. 
Verse dahi Umumi Heyet mutlaka kabul etti 
bunu. Bir defa plân yapıldıktan sonra, kanaa
tim o dur ki, hepimizi bütün gücümüzle bu plâ
nın bütünlüğünü korumak bizim vazifemizdir. 
öyle olmaz da bu plânı köşesinden biri çekişti
rir, öbür tarafından bir başkası çekiştirirse bu
nun sonu gelmez arkadaşlarım ve bu plânın hayrı 
olmaz. Ben size temin edeyim ki, tatbik edilen 
en kötü plân, tatbik cdilmiyen en iyi plândan 
daha iyidir. Siz çok güzel plânlar yapmışsınız 
ama tatbik etmiyorsunuz. Buna mukabil ufak 
tefek eksikliği olan ve fakat tatbik edilen bir 
plân kanaatimce fevkalâde iyidir. Kanaatim 

' odur ki, şu plânın meslek okulları ve teknik 
okullar için getirmiş olduğu hüküm bugün Tür
kiye'nin bünyesine en uygun hükümdür, en ada
letli hükümdür, en ekonomik hükümdür. Neden 
biz 200 kişi için 8 000 talebenin sırtına bir sürü 
dersi yükiiyeceğiz? Elimizde bir de öğretmen 
yok iken tutacağız yine birhayli öğretmen peşi
ne düşeceğiz. Mânâsız bir şeydir bu arkadaşla
rım. 

Arkadaşlarım, bir diğer nokta da şudur ': 
Şimdi biz dedik ki; peki biz bunları tuttuk, 
getirdik 7 yıla çıkardık. Sayın Atmaca arkada
şım diyorlar ki 7 nci Millî Eğitim Şûrasmm ka
rarları da bu istikamettedir. Değildir arkadaşla
rım, Müsaade buyurunuz ben 7 nci Millî Eği
tim Şûrasının kararlarını okuyayım. 

7 nci Millî Eğitim Şûrasının kararlarını gös
teren kitabın 230 ncu sayfasında aynen şöyle 
yazılı : 

«İlköğretmen okullarının müfredat program
ları 7 yıl esasına göre yeniden düzenlenirken 
eğitim tarihi, eğitim, özel öğretim metodu, 
köy sosyolojisi ve halk eğitimi konularına da yer 
verilmelidir » 

Demek oluyor ki, 7 nci Millî Eğitim Şûrası 
diyor ki, eğer bir sene artırılacakça bu sene ar
tırmasında eğitim konuları takviye edilmelidir, 
eğitim metotlarında sosyoloji de yaygm eğitim 
metotlarında mutlaka takvij^e edilmelidir. Bizim 
Millî Eğitim Komisyonumuz ne yapmış? Bu 
7 nci Millî Eğitim Şûras:nm kararlarına sırt 
dönmüş, diyor ki; hayır, lise dersleri getirilme
lidir. 

Arkadaşlarım, burada işin tekniğine girmek 
istemiyorum. Ama mevzuubahsedildiği için bir 
noktayı açıklıyacağım. Efendim, deniliyor ki; 
ilköğretmen okulunu bitirenlerin kültürü lise 
seviyesinde olmalıdır. Şimdi, burada da mesele
yi iyice açıklamak zorundayız. Her hangi bir 
okulda okutulan dersler üç anaistikamet taşırlar.. 
Bunlardan birisi ferde genel kültür vermek, ikin
cisi; meslekî formasyon vermek, üçüncüsü, üst 
okullara veya diğer, okullara hazırlayıcı dersler
dir. Şimdi, genel kültür veren ders; biyoloji, 
lise biyolojisi, lise kimyası genel kültür veriyor 
da sosyaloji niye vermiyor? Yedinci Millî Eğitim 
Şûrasının okutulmasını istediği sosyoloji niçin 
genel kültür vermesin? Yaygın eğitim metotları, 
eğitim idaresi neden genel kültür vermesin? Şu 
hale göre' mutlaka genel kültür olabilmesi için 
lisenin organik kimyasını getirip koymaya, lise
nin cntegral ve differansiyelini, analitik geomet
risini getirip koymaya ihtiyaç yoktur. Aksine 
burada 7 nci Millî Eğitim Şûrasının kararla
rında belirtilen dersleri koymak zaruridir. Ar
kadaşlarım en önemli nokta şudur : Biz komis
yonda, Hükümetten de, Parlâmentodan da sor
duk, dedik ki; yedi yıla çıkarılmasına bugün 
ihtiyaç var mı, yok mu? Hükümet dedi ki; «Ben 
hesap yapıyorum, acaba ilköğretmen okullarının 
takviyesi bakımından konulan dersler altı yıla 
sığar mı, sığmaz mı?» Hesabını bitirdin mi? 
Hayır diyor Hükümet, «henüz bitirmedim.» 
Şu halde henüz hesabı bitmediyse neden 7 sene
ye çıkarılması için kanun teklifi getirelim? En 
an 6 yıl diyelim, hesabını yapsın, Plânlama da 
beraber inceliyor zaten. Eğer öğretim metotla
rında geliştirme yapıp daha fazla ders aracı 
kullanmak suretiyle, altı yıla sığdırabiliyorsa 
bu eğitimi yedi yıla çıkarmak suretiyle 82 ilk
öğretmen okulunda birer sınıf ilâve esnenin 
ekonomik külfetlerine katlanmaya hiç ihtiyaç 
yok. Eğer hesaplar yapıldıktan sonra altı yıl 
kâfi gelmez, mutlaka yedi yıla çıkarmak zaru
reti olursa o takdirde gayet tabiîdir ki plânda da 
değişiklik yapılabilir ve bu takdirde sınıflar da 
artırılabilir. 

öyleyse arkadaşlarım, tekrar edeyim ki; ilk
öğretmen okulları altı seneye mi çıkarılacak, 
yedi seneye mi çıkarılacak, sekiz seneye mi çıka
rılacak; bu bir siyasi karar meselesi değildir. 
Bir eğitim, hesap meselesidir. Eğitimce hesabı 
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yapılmadıkça, altı seneye mi sığar, yedi seneye 1 
mi sığar, sekiz seneye mi sığar, bu hesap yapıl
madıkça siyasi organın bir karar vermesi hata
ya gitmek olur. Bu bakımdan müzakerelere esas 
olacak Bütçe Plân Komisyonunun metninin 
kabul edilmesini saygı ile istirham ederim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkanım, buradan ifade edeyim, içtüzü
ğün 19 neu maddesi başka komisyon raporları
nın müzakeresine imkân vermediği gibi, 77 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesi de aynı hükmü 
derpiş etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla plân
la ilgili bütün kanun tasarılarının ancak Plân 
Komisyonu metninin Umumi Heyette müzake
re edileceği... 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bu mevzu
da ilk defa böyle bir olayla karşılaşmış bulun
ması hasebiyle kararını bildireceğim, içtüzüğün | 
19 ncu maddesinin son fıkrası sarahatle, müza
kerenin diğer hiçbir mevzuda bulunmadığı hal
de Plân ve Bütçe Komisyonunun raporu üzerin
de yapılacağını sarahatle beyan etmiştir. Şu 
halde, bu üç takriri oya arz etmek domok içtü
züğe ve plânın tatbikatına mütedair kanuna ay
kırıdır. Ancak, Genel Kurulun her şeye hâkim 
olduğu kabulü, bedaheti karşısında biz bu ko
misyonun raporunu müzakere ederken sayın üye
lerin maddeler üzerinde tadil teklifleri vermek 
suretiyle Millî Eğitim Komisyonundaki arzula
rını izhar ederek oya arz edildi, Umumi Heyet 
iradesini bu şekilde tecelli ettirebilir. Bu iti
barla içtüzüğümüzün 19 ncu maddesinin son fık
rasının sarahati karşısında üç takriri de oya arz 
etmiyeceğim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nsi 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 27 . 1 . 1954 tarihli ve G234 sa
yılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının | 
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birleştirilmesi hakkında Kanunun 2 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — İlköğretmen okullarının öğrenim 
süresi, ilkokul mezunları için en az (6), orta
okul mezunları için en az (3) yıldır. 

İlköğretmen okullarında, gerekirse hazırlık 
sınıflan da açılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLlGlL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, arkadaşlarımızı ciddiyetle din
ledim. Hükümetimiz, öğretmen okullarının yedi 
seneye çıkmasını derpiş eden kanunu getirir
ken, sadece bunun üniversiteye gitme mesele
sini düşünmemiştir. Bu hatalı bir görüştür. 
Arkadaşlarımız hep bu açıdan alıyor. Öğret
men okullarının gelişme tarihini bilen arkadaş
larımız alsaydı böyle konuşmamaları iktiza eder
di. Samimiyetle söylüyorum ki, «Herkes gider 
morsin'e...» diyor Sayın özgiineş, «... biz gideriz 
tersine» biz bunun altı senede kalmasını iste
mekle tersine gidiyoruz. Arkadaşlarım, ilköğre
timde, ilkokul hocasının en çok kültürlü olma-
r,ma ihtiyaç vardır. Bir rehberdir, mürşittir, 
ilkokul hocası. Her hali ile, her davranışı ile et
rafına ışık tutacaktır, kemale götürecektir. Ar
kadaşlar, Batıdan bahsediyorsunuz, Batı diyor
sunuz. Batıyı muhtelif yönleriyle almıvoruz. 
Plânlamada hataya düşüyor. Bir defa plânlama 
ile bu yedi sone olma keyfiyetinin ilgisi yok
tur. Eğer böyle bir aykırılığı varsa plânlama
dan sonra golen bu kanunu Hükümetin getir
memesi iktiza ederdi. Bu hatalıdır. Bunun ilgisi 
de yoktur, şu sene olacak diye tahdit de yoktur. 
Arkadaşlar, Batı Almanya'da, öteden beri Al
manya'da ilkokul hocası yüksel tahsillidir. Yok
tur ilköğretmen okulu altı sene olsun, diye. 
Amerika'sında da öyle, başka yerlerde de öyle. 
ilkokul öğretmeninin gayet yüksek kültüre sa-
hibolması lâzımdır. Çocuklarınızı teslim ettiri
niz insanları malî hesaplarla ölçmeyiniz... Gü
müş o »hı, bu avukatlık işi değil dinleyiniz lüt
fen de kafanızı sallamayın. Ben, öğretmen okul
larında müdürlük yapmış bir arkadaşınızım. Beş 
sene idi öğretmen okulları. Altı seneye çıktık
tan sonra da müdürlük yaptım. Ve müfredat 
programlarını da ona göre tadil ettik. Arka
daşlar, vaktiyle öğretmen okulları ortaokuldan 
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sonra iki yıl idi. Bu üç yıla çıktı. Köy enstitü
leri şeklinde olan öğretmen okulları beş yıl idi. 
Ortaokuldan sonra, ilkokuldan sonra üç yıl, 
öbürü iki yıl. Biz beş yıllık devresinde mü
dürlük yaptık. Ondan sonra bunun içinde ça
lışan tatbikatçı arkadaşlarım ve orada çalışan 
arkadaşlarımız altı yıla çıkardı bunu. Bu bir 
zaruretin ifadesi idi. Zaruridir; bugün öğret
men okulları için altı yıl kâfi değildir. Meslekî 
yönden kâfi değildir, arz edeceğim. İhtiyaca 
kâfi değildir. Arkadaşlar, eğer beş yıl kâfi ol
muş olsa idi, biz bunu altı yıla çıkarmazdık, in
sanın tahsil hayatında sürenin, formasyonu üze
rinde büyük tesiri vardır, etkisi vardır. Bunu 
inkâr edemeyiz ve çocuklarımıza sorduğumuz 
vakit altı yıla çıkarılmasını ister misiniz, diye. 
Hepsi de severek kabul ettiler. Ve ondan son
raki okullardan çıkan ilköğretmcn arkadaşları
mız ağabeylerinden elbette farklı idiler, sindire 
slndire kültürlerini bilgilerini almışlardı. Haya
ta atıldılar ve hayatta da çok muvaffak oldu
lar. Lise ile ölçmeyin bunu. Bu endişeye kapıl
mayınız. Devlet şu kadar ziyan edecekmiş, malî 
hesaplarla insan gücü ölçülmez ve doğru da de
ğildir. Altı yıla çıktıktan sonra vasıflı öğret
men çocuklarımız sindire sindire çıktı. Şimdi 
son yılları alalım. Beşinci sınıfta tatbikat var
dır, çocuklara. Zamanları çok israf edilir öğret
men okullarında, yetiştireceksiniz. Bir ay da 
köylere tatbikata çıkar. Tatilleri falan çıkın, 
mevcut müfredat programını uygulamak için 
bu süre kâfi değildir. Bir de çok uzaklara giden 
öğretmen arkadaşlarımızın tecrübesizliğini dü
şününüz ve siz bunu aşağı indiriniz ve dolavı-
.siyle vasıflı öğretmen yetiştireceğiz, vasıflı öğ
retmenleri filân yere göndereceğiz, diye düşü
nünüz. Arkadaşlar, bir Bulgaristan maarifine 
bakın, İlahiyat Fakültesi mezunları baskınlarla 
Bulgaristan'ı kalkmdırmıştır. Almanya'sı da 
böyle, başka yerleri de böyledir. Arkadaşlarımız 
ne hal ki, Maarif Komisyonundaki kıymetli ar
kadaşlarımızın üzerinde hassasiyetle durduğu 
ve dolayısiyle Maarif Bakanlığının üzerinde 
hassasiyetle durduğu öğretmen biraz daha ka
liteli yetişsin, ileri gitsin meselesi dolavısiyle 
talim terbiyede de görüşülmüş plân ve bunun 
yedi yıla çıkarılması istenmiştir. Sadece üni
versiteye gitme keyfiyeti düşünülmemiştir. Ar
kadaşlarımız diyor ki, plân derpiş etmiş ve bu 
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dolayısiyle üniversitelerde öngörülmüş bir kurs 
açılacak. 

Arkadaşlar, plân münakaşa edilmez. Bu da 
hatalı olabilir. Acaba orada çocuğun enerjisini 
bir yıl heder etmiyor musunuz sizi Ve arka
daşlarımız sosyal edebiyatı yapıyorlar. Efen
dim, köy çocukları filân filân okumadı. Siz altı 
senelik bunlara kısa, güdük bir tahsil verirse
niz, umumi kültür vermezseniz bu çocuklar 
üniversitenin imtihanını kazanamaz ve kendi' 
sahasına doğru gidemez. Biz istiyoruz ki, bu 
meslek okullarından yetişen bu halk çocukları 
biraz daha gelişsin, imkânlar verilsin, hem kuv
vetli bir öğretmen olsun, hem de kademelerde 
yükselebilsin. 

