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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sa

yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 53 
neü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının reddine dair iktisat Komisyonu 
rapioru Ikabul edildi. 

O'Kan Sezai'nin, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun 
teklifi, ile Karavelioğlu Kâmil'in, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun muva'kkat 2 nei maddesine bir fıkra 
efelenmesine dair kanun teklifi görüşüldü ve 
kanun kalbul olundu. 

Küçüik Sami'nin, Af Kanununa ek kanun 
teklifinin tümü görüşüldü ve maddelere geçil
mesi kalbul edildi. Maddeler üzerinde de bı^ 
müddet görüşüldükten sonra teklifin müzake 
resinin başka bir birleşime bırakılması kabul 
edildi. 

Birleşime son verildi. 

Balkan Divan Kâtibi 
Akkoyunlu Fazıl Karavelioğlu Kami; 

Divan Kâtibi 
özdağ Muzaffer 



BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 14,35 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Raf et 

DİVAN KÂTİPLERİ : Özdağ Muzzaffer, Er Ahmel 

BAŞKAN — Ekseriyet var. Oturumu açıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Koksal Osman'ın, Millî Birlik üye
lerinin, salâhiyet almadıkça, Komite namına 
konuşma yetkisine sahih olmadıkları halde Özdağ 
Muzaffer'in, Atatürk'ün ölüm yıldönümü mü
nasebetiyle konuşma yapması dolayısiyle \bu ko
nuda müzakere açılmasına \dair takriri 

[BAŞKAN —• Gündeme geçmeden evvel, Os
man Kölbsal'ın bir takriri var, onu okuyoruz : 

(Takrir, müzakere sırasında geri alındığın
dan ve yırtılmış bulunmasından zapta aşağıdaki 
şekilde özet olara/k geçirilmiştir.) 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Birlik Üyeleri, salâhiyet almadıkça, 

Komite namına konuşma yetkisine malik değil
dir. Muzaffer özdağ'a Atatürk'ün ölüm yıldö
nümlerinde bayrakların yarıya indirilmemesi ve 
gazetelerin siyah başlık kullanmalarına lüzum 
olmadığı hakkında Komite adına yaptığı konuş
ma için salâhiyet verilmiş midir? 

Bu hususta müzakere açılmasını arz ve tek
lif ederim. 

M. B. K. Üyesi 
Osman Koksal 

'BAŞKAN — Buyurun, Gaman Bey. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, takririmi 

okundu. Muzaffer öızdağ arkadaşına izm beyana/n 
•meriyeltıt'e (bulunan ıbir kanunun aksini istihdaf 
eden bir beyanattır. Yalnız ben, gazetelerde bu
nun .şahidi bir boyan at olduğunun tavzihini ara
dım, maalesef /bulaımadım. Halbuki burada pren
sip kararı aldık..Millî Birlik Komitesi namına ol-
mıyan (beyanatların şahsi beyanat olduğunun tas
rih edilmesini karar altına aldık. V:e özdağ bura
da söz verdi : «Şahsi fikrkndir.» diyeceğini ifade 
etti. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde çok hassas 
olmamız icaibeder. Bu gibi beyanatlar ınemlekeıt 
bünyesinde menfi tesirler uvandıraîbilir. Bilhassa 

bu beyanatın Millî Birlik Komitesi namına yapıl
mış olması giıbi, gazetelerde, kabul edilmesi beni 
ü?dü. Bildiğiniiz gibi, 

AKKOYUNLU FAZIL — Usul haklan:!;; ko-
nnişaeağım. Bu mesele bizim iç bünyelinizi de ilgi
lendirmektedir. Zabıtsın oturum yapılmasını tek
li S' edeceğim. 

KOKSAL OSMAN — Hayır, Zabıtsız konuş
mam. 

AKKOYUNLU FAZIL — Başkan, bir teklif 
yaptım, oya, koyun. 

ATAKLI MUCİP — Mifcakereye başlanmış
tır. Devam etmek lâzımdır. 

KOKSAL OSMAN — Bunun zapta geçmesi 
lA-zıımdır. Zaiten gazeteler bu mevzun bütün yurda 
yaymıştır. 

Şimdi Aıhım. eit Yıldı;:'; ankad asımızdan öğren -
• dini. Hakikat cm birtakım aykırı kaçan beyanat 
'vardır. Burada 'zaten gazeteler geldiği zaman bu 
fikirler bulunacaktır. Dünkü gazetelerde de bu 
fikirlere raslaınmaktadır. Bu giibi kamına aykırı 
beyanlar olduğu zaman, bunun böyle olmasını is
tiyorum denebilir, ama bunun Komite ile ilgisi 
yoktur, esasen bir de (böyle bir kararıımiız vardır. 
bunun düzeltilmesi, bunun tebliğini rica ediyo
rum. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Aziz arkadaşlarım: 
Muhterem (Osman Koksal arkadaşımız çok haklı 
konuşuyorlar, kendilerine teşekkür ederim. Hassa
siyeti o kadar belli ki, yüz .haltlarından. Kendik :"i 
heyecan içerisinde, hattâ rengi de kaçmıştır. 

Osman Beye ölçüsüz ve nihayetsiz bir itkııa-
dnın vardır. Kendilerini harekete getiren saikler 
hakkında da malûmatım, bilgim vardır. Şimdi 
konunun izahına geçiyorum : Olsman Beye cevap 
vermek tenezzülünde buLunmuyorum. 

AKKOYUNLU FA.ZTL — Ben teklif ettim ve 
ova koyun dedim. 
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BAŞKAN — Osman Beyin teklif inin lobinde 

veya aleyhinde konuşmak üzere söz verdim. Size 
de »üz veririm konuşunsunuz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Ben usul hakkın
da konuştum 've zaıbr'tçrlarm bu 'inüzaikeredc *>u-
1 ummamasını istedim. 

BAŞKAN — Her teklif verilir verilmez he
men oya konmaz. Lehinde ve aleyihinde konuşul
duktan sonra oya konur. 

AKKOYUNLU FAZIL — Benim teklifimi 
oya koymanız .fâzılındı. Ben zabıfçılar buluncun 
mu, bulunmasın mı? Bunu oya koyun dedim. Biz 
de ona göre konusalımı. 

BAŞKAN — Tdkli.fi oya 'koıyuyorum. Yani za-
bıtjçılarm burada bulunmamasını ıka'kul edenler... 
Etraıiyenler... Te'klif ıkaibul edilınemirstir. Z^bıt tu
tularak oturuma devam ediyoruz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Şimdi arkadaşlar, 
bu mesele dün buraya., geldi. Oiîman Bey de var lı. 
(rönüvitük. Muzaffer Boy de ıgel'di ve arkadaşımız 
dedi iki, ıben, bir filkir olarak bunu söylediği. Şim
diye 'kadar taiıibik edilen bir kanun var. Şöyle 
yapılır: Bayrak yarıya iner. 5 dakikalık saygı 
duruşu yapılır ve dağılmır. Halk Partisi dâhil 
her iktidar bugüne kadar Atatürk'ü paravana 
yapmıştır. Yaptıkları ihtifalin de adı ihtifaldir. 
Hakiki bir ihtifal yapılmamıştır. Özdağm ifade 
ettiği de şudur: «Bugüne kadar bütün iktidar
lar can kurtaran simidi gibi Atatürk'e sarılmış
lar' fakat Atatürk'ü yaşatmamışlardır. Hakiki 
ihtifal yapılmamıştır. Bugünün yas günü olma
ması lâzımdır. Atatürk ideali ile fikri ile yaşı-
yor, yaşamalıdır. Binaenaleyh, o gün bayrak
lar yarıya inmemeli, gazeteler siyah manşetle 
çıkmamalıdır. Zira ölmüş bir Atatürk yok, ya-
şıyan bir fikir Atatürk'ü vardır.» Bunda ne var 
arkadaşlar. Bir hafta Atatürk haftası olacak. 
Bir program 'hazırlanmış. Arkadaşımızın beya
nında kanuna aykırı hiçbir şey yok. Kanunu, ni
zamı, askeri bizim kadar bilir. Bu kanun geti
rilsin okunsun. Beni üzen şey, arkadaşımızın bu 
beyanının başka türlü anlaşılın, buraya böyle 
bir takrirle gelinmesidir. Bu arkadaşımız, mâna 
olarak Atatürk'ü yaşatmak için, «Bu kanunu 
Yas Kanunu olarak kabul etmiyoruz.» diyor. 
Yaşıyor kabul ediyor, bayrağın inmesi mevzuu-
bahis değildir. Denmiyor ki, kanun yaptık, tat
bik edilmesin. Memlekette bütün taarruzları ko
mite üzerine tevcihe lüzum yoktur. Bir mesele
den Türkeş'i harcadık, Türkeş'in böyle bir sa-
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katlığı varsa lanet olsun. Arz ettim bütün ta
arruzlar üzerimize geliyor. Bu arada Özdağ ar
kadaşımızı da yaıalamıyalım, temiz bir, arkada
şımızdır. Arkadaşlarımızı yaralamak suretiyle 
nereye gidiyoruz, tehlikeli bir hava içinde? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Usul hakkın
da mâruzâtım var. 

AKKOYUNLU FAZIL — Usul hakkında 
konuşamazsınız, ben evvelce arz ettim; anlayış 
göstermeniz lâzımdı, teklifimi reddettiniz, rey 
verdiniz. 