Arkadaşlar, sonra biz öğretmen okullarında 
yetiştik. Genç yaşlarımızda öğretmen okullarına 
gittik ve köy hocalığı, öbürüne ve öbürü kade
melerle atlattık. Ben bu meslekin daha da ileri 
gitmesini isterim. Hattâ elimde salâhiyet olsa 
ve samimiyetle söylüyorum, ilköğretmen okul
larını sekiz yıla çıkarırım, daha fazla da çıka
rırım ve orta öğretim ile öbürü arasındaki farkı 
kaldırırım ve dolayısiyle ilkokulda muvaffak 
olan tecrübeli öğretmenleri ortaokul, lise öğ
retmeni yaparım. Hakikat budur. Biz hakikat
leri bir tarafa atıyoruz. Arkadaşlar, ilkokul te
mel tahsildir. Eğer temel tahsilde öğretmen 
kuvvetli değilse, çocuk zayıftır. Babasısınız, is
tirham ederim, eğer çocuğunuzun ilkokulda öğ
retmeni kuvvetli ise, iyi yetişmişse, ortada, lise
de aksamaz. Siz çocuklarınızın âtisini, istikbali
ni düşünerek malî endişelerle öğretmen okulları 
altı yıldr, kalsın, diye bunun müdafaasını yap
mayınız. Ve Türkiye ileriye gidecektir, Türk 
maarifi srelişecek, yükselecektir, daha ileri gi
decek. Hattâ ilkokul hocaları 8 yıl - 9 vıl daha 
okuvacak, üniversite mezunu olacaktır. Biz bunu 
düş'inerek böyle hareket edeceğiz, etmek mecbu
riyetindeyiz. Diyorsunuz ki, bu böyle olsun fa
lan olsun. Arkadaşlarımdan istirham ederim, öğ-
r-vf-mnn okullarında müdürlük yapmış, öbürünü, 
öbürünü okutmuş arkadaşınız olmam sıfatiyle 
bu yedi yıl olduğu takdirde çok kaliteli öğret
men olabilecektir, ocuklara hak ve istikamet Ve
receksiniz. Korkmayınız gelecek, ilerde üniversite 
mezunu ilkokul hocalığına doğru gidecek. Ben 
maarif çivi m; ilkokul hocalığv ortaokul müdür 
muavinliği, müdürlüğü, maarif m ^ ü r l ü ğ ü , ^ 
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retmen okulu müdürlüğü yapmış bir arkadaşını
zım. Vaktiyle biz lise mezunlarını zor bulurken 
şimdi akın akın lise mezunları öğretmen olayım 
diyor. Sanat enstitülerinde birkaç sene sonra öğ
retmen sıkıntısı çekmiyeceksiniz. O halde niçin 
öğretmen okullarına lüzum var diyeceksiniz ama 
okuma imkânı olmıyan köy çocuklarını, garip 
çocukları okutuyorsunuz; Devletin vazifesidir bu. 
Ve böyle kalacaktır, pedagojik formasyon da ala
caktır ve üniversiteye girme hakkını da vereceksi
niz. Eşitlik, eşitlik; buraya gelince eşitliği baltalı
yorsunuz. Hayret ediyorum ben doğrusu, istir
ham ediyorum, kısa kesiyorum; sizden çocukla
rınız namına, Türk maarifinin âtisi namına rica 
ediyorum 7 yıla çıkarılmasını kabul edin. Hür
metlerimle. 

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

muhterem arkadaşlarım, Sayın Özgüneş'in ga
yet veciz şekilde burada ifade ettiği ve mese
leyi hakikaten vukufla ortaya koyduğu konuş
masından sonra, hâlâ muayyen fikirlerle, 
muayven savunmalara girmenin ben pek mantık
la kabili telif tarafını göremiyorum. Ne dedi 
Sayın Özgüneş? Dedi ki bir defa daha önceki 
teklifler ve tasarı 5 Yıllık Plâna uygun değildir. 
Bunun uygun okluğunu iddia edecek bir arkada
şımız çıkmadı kürsüye bu bir. İkincisi; ne dedi? 
Dedi ki «Millî Eğitim Bakanlığının ilkoğretmen 
okullarını 6 yıldan 7 yıla çıkarmasına Plân Ko
misyonun metni cevaz vermiyor şeklinde bir ka
yıt yok. Metin gayet sarih ve açık, diyor ki en az 
6 yıl.» Ne demektir bu Türkçe, ne demektir altı 
yıl? Yani Millî Eğitim Bakanlığı ilfcöğretmen 
dkullarını yeterli bulmuyorsa ve bu okulların 
birer sene daha artırması için plânlı, programlı 
bir hazırlığın içersine girebilirse, öğretmen bil
lahi1 inse, imkân bulabilirse elbetteki bu yetkiyi 
yani, daha önce de ifade ettiğim Parlâmento
nun kend;s:ne kanunla vermiş oldumı yetkiyi 
kullansın. Bundan daha geniş bir selâhiyet veri
lemez. Niye illâ 7 sene olacaktır. Burada 7 sene 
olmasını müdafaa eden arkadaşlar hangi etüt
lerinin mahsulü olarak konuştu? Falan okulda 
müdürlük yaptım, falan öğretmen okulundan 
mezun oldum, demelkle bu mevzu üzerinde ilmi 
bir meseleyi ortaya getirmiş olması; yok böyle 
bir şey. Bu bir hissî konuşma ve hissî bir at
mosfer içinde işi öğretmen okullarının bir se
ne artırılmasını istiyenler, istemiyenler, sek

i d e Hattâ öğretmen camiası içerisinrU ı^ı. 
hassa bu meslekten gelmiş olanların, hattâ Sa
yın Özgüneş gibi Millî Eğitim mevzu!arma 
hakikaten gönül vermiş, kafa vermiş arkadaşla
rın, istemiyorlar, öğretmen okullarını baltalıyor
lar şeklinde bir dedikodu ve yanlış fikrin yayıl
masına sebebiyet verir bu. Omun için ben bura
da bunu izah etmek mecburiyetindeyim. İlkoğ
retmen Okulları mezunlarının bu memleketin 
şartları içerisinde bugün ancak bu kadar im
kânla böyle yapılabilmekte olduğunu söyledik 
ve dedik ki, keşke imkân olsa da Millî Eğitim 
Bakanlığı uzun ve esaslı bir görüş içerisinde bu 
işi plânlayışta bütün öğretmenleri tek menşeli 
hale getirse dedik. Bundan daha iyi temenni ol
maz. Ama efendim, şimdi önümüze bir imkân 
gelmiş, öğretmen okullarına beyler öğretim ve 
eğitim, kültür meselesi yalnız kanunla halledil
mez. Hadi gelin bir sene de biz bağışlıyalım, 
7 sene değil sekiz sene yapalım. Netice bu mu
dur? Bununla iş halledilebilir mi? Siz de okul
larda okudunuz. Çeşitli meslek sahibisiniz. Ço
cuklarınız var, yakınlarınız va.r, okullarda, oku
yan aynı memleket, aynı vilâyet içerisinde iki 
tane lise, bakıyorsunuz birindeki öğretim ile 
diğerindeki öğretim ve disip'Vn birbirinden eofc 
farklıdır. Bu nereden ileri geliyor? Öğretim yılı, 
bilmem nesi yok. Nesi var? Oradaki öğretmenle
rin imanlı, inanlı, dâvasına inanan ve meslekî 
bilgisi, formasyon tam olan insanlar olmasından 
ileri geliyor. Mesele sınıfları bir sene vüfcselt-
mekle veya indirmekle yetiştirme tarzı üzerinde 
büyük tesir uyandıracağına ben inanmıyorum. 
Bunun için meseleyi, sonra plânla ilgili olan nok
taları plân müzakerelerinde pekâlâ burada mü
zakere edebilirdik, münakaşa edebilirdik. Şimdi 
getirip de illâ plânın koymuş olduğu esaslara 
karşı ve bu plânı kabul ettikten sonra, bu plâna 
müspet oy kullandıktan sonra, efendim öyle ol
masında 7 sene olsun, 7 sene olması lâzım gibi 
bir bâtılı burada müdafaa etmek yersizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, gönlümüz bu mem
leketin istikbalini ellerinde tutan öğretmenleri
mizin ilkokuldan üniversiteye kadar çok iyi ye
tişmiş formasyon sahibi, memleket aşkı, memle
ket sevgisi ile kendi mıeslekleri üzerine eğilip bu 
memlekete hayırlı evlâtlar yetiştirmesi temenni
sidir. Bunu hepimiz işitiyoruz. İlkoğretmen okul
larından çıkan insanlara siz bu öğretmenliği 
ideal olarak aşılayamazsınız ister 5 sene ister, 

» 
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10 sene, ister 15 seneye çıkarın, bundan bir ne
tice alamazsınız. İlk önce o imanı, o imanı, o sev
giyi, vatan aşkını, aşılama yolunu bileceksin ve 
onu arıyacalksınız. Maarif Vekâletinden biz her 
şeyden önce bunu istiyoruz. Maarif Vekâleti 
bu mesele üzerine böylesine eğilmek zorundadır. 
Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, daha önceki 
Mecliste ve diğer komisyonlardaki metinlere 
bakıyorum, bu metinler içerisinde' ilk konuş
mamda da ifade ettiğim gibi bir nokta üzerinde 
duruluyor; öğretmenlere lise formasyonu ver
mek ve öğretmen okullarını bir atlama tahtası 
halinde yüksek okullara atlıyacak hale getirtmek. 
Lüzumu yok bunun. Ancak benim burada bir 
takririm vardır, takririm bu ilköğretmen okul
ları mezunlarınım diğer mesleklerde olduğu gibi 
kendi mesleklerinde yücelmelerine imkân ver
mek için yüksek okullara yani, öğretmen ye
tiştiren yüksek okullara ve fakültelere gidebil
melerini teminen bunlara böyle bir fırsat ver
mek hem Anayasaya hem de mevcut plâna ay
kırı olmadığı düşüncesindeyim ve bunun için de 
bir talkrir vermiş durumdayım. Eğer muhterem 
arkadaşlarım, meslek içinde yetişmeleri, geliş
meleri ve daha üst derecelerde öğretmenlik ya
pabilmelerimi temin için ortaokullarda, liselerde. 
böyle bir hakkı ilköğretmen okulu mezunlarına 
tanırlarsa o zaman meslek içerisinde yükselme 
imkânına sahibolurlar. Zaten plânı daha başka 
surette yüksek okullara gitmek için ayrıca bir 
hüküm getirmiştir. Onu da arzu edenler, lise 
mezunlarının sahiboldulkları haklara sahibolarak 
gidebilir. Bu bakımdan bu nokta üzerinde du
rulursa bence yerinde hareket edilmiş olur. Son
ra tekrar sözlerimi bitirirken, ifade ediyorum. 

Öğretmen okullarını 6 sene ile burada kayıtla
mıyoruz muhterem arkadaşlar. Öğretmen okulları 
en az 6 senedir diyoruz. 7 seneye göre Millî Eğitim 
Bakanlığı hazırlık yapabilirse, hattâ daha sonra 8 
seneye çıkarmak gerektiğine inanır, bu hazırlık
la gelebilirse bunlara elbette 1 - 2 sınıf daha ilâve 
etmek imkânına sahiptir. Hiçbir şekilde öğretmen 
okulları mezunlarını baltalamak, önüne ve ufku
nu daraltmak gibi hiçbir düşüncenin hiçbir arka
daşımızın kafasından geçmediğini ifade etmek is
terim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Konuşmaların kısıtlanmasına 
lair bir takrir vardır, okutuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakere kâfi derecede yapılmıştır konuşma 

larm 10 dakika ile sınırlandırılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Muğla Kırşehir 
Uya s Karaöz Ali Rıza Ulusman 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde görüşmek isti-
yen. sayın üye? Yok.. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz Bütçe 
Plân Komisyonunun kabul etmiş olduğu metnin 
karşılığında yeni bir metin Riyaset Divanına sun
dum. Bu teklifimiz Anayasamızın 50 ııci maddesi
nin ruh ve mânasına tamamen uygundur. 