Daha açık konuşacağım; büyük işler yaptık 
bunun sonunu getirmek için birbirimizi yarala-
mıyalım, tehlikeler içinde birbirimize girnıiye-. 
lim. Osman Beyin takriri içimi yaraladı, özdağ 
arkadaşımızın beyanatı altında böyle bir şey 
yoktur. Sonra vazife verdik arkadaşlara. Sos
yal Komisyon olarak vazifelendirildi, gitti tet
kik etti ve kendi anladığı şekilde ifade etti. 
Bunda ne hakaret var ne de kanuna aykırılık 
var. Bunlar da en az bizle" kadar Ata türklü
dür. Bu arkadaşlar komisyon olarak Atatürk 
için bayrağı yarıya indirmiyelim demediler. Çok 
istirham ediyorum. Osman Beye kardeşçe bir 
teklif yapıyorum, iyi düşünsün ve tek1 ifini geri-
alsın. Bu münakaşayı da burada keselim. Vatan
severlik hislerine hitabediyorum. 

YILDIZ AHMET — Osman Beyin arz etti
ği gibi, radyoda bildiğiniz gibi dün bu neşre
dildi. Bu neşriyat üzerine vilâyetlerde bir ka
naat hâsıl olmuş. Acaba bu sene tören yapılmı-
yacak mı diye. Ben radyoya bir emir verdim. 
Belki bu yayını da dinlemişsinizdir. Atatürk ru
humuzda daima yaşar ve yaşıyacaktıı şeklinde 
bir beyanda sonra, bu münasebetle yapılacak 
törenin programı okundu. Evvelce yayınlanan 
havadise hiçbir şekilde temas etmedik. Bunu 
haberler meyanmda, yani basından özetler sa
atinde vermiş olduğu için bir tekzip de yapma
dık. Sadece Atatürk her zaman yaşıyan, pren
s i P-H itibariyle yaşıyan, yani evvelce söylenmiş 
falan diye hiç bir telmih yapılmadan, basın 
özetleri meyanmda okundu. Yani bu bir tekzip 
mahiyetinde olmamıştır. Kanun icabı merasim 
neyi icabettiriyorsa o yapılacaktır. Mealinde bir 
şeydir. Tekrar arz edeyim bu, tekzip mahiyetin
de bir beyan değildir. 

KOKSAL OSMAN — Muzaffer Özdağm ba
na 'karş ı gösterdiği teveccühe ve sözlerine te
şekkür ederim. En az kendisini ben de, beni. 
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sevdiği kadar severim. Fakat işle sevgiyi, pren- | 
siple sevgiyi ayırdedenlerden biriyim. Takriri- I 
min maksadı Fazıl Bey arkadaşımızın anladığı I 
gibi olmadığı için ona cevap vermiyeceğim. I 
Yalnız Özdağ, «Bunun saiklerini de biliyoruz.» 
dedi. Yaşımız, karekterimiz, rütbemiz malûmu
nuzdur. Osman Koksal hiçbir zaman saikle ha- I 
reket etmez. Hiçbir saik Osman Köksal'a tesir I 
etmez. Yalnız kabul ettiğimiz prensiplere sada
kati çok ister. 

AKKOYUNLU FAZIL — Hani ya prensip
ler Osman Bey? Niye gelip oturmadmız bu- I 
raya. I 

KOKSAL OSMAN — Geçen gün burada bir 
prensip kararı aldık ve hepimiz kabul ettik. 
Benim aradığım nokta budur. Millî Birlik Ko
mitesi özdağ'm beyanatının fikrinde değildir. 
Ben bu fikirde değilim. Muzaffer özdağ'a Ko
mite namına böyle bir beyanat verme salâhiyeti 
verilmemiştir. Atatürk sevgisi hepimizde çok. 
Yarışa girsek biribirimizden geri kalmayız. 

Bugün yine birtakım gazetelerde olmadı şek
linde tenkidler çıkıyor, müessesemizi zedeleyi
ci zannettiğim bu beyanların . Muzaffer özdağ 
arkadaşımız tarafından düzeltilmesi vazife gibi 
gelir bana. Basını toplayıp, bunu Komite namı
na söylemedim, şahsım namına söyledim deme
lidir. 

Bundan başka, arkadaşlarımız tarafından 
bâzı taktiklere başvuruldu bunların saiki var
dır diye rencide eden taraflara da gidildi. 

BAŞKAN :— Müzakereyi kesmek salâhiyeti 
istiyeeeğim, ondan sonra Muzaffer özdağ'a söz 
verilmesini oyunuza arz edeceğim. j 

AKKOYUNLU FAZIL — Evvelce arz etti
ğim zaman anlayış göstermediniz. Anlayış gös
termiş olsa idiniz... 

BAŞKAN— Nedemek istiyorsunuz, banf.t 
bu şekilde hitabedemezsiniz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Hitabederim, hi-
tabederim. 

ESİN NUMAN — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ESİN NUMAN — Evvelâ başkanı tenkid 

edeceğim, önümüzde bir gündem var. Günde
min birinci maddesi ve mütaakıp maddeleri ise 
önümüzde, bulunmaktadır. Gündem bu şekilde 
tesbit edilmiş iken Başkanın Heyeti Umum iye
nin reyine müracaat etmeden, doğrudan doğru
ya Osman Koksal arkadaşımızın tekliflerini gün- j 
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demin birinci maddesi haline getirmesi hatalı
dır. 

İkinci Başkanın kendi tasarruflariyle müza
kereyi kesmek hak ve salâhiyeti yoktur. Eğer 
kendisi kifayeti müzakere takriri vermek isti
yorsa verebilir. Bu takriri de yanındaki arka
daşı oya koyar. Başkanlık Divanının usul daire
sinde çalışmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Numan Esin Bey bi
rinci hususta haklıdır. Ben Heyeti Umumiyenin 
reyini almadan takriri gündeme koydum. 

ikincisine gelince : Ben kısa kesmek için Mu
zaffer Beye söz vermek istedim ve Heyeti Umu
miyenin reyini istedim. 

ESİN NUMAN — Evvelâ burada yapılan mü
zakereler İçtüzüğe aykırıdır. Usulsüz başlan
mıştır, usulsüz devam etmektedir. 

BAŞKAN — Ben Numan Beyin söylediği gi
bi Heyeti Umumiyenin reyine arz ediyorum. Mü
zakereye devam edelim diyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar.... 

TAŞAR DÜNDAR — Şimdiye kadar yapılan 
müzakereler yapılmamış sayılır. 

BAŞKAN — Evvelce müzakere yapılmıştır. 
TAŞAR DÜNDAR — Müzakere usulsüz oldu

ğu için şimdiye kadar yapılmış olan müzakerele
rin yapılmamış sayılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Müzakerenin kesilmesi teklifini 
oya koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Müzakereye devam ediyo
ruz. Söz Ahmet Er'in. ' 

ER AHMET — Efendim ben gazeteleri oku
madım. Meseleye şimdi muttali oluyorum. «Bay
raklar yarıya İndirilmesin, gazeteler siyah man
şetle çıkmasın.» sözünü katî ve dar mânası ile 
bu memlekette kimse söyliyemez. Millî Birlik Ko
mitesi de söyliyemez, hiç kimse de söyliyemez. 
Ancak mecazi mânası ile, yani Atatürk, yaşıyor, 
fikri yaşıyor, binaenaleyh yas tutma yerine O'nu 
yaşatalım ve yaşıyalım selinde edebiyatı yapabi
lir ve böyle söylenebilir. Bu hususta arkadaşımı 
da dinlemedim ama, bu mânada bu beyanatı ver
diğine kaaniim. Bunu bu mânada söylememiş ol
ması hata, hattâ suçtur. Arkadaşımızın da bunu 
mecazi ve geniş mânada ifade ettiğine inanıyor 
ve bunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Söz, Özdağ'm. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş

larım, vatandaşlardan, genç bâzı arkadaşlar gel-
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diler, bunların müracaatları üzerine 10 Kasım
dan 17 Kasıma kadar bir haftalık zamanı Ata
türk haftası olarak teklif ettik. Sosyal Komis
yonda Albay Sami Küçük arkadaşımız ile Sayın 
Cemal Madanoğlu tarafından da bu teklif uygun 
görüldü. Bir ay evvel Maarif Bakanlığına yazı 
yazıldı, Maarif Bakanlığı da kendi teşkilâtına 
bunu tamim etti ve buna muvazi olarak da genç
lik teşekküllerini de harekete geçirmek lüzumu 

" hissedildi. Bâzı gençler bize gelerek dediler ki, 
biz de inkılâba bağlı olarak kendimizi Türk 
Ulusuna adamak istiyoruz, sizler gibi, bizlere yar
dım eden bu imkânı verin elediler. Mademki arzu 
ediyorsunuz, böyle bir ülkünüz vardır, bir yer
de toplanın, bizi de davet edin, yemin edin, and 
için dedik. Fakat bâzı organizasyon noksanlığı 
dolayısiyle bu fikri tahakkuk ettiremediler. Üni
versitelerin açılışı olabileceğini Sosyal Komisyon 
olarak düşündük. Üniversite reformu dolayısiyle 
gençliğin kendisini Atatürk'e ve yurda adama 
töreni gecikti. Uygun zaman olarak da Atatürk 
Haftası kabul edildi. Atatürk, maalesef bugüne 
kadar bir kilise halinde kalmıştır. Ata
türk'ün inkılâpçı düşünceleri bu memlekete ta-
nıtılmamıştır. Türk aydını bunun öncülüğünü 
yapamamıştır. 27 Mayıs İnkılâbı veya İhtilâli 
Atatürk devrini canlandırma mânasında olduğu 
için 10 Kasıma biz bu mânayı vermek istedik. Genç
lik teşekkülleri karşıdaki binada çalışmaya baş
ladılar. Bu suretle de muhtar bir komite kurul
du. Türk Gençliği Atatürk Haftası Hazırlama 
Kurulu diye. Bütün gençlik teşekkülleri bu top
lantıya katıldılar. Ancak bu bir matem haftası 
değildir. Atatürk açıklanacak, yaşanacaktır. 