İkincisi, bütün tereddüt, orta öğretimin duru
munun lâyıkı ile izah edilmemesinden doğmakta
dır. Şöyle ki; orta öğretim; ortaokul ve lise olmak 
üzere iki kısma ayrılmıştır. Ortaokulun, ilköğret
men okullarının ilk devresi kısmı ortaokul seviye
sinde kabul edilmiştir. Liselerde; liseler ve lise 
seviyeli meslek okulları olarak iki şekilde mütalâa 
edilmiştir. Lise seviyeli meslek okulları da ilköğ
retmen okullarını ele almıştır. Bendenizin ver
miş olduğum önergede lise seviyesi meslek okul
ları şeklinde çıkarılmıştır. Ve bu arkadaşlar, li
se seviyesinde oldukları içindir ki, mezun olduk
ları zamanda ayrıca bir lise imtihanını vermeye 
lüzum kalmadan istiyenler almış oldukları diplo
ma ile yüksek okullara devam etmek imkânı sağ
lanacaktır. Fiilî durumda ise bir lise mezunu, il
kokul öğretmeni olmak isterse o da bâzı meslekî 
imtihana girmekte, 4, 5 meslek dersi imtihanını 
veriyor, bu imtihanda muvaffak olabildiği takdir
de ancak ilkokul öğretmenliği yapabilmekte ve il
kokul öğretmeni ise o ela liseden bâzı derslerin im
tihanını vermek suretiyle muvaffak olabildiği tak 
dirde lise diploması alıyor. Ondan sonra ela üni
versite}^ girme imkânını kazanabiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, gaye okumak istiyen-
lere bir hizmet ise bunların temel öğretim gibi ye
ni yeni sınıflar açıp, yeni yeni külfetlere girmek
tense mevcut okulları lise seviyesine çıkarmak, 
istiyenler öğretmen olur, istiyenler de üniversite
ye gitme imkânını bu suretle sağlamış olacaklar
dır. Size mevzuu daha daraltmak için arz ede-
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yim, sanat enstitüsü ve tekniker okulları vardır. 
Bu okullardan mezun olan bâzı öğrenciler Yıldız 
Teknik Okuluna gitmek istedikleri zaman da im
tihana tabi tutulmaktadır. Bunların muayyen 
bir kontenjanı vardır. Lise talebesinin kontenja
nı dolduktan sonra bu talebeler yüksek puan da 
alsalar kontenjanı dolduğu için bu Yıldız Teknik 
Okuluna girme imkânını bulamamaktadırlar. 
Ama ö'bür taraftan tekniker okulları mezunları
na, daha çok puan almasına rağmen kontenjanı 
doldurmadığı halde bu Yüksek Teknik Okuluna 
girme imkânı sağlanmaktadır. Branş bakımından 
aynı olduğu halde lise tahsili, ilmî kariyere ha
zırlayan bir okul olduğu için bu okuldan mezun 
olanlar rahatlıkla üniversite imtihanlarına gir
mekte ve kazanmakta. Teknikerler ise ilmî kariye
re malik olmadığı için, kendi branşında olan yük
sek imtihanı dahi kazanamamaktadır muhterem 
arkadaşlarım. Şimdi biz bunları lise seviyesine çı
kartmadığımız takdirde, hariçten lise imtihanına 
girseler, üniversite imtihanına ne kadar girerse 
girsin, ilmî formasyon bakımından geri kaldıkları 
için muvaffak olma imkânları ancak şahsın ken
di çalışması ve kendi kaabiliyeti üzerinde kalmak
tadır. Nerede eşitlik prensibi? Lütfedin, bunlar 
kaydı hayat şartiyle ilkokul öğretmeni olacak de
meye kimsenin hakkı yoktur. Hafif ve orta de
recede olan arkadaşların gelişme imkânlarını sağ-
lıyacak, eşitlik prensiplerini temin edecek hususu 
kabul etmekte mâni bir şey yoktur. Lütfen öner
geme iltifat buyurulmasmı saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliıgil buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, Cenap İskender arkadaşı
mı dinledim. Arkadaşımızın kürsüye çıktı mı 
ıbir âdeti vardır. Birisi hirşey söyledi mi, onu 
hissilikle itıha-m eder. Sanki kendisi haklıyı 
konuşuyor. Her arkadaş fikrini söylüyor. Bel
ki arkadaşımız konuşurken hissî değilim, de
diği halde çok daha hissiliğe kaçıyor, farkın
da değil tabiî. Burada meslekî meseleler konu
şuluyor. Efendim, öğretmen okulu müdürlü
ğü yapmışım. Elbette diyeceğim. Arkadaşları
mız da ıçıkar, Turizm Bakanlığında ben radyo 
müdürlüğü yaptım der. Bu tabiî hakkıdır. 
Çünkü 'bu sahada ihtisas kesbetmiştir. Bir ar
kadaşım ıçıkar, 'benim meslekim hudur, der, 
onu söyler; onu hulûsu kalble dinleriz. Bir 
avukat arkadaşım, şu 'kadar meslekte ömrüm 

geçti, d©r; hunu da samimiyetle kabul ede
riz. Bir asker arkadaşımız çıkar, hen şu kadar 
tecrübe sahibiyim der; onu da samimiyetle 
dinleriz. Ben çıkmışım, öğretmen okulu mü
dürlüğü yaptım, demişim; arkadaşım bunu 
söylememi hissî huldu. Elbette diyeceğim. 
Radyo müdürlüğü yaptın, sen de çıkar, öyle 
söylersin. Ben meslekimde hizmet etmişim
dir. Her iki programı tatbik etmişimdir, Pro
gramın aksaklığını görmüşümdür. Hissî değil, 
misallerle ^görüşüyoruz. 

Arkadaşlar, hurada hen şahsan meslekimin 
âtisine matuf olarak konuşuyorum. Bu mües
seselerin büyük bir kaderi vardır. Bu. kaderi
nin değişmesi lâzımdır. Istırabını çektik, için
de yetiştik. Oidden samimiyetle söylüyorum ki, 
hen bugün kanunun görüşüleceğini bilmiyor
dum. Yoksa müfredat programını getirirdim. 
Ders saatlerini teker teker size okurdum. Bu 
saatlerle üç senede bu dersler 'görülür mü, gö
rülmez mi, önünüze sererdim. Türkiye coğraf
yası ancak bir esastır. İstirham ediyorum, mü
saade edin, eğitim sosyolojisi meslek dersi, bu
nun okutulması haftaya sığmaz. Özgüneş arka
daşım doğruyu söyledi, gayet lûtufkâr konuş
tular. Yedinci Maarif Şûrasının bir kararma 
göre şu şu derslerin konması mecburidir. Siz 
bunları koyabilir misiniz arkadaşlar1? Yani biz 
istiyoruz ki, Öğretmen Okulları Umum Müdür
lüğü hazırlamış arkadaşlar. Millî Eğitim Baka
nı hu -komisyona gelmişse hatalıdır, Müsteşar 
gelmişse hatalıdır. Çünkü öğretmen okulları 
hazırlıklı. Altı senelik hir eğitimle kaliteli bir 
öğretmenin yetişmesi bugün için kâfi dığil, di
ye hir hazırlık içindedir. İsterseniz müsaade 
buyurun, müfredat programını getirelim, ders
ler nasıl dağıtılmıştır, bunun altından kalkı
lır mı, bu gelişir mi, gelişmez mi? Başka ders 
de koyacaksınız gözden geçirin. Kâfi gelmez 
arkadaşlar. Biz, bu muallâkta kalmasın, yedi 
yıl olsun diyoruz. Yedi yıl olması dolayısiyle 
rahat rahat çocuklar okur, gelişir diyoruz, ka
liteli öğretmen yetişir diyoruz ve aynı zaman
da üniversiteye girmesini istiyorsanız eğer bir 
imkân verilsin, diyoruz. 

Arkadaşlar, size arz edeyim, Yüksek Öğ
retmen Okullarına hurada öğretmen okulları
nın son sınıfındaki çocuklar alınır. Burada bu 
arkadaşlar bir sene yetiştirilir. Heder oluyor, 
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bunlara kültür verilir, yüksek öğretim tahsili
ni yapsın diye fakültelere devam ediyor. Bu
rada arkadaşlarımız bunları tetkik etsin. De
mek ki, kâfi gelmiyor ki, bunları bir sene yetiş
tiriyorsunuz burada arkadaşlar Yüksek Öğret
men Okulunda, Niçin bir kısmı gelişsin de öbür 
çocuklar kaliteli yetişmesin? Bunu anlıyama-
dım, istirham ederim. Yüksek öğretmen okul
larım tetkik ediniz, son sınıftan alırlar mezu
nunu, bir sene okuturlar, ondan sonra fakül
telere gönderirler. Biz bunları tetkik ettik. Tet-

• kik etmeden belki arkadaşlarımız hissî konu
şuyorlar. Kabul edip etmemek sizin hakkınız. 
Bu buraya gelecek, ileriye matuf Türk gençle
ri yetiştirilecek ve biz ileri doğru adım atıyo
ruz. Geriye doğru gitmiyelim, istirham ede
rim. Kesinlik koyalım. Maarif Vekâleti burada 
hazırlıklıdır. Yedi seneye çıksın diyoruz, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, meselenin üç yönü var. Birisi 
Hükümet tasarısı ki, aşağı - yukarı bir sene
den daha önce gönderilmiş meclislere, bir ihti
yacı karşılamak için gönderilmiş. O ihtiyaç 
var ki, kendi bünyesi içerisinde bir hazırlık 
içerisine girmiş Hükümet. Öğretmen 'okulları
nın meslekî programlarının altı yılda mı, yedi 
yılda mı, sekiz yılda mı olacak; bir etüt yapı
yor. Buna göre elastikiyet kazanmak üzere es
ki kanunda altı yıl olarak dondurulmuş olan 
mevzuatı, en az altı yıl, şeklinde düzeltilmiş, ;ki 
kelimelik bir ekle, bir şey düşünmüş Hükümet. 
Hükümetin esprisi ve düşünce tarzı budur. Mec
lislerde gerekçe değişiyor. Yani Millet Meclisin
de ve Cumhuriyet Senatosunun Millî Eğitim 
Komisyonunda gerekçe değişiyor. Gerekçe nasıl 
oluyor? Öğretmen nasıl yetiştirilmelidir? Kaç 
yıl bir öğretmen yetiştirmeye kâfidir? Halbuki 
Hükümet bunun hazırlığı içerisinde. Müteakiben 
birşey yapacak ki, bu kanunun «en az» hükmü
nü koymak suretiyle yapacak. Halbuki Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
Komisyonunda öğretmenliğe altı yıl kâfi değil
dir esbabı mucibesiyle, gerekçesiyle geliyor ve 
bir de, ikinci ve en mühim gerekçe, öğretmenler, 
lise mezunları gibi üniversiteye devam hakkını 
otomatikman kazansınlar; gerekçe bu oluyor. 
Ama bütün bu işler olurken henüz İkinci Beş 

Yıllık Plânın hükümleri meydanda yok. İkinci 
Beş Yıllık Plân Senato ve Millet Meclisine git
miş değil. Meselenin birinci yönü bu. İkinci yö
nü de bu, Mecliste aldığı renk. 

Geliyoruz üçüncü yönüne : Plân. Bu tasarı
nın, biraz evvel arz etmiştim, 6 Mayıs 1967 ta
rihinde Millet Meclisinde müzakeresi tamamlanı
yor ve Senatoya gönderiliyor. Halbuki İkinci 
Beş Yıllık Plân ondan sonra -görüşüldü. İkinci 
Beş Yıllık Plân fevkalâde demokratik, fevkalâ
de iyi bir hüküm getirdi, Anayasanın eğitimde 
fırsat eşitliğine, eşitliklere, sosyal adalete sosyal 
devlete uygun çok mükemmel bir hüküm getirdi. 
Bunlar günlerce tartışıldı hattâ bir yanlışlık yö
nünden. O, lise ayarında bulunan meslekî ve tek
nik bütün okullardan mezun olanların üniversite
lere devam imkânları sağlıyacaktır, diye bir hü
küm getirdi. Şimdi meselenin esas normal yönü şu 
olmak lâzımdır. Beklemek lâzımdır. Yalnız öğ
retmen okulları için değil, ne kadar zaman için
de, altı ay, bir sene içinde plân hepsinin birden, 
lise ayarında, orta öğretim yapan meslekî ve 
teknik öğretim okullarının hepsinin birden han
gi şartlar altında lise muadili sayılacaklarını ve 
hangi şartlarda üniversite imtihanına girecekle
rini getirsin. Çünkü getirmek mecburiyetinde
dir. Hükümetler bunu yapacaktır, çünkü plân 
bunu âmir bir hüküm olarak getirmiştir.. Mesele 
bu yönde olduğuna göre, benim kanaatime göre 
bu tasarı hiç kanunlaşmasa, hiçbir şey olmasa 
dahi birşey kaybolmaz. Meclisten gelmiş, ama 
plân yokken gelmiş. Şimdi bu tasarı kadük ol
sa, kanunlaşmasa hiçbir şey kaybolmaz arkadaş
larım. Ama madem ki, gelmiştir, plâna en uy
gun tarz hangisi ise onu yapmaktır. Kanaatime 
göre bence en uygun şekil Plân Komisyonunun 
metnidir, başka şekil yoktur. 

Devlet yönetiminde, parlâmentolarda mesle
kî gayretler içerisinde yalnız şunu veya bunu al
mak bence çıkar yol değil; hukuku zedeler ve 
bizim mevzuatımız* yıllarca böyle zedelenmiştir. 
Meslekî gayretler içerisinde yepyeni mevzuat 
getirmek, hepsi tüm olarak mütalâa edilmemiş, 
birbirini nakzeden, sonra o nakzeden durumları 
düzeltmek için tekrar kanunlar ve işte böyle 
7 bin, 8 bin, 9 bin kanunu yüklenmişizdir. Bun
ların hepsine tüm olarak bakmak lâzımdır. 
Eğer bunu çıkaracak olursak, ben size söyliye-
yim ki, çıkacaktır, öyle görüyorum; 3 - 5 ay 
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sonra belki de imam - hatip okulları için böyle 
bir şey gelecek, 5 - 6 ay sonra Kız Teknik okul
ları için gelecek, 5 - 6 ay sonra Tarım okulları 
için gelecek... Olmaz, hepsi yanlıştır. Ama bir 
defa orta yerden fırlamıştır. En ehvenişer bu
nun geçirilmesi, Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği şeklin yürütülmesidir. Bu da esasen 
en az altı yıl hükmünü koymuştur. Plân da 
altı yıldan bahsetmektedir. Şu halde ilerde plân 
yedi yıl, sekiz yıl hükmünü koyarsa bu da uy
gundur, elastikiyeti vardır, yedi yıl, sekiz yıl 
olabilir. 

Bir arkadaşımız plânın 135 noi sayfasında 
lise ayarında olarak bahsettiler bundan. Halbu
ki onun sonu okunmadı. Sonunda lise ayarın
da olan yalnız meslek öğretmen okulları değil, 
tarım okulları, kız teknik okulları, kız sanat 
okullarından da bahsediliyor. Şu halde orada
ki lise muadili tâbiri bir yanlış tâbir olarak 
kullanılmıştır. Orta dereceli öğretmen okulları 
demek lâzımdır. 

Benim mâruzâtım, müzakereleri daha fazla 
uzatmıyalım, boşuna uğraşıyoruz. Bu tasarı ka
bul edilse de, kanunlaşmasa da hiçbir şey kay
bedilmiş olmaz. Ama müzakereleri uzatmamak 
için en kestirme yol Bütçe ve Plân Komisyonu
nun tasarısını kabul etmek ve meseleyi bitirmek
tir. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Eendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; ben kısa konuşa
cak ve birkaç sualle meseleye temas etmeye çalı
şacağım. 

Arkadaşlarım işaret ettiler; bize dağıtılan ta
sarının ve notlarında 5 . 1 . 1966 tarihinde Baş
kanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Ge
nel Kurulun falan falan toplantılarında görü
şülmüştür diye aşağı - yukarı 1,5 sene evvel 
Hükümetçe bu tasarı Meclise sevk edilmiş. Bâzı 
arkadaşlarım işaret ettiler, ondan sonra plân gel
di, İkinci Beş Yıllık Plân bâzı yenilikler getir
di. Bu tasarının anlıyamadığım noktası, bilhassa 
komisyonun raporunda da yok, raporu da tetkik 
ettim, evvelce gelen tasarının bu plâna uygun 
şekle getirildiği, Hükümetten izahat alındığı hu
susları rapora dercedilmemiş, sadece bâzı mü
lâhazalarla rapor huzura getirilmiş. Biz anlıya-
madık ve aydınlanmadık bu raporla; bir. 