O kadar ki, yüzlerde hüzün hatları bile bu
lur mıyacaktır. Madem ki, Atatürk ülküsü bir 
hayat ifadesi kazanmıştır... Gençler dediler ki, 
biz bugün bir matem havası yaratmıyacağız. Bir 
basın toplantısı yapalım, basın da bizi destekle
sin. Maalesef basın buna ehemmiyet vermedi. O 
zaman Sosyal Komisyon bir basın toplantısı dü
şündü. Takdir buyurursunuz ki, ne Komite ne 
de komisyon her gün toplantı halinde değildir. 
Filhakika Komitede şahsi beyanatların Komiteyi 
ilzam etmemesi kararı alındı. Anşart bir parlâ
mento olan Komitenin" üyeleri olan parlaman ter
lerin gerek burada gerekse dışarda hür olduk- i 
rı da açıktır. Şahısları adına beyanatlarda bulu- ] 
nabilirler. Nitekim İstanbul'da basınla yaptığı- i 
mız hasbihalde «Karşınızda Millî Birlik Komite-
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si Üyesi Muzaffer özdağ yok, 27 yaşında bir 
Türk genci var» dedim. 

Evvelki gün, arkadaşlarımızla Heyeti Umu
miye halinde toplanmak için geldik. Arkadaş
larımızın çoğu gelmedi. Ekseriyet temin edile
medi. Mevcutla bu mesele konuşuldu. Benim, 
şahsan, Atatürk haftası hakkında bir basın top
lantısı yapmam kararlaştırıldı. Gazetelere haber 
verdik, mesulleri çağrıldı. Bu daha evvelki mâ
nada Komitenin basın toplantısı değildi. Gaze
tecilerin kendilerine, haftayı Atatürk haftası ola
rak kabul edildiğini ve bu haftaya vermeleri ge
reken lüzumu işaret etti ve dendin ki, daha ev
velki yıllardan farklı olarak Atatürk inkılâpla
rını yaşatmak haftası olacaktır, bunu bir Ata
türk genci olarak ifade ediyorum dendi. Yüzler 
hazin. o!:;:asın, gazetelerde kara manşetlerle çık
masın dendi, fakat halisane bir niyetle oldu. Bu; 
j)ir (kanun değiştirme değildir. O gün ve onu ta
kip eden günlerde basın resmi usule uygun ola
rak yine kara manşetlerle çıkacaktır, bayraklar 
da yarıya kadar inecektir,, hafta yeni ruhla ya
şanacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Komite bir program ha
zırladı, bâzı arkadaşlarımız konuşmalar için mü
racaatta bulunmuşlardır. Muhtelif yerlerde ko
nuşmalar yapılacaktır, Anıtkabirde gençlik top
lanacak ve metni aşağıda çıkarılan yemini içe
ceklerdir. : 

ANİ) 
«Türk Gençliği olarak özgürlüğün, bağım

sızlığın, eğem ensizi iğin, Cumhuriyet ve devrim
lerin yılmaz bekçileriyiz. 

Her zaman, her yerde ve her durumda Ata
türk ilkelerinden aynimlyaeağımıza, çağdaş uy
garlığı geçmek için bütün zorlukları yeneceğimi-
"e. namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük 
Türle; Ulusuna adarız.» 

Bu yemin metni Dahiliye Vekâleti telsizleri 
ile bütün vilâyetlere tamim edilmiştir. G7 tane 
vilâyetin gençlerini temsilen her vilâyetten birer 
kişi o gün Anıt Kabirde hazır bulunacaktır. Dev
let Balkanı, Kabine üyeleri, sivil ve askerî er
kân orada hazır bulunacaktır. Bu yanlış anla
şılmıştır. Bu işler tanzim edilmiş ve muhtar 
gençlik komitesi de bir programla; bunu ilân et
mekle ve başlangıç teşkil eden bir konuşma yap
mak suretiyle bunu tanzim ve tesis etmiştir. Bu
nu arkadaşların asabiyetle karşılamasına bir se
bep bulamıyorum. 
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Hulâsa olarak aziz arkadaşlarım, Yüksek 

Heyetiniz ya fiilî bir askerî kuvvet bir subay 
takımıdır veya bir parlâmentodur. Küçük bir 
parlâmento. Elbetteki mâna itibariyle Kaplan 
Bey arkadaşımızın dediği gibi çok büyüktür. 
Burası bir parlâmento ise, parlâmento hayatı
nın bütün şartlarına, icaplarına uymak mecbu
riyetindeyiz. Bu Komitede Albay Osman Bey, 
Albay olarak değil, Osman Bey olarak oturu
yor. Özdağ da bir yüzbaşı olarak değil, özdağ 
alarak oturuyor. Bu Komite bir subay karargâhı 
değildir. Burada hepimizin müsavi hukukumuz 
vardır. Aksi takdirde büyük ülkemize ihanet et
miş oluruz. 

Komiteyi askerî bir sulta haline getirmeyi 
istihdaf eden her türlü teşebbüsü nefretle red
dederim. 

BAŞKAN — Buyurun Orhan Bey. 
ERKANDI ORHAN — Efendim, ben evvelâ, 

bugün odamda cereyan eden bir hâdiseyi nak
lederek bu meselenin kapanmış olduğunu, anlat
mak isterim. Osman Beyin hassasiyetini ben 
şahsan takdirle karşılarım.. Prensiplere uymak 
mecburiyetindeyiz. Ancak okunsun dedikleri 
tebliğe muhalifim. Zira bu tebliğ arkadaşımızı 
müşkül duruma sokar ve onu küçük düşürür. 

Bugün Başbakan Yardımcısı Fahri Paşa be
nim odada idi. Bu sırada Sıtkı Ulay Paşa tele
fon etti. Bu meseleyi sordu, özdağ'ı çağırdı; 
kendisini dinledik. Vaziyeti izah etti. Merasim 
yine bayraklar yarıya inerek yapılacaktır. Fakat 
bu eski anlamda bir matem olarak izah ettiler 
bu mesele bitmiştir, bu bakımdan Osman Beyden 
rica ediyorum, takrirlerini geri alsınlar, hâdise 
bu suretle kendiliğinden kapanır. 

KOKSAL. OSMAN — Müsaade ederseniz, 
söz alan arkadaşlarıma takaddüm ederek birkaç 
kelime arz ettikten sonra takriri geri alacağım. 

BAŞKAN— Kabul edenler.. Daha evvel söz 
alan arkadaşlardan evvel konuşması kabul edil
miştir. Buyurun.* 

KOKSAL OSMAN .— Takririmin maksadı 
anlaşıldı, arkadaşlarımın anlayışına: teşekkür 
ederim. Orhan Bey de izahları ile bu noktaya 
temas ettiler, hata edilmiştir ve düzeltilmiştir 
dediler. Bu bakımdan kendilerine teşekkür eder 
takririmin geri verilmesini rica ederim. 

ESİN NUMAN — Takririn geri alınması ile 
müzakerelerin kesilmesi usuldendir. Lütfen gün
deme geçilmesini teklif ediyorum. 
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2. — Oİ'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge

reğince emekliye ayrılan subaylardan isteklile
rin öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi 
ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları raporları 
{2/76) (1) 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesine ge
çiyoruz. \ 

O'KAN SEZAİ — Başkanlıktan istirham. 
edeceğim. Bu millî eğitimde görevlendirilecek 
emekli subaylara ait kanun en geç Sah günü 
huzurunuza gelecekti. Bu kanunu görüşelim. 
370 tane emekli subayı vekâlete bildirdik bunlar 
müşkül vaziyette, bakanlık müşkül vaziyette, 
biz de üzgün vaziyetteyiz. 

BAŞKAN — Efendim, gündem sekreterlik
ten geliyor. 

O'KAN SEZAİ — Sekreterlik kendi bildiği 
gibi gündeme iş koyar. Sekreterliğe kiın geti
rir yazdırırsa o gündeme girer. 

KÜÇÜK SAMİ — Dünkü gündemde bu Ka
nun vardı. Zaman itibariyle konusulamadı. Dün 
konuşulamıyan mevzuu bugüne kalması her ne 
kadar gündeme alınmadı ise de normaldir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
kanun zaten teferruatına kadar incelenmişti. İki 
görüşün telif edilmesi için geri gönderilmişti. 
Gündeme alınmasında bir mahzur yoktur. 

SOYU YÜCE ŞEFİK — Bu arada belediye
lere ait bir kanun vardır. 12 defa gündeme gir
di ve çıktı. Bu kanunu da görüşelim. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme başlamadan 
evvel dünkü gündemde bulunan emekli subay
ların millî eğitimde görevlendirilmesi hakkın
daki kanunun görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Evvelâ bu ka
nunu görüşeceğiz. 

O'KAN SEZAİ —• Efendim, Sosyal Ko
misyon, hazırlık yapacak benim teklifimle ken
di tekliflerini telif edip getirecekti. Böyle bir 
hazırlıkları yoksa ben kendi teklifim üzerinde 
müzakere yapılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda Sosyal Komisyon 
sözcüsü kim? 

KÜÇÜK SAMİ — Geçen sefer bu kanunnıı 
sözcüsü bendim. Gene ben yapabilirim. 

(i) 128 S. Sayılı basmayazî tutanağın sonun-
(iadrr. 



& : 34 9;1 
BAŞKAN — Kanunun tümü kabul edilmiş

ti. Maddelere) geçiyoruz. 
EKSu VEHBİ — Efendim, maddeler de 

kabul edilmişti, yalnız cetvel üzerinde durulu
yordu. 

KuÇUK SAMİ — İki kanundur bu. 
O 'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlar, 

geçen gün bu kanun görüşüldü. Yalnız cetvel
ler üzerinde yeniden bir etüd yapılması lüzum 
hâsıl olmuş ve bu sebeple Sosyal Komisyona ha
vale edilmişti. Sosyal Komisyonca o günden bu 
güne bu mesele üzerinde durulmamış veya bu-, 
na lüzum hissedilmemiş. Şimdi bu mevzu, 3 - 5 
gün zaman kaybını icabettiren bir tehirle tek
rar huzurunuza geldi. 

Şimdi benim teklifimdeki cetvelde yalnız, 
42 sayı iı Kanunla emekliye sevk edilmiş olan 
subaylardan, ihtiyacı karşılık olarak tesbit 
edilmiş kadrolardır. Sosyal Komisyon kadro 
cetvelini, Maarif Bakanlığında bâzı ilâve kadro
lar yaratmak için, bu bakanlıkta bâzı mağdur 
memurları, öğretmenleri tatmin etmek için zen
gin tutmuştur. Şayet buna ihtiyaç varsa Maarif 
Bakanlığı veya Sosyal Komisyon ayrı bir kadro 
teklifi ile huzurunuza gelirler. Bu kadrolar 42 
sayılı Kanunla tekaüde sevk edilmiş subayların 
buralara alınması içindir. Bühü diğeri ile ka
rış k hale sokmak lüzumsuzdur. Geçen defa da 
arz ettim emekli subaylar, altıncı derecenin al
tında vazife vereceğimiz kimseler değildir. Bun
lara altıncı derecenin altında kadro verilmesi 
mevzuubahis değildir. Şayet Sosyal Komisyon 
bunun dışında bir kadroya ihtiyaç hissediyorsa 
başka bir teklif ile huzurunuza gelsin. Biz duy
duğumuz ihtiyaca göre huzurunuza bu kadro 
cetvelini getirdik, kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Sezai Bey ar

kadaşımızın dediği doğrudur. Şunu da arz et
mek isterim ki, bu gibi kadroları, maarif or
dusu senelerden beri beklemektedir. Bu kanu
nu kabul etmiyelim diye ısrar 'etmiyorum. Ma
arif ordusuna bu yeni kadroları vermek, yeni 
imkânlar vermek zarureti vardır. Senelerce bu 
kadroları beklemektedirler. Bugün maarif or
dusu terfihlerini sabırsızlıkla beklemektedir. Bu 
kanunla onlara yine kadro vermiyoruz. Emek
li subaylardan maarif ordusuna devredilecek 
kimseler için bu kadrolar verilmiş oluyor. Se
nelerce bekliyen öğretmen gene kadro bekliye-
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çektir. Bunun için senelerce kadro bekliyen bu 

i Öğretmenlere yeni imkânlar sağkyahm. Bekli-
i yenlerin miktarı 1 364 dür. 
I TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim bu iki 
ı kanun geçen günkü oturumda buraya geldi. Bu-
j nun malî portesini tetkik etmek üzere Sosyal 
] Komisyona iade edildi. Bugün anlıyoruz ki, Sos-
i yal Komisyon bu işi yapmamıştır. Onun için ben, 

Sezai Beyin teklifinin kabulünü ve Sosyal Ko
misyonun teklifinin reddini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sezai Bey; 
O'KAN SEZAİ — Efendim, geçen gün bu 

; mesele iyice konuşuldu. Şurasını tekrar arz 
J edeyim : 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılan su-
I baylardan millî eğitimin faydalanması için bu 
| kanunu getirdik. Adama iş bulmak için değil, 

işe adam bulmak için bu kanunu getirdik. Bay
ram çocuğunu sevindirmek için değil. Çünkü bu 

I arkadaşlarımız bayram çocuğu değildirler. Biz 
j hizmete göre adam buluyoruz. 
I 3 ncü maddenin bir pasajında da dedik ki, 
i bu kadrolar 42 sayılı Kanun gereğince emekliye 
{ ayrılmış subaylar tarafından doldurulamazlarsa 

geride kalan boşluğu Millî Eğitim Bakanlığı,, 
kendi bünyesinde kadro bekliyenlere bu kadro
ları verebilir dedik. Meselâ üçüncü dereceden 

i 350 aded kadro vardır. Dördüncü dereceden yi
ne 350 aded kadro vardır. Tebligatımızı yaptık 

i bunun dışında kadro fazlasının iltifat görmedi-
! ğini anladık. Asgariye indirdiğimizin sebebi 

Maarif Bakanlığında sıra bekliyen vefakâr, mağ-
' dur kimselerin bu kadrolardan istifade imkânı

nı sağlamak içindir. Onun için böyle tuttuk. 
Sosyal Komisyonun, Maarif Bakanlığı hesa

bına bir görüşü varsa, lütfen bunu ayrı bir ka
nun tasarısı halinde huzurunuza getirsin, bu ka
nunumuz içerisinde görüşlerini kabul ettirmek 
gayretinde bulunmasın. 

ER AHMET — Yetiştirme yurtları bu kad
rolar sabit kaldığı takdirde bu kadrolarda yer 
alabilecekler mi? 

O'KAN SEZAİ — Gayet tabiî. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, kadro vermek 

hususunda çok hassas davranmak zorundayız. 
Bildiğiniz gibi orduya ait altı tane kanun tasa
rısını, Hazineye yüklediği malî külfet yüzünden 
komisyona iade ettiniz. Çok geniş kadrolar ver
mek malî külfet bakımından çok ağırdır. İki 
cetveli mukayese ettim ve 200 küsur fark var. 
200 küsur kadronun yükliyeceği külfet çoktur. 
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İkincisi kadroların adedlerinin çokluğu dik

kati çekiyor. Kaldı ki, Sezai O'Kan arkadaşımı
zın kanun tasarısına ekli cetvel, 1 150 tane 3-6 
dereceler arasındaki kadroları ihtiva etmekte
dir. 300 - 350 tane Oftıtlİiliye ayrılan subaya öğ
retmenlik için tebligat yapılmıştır. Geriye kalan 
800 küsur kadro Maarif Vekâletine terk edil
mek üzeredir. Binaenaleyh biz otomatikman 42 
sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subay
lara kadro verirken 800 küsur tane de Maarif 
Vekâletine kadro açmış oluyoruz. Maarif Vekâ
letinin küçük derecedeki kadrolara büyük ölçü
de ihtiyacı yoktur. Son söz olarak şunu arz 
edeyim. Sezai Beyin kanun teklifine ekli olan 
cetvel uygundur. Kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Kâmil Bey. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben huzuru

nuza yeni bir teklifle çıkıyorum. Sezai Beyin 
çok müşkül vaziyette olduğunu takdir ediyo
rum. Sosyal Komisyon - geçen gün Heyetiniz 
cetveller incelensin ve yeni bir teklifle gelinsi 
dediği halde - eksik olmasın hiçbir tetkikte bu
lunmamıştır. Bizim İktisat Komisyöonu da pa
raları hesabetmemiştir. Hiçbir değişiklik olma
dığı için benden evvel konuşan arkadaşlarımız, 
Sezai Beyin teklifi lehinde bulundular. Muhte
rem Albayım bilirler ki, biz yalnız subaylar için 
bu kadroyu verirsek bu kadro çoktur. Millî 
Eğitim Bakanlığı bundan çok faydalanacaktır. 
Tetkik buyurursanız 350 tane 100 liralık aslî 
maaşlı kadro veriyoruz. Bunun hesabını yap
madım ama önümüzdeki bütçeler için, çok yük
sek tesirleri vardır, öğretmenlerin tâyinine gö
nül razı. Fakat bu sadece terfi imkânı vermek 
için kullanılacaktır. Soon olarak Sezai Beyin 
teklifi kanunlaşırsa Maarif Bakanlığı bundan 
yüzde yetmiş beş faydalanacaktır." Yine müsaa
de ederseniz büyük olan kadrolan yarıya veya 
beşte ikiye indirelim. Meselâ 100 liralıkları 350 
den 150 ye indirelim. Yine arz edeyim ki 30 se
nelik maarif kadrosunda 150 - 200 aded 100 lira 
asli maaşlı kadro yoktur. Bütçe müzakerelerin
de bunların nerelere varacağını, nasıl vereceği
mizi öğreneceğiz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Benim anlamadı
ğım bir şey var burada. 42 sayılı Kanunla da 
bir kısım kadro verdik, seferberliğini yaptığı
mız maarif ordusuna halen de 100, 200 kişi sı
ra bekliyorlar, kendileri faydalansınlar diyo-
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ruz ve bütçeye de külfetler yüklûyoruz. Kanun 

I geldiğine göre tartışmak lâzımdır, arkadaşımı-
; zm ifadeleri bendenizi tatmin etmedi. Üç yüzü, 
j yüze indirelim diyorlar, neye müsteniden? Hem 
j incelenmedi diyor hem de kadroları indirelim 
I diyor. Sezai Beyin teklif ettiği cetvelin aynen 
! kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 
I BAŞKAN — İrfan Bey. 
j SOLMAZER İRFAN — Muhterem arkadaş-
| larım, ben Sezai Bey arkadaşımıza hak veriyo-
' rum. Müşkül durumunu takdir etmiyoruz. Her 

hususta başımıza geleni arkadaşımıza havale 
ediyoruz. Arkadaşımız bunun üzerinde çalış
mış, didinmiş buraya bir şeyler getirmiştir. Bu 

, kanunun, arkadaşlarımızın anlayış göstererek 
aynen kabul edilmesi lâzımdır. Bu kanun tasa
rısını ne Sosyal Komisyon ve ne de İktisat Ko
misyonunun lâyıkı veçhile incelemediği kanaa
tindeyim. 