İkincisi: dağıtılan metinlerde Hükümetten 
gelen teklif yok. Hükümetin gerekçesi de yok. 
Ben isterdim ki, bu tasarı Maarif Şûrasına gir
miş olsun, Maarif Şûrası kararının gerekçeleri 
burada bulundurulmuş olsun. İkincisi, Talim 
Terbiye Dairesi bu kanun mevzuunda ne düşün
dü, onun fikri ne idi? Alındı mı mütalâası? Alın
mışsa mütalası nedir? Bizim bu mütalâalardan 
malûmatımız yoktur. Yani bir karanlık içinde şu 
tasarı ile karşıkarşıya bulunuyoruz. Ben şahsan 
bu rapordan aydınlanamadım. Maarif Şûrasının 
kararlarından da bahsedildi burada. Hükümetin 
gerekçesi, getirmek istediği ne idi? Hükümetin ilk 
gerekçesiyle İkinci Beş Yıllık Plânda bu durum 
nasıl telif edildi ve Talim ve Terbiye Dairesinin 
görüşü nasıl alındı, gerekçe nedir? Bunların Ko
misyon tarafından açıklanması lâzımdı. Bu 
mevzularda aydınlanamadık. Sırf bu mevzularda 
aydınlanmak için söz aldım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkaca konuşan sayın üye 
yoktur. Komisyon Başkanı Sayın Adalı buyu
run. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI' (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım ; Sayın Rendeci arkadaşımızın sordu
ğu mesele, hakikaten bu müzakerelerin uzaması, 
Hükümet tasarısının nıevcudolmasından zuhur 
ediyor. Hükümet tasarısı bizim huzurunuza ge
tirdiğimiz Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun 
aynısı, muhterem arkadaşlarım. Bütün müna
kaşa edilen husus bil âhara Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonunda ve bizim Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim Komisyonunda ilâve edilen 
husustur. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, biz raporumuz
da gösterdik. Bu öğretim müesseselerinde aslo-
lan gayedir, hedeftir. İlköğretmen okullarının 
hedef ve gayesi nedir? İlköğretmen okullarının 
hedef ve gayesi, üniversiteye talebe yetiştirmek 
midir, yoksa ilk mekteplere öğretmen yetiştir
mek mi? Meselenin kanaatimce hareket noktası 
bu olması icabeder. İlköğretmen okullarını ilk
okullara öğretmen yetiştiren müessese olarak 
hepimizin kabul edeceğinden şüphemiz yoktur. 
Bir kısım arkadaşlarımızın, Sayın Atamaca ve 
Sayın Dikeçligil arkadaşımızın söylediği gibi 
hepimiz öğretmenin mümkün olduğu kadar daha 
iyi yetiştirilmesinde, çocuklarımıza temel eğitimi 
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yapan ve etrafına ışık götüren ilkokul öğretmen
lerinin mümkün olduğu kadar iyi yetişmesinde 
hepimiz müttefikiz. Burada zaten aksi fikri ka
bul eden hie kimse yok. Kanun da bunun için 
zaten sevk edilmiş. 7 nci Millî Eğitim Şûrası 
mevcut tahsili az görmüş ve bu zaman zarfında 
me\Tcut programın dahi tatbik edilmediğini 
görmüş. İlâve derslerle bu sürenin yetmediği ve 
ilköğretmenin daha iyi yetiştirilmesi için bu ka
nun tasarısını teklif etmiş. Yani tasarının hedef 
ve gayesi; ilkokula öğretmen yetiştirecek olan 
öğretmen okullarımızı takviye etmek ve dolayı-
siyle öğretmenleri takviye etmek.. Yoksa bunun, 
ilköğretmen okullarının hedefi dışında olan 
yüksek mekteplere geçiş yapmak için bunları 
hazırlamak gayesi hiç güdülmüş değildir. Zaten 
burada ilköğretmen okullarından maksat, üni
versitelere talebe yetiştirmek değil muhterem ar
kadaşlarım ; ilkokullara öğretmen yetiştirmektir. 
Bu bakımdan mesele ele alınmış. Biz ilköğret
men okulları talebelerini üniversiteye nasıl 
hazırlarız, diye düşünmedik. Tasarının da tek
nik gayesi olarak, ilkokul öğretmenlerini takvi
ye ederiz, dİ3re düşündük ve bilâhara, Sayın Ka-
raman'm da söylediği gibi hakikaten İkinci Beş 
Yıllık Plânda bütün bu fırsat eşitliği lâfı üze
rinde yapılmış olan bütün konuşmaları cevaplan
dıracak hususlar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın, samimî ka
naatim benim de, önce en güzel kısımlarından 
bir tanesi de bu millî eğitim kısmıdır. Burada 
bugüne kadar yapılan bütün tenkidi er Türki
ye'de Parlânmentolarda, matbuatta, üniversite
lerde, şurada burada yapılmış bütün tenkidi eri 
cevoplandıracak şekilde tanzim edilmiş, millî 
eğitim kısmı. Bu fırsat eşitliğine de önem 
verilmiş. Bu fırsat eşitliği muhterem arkadaş
larım, zaten çok konuşulup da üzerinde esasında 
Türkiye'de tatbikatı olmıyan bir mevzu değil. 
Yani bugüne kadar yoktu da bu İkinci Beş 
Yıkık Plânda gelecekti de değil. Bugün de var 
muhterem arkadaşlarım. Bundan evvelki Millî 
Eğitim Bakanı yüksek öğretmen okulu mezunu, 
ilköğretmen okulundan mezun olup yüksek öğ
retmen okuluna gitmiş, Millî Eğitim Bakanlı
ğına kadar yükselmiş. İlköğretmen okuluna 
köyden gelen çocuğun önü kapalı değil ki, Köy
den gelen bir insan bugün Türkiye'de Başvekil 
olmuş. Köy okulundan gelmişte efendim, ondan 

sonra hiçbir yere, çıkamamış... Hangimiz içimiz
de özel okuldan geldik? Hepimiz mahalle mek
tebi dediğimiz Millî Eğitimin ilkokullarından 
gelmiş netice almışızdır. Türkiye'de fukaranın 
önü tamamen kapanmış da hiçbir şey olamıyor... 
Yok Türkiye'de böyle bir şey. Üniversiteye 
40 bin talebe müracaat etti, 9 bin kişi alınacak
tır. Nerede fırsat eşitliği? Herkes istediği fa
külteye girebiliyor mu? Bu, nazariyede var 
İdeal, mücerret fırsat eşitliği. Tatbikata gel
diği zaman hepisini teker teker tenkid et. 
Alabiliyor musunuz 40 bin lise mezununu? Bı
rakın öğretmen okulu mezunu. 9 bin kişi ala
caksın, imtihana sokacaksın, elbetteki bir kri
ter, koyacaksın, imtihan koyacaksın bir şey 
diyeceksin. Herkes istediği neticeye gidecek 
diye bir fırsat eşitliği yok. 

Şimdi geliyorum öğretmen okulu mezununu 
üniversiteye hazırlama konusuna. 

Sayın Atmaca arkadaşım, eğitim kademele
rinde dikey geçişlerden bahsettiler. Dikey geçiş 
var, yani meslek okullarında yükselmek. İlkokul 
öğretmeni iken ortaokul öğretmeni olması, lise 
öğretmeni olması. Biz bu dikey geçişten bunu 
anlıyoruz. Ebediyen ilkokul öğretmeni olarak 
kalmasın, ortaokula geçebilsin, lise öğretmeni 
olabilsin. Bu, bugün dahi var. Bırakın İkinci 
Beş Yıkık Plânın getirdiği hedef ve ilkeleri, bu
sun dahi mevcut: Gazi Eğitim Enstitüsüne 
fddebilir, öğretmen okuluna gidebilir, yüksek 
öğretmen okuluna gidebilir, hattâ imtihanlara 
çalışmak suretiyle üniversitelere de girebilir. Bi
naenaleyh ; bizim kanaatimizce bu komisyonu
muzun getirdiği metin en iyi şekildedir. Bu kı
smı, yani öğretmen okullarının hedef ve gayesi 
dışında üniversiteye bir hazırlama kısmı olmadı
ğı kanaatinde bulunan Komisyonumuzun met
ninde bu Millî Eğitim Komisyonunun ilâvesi 
çıktıktan sonra kalıyor müddet noktası. Bu 
müddet noktasında biz plâna en uygun şekil ola
rak altı yılı en az demek suretiyle «en az altı 
yıl olabilir» yediyi de açık bıraktık, sekizi de 
açık bıraktık, dokuzu da açık bıraktık. Çünkü 
muhterem arkadaşlarım; uzun uzun Komisyon
da biz bunun üzerinde durduk. Gerek plâncı ar
kadaşlarımızı dinledik, gerekse Millî Eğitim 
Müsteşarı arkadaşımızı dinledik. Teknik Müste
şarı, Başmüsteşar arkadaşı, hepsini dinledik. 
Henüz böyle elle tutulur halde kaç seneye teka-
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bül edeceği hakkında bir program hazırlanmış 
değil. Büyük kısmının hazırlığı yapılmış, yüzde 
70, yüzde 80 ninin. Ama, bir sene yeter, yedi 
yıl yapıpta bu işi bağlıyalım şeklinde bir hazır
lık olmadığı için ve plâna da uygun olarak en 
az altı yıl şeklinde bıraktık. Salahiyetli olan 
Bakanlık programını da tatbik edecek. Yedi se
neye çıkarır, sekiz seneye çıkarır. Zaten Sa
yın Karaman'm da dediği gibi bu liseye geçiş, 
yani lise muadili olması ve üniversiteye devam 
etme hakkının verilmesi plânda da öngörüldüğü 
gibi bütün meslek okullarını içine aacak şekilde 
umumi bir kanunla tanzim edilirse faydalı olur. 
Ama, bâzı arkadaşlarımız bu kanunu fırsat bil
mek suretiyle buraya öğretmenler için bâzı ilâ
veler yapmışlardır. Biz bunun uygun olmadığı 
kanaatindeyiz. Takdir Yüksek Heyetinizindir, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmeler bit
miştir. Takrirler vardır. 

Sayın Başkanlığa 
27 . 1 . 1954 tarihli V. 6234 sayılı Köy Ens

titüleri ile İlköğretmen okullarının birleştirilme
si hakkında Kanunu;ı 2 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

Madde, 2 ekte sunulmuştur. 
«Madde 2. — İlköğretmen okullarının öğre

nim süresi ilkokul mezunları için en az 7, orta
okul mezunları için en az 4 yıldır. 

İlköğretmen okullarında gerekirse hazırlık 
sınıfları da açılabilir. 

İlköğretmen okullarında genel kültür ve bilgi 
yönünden en az lise seviyesinde formasyon ve
rilir. 

İlköğretmen okullarını bu sürelere göre biti
renler, yüksek okul ve üniversitelere girişte lise 
mezunları gibi işlem görürler. Ancak, yüksek 
okul ve üniversitelere giriş için imtihan rejim
lerinde yapılacak değişiklik bunlar hakkında da 
uygulanır. 

Bu maddenin ilköğretmen okullarının öğ
renim süresi ile ilgili hükmü, 7 yıllık ilköğret
men okullarının 4 ncü, 4 yıllık ilköğretmen oku-
lannm 1 nci sınıflarına 1967 - 1968 öğretim yı
lından itibaren devam edecek öğrenciler hakkın
da uygulanır. 

İlköğretmen okullarından bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce mezun olanlarla, ha
len ilköğretmen okullarında öğrenci bulunup da 
eski statüye göre mezun olacakların. 

BAŞKAN ••—• Millî Eğitim Komisyonu rapo
runun aynı. 

Sayın Başkanlığa 
6234 sayılı ^öy Enstitü ile İlköğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 2. — İlköğretmen okullarının öğre
nim süresi ilkokul mezunları için en az 7, orta
okul mezunları için en az 4 yıldır. 

İlköğretmen okullarında gerekirse hazırlık 
sınıfları da açılabilir. 

İlköğretmen okullarında genel kültür ve bil
gi yönünden en az lise seviyesinde formasyon 
verilir. 

İlköğretmen okullarını bu sürelere göre biti
renler yüksek okul ve üniversitelere girişte lise 
mezunları gibi işlem görürler. Ancak, yüksek 
okul ve üniversitelere giriş için imtihan rejim
lerinde yapılacak değişiklikler bunlar hakkında 
da uygulanır. 

Bu maddenin ilköğretmen okullarının öğre
nim süresi ile ilgili hükmü, 7 yıllık öğretmen 
okullarının 4 ncü, 4 yıllık ilköğretmen okulları
nın 1 nci sınıflarına 1967 - 1968 öğretim yılından 
itibaren devam edecek öğrenciler hakkında uy
gulanır. 

İlköğretmen okullarından bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce mezun olanlarla, ha
len ilköğretmen okullarında öğrenci bulunup da 
eski statüye göre mezun olacakların bu kanun 
hükümlerinden faydalanmaları hususu Millî Eği
tim Bakanlığınca mevcut imkânlarına göre dü
zenlenir. 

Rize 
Mecdi Agun 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederim. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

İlköğretmen okulunu bitirenler ve başarı ile 
öğretmenlik görevinde çalışanlar, yüksek okul 
ve üniversitelere girişte lise mezunları gibi işlem 
görürler. 
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Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 980 Sıra Sayılı tasarının, 

2 nci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki 
metnin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Aydm Muğla 
1. Cenap Ege Ilyas Karaöz 

«İlköğretmen okulu mezunları, öğretmen ye
tiştiren yüksek okul ve fakültelere girebilmele
rinde lise mezunları gibi işlem görürler.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif edi-
j^ruz. 