Şurasını esefle kaydedeyim ki, bizim Sosyal 
• Komisyonunun İnceleme ve Araştırma kurul-
j lan lâyıkı veçhile ehil kimselerden kurulmamış-
j tır. Çok yüksek yevmiye alan kayırılmış bir küt

le halindedirler. 
I Arkadaşlar, 350 tane 100 lük kadro demek 
1 350 kişinin 150 liraya yükselmiş, yani Devletin 
j en yüksek baremine'yükselmiş olması demektir. 
; Hakikaten Türkiye Cumhuriyetinde bu kadar 
j bol kadronun verildiği devir yoktur. Onun için 
! biz 80 in karşılığı kadroları çoğaltırsak, bizim 

Albay maaşına kadar yükselmiş oluyor, sivil 
sektörde. Ben yüzlük kadroların hiç verilmeme
sini, 350 aded olan yüzlük kadroların seksenlik 
kadro haline indirilmesini, doksanlık kadroların 
da 150 ye indirilmesini teklif ediyorum. Zira sek
senlik kadro ile üst derece almak mümkündür mev
zuata göre, bu suretle bunlar 100 lira asli maaşı 
alacaklardır. Bundan da Maarif camiasındaki ar-

i kadaşlarımız istifade edeceklerdir. İlkokul öğret
menlerinin içinde 100 - 125 lira asli maaşlı olan
lar da vardır. Bu çerçeve içerisinden intibak su
retiyle istifade edeceklerdir. Ben bunların hesa
bını yaptım. En çok çalışanın da, 365 gün hesa
biyle, her gün 53 dakikadan fazla değildir. Yaz 
tatili, kış tatili, bayram tatili, aşı tatili derken 
günler gelir geçer ve her güne de 53 dakika dü
şer. Günde 53 dakika mesai yapan bunlar 100 li
ra asli maaş alır. 

BAŞKAN — Sezai Bey. 
O'KAN SEZAİ — Cevap vereyim. Bu husus 
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bizim tarafımızdan tetkik edildi. Biz de İrfan I 
Bey gibi zannediyorduk. Tatbikat böyle olmu- I 
yor. Bizim elimizde 1 670 tane emekli albay var- I 
dır. Üzüntüsıüz de bunlar üzerinde oluyor. Şim- I 
di biz 350 tane 1 500 liralık kadro istedik, irfan 
Bey 80 liralık kadro verirsek 1 500 lirayı alır 
diyor. Tatbikat böyle değildir. Siz eğer 80 lira
lık bir kadro verirseniz buraya gelecek bir kim- I 
se 80 lirayı aldıktan sonra 3 sene geçmeyince 
30 lirayı alamaz. Size basit bir misal vereyim. I 
Saraylar Müdürlüğüne tâyin edilen Cevdet var
dır. Cevdet Albay 100 lira kadro ile Saraylar 
Müdürlüğüne tâyin olundu, arkasından idare 
Amirliğine müracaat etti, ben beş senelik alba
yım, kadromun 125 olması icabeder, paramı ve- I 
rin diye. Zat İşleri ve Muhasebe Müdürlerini ça
ğırdım, bunun tatbikatta yeri yoktur, kadrosu -
10C liradır işle başladığı tarihten itibaren 125 şe 
3 sene sonra da 150 ye terfi edebilir, kadrosu iti
bariyle, vaktiyle geçmiş müddetleri de olsa ala
maz dediler. Bunun tatbikatı önümüzdedir. Bi
naenaleyh bu kanunda bunu derpiş etmezsek I 
1 500 lirayı da alamaz. Yaptırdığım tetkikattan 
bunu öğrenmiş bulunuyorum. I 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ben münhası
ran kanun üzerinde duracağım. Fazıl Beye de 
cevap vermiş olacağım.,Biz 7 milyarlık bütçeden 
Millî Eğitim Seferberliği yapıyoruz diye 2 mil- I 
yarını Maarife verecek vaziyette henüz değiliz. I 
Sezai Albayı haklı buluyorum ama benim de bir I 
düşüncem var. 5 5 - 6 0 yaşında tekaüt olmuş bir I 
albaya biz vazife vermeye mecbur muyuz? Bu I 
Devlet, hizmet yönünden bunlardan ne kazana- I 
cak bilmiyorum ki.... Bu sözlerimden sonra Millî I 
Komiteye bir cetvel teklif ediyorum : 50 aded 3, I 
100 aded 4, 250 aded 5, 250 aded 6 ncı derece... 
Bunlar Sayın Albayımın teklifinin biraz daha 
azaltılmış şeklidir. Bir de Millî Eğitimin istediği I 
var ki, o da 40 aded 7, 66 aded 8, 40 aded 9, 100 
aded 10, 500 aded 11 nci derecedir. Böylece Millî 
Eğitim hizmet için gerekli kadro sağlanmış olu- I 
yor. Böylece zannediyorum ki, Sezai Beyin tek- I 
lif ettiği 650 lik kadro içinde subay arkadaşları I 
istedikleri yere tâyin edebiliriz. Esasen, öğret- I 
men olmak istiyen subay adedi bu kadar fazla I 
değildir. I 

Bu teklifimin kabulünü rica ederim. I 
Tx\ŞAR DÜNDAR — Arkadaşım, albaylara 

yer bulmaya, onlara hizmet vermeye mecbur mu- I 
yuz? Şeklinde bir ifadede bulundular. Millî eği- | 
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tim hizmetine albayları intibak ettirmenin başka 
bir yolu olmadığı içindir ki, bu çareye başvurul
muştur. Yoksa Albaylara yer bulma mecburiye
ti gibi bir düşünce varit değildir ve bu yolda 
söylenmiş olan sözleri de hiç söylenmemiş gibi 
kabul etmek lâzım... 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Sezai Be
yin teklifinde 1 250 liralık 350, 1 100 liralık 
350 ve 950 liralık 250 olmak üzere, ceman 950 
dır. Bunun malî portesi 16 küsıii' milyon, 17 mil
yon lira. Yani çok korkunç bir rakam değil. 
Ancak geriye kalıyor şu: Millî Eğitime 1 100 
kadro veriyoruz. Ve bizim talibolan: subayları
mız 550 kadardır. Fakat bu arkadaşlarımız tâ
yin edildikleri zaman yarısı gitmiyorlar. Çünkü 
zannediliyordu ki, emeklilik maaşı kalacak ve 
ayrıca bir para alacaklar. Bunun için maarif 
ordusunda vazife alacak olan subay arkadaşla
rın sayısı belki de üç yüzü geçmiyecektir. Sezai 
Beyin teklifini 850 ye indirirsek tahmin ediyo
rum bu takdirde malî porte 12 milyona düşe
cektir. Ve bilhassa büyük kadrolardan biraz kıs
mak gerek. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, ben de malî por
teyi hesapladım; 17 buçuk milyon lira tutuyor. 
Yalnız şu verdiğimiz kadrolardan mütevellit bir 
artıştır. Ayrıca terfi ve saire suretiyle bunun 
artacağı da aşikârdır. Bundan başka maarifin 
şöyle bir sistemi de vardır; saat ücreti olarak 
maaşının 2/3 kadar fiillen görev yapan öğret
menlerden para alanları da vardır. Kadroyu ne 
kadar geniş tutarsak bunun maaşı nispetinde 
2/3 ünü de bu yönden hesaba katmak zorunda
yız. Binaenaleyh bu miktar 16 - 17 milyonda kal-
mıyacak 26 milyonu bulacaktır. Bu sebeple ben 
de bir teklif yapıyorum; 1 500 lük 350 kad
royu 100, 1 250 lik 350 kadroyu 200 e indirelim 
ve 5 nci ve 6 ncı derecelerde hiçbir değişiklik 
yapmıyalım. 