Denizli İstanbul 
Hüseyin Atmaca Fikret Gündoğan 
«İlköğretmen okulu mezunu olup da asgari üç 

yıl başarı ile ilkokul öğretmenliği yapanlara Ba
kanlıkça ihtiyaca göre açılacak sınavda başarı 
gösterenlere girdikleri meslekleri ile ilgili yük
sek okulların normal öğretim sürelerince maaş
ları ödenir ve öğretim süreleri kıdemlerine sa
yılır.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Ankara 
M. Özgüneş T. Cebe 

İstanbul Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Berkol S. Koçaş 
Ankara İmza 

Y. Köker Okunamadı 
Diyarbakır Ankara 

S. Çizrelioğlu M. Ulusoy 
Tabiî Üye İstanbul 
K. Kaplan F. Gündoğan 
Kırşehir Tabiî Üye 

A. R. Ulaşman M. Ataklı 
Tabiî Üye Denizli 

S. Karaman H. Atmaca 
Urfa Tabiî Üye 

H. Oral S. Özgür 
Konya Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Obuz H. Kangal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Antalya 
Z. Tiizün M. Pırıltı 

Tabiî Üye Kayseri 
E. Acuner S. Turan 

Van Tabiî Üye 
F. Melen R. Aksoyoğlu 

İlköğretmen okulunu bitirdikten sonra enaz 
3 yıl fiilen öğretmenlik hizmetinde başarı ile 
çalışmış olanlardan, Eğitim Fakültesinin giriş 
imtihanlarını kazananlar arasında her yıl ihti
yaca ve giriş imtihanlarını kazanma sırasına 
göre tesibit edilecek adedde öğretmen bu kurum
lardaki öğrenimlerine maaşlarını alarak devam 
ederler. Bunların öğrenimde geçirdikleri süre 
terfilerine sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Öatürkçine ve Sayın 
Agun tarafından verilmiş olan takrirler, dağı
tılmış bulunan metnin Millî Eğitim Komisyo
nunca kaibul edilmiş olan aym metindir. Bu her 
ikisi de aym mahiyette hiç fark yoktur. Bu 
bakımdan her ikisini birden oylarınıza arz ede
ceğim. Sayın Öztürkçine'nin ve Agun'un birbir
lerine uygun takrirleri, Millî Eğitim Komisyo
nunun kabul ettiği metnin aynıdır. Bu hususun 
dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... («Hükümet ve komisyonun müta
lâası alınmadı» sesleri) Komisyon zaten iştirak 
ettiğini beyan etti. Hükümete de sordum, (So
rulmadı komisyona ve Hükümete sesleri) sor
dum efendim, zanıtlarda var. Kabul efmiyenler 
lütfen işaret etsinler.. Kabul edilmemiştir. Aykı
rılık derecelerine göre takrirleri oya arz ediyo
rum. 

(Tabiî Üye Mehmet Özgüneş ve 25 arkada
şının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. Katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Dik

kate alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Ege ve Karaöz'ün takririni tekrar 
okutuyorum. 

(Aydın Üyesi İ. Cenap Ege ve Muğla Üyesi 
İlyas Karaöz'ün önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon?. Katılmıyor. Hü
kümet?. Katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve İstanfbul 

— 316 — 



C. Senatosu B : 91 20 . 7 . 1967 O : 2 

Üyesi Fikret Gündoğan'm önergesi tekrar 
o'kundu). 

BAŞKAN —Komisyon?.. Katılmıyor. Hükü
met? Katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Atmaca'nın takririni okutuyorum. 
(Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon. Katılmıyor. Hükü

met.. Katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek: is-

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Askerî Personel Kanununun müzakeresine 
geçiyoruz. 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Gerici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhu
riyet Senatosu 1/798) (S. Sayısı : 970) (1) 

BAŞKAN — Açık oylama sonucumu arz edi
yorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun 
tasarısının 25 nci geçici maddesinin çıkarıl
ması sebebiyle madde numarasında vâki deği-

(1) 970 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1967 
tarihli 87 nci Birle§im tutanağı sonundadır. 

siklik yapılmasından mütevellit açık oylamaya 
(103) sayın üye katılmış, (79) kabul, (24) 
ret salt çoğunluk sağlanmıştır. 

21, 31, 33, 121 ve 172 nci maddeler Komis
yondan gelmiştir. 

21 nci madde hakkında Komisyon yazısını 
G-enel Kurula arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 21 nci maddesiyle tesbit edilen 

subay sınıflarının tüzüğe bırakılması hak
kında verilen ve dikkate alınmak kaydı ile Ko
misyonumuza verilen önerge tetkik edildi. 

Aşağıda arz edilen sebeplerle bu önergeye 
uyulmasına imkân görülemediğinden madde
nin tasarıda olduğu gibi kabul edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Önergeye uyulmamasının sebepleri : 
Sınıfların kanunla tesbiti ve bu tasarı ile 

getirilmiş bir s ı̂stem değildir. Subaylar he-
vetine mahsus terfi Kanununun 1 nci mad
desinde muharip sınıflar ve yardımcıı sınıf
lar sayılmış bulunmaktadır. Bu tasarı 4273 
sayılı Kanundaki sistemi aynen kabul etmiş 
bulunmaktadır. Mevzuata uygun olarak subay 
sınıflarının bu tasarı ile de kanunla tesbit 
edilmiş olması Komisyonumuzca daha uygun 
bulunmuştur. Bu maddenin bundan evvelki 
müzakerelerinde de Senato bu maddeyi uygun 
bulmuş idi. Sınıfların tes'bitinde idareye 
yetki veren 22 nci madde daha evvel Senato 
müzakereleri esnasında Anayasa Komisyonu 
tarafından Anayasaya aykırı bulunmuş ve bu 
madde tasarıdan çıkarılmıştı. Millet Meclisi 
de bu görüşe uymuştur. Bu durum karşısın
da sınıfların kanunla tesbitinin daha yugun 
olacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

îçel 
C. Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Komisyon raporu okundu 
efendim. Görüşmek istiyen sayın üye? Yok. 
21 nci maddeyi tekrar okuyoruz. 

Üçüncü Kısım 

Subaların sınıflandırılması 

I - Subay sınıfları 
Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 

mensup kara (Jandarma dâhil), deniz ve hava 



O. Senatosu B : 91 20 . 7 . 1967 O : 2 

subaylarının sınıfları ve bu sınıflardan han- I 
gilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sı
nıflara dâhil bulunduğu aşağıda gösterilmiş
tir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1, Muharip sınıflar : Piyade, süvari, tank, 

topçu, istihkâm, muhabere, jandarma, 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, leva

zım, harita, ordudonatmı, personel, tabip, ec
zacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, yük
sek mühendis, mühendis, askerî hâkim, maliye. 
öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye 
teknisyeni, din işleri. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : I 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, 

lâyn, deniz piyade, deniz istihkâm, 
2 Yardımcı sınıflar : İkmal, hidrografi, 

ordııdonatım, tabip, eczacı, diş tabibi, kim
yager, yüksek mühendis, mühendis, askerî 
hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, 
sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri. 

e) Hava Kuvvet erinde : 
1. Muharip, sınıflar : Pilot, seyrüsefer. 

lı av ti yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, levazım, 

ordııdonatım, personel, tabip, eczacı, diş ta
bibi. kimya srer, veteriner, yüksek mühendis. 
mühendis, askerî hâkim, ma1 iye, öğretmen. 
bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni. 
din işleri. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

31 nci maclde hakkında. Komisyon yazısını 
G-enel Kunda arz ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dikkate alınmak üzere komisyonumuza ha

vale edilen tasarının 31 nci maddesi ile ilgili 
önergeler komisyonumuz tarafından yeniden 
'tetkik edilmiştir. 

Yapılan bu incelemede subay terfi sistemi
ne yeni prensipler getiren bu tasarının bütün 
kıdemleri ve erken bekleme sürelerini kaldır
mış bulunduğu anlaşılmıştır. Subay terfilerin
de getirilen bu yeni esaslara göre hizmet kadro
larında mahrutun teşekkül edebilmesi ve ko
runabilmesi için yüzbaşıdan itibaren terfi sıra
sında olan subaylar ehliyet gruplarına ayrıla
caklar ve kanunda belirtilen esaslara göre ter
fileri yapılacaktır. | 
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Kanunun getirdiği bu ehliyet grupları yüz
başıdan itibaren bütün subayların terfilerinde 
rol oynıyacak ve bu ehliyet 'gruplarının yüz
deleri dikkate alınarak personel kaynağı bu 
esaslara göre tesbit edilecektir. Erken bekleme 
ve muhtelif kıdemlerin bu plânlamayı aksata
cağı tesbit edilmiştir. Yeni terfi sistemine göre 
kıdem alan bir subay emsalinden daha erken 
olarak emekli olmak durumu ile karşı karşıya 
kalacaktır. Böyle bir durumun neticesi olarak 
da bu subayın hizmetinden emsaline nazaran 
süre bakımından daha az faydalanılacağı gibi 
erken beklemeye tabi olan bu subay da emsa
linden daha erken emekli olmak suretiyle mağ
dur olacaktır. 

Tasarının geçici 13 ve 8 nci maddelerinde 
erken bekleme ve kıdeme ait hükümler vardır. 
Halen öğrenime başlamış olanlar ve erken bek
lemeye tabi rütbelerde bulunanlar bu kıdem 
ve erken beklemeden faydalanacaklardır. Bu 
itibarla kanunun bu maddesi geçici maddeler 
hükmüne göre 4 ilâ 5 yıl sonra tatbik edilebi
lecektir. 

Bu hale göre yeni terfi sisteminin bu müd
det zarfında yapılacak uygulamasında kıdem
lerin ve erken bekleme sürelerinin kaldırılma
sını sakıncalı olduğu anlaşılırsa geçici madde
lerin yürürlükten kalkacağı tarihe kadar idare
nin gereken tedbirleri alıp terfi sisteminin ak-
sıyan taraflarını gidermesi mümkün olabilecek
tir. Ancak kanunun getirdiği yeni terfi siste
minin uygulamasına geçilmeden sakıncalı olur 
düşüncesiyle sistemin prensip ve ahengini bo
zacak değişiklikler getirdiği için komisyonu
muzca madde hakkındaki önergeye uyulama-
mıştır. Yukarda arz edilen sebeplerle madde
nin tasarıda olduğu şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İçel 

C. Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler, komisyonun müta
lâası başlıca iki ananoktada toplanıyor. Birisi 
getirdiğimiz sistem zaten ehliyet sistemidir. 
Bundan evvel çok lâfı edilen miktarlarla ehli
yetini ispat eden zaten yükselecektir. Komis
yonun bu ifadesi doğrudur. 
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İkincisi erken terfi ettirirsek erken emekli 
olur deniyor. Bu ifadesi kanaatime göre tat
bikata uymaz. Çünkü teklif edilen sistem de 
onken terfi edecekler çok mahdut kişilerdir, 
onlar, orgenerallik zirvesine kadar azala azala 
gidecek kişiler olacaktır. Burada mühim bir 
nokta var. Şimdiye kadar tatbik ettiğimiz siste
min tesiri altında kalırsak daima yanlış hüküm
lere varırız. Çünkü şimdiye kadar tatbik ettiği
miz sistem, sistem olmaktan çıkmıştır. Ondan 
elde edeceğimiz neticelerle yeni sistemlere müs
pet gerekçe temin etme imkânına sahip değiliz. 
Bu sistemi unutalım, şimdiye kadar tatbik etti
ğimizi. Yeni bir sistem kuruyoruz ve makabline 
teşmil yolu ile de eğer bundan sonra eski sisteme 
götürülmeye çalışılırsa bu sistem de bozulur. 
Bu sistemde yaptık nitekim bunları ta 1926 ya 
kadar nasıp düzeltmeleri yaptık. Her seferinde 
makabline teşmil ederseniz sistem sistematikten 
çıkar. Evvelâ şunu açıkça ifade edelim ki, geti
rilmek istenen sistem, önümüzdeki kanunla yeni 
bir sistemdir. Sıfır hattından başlamaktadır. 
Milletlerin ömrü sonsuz olduğuna göre, temen
nimiz bu olduğuna göre, onun ordusunun ümrü 
de böyledir. Bu noktada sıfır hattından başlıyo
ruz. Eski sisteme gözümüzü çevirirsek, kulağı
mızı verirsek onun yanlış tatbikatlarını şimdi 
gerekçe diye kullanma itiyadı bizde belirir ve ha
talara düşeriz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, deniliyor ki, 
yüzdelerle zaten mahrut teşekkül edecek. O hal
de ne diye liyakat usulünü koyuyoruz? İştirak 
ediyoruz bu söze, ama diyoruz ki, sistemin biz
zat kendisi yaşlı çadır. 

Bağlamak için bir defa daha rakamları söyli-
yeceğim; tekmen 22, üsteğmen 25, yüzbaşı 31. 
binbaşı 37, yarbay 41, albay 45. En genç general 
50. Bütün sınıflarını muntazam geçen bir çocuk, 
için sistem kendisi bizzat yaşlı olduğuna göre 
onun içerisinde teşekkül edecek mahrut hayli 
hayli yaşlıdır. İşte bu noktadan ayrılıyoruz. Ta
mam dedikleri doğrudur. Komisyonun, ama biz
zat sistem yaşlıdır, o yaşlı sistemin kuracağ1 

mahrut yaşlıdır. 
İkinci nokta; hazarda ne yapalım? Bekleme 

sürelerini hep indirmiyelim mi? Hayır indirmi-
yelim, getirilen kanun da doğrudur. Seferde na
sıl olsa indireceğiz yarı yarıya. Ama biz diyorum 
ki, bugünün harbleri, düşünmiyelim eskisi gibi, 

seferberlik davulundan askerlerin toplanmasına, 
yürüyüşe çıkılmasına, yığınak yapılmasına, ke
şiflerin yapılmasına ve hedeflere doğru ilerlen
mesine müsait bir harb stratejisiyle karşı karşı
ya değiliz, artık. Âni çıkıyor, ilk darbeyi vuran
lar kazanıyor. Bunun için diyoruz ki, hazer için 
doğru olan bu sistem sefer hazırlığından yoksun
dur. Bu şöyle gövdesi geniş sistemin içerisine 
küçük sivri bir mahrut, çok dar çaplı sivri bir 
mahrutur, âdeta, bu sistemi sürükleyici, motor 
gücü görücü bir mahrut yerleştirmek istiyoruz. 
Mesele budur. Bu zaruret kendisini gösterince, 
bunu nasıl sağlıyalım meselesi ile karşılaşıyoruz. 
îki mesele var, birinden asla vazgeçemeyiz. İn
sanlar muayyen yaşta muayyen enerji sahibidir, 
istisnalar hariç. Bu enerjisini kaybetmeden üst 
mevkilere kumanda edecek bir grup ayırmak 
mecburiyetindeyiz. Enerjiyi kaybetmi'yecek, üst 
makamlarda bulunacak. Enerjiyi kaybetmiyecek 
olan, üst makamlarda bulunacak subaylar kimler 
olabilir? Tereddütsüz pilotlar diyoruz. Uçuş ya
pıyor, genç olması lâzım. Genç olarak üst ma
kamlara çıkmaları lâzımdır. 37 yaşında bir bin
başının tayyaresi ile liderlik yapıp hedefe taar
ruz etmesi istisnalar hariç, bitlimize göre, anla-
vaşımıza, oröre mümkün <?örmüvoruz, ordu için. 
Denize dalan, kurbağaadamlık vazifesi gören 
denizaltı ile dalan subaylar. Gayet küçük bakın. 
Hava kuvvetlerinde ve diğer kara ordusu pilot
larında sadece uçucular. Denizde kurbağa adam, 
denizaltıcı ve denizaltı, sadece bu. Bunun dışın
da diyoruz ki, komando ve paraşüt hizmeti gören 
subaylar, komando ve paraşüt hizmeti gören. Bu 
tefrik yok, bünyeden gelen, gördüğü vazifeden 
Telen bir ayırım vardır, burada. Bir başka grup 
cardır, sistem aslında ehliyeti getirmiyor değil. 
\ma gençliği getirmediği için kurmay olsun, ol

masın, hiç ayırım yapmadan kendi sınıfı içeri
sinde ilk üç sene mütemadiyen arkadaşlarının en 
Uerisinde bulunmuş bir küçük % 5 grup üsteğ
men ve yüzbaşı rütbesinde ileri çıksın diyoruz. 
Sadece üsteğmen ve yüzbaşı rütbesi de. 3 sene üst 
üste daima en ilerde bulunmuş 100 kişide 5 kişi
nin üst üste 3 defa ilerde bulunması ihtimali de 
17 at en fazla değil. Bu yüzde 5 tende aşağı düşer, 
dnşmese % 5 tir, Bu mahrutun bir kısmını da 
böyle teşekkül ettiriyoruz. 

Kurmay subaylar için özel kanunu vardır, ve
rilir, verilmez, şu kadar verilir, bu kadar veri-
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lir. Çok konuşuldu, temas etmiyorum. Onlar da 
mahrutun içine girdiği takdirde, biz geniş mah-
rutun içinde küçük, sivri, dar, hazerden sefere 
süratle geçişi temin eden, gençlik, enerji ve sev-
kü idareyi birleştiren fakat sistemi bozmryacak 
şekilde çok küçük, çok dar olan bir malırut yer
leştirmek istiyoruz. 

Bir noktayı açıklamak mecburiyetindeyim, 
kanaatimize göre tarihî bir karardır, bizim ka-
natimizeg öre, tariki bir karardır, tarihin ağır
lığı, tarih sorumluluğunun ağırlığı, vicdan ağır
lığı içerisinde bulunuyoruz. 

Komisyonda bulundum, Sayın Bakan yoktu
lar, komisyonda vardı da bu söyliyeceğim sözde 
yoktular, yanlış anlaşılmasın - Millî Savunma 
adına konuşan bir sözcünün ifadesi şu olmuş
tur. Bunların zabıtlara geçmesi lâzımdır : «Buz 
Denizini geçen binbaşı 41 yaşında idi, Kutupta. 
Fezada uçan pilotların, feza adamlarının yaşları 
30 dan yukarı idi.» Demek suretiyle erken terfi, 
kıdeme lüzum yok fikrini belirtmiştir. Soruyo
rum Millî Savunma Bakanına, lütfen izah bu
yursunlar; 30 yaşından yukarı pilotlar mükem
mel vazife görebilir, genç pilota lüzum yoktur, 
41 yaşındaki bir insan Kutbun altından geçebi
lir, genç dalıcıya lüzum yoktur kanaati de ken
dilerinde hâkim midir? Geleceğin mesuliyeti var 
bu sözlerin altında. Bunların çok ağır mesuliyeti 
vardır. Ben de bir misal getireceğim. Kadınların 
yaşı söylenmez, ama falan hanımın yaşı 50 yi 
geçmişti, konkurhipiklerde derece aldı, Türkiye'
de falan muhalefet lideri 80 yaşının üzerindedir. 
Falan süvari subayımız Roma'da Mussolini ku
pasını alırken şu yaştaydı, demekle biz muhale
fet liderlerinin 80 yaşının üzerinde olması kai
desini çıkarabilir miyiz? Konkurhipiklerde bu 
yaşlardan çıkardığımız kaideyi teşmil edebilir 
miviz? Bu zihniyetin tescil edilmesi lâzımdır. 
Bundan dolayı sayın arkadaşlar bir teklif veri
yorum bu madde için. Teklifimiz : Teğmen ve 
yüzbaşı, yani teğmen, üsteğmen, yüzbaşı olan jet 
pilotu subayları her yıl birer sene eksik yapma
lıdırlar. 

İkincisi; ücteğmen ile yüzbaşı, teğmen yok. 
Rütbelerindeki diğer uçucu subaylar birer yıl 
eksik yapmalıdır. Üsteğmen, yüzbaşı rütbelerin
deki dalan denizaltı ile, dalgıçlık görevi yapan, 
limanları tahribedip gemileri alttan tahribe yö
nelen kurbağa adamlar birer yıl almalıdır. Ko

mando ve paraşüt hizmetlerinde fiilen komando 
ve paraşütçü olarak çalışan subaylar üsteğmen 
ve yüzbaşı rütbesinde birer yıl almalıdır. Bun
lar dışında üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki 
muharip subaylar bekleme sürelerinin ilk yılla
rından itibaren 3 defa sicil notları ile ekstra, 
ekstra, ekstra diye giderse, yüzde 5 ten aşağı 
düşmezse bir üst rütbeye, yani bir sene erken 
bekliyerek çıkmalıdır. Kurmay subaylar için de 
kanunu geliyor orada düşünülmelidir. Bunları 
tatbik ettiğimiz takdirde çok cüzi, çok ehliyetli, 
çok heyecanlı, kendini tamamen mesleke vakfe
decek çok dinamik kumandanlar çıkacaktır. Bir 

misal vereyim : Komando ve paraşüt hizmeti 
görürken üsteğmendir, bir sene erken terfi etmiş
tir. Ehliyet grupundan da 3 defa üst üste gir
miştir bir de oradan almıştır 2 yıl, yüzbaşılıkta 
akademiye girmiştir, verilirse oradan almıştır 
bir kıdem, bilfarz diyelim iki yıl, etti 4 yıl. Yüz
başılıkta komando hizmetine devam edİ3^orsa 5 
yıl, yarbaylıktan sonra komando yapmazlar za
ten onu birlikler de az. 5 yıl emsallerinden er
ken genç. bilgili kumandan olarak kıtaların ba
şında, Türk Ordusunun kullanacağı ve muhare
be şartlarının ilk anlarında fevkalâde dinamik 
olarak, dinamik kuvvet olarak kullanacak ku
mandanlar çıkacaktır. Bu sistem doğru bir sis
temdir kanaatimize göre. Mutlak zaruri bir sis
temdir. Aksi halde Türk Ordusunun gençliği çok 
tehlikeli bir şekilde geriye götürülmekte olur. 
Bu teklifimizi de veriyoruz, çok konuşulduğu 
için fazla izah etmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın bu 
kanunun ancak 2 - 3 maddesinde tamamen sis
temi bozan noktalar gördük. Onlar tamamlan
dığı takdirde çok iyi bir kanun olacağı kanaatin
deyiz. Şu madde hele hayatî bir maddedir. Sırf 
bu tarihî mesuliyeti almadığımız, alamıyaeağı-
mızı tarih önünde isbat edebilmek için gerekir
se sırf isimler tesbit edilmesi için açık oy verme
ye mecbur kalacağız. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 31, 33, 121, 172 nci maddelerin 
açık oya arzını itsiyen takrirler gelmiştir. Açık
lamamız gereken husus sayın üyelerin ayrılma
malarıdır. 

Başkanlık Divanı olarak Yüksek Heyetinize 
bir hususu arz etmek isterim. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. Bugün, saat 15.00 te toplanma
mız iktiza ettiği halde 16.00 da toplandık, ko-
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misyonun çalışmalarını teminen. Eğer Yüksek 
Heyet tensibederse bu gece tadil teklifini ihti
va eden 4 madde ile, iki yürürlük maddesinden 
ibaret 6 maddemiz vardır. Müddetle mukayyet 
takrirler vardır. Kifayeti müzakere takriri var
dır. Bu maddeler üzerinde daha evvelki birleşim
lerde mütaaddit arkadaşlar 6 yi mütecaviz bir
çok arkadaş konuşmuştur. Sayın Kaplan konuş
muştur, Sayın Koçaş da konuşmuştur bu 31 nci 
nladde üzerinde. Bendeniz henüz kifayeti müza
kere takririni oya koymadım, bu hususu arz edi
yorum. Yüksek Heyetiniz eğer bu kanunun bit
mesini mesainin itmamını istiyorsa o şekilde rey
lerini izhar ederler. Bendeniz bu kanunun tadil 
edilmek üzere komisyona iade edilmiş, gelmiş 
dört maddesiyle iki yürürlük maddesi bitinceye 
kadar gündemin devamı hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müddet mevzuunda konuşacak arkadaşlara son
ra söz vereceğim. Evvelâ bir kifayet takriri var
dır, onu okutuyorum. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısı üzerinde uzun konuşma yapılmıştır. Ko
misyonca İsrar olunan madde üzerinde müzake
renin kifayetinin oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Kocaş 
buyurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
komisyon raporunda muhalefet şerhim vardır, 
söz hakkım mahfuz kalmak şartı ile. 

BAŞKAN — Konuştunuz tahmin ederim, 
31 nci madde üzerinde. 

SAFFET URAL (Bursa) — Hayır. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakerede söz hak

kınız mahfuz olup olmaması mevzuubahis değil. 
SAFFET URAL (Bursa) — Muhalefet şer

him var, söz hakkım mahfuz diye. 
BAŞKAN — Muhalefetle birlikte dahi veri

lemez altı arkadaş konuşmuştur. Buyurun Sayın 
Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; bir 
defa bu önergenin aleyhinde usul hakkında mü
talâa beyan etmek istiyorum, belki aldanabilirim. 
Şimdiye kadar böyle bir tatbikat görmedik, el
bette ki, Başkanlık bunu takdir eder. Hatırlat
mak için bu noktaya temas edeceğim. Yepyeni 
bir metin üzerinde yepyeni bir mevzu üzerinde 
müzakere' açılmıştır. Komisyon maddeyi almış 
yeni bir şekilde gelmiştir İsrar ederek. Halbuki 
burada bidayette bunu komisyon değiştirecek 
diye almıştı. Bizim usul anlayışımız burada, hiç 
olmazsa altı kişinin konuşmasına imkân vermesi 
icabeder. Bu mevzuu hatırlatmak isterim, Baş
kanlığın takdiri bizim için de muhteremdir. 

BAŞKAN — Yeni bir metin getirseler çok 
haklısınız. Yeni bir metin getirmiyorlar, eski 
maddede İsrar ettiklerini beyanla gerekçe ifade 
ediyorlar. Gerekçeli İsrar metni de diyebiliriz biz 
buna. Yoksa bir kanun metni olsa hayhay haklı
sınız Sayın Koçaş. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Bidayette de 
arz ettiğim gibi Başkanlığın görüşüne hürmet
karız. Bunun üzerinde söyliyeceğim bundan iba
rettir. Fakat muhterem arkadaşlarım bundan 
evvelki celsede de zannediyorum 9 - 10 arkadaş 
şu madde üzerinde söylenmedik hakikaten bahis, 
mütalâa bırakmadılar. Biraz evvel de Sayın Kap
lan yine en önemli noktalarına yeniden temas 
etmek suretiyle şu maddenin önemini, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerimiz için bırakalım ilâ nihaye 
devamını ki ona biz imkân görmüyoruz, birkaç 
sene gibi tecrübe devresi geçirmesinin zararla
rının 20 - 30 sene bu orduda hissedileceğini tek
rar tekrar belirtmek ve yine arkadaşımın kul-
landifh bir kelimeyi ele almak istiyorum. Ta
rihî bir karar vereceksiniz arkadaşlarım. Türk 
Ordusunun yüz senelik başarılı tatbikatının alt -
üst edilmesine sebebolacak bu maddenin kabu
lünde tarihî bir karar vereceksiniz. Hislerinize 
değil, vatanperverliğinize ve vicdanınıza ve man
tığınıza hitabediyoruz. Lütfedin bu madde üze
rinde görüşülsün. Kim söz söylemek istiyorsa 
söylesin ondan sonra oylansın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri aley
hinde görüşlerini. Sayın Koçaş ifade ettiler. Ki
fayeti müzakere takririni oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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31 nci madde üzerinde altı sayın üyeden fazla 
üye konuşmuştur. 33 ncü maddede Sayın Tekin 
Arıburun yalnız konuşmuştur. 121 nci madde 
üzerinde Sayın Batur, Sayın Küçük, Sayın 
Ural, Sayın Kılıç konuşmuşlardır, 172 nci mad
de üzerinde hiçbir konuşma vâki olmadan tak
rirlerle iade edilmiştir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
Karma Komisyonun bir üyesi olarak Karma Ko
misyonda bu altı maddenin görüşülmesi sırasın
da dört tanesine muhalif kaldım, muhalefetimi 
Yüce Senatoya arz edebilmem için her birinde 
söz Yerilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usule uygun olması 
bakımından 33, 121 ve 172 nci maddelerde söz 
almanızın mümkün olduğunu ifade edeceğim. 