KÜÇÜK SAMİ —• Arkadaşlar Sosyal ve İk
tisat komisyonlarının çalışmadığından bahsetti
ler. Çalıştığı aşikâr. Sezai Bey teklifinde haklı. 
Fakat Sosyal Komisyon mevzuu ancak maarif 
noktayı nazarından tetkik etmiş ve teklifi ye
rinde bulmuştur. İlâve edilen kadromuz, halen 
Maarif Vekâleti kadrosunda iki senedir kadro 
bekleyip terfi edemiyen.l 040 öğretmen için
dir. Bunların derecelerini tesbit eden İktisat Ko
misyonu; bunun malî portesini tespit etmekte 
güçlük çıkarmasın diye bu teklif edilmektedir. 
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Bu kanunun kabulünden sene sonuna kadar 
ödenmesi lâzımgelen maaş tutarı Sezai Beyin 
teklifinde 17 milyon 130 bin liradır. Eğer Millî 
Eğitim Bakanlığı tedrisatın sonuna kadar bu 
öğretmenlere bir terfi verirse 2 466 000 liralık 
bir ilâve yapmak gerekecektir. Malî yıl sonuna 
kadar gerek subaylara verilecek öğretmenlik 
görevleri gerekse Millî Eğitim Bakanlığının 
terfi edemiyen öğretmenlerinin terfii için sarf 
edilecek para 7 000 000 lirayı bulacaktır. Böy
lece ceman 24 428 000 liraya bu hizmet mal ol
maktadır. Sosyal Komisyon, terfi bekliyen öğ
retmenlerin sayısını hesaplamış ve malî porte
sini tesbit etmiştir. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, şimdi, şöyle 

bir teklifle, pratik yolu seçersek daha iyi bir 
sonuca varırız. Şimdi iki mesele var; birisi, ma
arife verilecek kadrolar. Ve bir de diğerleri. 
Bunun için, acele etmiyelim. Bence, bu ikisini 
ayırmak lâzım. Evvelâ Sezai Beyin teklifi üze
rinden gidelim ve diğerini sonra ele alalım. Bi
zim de bir Hükümetimiz var. Ve bu kadrolar 
oradan geçsin. Prensip olarak bütün kadrolar, 
kadro teklifleri Bakanlar Kurulundan geçsin. 
Sezai Beyin teklifi birçok bakımlardan acelelik 
istiyor. Bir de işin şu veçhesi var ki, usulen, 
tam olarak, kadro kabul edilmez Meclislerde. 
Bir rakam var. Ve bunun ne ifade ettiği belli. 
Müsaade buyurun, salâhiyet verelim; bu rakam
lar biraz eksik veya fazla olabilir. Fakat acele 
etmek Millî Eğitimdeki personelin aleyhine olur. 
Ve bir kapışma olur. Diğeri Bakanlar Kurulun
dan gelsin. Kadro ne olsun? 1 600 subay arka
daşın hepsine kadro verecek değiliz. Salâhiyet 
verelim efendim. 

BAŞKAN — Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim bu ka

nun ile Maarif Vekâletine 2 110 ıded 3 - 1 1 nci 
dereceye kadar kadro veriliyor. Askerlere veri
len kadro 3 - 6 ncı dereceye kadar olanlardır. 
Ve adedi 1.150 dir. Maarif Vekâletinin istediği 
kadro karşılığı 7 milyon 760 bin lira f skerlerin-
ki ise 17 milyon 130 bin liradır. Sayfanın arka
sını tetkik ettiğimiz zaman kadro 2 390 dır. 
Anlaşılıyor ki, Maarif Vekâletinin bu kadrolara 
ihtiyacı vardır. Yalnız Maarif Vekâleti 3 ncü 
dereceden 22 kadro istiyor biz buna mukabil 
350 istekte bulunuyoruz. 3 ncü derecenin yekû
nu bu suretle 372 oluyor. Sırayla aşağı doğru 
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bakınca rakamlar çok kabarık olduğu görülü
yor. Ben üzerinde durularak bu rakamların mu
tedil bir hale getirilmesini teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, bir teklifim 
var: Müzakereler, her ikisini mi ihtiva edecek, 
yoksa bir tek nokta üzerinde mi yapılacaktır? 
Bunun aydınlanmasını rica ediyorum. 

FİKRET KUYTAK — Efendim, iktisat Ko
misyonunun elinde birçok kanun tvklifi var. 
Kadro teklifleri var. Bütün bunları topladığı
nız takdirde munzam ikinci bir maaş verecek 
kadar bir meblâğ tutmaktadır. 23 sayılı Kanun
la İktisadi Devlet Teşekküllerindeki üst meka
nizmayı kaldırdık. Bir Müdürler Kurulu teşkil 
ettik. Bunun teşkili ile ilgili olarak murakabe 
heyetine yeniden 50 ye yakın murakabe edecek 
muesse.se verdik. Elimizde mevcut eleman sayı
sı buna kâfi gelmez dediler. Biz bunu kabul et
medik, mevcutla bunu yapın dedik. Bu itibarla, 
bu ihtiyaçlar karşısında, subaylarla alâkalı kıs
mın ayrı, bakanlıkla alâkalı kısmın da Bakan
lar Kurulundan geçerek ayrı olarak çıkması ye
rinde olacaktır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sezai Beyin 
konuşacağı hususun zapta geçmemesini oyları
nıza koyacağım. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu teklife 
lüzum var mı artık? Fikret Bey duramu açık
ladı, aydınlattı. 

SEZAİ O'KAN — Efendim, şu 1 500 raka
mı hesaba dâhil idi. Ve bunun matematik de
ğeri de var, psikolojik değeri de var. Psiko
lojik değerini bırakıyorum. Matematik değe
rinde değişiklik olarak, 350 nin 300 e indiril
mesini teklif ediyorum. Ve buna göre, 250 yi 
de 200 e indirerek, kanun teklifçisi olarak 
diğerlerinin, aynen kalması suretiyle bu deği
şikliği yapıyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Solmazer. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, şimdi de

niyor ki, albaylar öğretmenlik yapacaktır. Ev
velâ şunu bilmek lâzım; biz albayı ilkokul 
öğretmenliğine mi göndereceğiz yoksa lise öğ
retmenliğine mi? Bir defa bunun hesabım yap
mak lâzımdır. Bir albayı ilkokul öğretmenli
ğine veremeyiz. Ortaokul öğretmenliği de ol
maz. O halde liseye vereceğiz ama bu da ol
maz. Çünkü bir albay bunu da yapamaz. Su 
halde biz albayları Millî Eğitini kadrolarında 
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vazifelendirelim, idari kadrolarda vazifelendi
relim veya başka tarafta yer bulalım. Müsaa
denizle artık bu yoldan vazgeçelim, bunu ar
kadaşların aklı selimine arz ediyorum. 

KARAN MUZAFFER — Ben kifayeti mü
zakere teklif ediyorum, oylamaya geçelim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere Iteklifini 
oya koyuyorum, kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Başkanım; şayet kabul 
edilecekse Sezai Beyin teklifi aynen kabul edil
sin. Bir müessesede ikilik yaratmak doğru ol
maz. 

BAŞKAN — Efendim, ben teklifleri okuya
rak oya koyacağım. Ondan sonra da lehte ve 
aleyhte söz vereceğim. Evvelâ Kadri Kaplan 
Beyin teklifini reye koyacağım. Çünkü bu iki 
kısımdır ve en aykırı tekliftir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Zannederim Kadri Bey 
bu işin malî portesini düşünmeden böyle bir 
teklifte bulunmuşlar. 

KADRİ KAPLAN — Arkadaşlar; biz emekli 
subaylarımızı Millî Eğitim hizmetinde kullan
mayı düşündük ve kabul etftik. Ama kabul et
tiğimiz bir prensip var. Bu şahısları kendi 
maaşlarından daha az maaşlı yerlerde kullana
mayız. Esasen burada Millî Eğitim Bakanlı
ğının kadrosuna bir taarruz da mevzuubahis 
değildir. Biz maarife eleman getiriyoruz, ge
tirirken de onun senelerce çalışarak iktisabet-
tiği maaşını da beraber alıyoruz. Binaenaleyh, 
Millî Eğitim Bakanlığı ile alâkalı kısmın Ba
kanlar Kurulundan geçmesi lâzımdır ve doğru
dur. 

BAŞKAN — Selâhattin Bey. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, öyle 

ise şimdi iki teklif olmuş oluyor ve ben ayrılı
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi evvelâ, kadro
ların Bakanlar Kurulundan geçmesi hakkın
daki teklifi oylarınıza koyacağım. Sonra da 
Sezai Beyin teklifi var. 

Kadroların Bakanlar Kurulundan geçmesi
ni kabul edenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi, Sezai Beyin teklifinin de geçmesi 
hakkında teklifi oylarınıza koyuyorum. Ka
bul edenler... Reddedilmiştir efendim. 

Şimdi de Solmazer'in teklifini oya koyaca
ğım efendim. 
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SOLMAZER İRFAN — Efendim, o teklifi

mi geri alıyorum ve şimdi yeni bir teklif arz 
ediyorum. 350 albay, 350 yarbay, ilkokulda 
öğretmenlik yapamaz, yapması da doğru de
ğildir. Ortaokul öğretmenliği de yakışmaz, 
lise öğretmeni yapmak istiyoruz fakat lisede 
öğretmenlik yapamaz. Bunun için diyorum ki 
bunlar sadece idari hizmetler bölümünde va
zifelendirilsinler. Onun için de kadroyu, 1 500 
de 50, 1 250 den 150 olmak ve diğerleri Sezai 
Beyinki gibi kalmak üzere teklif ediyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — 1 100 ve 950 
de de bu kadar talip bulunmaz onları da 100 
ere indirelim. 