31 nci madde hakkında takrirler var, o tak
rirleri okutup maddeye alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Takrirler oyları
nızla halledilecektir. Madde açık oya arz edile
cektir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddeye (b) fıkrası olarak aşağıdaki 

hususların eklenmesini ve maddedeki (b) fıkra
sının (c) olarak düzeltilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Tabiî Üye 
Kadri Kanlan 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üve 
Fahri özdilek 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Kocaş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Osman Koksal 

Tabiî Üye 
M. Suphi Gürsoytrak 

Bursa 
Saffet Ural 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı-
ror Tadil takririni ovlarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Maddenin yeniden tanzimine imkân vermek 

üzere komisyona iadp«ini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Gereği yapılmış olduğu cihetle 
komisyona iade edildi. Komisyon takabbül etti 
geri aldı. Mahaza bir şey olmasın tekrar bu ta
lep yapılabilir, mümkündür. Geriverme teklifine 
mütedair takriri oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının 31 nci maddesine aşağıdaki fıkraların 
ilâvesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu 

c) Üçüncü hava subaylarının bekleme süre
leri üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay rütbele
rinde birer yıl indirilir. 

d) Harb akademilerini başarı ile bitirerek 
kurmay olan subayların bekleme süreleri üç yıl 
indirilir. Bu indirmenin nasıl yapılacağı özel 
kanununda belirtilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?... Ka
tılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Savın Kocaş'm önergelerini okutuyorum. 
SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Geri alıvorum. 

BAŞKAN 
almıştır. 

Sayın Kocaş önergelerini geri 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddeye aşağıdaki fıkraların eklen

mesini ve Cb) fıkrasının da (d) olarak düzeltil
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üve 
Sami Küçük 

b) Hava Kuvvetleri pilot ve pilot adayla
rının üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki bekle
me süreleri birer yıl indirilir. 

c) Harb akademilerini bitirenlerin en az 
bekleme süreleri Harb Akademileri özel kanu
nunda belirtilir. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?... Ka
tılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... 

ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, bir ma
ruzatım olacak. 

BAŞKAN — Oylamadayız efendim. 
ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — Oylama ile ilgili 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylama esnasında görüşülür 

mü Sayın Betil? Çok rica ederim, 
ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — Açık oylama tek

lif edeceğim. 
BAŞKAN — Bilâhara efendim. Takriri ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Betil bir takririniz var burada kal

mış. 31 nci madde hakkında 25 imzalı. Zatıâlini-
zin de imzası var. 

Altındaki birçok imzalar var. Bu 31 nci 
maddenin açık oya arzıdır. Sizin takririniz ve
rilmiş bulunan 20 tane tadil teklifinin açık oya 
arzı haıkkındadır. M>addenin açık oya arzı müm
kün olacaktır, ve ben tefhim ettim deditm ki, takrir
ler oylarınızla, maddenin esası açık oyla halle
dilecektir. Eğer siz 20 takriri ayrı ayrı açık oy
lamasını istiyorsanız, bunu lütfedin, buyurun 
tavzih edin. Zapta geçsin. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, açık oylamanın şeklini İçtüzüğümü
zün 108 nci maddesi ve hangi ahvalde açık oy
lamaya başvurulacağını da İçtüzüğümüzün 
107 nci maddesi tesbit eder. 107 nci maddenin 
dördüncü bendinde konu, oya konulurken 
eğer 10 üye açık oya başvurulmasını yazılı 
olarak istemişse açık oya buşvurulur. Bina
enaleyh, 31 nci madde ile ilgili önergelerin 
açık oya başvurma suretiyle oylanmasını 10 dan 
fazla arkadaş istemiştir. İçlerinden birisi de 
benim. Başkanın bu konuda bir takdir yetki
si yoktur. İçtüzük sarihtir, mutlaktır. Bina
enaleyh, 31 nci madde hakkında değişiklik ya
pılmasını istiyen önergeleri açık oya sunmak 
mecburiyetindedir. (A. P. sıralarından faydası 
ne, bunun, söylesenize faydası ne sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım faydası hakkında 
önergeleri veren arkadaşlarım uzun uzun ma
ruzatta bulundukları için ben ayrıca vaktinizi 
almak istemedim. O önergeleri takdim eden ar
kadaşlar gerek önergelerinde, gerekse bâzı tek
liflerini müteaddit defalar söz almak suretiyle 

sizlere uzun uzun maruzatta bulundular. Fay
dasına gelince: Kimin neye oy verdiğinin belli 
olması için. 

BAŞKAN — Sayın Betil haklıdırlar. Açık 
oy takriri verildiğinde hiçbir mesele göz önü
ne alınmaksızın açık oya gidilir. 

Şimdi kaç tane olduğunu tesbit edelim. Oy
lanmışlar müstesna 7 tane takrir vardır. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, İçtüzükte madde var. Yanlış yolda oy
landığı anlaşılırsa oylama tekrar edilir, der. 

BAŞKAN — 77 nci madde tekriri müzakere 
hakkındadır, kesin hüküm yok. Maddeyi ise 
daha oylamadım. 

Yalnız G-enel Kuruldan bir karar almak is
terim. Tabiî burada takrir sahiplerinin de oy
ları var. Acaba 7 tane... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
onu biz takviye ederiz. Önergelerin birincisi oyla
nır, sonra ikincisi oylanır, illâ 7 si de oylan
sın değil. 

BAŞKAN — Efendim, sepetler kürsünün 
önüne getirilsin, zarflar dağıtılsın. Takriri oku
tacağım. Takriri kabul edenler beyaz, kabul et
miyenler kırmızı, (müstenkifler ise yeşil oy ve
receklerdir. 

Köy enstitüleri ile öğretmen okullarının bir
leştirilmesi hakkında kanunun açık oylamasına 
oy kullanmıyan arkadaşlarımız var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 

Takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 31 e aşağıdaki hükümlerin (c) fık

rası olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 

Madde 31. — 
c) Hava Kuvvetlerinde uçucu subaylara, 

Deniz Kuvvetlerinde denizaltı personeline (Bin
başı dâhil) kadar, her rütbede birer yıl bek
leme süresinden indirilir. 

BAŞKAN — Oy verme muamelesine nere
den başlıyacağımıza dair kura çekeceğim. 

Fehmi Baysoy, Erzincan. 
Oy verme muamelesine Sayın Baysoy'dan 

başlıyoruz. 
(Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'dan başlana

rak oylar toplandı) 
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BAŞKAN — Açık oylama takririni oku
tup sayın üyelerin burada olup olmadığını tes-
bit edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıra sayısı 970, 31 nci maddede değişiklik ya

pılmasını istiyen önergelerin açık oya sunulma
sını teklif ederiz. 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat? Burada. 
Zihni Betil? Burada. Saffet Ural? Burada. Hay-
ri Mumcuoğlu? Burada. Salim Hazerdağlu? 
Burada. Fikret Gündoğan? Yok. Hıfzı Oğuz 
Bekata? Yok. Mukadder Öztekin? Burada. 
Akif Eyidoğan? Yok. Mebrure Aksoley? Bura
da. 7 sayın üyenin Heyeti Umumiyede bulun
duğu anlaşılmıştır, açık oy isteği için en az 
10 üyenin hazır olması gereklidir. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — İlk öner
geden başlamak imkânı yok mu Sayın Başka
nım? 

BAŞKAN — Onlar bitti, tatbikat bitti efen
dim. Geriye alamayız artık oylandı, irade iz
har edildi. Usulsüzlük o âna kadar oldu, şim
di kâfi önerge var 30 - 40 tane var, beyefendi, 
bir tanesi meseleyi halledecek, merak etmeyi
niz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim.... 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim?.. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, du

rumu izah etmek istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, izah edi
niz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
açık oylamaya başvurmak için, okunduğu za
man takrir sahiplerinin hazır bulunması lâzım
dır. O zaman bu murakabe olur. Eğer mev
cut değilse o yola gidilmez. Fakat bir defa o 
yola gidildikten sonra,, arkadaşlarımız artık 
reyini attıktan sonra pekâlâ gidebilir ondan son
ra da daima burada bulunması şart değildir. 
(Yedi kişi burada, sesleri) Bu işıe başvurmadan 
evvel... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Salih Bey, 
haklısınız, açık oydur kontrol edeceğim, eğer 

açık oylamada sayın takrir sahibi on üyenin 
oyu yoksa bu açık oylama muteber değildir ve 
takrirler de muteber değildir. 

Oyunu kullanmıyan s>ayın üye?... Yok. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Açık oyla

ma için birkaç takrir var, sadece birisini oku
dunuz. 

BAŞKAN — 31 nci maddenin takrirlerinin 
oylanması için bir takrir varmış. Bir de mad
denin oylanması için takrir vardır.. Onda da 
25 tane imza vardır. Belki ondadır zaıtıâlinizin 
imzası. Şu takrir burada, vardır. Burada mad
denin açık oyunu istiyorsunuz siz. Diğer tak
rir sahipleri her verilen takririn açık oyunu is
tiyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Diğer tak
rirleri açık oya koyamazsınız, kimse yok. 

BAŞKAN — Beyefendi açık oydur. Açık 
oyda isimler çıkacaktır. Eğer oyunu kullanma-
mışsa dışarıya çıkmışsa mesele yoktur. Açık 
oyunu kullanmış olması şarttır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, bundan sonraki önergeleri için ko
nuştum. 

BAŞKAN — Bundan sonraki önergeler hak
kında düşünelim, neticeyi alalım da. 

Beyefendiler, her takrir ayrı bir konudur, 
çok rica ederim, her takrir ayrı bir konudur. 
Birisi (E) fıkrasının değiştirilmesini istiyor, 
birisi (C) fıkrasına ilâve istiyor, lütfen İçtüzü
ğü bu şekilde tefsir edelim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Konu mad
dedir efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında, 109 ncu mad
de var, ayrıca, Başkanlık Divanınca yapılan 
sayımda 80 oyun kullanıldığı tesbit edilmiştir. 
On tane takrir sahibi dahi mevcudolup da oyu
nu kullansaydı 90 olacaktı. Biran için takrir 
sahiplerinin oyunu kullanmadığını kabul et
sek dahi 90 olacaktı. Bu itibarla Genel Kuru
lumuzda yapılan bu yoklama sonucunda ço
ğunluğun meveudolmadığı anlaşıldığı cihetle 
21 . 7 . 1967 Cuma günü saat 10,30 da toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 

. . . . > . . . >€&< ..<.... 
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Türk Süâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısında Millet Meclisinin kabul ettiği metinden, geçici 
25 nci maddenin çıkarılması sebebiyle madde numarasının değişikliğine dair yapılan açık oyla

manın neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 182 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 7S 

Çekinserler : 24 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arcburım 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMlR 
Enis Kansu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
| Abdülkerim Saraçoğlu 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Y. Kemal Şenoeak 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Mentegeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydmer 

BALIKESİR 
Enver Aka 
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Mehmet Güler 
Hasan ÂH Türker 

BURSA 

Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı ğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 
(î. Ü.) 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İZMİR 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 

Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

[Oya kahlmıyanlar] 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagii 
Edip Somunoğlu (I.) 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

RİZE 
O. Mecdi Agtm 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

URFA 
Hasan Oral 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğla 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 31 nci maddesi hakkında Tabiî Üye Mucip 
Ataklı tarafından verilen önergenin açık oylaması sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 79 

Kabul edenler : 27 
.Reddedenler : 47 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 104 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gündoğan 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halü Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Halûk Berkol 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

ÎZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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ANKARA 
Yiğit Köker 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

[Çekinserler] 

KONYA 
Sedat Çumralı 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

[Oya katilmıyanlar] 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Enıanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler (t.) 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Serefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
î. Sabri Çağlryangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğhı 
Edip Samunoğlu (î.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akçs 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
AMurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Haldun Mentesoğlu (B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

O. Meedi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

»&<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

91 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 7 . 1967 Perşembe 

Saat : 10,30 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhaınoğlu'nun izin Idurumuna klair 
Anayasa ve Adale Komisyonu raporu (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

x 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu tasarlısının. MiTliet Meclisince feabul olunan 
metni ve Cumhuriyet 'Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 .19'67] (Veto) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakıkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasansıınun Millet Meclisince ıkahtıl olu
nan <metn:i ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu 
1/753) (S. Sayısı : 980) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7.1967] 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlk öğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu 1/753) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 127) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 5 . 1967 

Kanunlar Mudilrlüğü 
Siyi : 901/3613 -1/89 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1967 tarihli 96 ııcı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işar: 
oy ile kabul edilen, 6234 saylıı Köy Enstitüleri ile İlk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkım
daki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sürül
müştür. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Bask-mı 

Not : Bu tasan 5 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale, edilmiş ve Genci 
Kurulun 20, 24, 27. 4; ve 4.5. 1967 tarihli 89, 31, 93 ve 96 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. ((Millet Meclisi S. Sayısı : 127) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 31 . 5 . 1967 

Esas No. : 1/753 
Karar No. : 50 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca [hazırlananı (6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkımdaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştiriılmeskLe dair kanun tasarısı) 
nm Millet Meclisince kaibul edilen metni üzerinde, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı teımsilcile-
rinin de iştiraki ile incelenerek görüşüldü. 

Millî Eğitimimizde öğretmen asli unsur olduğundan, yetiştirilmesi üzerinde önemle durul
ması gereken ibir konudur. Öğretmen nitelik yönünden iyi yetiıştirilmediği talkdirde istenen so
nuca ulaşamaz. İyi yetiştirmede uygulanan müfredat önemi olmakla ıberaıber zaman faktörünün 
de tesiri büyüktür. 
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Bu sebepten Millet Meclisince kabul edilen 4 ve 7 senelik müddetler komiisyanuımuzea aynen 

kabul edilmiştir. 
Öğretmen yalnız çocuk eğitimi ile yetinmeyip toplum ve yetişkinler eğitimi konusunda da 

görev almaktadır. Köyün sosyal ve ekonomik gelişmesinde liderlik edecek aydın 'bir görevlinin 
meslekî bilgisi yanında asgari lise kültürü, ile teçhiz edilmesi zarureti vardır. Bu itibarla 2 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasının İlköğretmen 'okullarında genel kültür ve bilgi yönünden en az lıiise 
seviyesinde formasyon verilir.» şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görüldü. 

Millet Meclisince kabul edilen «İlköğretmen okullarını bu sürelere göre bitirenler, yüksek 
okul ve üniversitelere girişte lise mezunları giıbi işlem görürler» fıkrası öğretmenlik meslekinin 
cazip hale getirilmesi, Anayasanın 50 nci maddesindeki öğrenimdeki imkân ve fırsat eşitliğinin 
sağlanması, zeki, kabiliyetli gemıçlere yükselme imkânının verilmesi 'bakımından uygun mütalâa 
edilerek aynen kaibul edildi. Ancak Millî Eğitim Bakanlığınca ilerde konacak olgunluk siste
minin ilköğretmen okullarına da teşmil edilmek suretiyle imtihan sistemlerinde birliğin sağlan
ması amaciyle «Yüksek okul ve üniversiteletre giriş için imtihan rejimlerinde yapılacak deği
şiklikler bunlar hakkında da uygulanır.» fıkrasının ilâvesi lüzumlu görüldü. 