O'KAN SEZAİ — 1 500 den 100 den fazla 
inmesine imkân yoktur. En nihayet 350 den 
200 inebilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 200 albaya 
Maarif Vekâleti is-tedikleri yerde vazife vere
bilecek mi? 

O'KAN SEZAİ — Yer vardır efendim, daha 
çok var... Benim toleranslı konuşmamın sebebi 
belki yer gösterilmezse diye düşündüğümdendir. 

BAŞKAN — Muzaffer Bey. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Daha başlang çtan 

itibaren, idare hizmetinde subay arkadaşlarımı
zın kullanılması düşünülmüştür, zikredilmiştir. 
malûmuâliniz, askerî liselerde bir lise müdürü 
vardır ki, bu bir kumandandır. Şu halde sa
yın albaylarımızı lise ve muadili okullarda mü
dür olarak istihdam edebiliriz. Bu arkadaşları
mız meslekî formasyona sahiboldukları için pek
âlâ kendi ihtisaslarının öğretmeni de olabilir
ler. Bunlara emekli maaşlarından başka makam 
tahsisatı da verilebilir. Bunun bir faydası da 
arkadaşlarım, bu subay arkadaşlarımızı manen 
tatmin etmiş olmaktır. Çünkü müdürlük bir ma
kamdır. Gençliğin terbiyesi yönünden de bu
nun faydası inkâr edilemez. 

SOLMAZER İRFAN — Bu kanunlar konu
şulurken bu arkadaş nerede idi başkan? Böyle 
giderse havada su döğmeye benziyecek bu iş... 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Arkadaşımız bu 
sualinde çok haklı... Hakikaten ben de soruyo
rum : Bu kanunlar konuşulurken bu arkadaş ne
rede idi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ka
naatimce bu emekli arkadaşlarımızın müdür ol
maları doğru değildir. Çünkü daha tâyinlerinin 
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ikinci, haftasında senin âmirin hangi albay diye 
bir konuşma olacağı ve bunun iyi netice vermi-
yeceği muhakkaktır. Hizmetinin karşılığını al
mış 1 500 albaya yer bulacağız diye koskoca bir 
maarif ordusunu küsdürürsek ve lise muavinini 
albay yapak m derken lisedeki 20 öğretmeni de 
kaybetmi§ oluruz. Şimdiye kadar, şu Komite
de yaptığımız en müspet iş, ordudan ayrılan 
emekli subayları işe yerleştirmektir. Ve her gün 
bu konuda bir kanun çıkarıyoruz, dağılıyoruz. 
Baskâ, bir iş yapmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi 2 teklif var. 
Birisi, Karavelioğlu'nun, 1 500 Kik 150, 1 100 
lük 100, 950 lik 100 ve ikinci teklif, Sezai Be
yin; 1 500 lük 100, 1 250 lik 200, 1 ICO lük 
200 ve 9!50 lik lıOO aded olmak üzere. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, şimdi 
değişiklik yapılsın mı, kalsın mı? Teklif sa
hipleri bir araya gelsinler ve anlaşsınlar. Tek
lifleri tek tek oya koymaya lüzum var mı? 

BAŞKAN — Efendim, fakat aralarında 1 
misli fark var. 

Şimdi, Sezai Beyin teklifini oya koyacağım 
efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, Se
zai Beyin teklifinde biraz indirme yapsak? 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, usul hakkında 
şunu arz edeyim. 

Alt kadroları kaldıralım. Üst kadroları bu
damak yanlış. Alt kadroları traş etmeli ve böy
lece buradan yer açılır efendim. Bir subayı ter
fi ettiremediğimiz zaman içimiz sızlıyor. 

KARAMAN SUPHÎ — Bence aşağıdaki 
kadroları tamamen kaldıralım üst kadrolar 
açıldıkça zaten bunlar oraya terfi edecekler
dir. -• 

BAŞKAN — Şimdi ben Sezai Beyin tekli
fini arz ediyorum. 

3 . Dereceden 1' 500 lira 100 aded 
4 . Dereceden 1 '250 lira 200 aded 
5 . Dereceden 1 100 lira 200 aded 
6 . Dereceden 9'50 lira 100 aded 

Bu hususta bir söz var mı? 
O Ihalde oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — En azından 

1 500 öğretmenin terfii sağlanmış oluyor. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim kanun teklifini 

yapan arkadaşımız bir mahzur mütalâa etmi-
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yorlarsa kanun 'başlığı hakkında »bir teklifte 
bulunacağım. (42 sayılı Kanun gereğince 
emekliye ayrılan subaylar) yerine «Sosyal Ko
misyon teklifinin başlığını buraya alalım di
yorum. Eğer 'böyle yaparsak yine subaylar için 
kadro teklif edildi denmesin. Bu suretle Maa
rif Vekâletinin kadrolarını genişletmiş gibi 
göstermiş oluruz. 

Sözcü arkadaşımız da 'bunu kabul ederse 
kanunun başlığını değiştirmek yerinde olacak
tır. 

SOLMAZER ÎRFAN _ Efendim, benim bil
diğim bir şey varsa o da şudur ki, hakikat ne 
i'se onu söylemek lâzımdır. Hakikat böyledir, 
böyle çıkarmak lâzımigeliyor. Karşımızda kos
koca bir maarif camiası var. 

ESÎN NÜMAN — Saym arkadaşlar; her 
ne kadar bu kanun emekli subayları istiihdaf 
etmekte ise de aynı zamanda Millî Eğitim Ba
kanlığının kadrolarında da yapılan değişik
likleri de ihtiva etmektedir. - Burada mevzuu-
balhis mesele, yalnız emekli subaylara iş bulma 
kaygusıt değildir. Bu kanun yaşıyacak bir 
kanundur, millî eğitime kadro vermektedir. €) 
halde Sosyal Komisyonun »başlığı daha doğru
dur. Kanunun devamlılığı ve buna uygun bir 
başlık taşıması »bakımından mütalâamı arz et
miş bulunuyorum. 

Kadro değişikliği yapacak, kanunun met
ninde de buna uygun olarak gerekirse değişik
lik,yaparız efendim. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, iben tek
lif edeceğim, bu kadrolar 'boşaldıkça ortadan 
kaldırılır diye ki, 'bunları münhasıran emekli
ye ayrılmış olan su'baylara ayırmak için. 

BAŞKAN — Efendim, simdi, Sosyal îşler 
Komisyonunun teklif ettiği şekildeki (başlığı 
oylarınıza koyacağım, ka'bul edenler.. Katoul 
edilmemiştir efendim. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, »başlık üzerin
de (bir teklifim var. 'Söz konusu kanuna gö
re ortaöğretimde öğretmenlik yapacakların 
yüksek okul mezunu olmaları gerekir diye fi
kirler ortaya kondu. Bunu Başkanlık Divanı 
tekrar dikkate alsın efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 
müsaade buyurursanız İben de Ibir teklifte bu
lunacağım. 

Sosyal îşler Komisyonunun maarif uzmanı 
gelsinler ve açıklamada 'bulunsunlar. Çünkü 
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burada bir teknik husus var; bunlar kurstan 
geçmedikçe öğretmenlik yapamazlar efendim. 

BAŞKAN — Bununla ilgili arkadaşımız 
Bakanlıktan çağırılmıştır, igelecektir. Gelinceye 
kadar 'biz diğer maddeler üzerinde görüşme
mize devam edelim. 

KÜÇÜK 'SAMİ — Bu arada bir noktayı 
Umumi Heyete duyurmak istiyorum : Af Ka
nunu için tekrar (bir küçük tasarı geldi, ince
lendi, hazırlandı. Yalnız arkadaşlarım, tasarı 
buraya gelince, şunu da ihtiva etsin bunu da 
ihtiva etsin dememeleri için şimdiden bu ta
sarıyı alıp incelesinler ve ihtiva etmesini ve
ya etmemesini istedikleri hususu daha. evvel
den bize bildirsinler, efendim. 

BAŞKAN — Kanunun kaldığımız noktadan 
itibaren müzakeresine devam ediyoruz. Buyu
run Ahmet Er.. . 

ER AHMET — Efendim, birinci maddenin 
son satırında (öğretmen olarak tâyin edilir) 
denilmektedir. Biz 'buraya (öğretmen ve yetiş
tirme yurtlarına tâyin edilir) diye Ibir ibare

si nin ilâvesini teklif etmiştik. Tahminen !bu da 
60 kadar kadro temin edecektir. Evvelce bu 
teklifim temas ettiğim alâkalılar tarafından 
da gayet münasip görülmüştü. 

ERSÜ VEHBÎ — Gayet güzel bir teklif
tir. Eğer böyle yeni işler ilâve edilecekse Se
zai Beyin teklifini aynen kabul etmek yerinde 
olurdu. Bu yetiştirme yurtları Maarife mi 
bağlıdır? 

ER AHMET — Bu yetiştirme yurtları bele
diyelere bağlıdır, öğretmenlerini Millî Eğitim 
Bakanlığı verir. Şimdiki müdürleri de ortaokul 
ve lise öğretmenliği yapabilecek kabiliyette kim
selerdir. 

BAŞKAN — Zezai Bey, sizin bir diyeceği
niz var mı? 

O'KAN ZEZAÎ — Eğer bunların kadroları 
Millî Eğitim Bakanlığından veriliyorsa iştirak 
ediyorum. 