Millet Meclisince; 
2 nci (maddenin 3 ncü fıkrası «halen ilköğretmen okullarında öğrenci olanların 7 yıllık öğre

nimden faydalanmaları yazılı isteklerine bağlıdır-» şeklinde kabul edilmiştir. 7 yıllık rejim is
teğe bırakıldığı takdirde her sınıfın ve şubenin ikiye ayrılması, yeni sınıf ve şubelerin teşekkülüne 
yol açacağı gibi 3 - 4 yıl devamlı karışıklıklara sebebolacaktır. Eski ve yeni sistem üzerinden 
teşekMil eden ve normalin üstünde meydana ge^-ek şubelerin öğretmen okullarında halen mev
cut öğretmen kadrosu ile derslerinin doldurulmalına imkân olmıyacak, öğretmen okullarının öğ
retmen kadrolarının geçici olarak kabartılmasma sebebolacaktır. Bu itibarla komisyonumuz bu 
fıkrayı «bu maddenin ilk öğretmen okullarının öğrenim süresi ile ilgili hükmü 7 yıllık ilköğret
men okullardım 4 ncü, 4 yıllık ilköğretmen okul'armm 1 nci sınıflarına 1967 - 1968 öğretim yı
lından itibaren devam edecek öğrenciler hakkınca uygulanır» şeklinde değiştirmeyi zorunlu gör
müştür. 

Eski ..-'Toezunların da iş başında mıeesleki, geiı^l kültür ve bilgilerinin artırılması öğretmenlik 
meslekinin daha yararlı hale gelmesini sağlıyacaktır. Eski mezunları, imkânlar el verdikçe yeni 
sisteme intibak ettirmek, yetişme şartlarının zorunluluğu olarak kapalı bulunan meslek tavan
larının açılmasına imkân vermek, meslek şevk ve aşkını harekete getirmek, okumaya, ealışımıya 
teşvik etmek faydalı olacaktır. Eski mezunları sırf erken mezun olmuş olmaları dolayısiyle 
bu haklardan faydalandırmamak sosyal adalet ilkeleri ile bağdaştırılamaz. Yükselme, bilgi ve 
kültürlerinin artırılması şevki vermek amacı ile 2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi uy
gun görülmüştür. 

«İlköğretmen okullarından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mezun olanlarla, 
halen ilköğretmen okullarında öğrenci bulunup da eski sütatüye göre mezun olacakların bu kanun 
hükümlerinden faydalanmaları hususu Millî Eğitim Bakanlığınca Bakanlığın mevcut imkânları
na göre düzenlenir.» 

Bu fıkra ile eski mezun ilkokul öğretmenlerinin yükselme,, yüksek öğrenim yapma yolları 
da açılmak suretiyle farklılık giderilmiş, eşitlik ve adalet sağlanmış olmaktadır. 

Millet Meclisi tarafından kabul edilen 2 - 3 yürürlük ve yürütme maddeleri komisyonumuzca 
da aynen kabullenilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu kanuna 

Başkan Bu kanuna sözcü Kâtip 
İzmir Denizli İstanbul Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

C. Okurer H. Atmaca M. Aksoley Söz hakkım mahfuzdur 
İmzada bulunamadı Z. Tüzün 

C. Senatosu (S. Sayısı : 980) 



Bingöl 
A. H. Yurtsever 

Çankırı 
H. Dağlı 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Ö. L. Bozcdlt 

Edirne 
T. Banguoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

t. Bir and 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/753 
Karar No: 89 

12 .7 . 19(u 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1967 tarihli 96 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilik^ görüşülerek hari 
oy ile kabul edilen, 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi BaşkanLğmın 
6 . 5 . 1967 tarihli ve 901/3613 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına g;dnderiinıek-
le, Komsiyonumuzun 11 Temmuz 1937 tarihli 32 nci Birleşiminde, ilgili Millî Eğitim Bakanı, Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve diğer Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Tasarı, Millî Eğitim Bakanlığına, ilk öğret :ıon okullarının öğrenim sürecini ihtiyaca göre ar
tırma imkânını veren hükümler ihtiva etmekte; Millet Meclisi metni ise, ilköğretmen okullarîmn 
öğrenim süresinin birer yıl artırılmasını ve bu okullardan mezun olanların üniversite ve yüksek 
okullara girişte lise mezunları gibi muameleye tabi tutulmalarını öngörmektedir. 

Eğitim, kişilerin fikir, karakter ve beden güçlerinin geliştirilmesidir. Böylece kişiler, meselele
ri anlamak, çözmek ve sağlam kararlar vermek gücü kazanmakta; toplum yapısı değişmelerine 
uyabilmek imkânına kavuşmaktadırlar. 

Plânlı devrede eğitim, ulaşılmak istenen yaşama düzeninin değerlerini yerleştirmek için en et
kili bir vasıta ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal gelişmenin ortaya koyduğu insan gücü talebi
ni karşılamakta başlıca yol olarak kabul edilmek gerekir. 

Bu anaprensip çerçevesinde, temel eğitim veren elemanların yetiştirilmesi, büyük bir enem taşı
maktadır. 

Gerçekten her kademedeki öğretmenlerin yetişme seviyeleriyle eğitim amaçlarının gerçekleş
tirilmesi arasında yakın bir ilişki görülmektedir. Öğretmen yetiştirilmesinde kaliteye gereken 
önem verilmediği takdirde, diğer bütün faktörlerin etkisiyle müsait bir ortam yaratılmış olsa dahi, 
beklenen sonuçlar elde edilememektedir. Bu itibarla, eğitim elemanlarının yetiştirilmesine özel 
bir itina gösterilmesi, bu meslek öğretiminin bir bütün olarak gelişen ekonomik ve sosyal ya
pının ihtiyaç ve imkânlarına uygun bir sisteme bağlanması, ulaşılmak istenen hedefleri gerçek
leştirebilmek için bir zaruret olarak görülmektedir. 

Bu eğitim anlayışı içerisinde, en önemli görev, ilköğretmen okulu mezunlarına düşmekte
dir. Gerçekten, köyde öğretmen, köy çocuklarım ilkokul programına göre yetiştirmekten baş
ka, uygarlığın köye götürülmesinde birinci derecede rol oynamak; köyün ekonomik ve sosyal ge
lişmesinde liderlik etmek görevlerini de yüklenmiş bulunmaktadır. 

Hizmetin bu özelliği dolayısiyle ilkokul öğretmeni yetiştirme sisteminde değişiklik yapılma
sı maksadiyle hazırlanmış bulunan kanun tasarısının müzakereleri sırasında, komisyonumuz, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 980) 
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Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu metinlerinin İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına aykırı olduğu kanaatine var niştir. Şöyle ki ; 

1. Millet Meclisi metni, ilk öğretmen okulla im lise mezunları gibi işlem görerek üniversite 
ve yüksek okullara girebileceklerini öngörmekte dir. 

ikinci Beş Yıllık Plânda ise, «Üniversite ve y'iksek okullara öğrenci hazırlıyan öğretim ka
demesinin liseler» olduğu ve «ortaöğretim seviyeli meslek ve teknik okullarından gelen ve gör
düğü eğitim yüksek öğretim için yeterli olmıy MI. öğrencileri yetiştirmek için üniversitelere bağ
lı hazırlık sınıflarının kurulacağı» belirtilmekte iir. 

Millet Meclisi metni, ilköğretmen okulu mezunlarının doğrudan doğruya üniversitelere girebil
melerine dair hüküm ihtiva ettiğine göre, Plâna aykırı düşmektedir. Nitekim, müzakereler sırasın
da bu husus, Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi tarafından da ifade edilmiş ve Plânda yer alan 
hazırlık sınıflan hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre, meslek okulları mezunlarının üst öğrenime 
devamı hazırlık sınıflan ile gerçekleştirilecek ve bu sınıfların kapasiteleri yıllık programlarda be
lirtilecektir. 

2. İlköğretmen okullarında genel kültür ve bilgi yönünden lise seviyesinde formasyon verilece
ğine dair olan hüküm de, komisyonumuzca İkinci Beş Yıllık Plâna aykın bulunmuştur. Plâna göre 
ilköğretmen okulları, «temel eğitim veren, köyde yetişkinlerin eğitimini yürüten ve köy okulunu 
yaygın eğitim ve kültür merkezi olarak yöneten elemanları yetiştiren okullardır.» 

Yine plânda, «ilkokul programlarana katılan oyun, elişi ve gözlem metotlannı uygulayıcı öğret
menler yetiştirmek için ilköğretmen okullannın ders programlarının geliştirileceği ve bu okul 
mezunlarının görev aldıklan yaygın eğitim programlannm yapılacağı» belirtilmektedir. 

Açıkça anlaşılmaktadır ki, İkinci Beş Yıllık Plân, gerek örgün ve gerekse yaygın eğitim bakı
mından ilköğretmen okullarındaki meslek formasyonu veren derslerin takviye edilmesini öngörmek
tedir. Halbuki, Millî Eğitim Komisyonu metninde, bu prensibin aksine olarak lise formasyonu esas 
alınmıştır. Bu durum, hem Plâna, hem de ilköğretmen okullannın gayelerine aykındır. 

Kaldı ki, bu okul programlarına lise derslerinin ilâve edilmesi, zaten mevcut bulunan öğretmen 
sıkıntısının daha da büyümesine yol açacaktır. 

Yukarda belirtilen hususlar muvacehesinde Millet Meclisi ve Millî Eğitim Komisyonu metin
leri, İkinci Beş Yıllık Plâna aykırı görülmüş ve komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

II - Maddelerin müzakeresinde, Plân isteklerine uygun olan ve Millî Eğitim Bakanlığına, ilk
öğretmen okullarının öğrenim süresini ihtiyaca göre artırma imkânını veren Hükümet tasansı gö
rüşmelere esas alınmış ve değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

1. Hükümet teklifinin 1 nci maddesinde., ilköğretmen okullannın öğrenim süresi ilkokul me
zunlara için «en az 6 yıl» olarak öngörüldüğü halde, ortaokul mezunlan için bu süre - kesin bir ifa
de ile - «3 yıl» olarak tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuz, bu kssin ifadeye bir elastikiyet getirmek amaciyle, üç yıllık öğrenim süresini, 
«en az 3 yıl» şeklinde değiştirmiştir. 

2. Millet Meclisi metninin 2 nci ve 3 r.cü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

I I I - Tadarının Gsnel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ma?! kararlaştırılmıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
istanbul İstanbul Tabiî üye 
E. Adalı O. Gümıi'joğlu Söz hakkım saklı. 

S. Küçük 
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Tabiî Üye 

Söz hakkım mahfuzdur. 
M. Özgüneş 

Rize 
Muhalifim. Muhalefet şerhim 

eklidir. 
O. M. Agun 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ . C. Ege 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. §. Ağanoğlu 

içel 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. T. Okyayuz 

Yozgat 
Söz hakkını mahfuzdur. 

/. Yeşilyurt 

Muhalefet şerhi 

Hükümet tasarısında öğretmen okulu mezunlarına en az lise seviyesinde bir kültür 
verilmesi istenmektedir. Bu istek gerekçeye göre yerindedir. Ancak, bunun ne'tice'sinde 
öğretmen okulu mezunlarına da lise mezun lan gibi yüksek okul ve üniversitelere girmek 
hakkının tanınması, kaçınılmaz zaruret olur. Bütçe ve Plân Komisyonunun buna aykırı 
olan şevkine muhalifim. 

O. M. Agun 
Rize Senatörü 
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Millet Meclisinin Kabul 

ettiği metin 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
İlk öğretmeli okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 1 . 1954 
tarihli ve 6234 sayılı Köy Ens
titüleri ile ilk öğrtnıen okulla
rının birleştirilmesi hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — ilköğretmen 
okularının öğrenim süresi ilk
okul mezunları için en az 7, or
taokul mezunları için en as 4 
yıldır. 

İlk öğretmen okullarını bu 
sürelere göre bitirenler yük
sek okul ve üniversitelere giriş
te lise mezunları gibi işlem gö
rürler. 

Halen ilk öğretmen okulların
da öğrenci olanların 7 yıllık 
öğrenimden faydalanmaları ya
zılı isteklerine bağlıdır. 

i lk öğretmen okullarına gi
rişte hazırlık sınıflan açılabilir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
İlk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 1 . 1954 
tarihli ve 6234 sayılı Köy Ens
titüleri ile ilk öğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«MADDE 2. — İlk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi ilk
okul mezunları için en az 7, or
taokul mezunları için en az 4 
yıldır. 

ilk öğretmen okullarında ge
rekirse hazırlık sınıfları da açı
labilir. 

ilk öğretmen okullarında ge
nel kültür ve bilgi yönünden en 
az lise seviyesinde formasyon 
verilir. 

ilk öğretmen okullarını bu 
sürelere göre bitirenler, yük
sek okul ve üniversitelere giriş
te lise mezuları gibi işlem gö
rürler. Ancak, yüksek okul ve 
üniversitelere giriş için imtihan 
rejimlerinde yapılacak değişik-
liklek bunlar hakkında da uy
gulanır. 

Bu maddenin ilk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi ile 
ilgili hükmü, 7 yıllık ilk öğret
men okullarının 4 ncü, 4 yıllık 
İlk öğretmen okullarının 1 nci 
sınıflarına 1967 - 1968 öğretim 
yılından itibaren devam edecek 
öğrenciler hakkında uygulanır. 

i lk öğretmen okullarından 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce mezun olanlarla, 
halen ilk öğretmen okulların
da öğrenci bulunup da eski sta
tüye göre mezun olacakların 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
İlk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilme

siyle dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 1 . 1954 
tarihli ve 6234 sayılı Köy Ens
titüleri ile ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki değilde değiştirilmiştir : 

MADDE 2. — ilk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi, ilk
okul mezunları için en az (6), 
ortaokul mezunları için en az 
(3) yıldır. 

ilk öğretmen okulannda, ge
rekirse hazırlık sınıfları da açı
labilir. 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

bu kanun hükümlerinden fay
dalanmaları hususu Millî Eği
tim Bakanlığınca Bakanlığın 
mevcut imkânlarına göre dü
zenlenir. 

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

mmm 
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