ESİN NÜMAN _ Mevlânakapı Yetiştirme 
Yurdu Müdürünün kadrosu da Millî Eğitim Ba
kanlığından mıdır? 

ER AHMET — Evet, yurt müdürlerinin 
lıepsi böyledir. Yetiştirme yurtlarına anası ba
bası veya yalnız anası veya babası oİmıyan kim
sesiz çocuklar mahkeme karariyle alınır. îdari 
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I kararla da alınabilir. Fakat buradaki öğretin; 

heyeti mutlaka Millî Eğitim Bakanlığından tâ-
j yin edilmiştir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, geçen 
•dei'a müzakere ettiğimiz 42 sayılı Kanun hü
kümlerine göre emekliye ayrılanlardan hukuk 

! ve diğer yüksek okul mezunları için düşündüğü
müz fikrin neticesi ne olacaktır? 

j ERSÜ VEHBİ — Maddede «ayrılan» keli-
| meşinden sonra «yüksek tahsil yapmış olan su-
| baylardan» denmiştir.... 
j BAŞKAN — Arkadaşlar; birinci maddeyi 
: oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
• edilmiştir. 
j 2 nci maddeyi okutuyorum : 
| (Madde 2 okundu.) 
| BAŞKAN — Sezai Bey, bu müracaat tari-
; hi ne kadar olmalıdır efendim? 
1 O'KAN SEZAİ — Efendim, bu nokta, da 
İ burada müzakere edilebilir. Ben kendi noktai 
İ nazarımı arz edeyim; şimdi tedrisat başlamış 
î durumda. Millî Eğitim Bakanlığı, kendi im-
! kânlarına göre, tâyin yaptı ise yapmıştır. îm-
ı kân yoksa, münhal kadrolara göre, önümüz-
! deki tedrisat süresinden bir müddet evvelki bir 
, tarih olur ve böylece bir müşkülât kalmaz. Bu 
| tarih uzayacak olursa, Millî Eğitim Bakanlığı, 

vazife alacaklar olur diye oraya bir tâyin yapa-
! maz. Bu karışıklığı önlemek için önümüzdeki 

tedrisatın bitiminden evvel bunun nihayet bul
ması lâzımdır. Onu da şunun için teklif ediyo-

| rum. Kışa girilmiştir; arkadaşlar kış hazır-
! lıklarını yapmışlardır. Onun için belki tâyin 
j edilenler bu kış devresi gitmek istemezler. Önü-
| müzdeki tedrisat sonuna kadar bir müddet to-
j lerans gösterirsek bu tâyin keyfiyetini önümüz-
| deki tedrisat devresinden itibaren kullanabiliriz. 
i BAŞKAN — Bu mevzuda başka söz istiyen 
ı yoktur. Tarih olarak 1 Eylül 1961 uygun mu

dur, Sezai Bey? 
i O'KAN SEZAİ — Ortaöğretimin tedrisatı 
| zannederim Haziranda biter. Bu tarih tedrisa-
! tın bitim tarihinde olmalıdır. (Mayıs sesleri) 
| BAŞKAN — 1 Mayıs 1961 tarihine kadar 
i olması muvafık mı efendim? 
I KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, ben 
I bu teklifin aleyhinde konuşacağım. Kendisine 
i bir sene vakit vereceğiz. O bir sene içerisinde 

«Ben Şarkı istemiyorum, İstanbul 'a tâyin edin» 
I derse ve gitmezse maarif bunun kadrosunu bu-

14 _ 
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lamryacaktır. Bu tarihten faydalanarak Millî 
Eğitim Bakanlığını tazyik edecektir. Ben İs
tanbul kadrosunu isterim diye tazyikine devam 
ederse o zaman plânlama altüst olacaktır. Onun 
için müsaade ederseniz bir iki aylık müddet ve
relim. 

KUYTAK FİKRET — 1 Ocak 1961 olma
sını teklif ediyorum. 

O'KAN SEZAİ — Millî Eğitim Bakanlığı 
bütün tâyinlerini yapmıştır. Buna rağmen maa
rif ordusunda büyük boşluklar vardır. Bu kanun 
çıkarılıp tebliğ edildiği zaman Millî Eğitim Ba
kanlığındaki boşluklar doldurulacaktır. Bu, bir 
zaruretle yapılmıştır. Bu kanun imkânları ortaya 
koyacaktır. Doldurulacak boşluklar nedir diye 
sorduk. Bize bildirdiler münhalleri. Biz bir müd
det buralara tâyin j^apılmamasını, kadroların 
elde tutulmasını bildirdik oralara kimler tâyin 
edilecekse biz bildireceğiz, tâyin edilene de teb
ligat yapacağız. Onlar gidecekler, bizi tâyin edin 
diyecekler. Yalnız bu arada bir müddet koyduk, 
sebebi şu : Adam kış hazırlığını yapmıştır, çoulğu 
çocuğu okullara yerleşmiştir. Ev kiralarını ver
miştir. Bu düşüncelerle onlara bir tercih hakkı 
verelim. Kolay kolay gidemezler, çok müşkül va
ziyette kalabilirler. Bâzıları bunu emrivaki ola
rak görüp, kabul edip gidecektir. Halbuki önü
müzdeki bahara kadar1 müsaade edersek daha 
kolaylıkla karar verecek, gidebilecektir. Bu 
bakımdan düşündük, sizlerin takdirinize bıraktık. 
Arz etmek istediğim hususlar bunlardır. 

BAŞKAN — Tunçkanat! 
TUNÇKANAT HAYDAR — Biraz evvel ko

nuşan sözcünün fikirlerine iştirak etmiyeceğim. 
Çünkü hakikaten sekiz - on aylık müddetin tanın
ması, ger(ek tâyin gerekse idare bakımından, bü
yük müşkülât yaratır. Bunun âzami iki olarak 
tesbit edilmesini arz ediyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Bu görevleri bizim 
buradaki büro tevzi ettiğine göre (Maarif Vekâ
leti tâyin eder", oraya müracaat etsinler) şekli ne 
oluyor? Bunu anlıyamadım. Vazifeyi siz tevcih 
ediyorsunuz, o halde bunlar Maarif Vekâletine 
niçin müracaat edecekler? 

O'KAN SEZAİ — Efendim, biz tâyin yap
mıyoruz. Biz münhal kadroları istedik, tâyin yap
mayın dedik. Ondan sonra buradaki plânlama 
grupu esası tesbit etti. Mütıhallere göre arkadaş
lar, verdiğiniz hizmetleri kabul ediyorlar. Yeter-
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sizlikleri nazarı itibara alınarak bu münhallcrö 
tâyinler yapılıyor. Nereye tâyini yapılmışsa tâ
yin keyfiyeti kendisine bildiriliyor. Bu arada 
ilgili Bakanlığa da tâyinler yapılması için direk
tif vermişizdir. Tebligatı alan arkadaş ilgili Ba
kanlığa gidecek, «Şöyle bir tebligat aldım,,harcı
rahımı verin» diyecektir. Muamelesini biz yapa
cak değiliz. Biz plânlarımızı direktif şeklinde Ba
kanlıklara intikal ettirmişizdir. 

BAŞKAN —Efendim; şu anda iki teklif var; 
birisi 1 Ocak 1961, diğeri de 1 Mayıs 1961 olması. 
Evvelâ 1 Ocak 1961 teklifini reylerinize arz ede
ceğim. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. İkinci 
madde de birlikte kabul edilmiş oluyor. 

O'KAN SEZAÎ — Bir* hak iddia etmesin diye 
biz tâyini yapmışızdır. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum: 
(Madde 3 okundu.) 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Zapta geçmek 

üzere cetvelini de okuyalım. 
1 500 liralık kadrodan 100 aded, 1 2(50 İlk 

kadrodan 200, 1 100 lük kadrodan 200, 950 lik 
kadrodan 100, toplamı 600 dür. 

Bu kadrolar emekli subayların öğretmenliğe 
tâyinleri için lüzumuna göre Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı orta dereceli bütün okullar için 
kullanılır. 

Ekli cetvelde gösterilen kadrolar 1 Ocak 1961 
tarihinden sonra diğer öğretmenlere tahsis edi
lebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Söz 
istiyen olmadığına göre maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
(Madde 4 okundu.) 

KÜÇÜK SAMİ — Söz istiyorum. Efendim, 
439 numaralı Kanuna göre, bir kimsenin öğret
men olabilmesi için evvelâ bir sene staj yapma
sı gerekmektedir. Bu müddetin hitamında vazi
fe alabilirler. İkincisi, yaş meselesi vardır. Bir 
kimsenin öğretmen olabilmesi için 45 yaşını bi
tirmemiş olması lâzımdır. Bu yüzden istisnai 
bir hüküm konulmalı, bu kanunda zikredilmeli
dir. Bunları doğrudan doğruya öğretmen tâyin 
edersek Maarif Vekâleti belki mahzurlu bulur. 
Onun için Maarifle ilgili bir arkadaşı çağırttım, 
daha teferruatlı bilgi verecektir. Bu kanun es
ki bir kanundur, belki bunları tadil eden kanun
lar çıkmış olabilir. 
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KARAVELÎOÖLU KÂMÎL — Arkadaşlar 

tetkik buyururlarsa Sosyal işler Komisyonunun 
değiştirgesinde birinci maddenin sonunda (bun
lar hakkında 439 numaralı Kanunun beşinci mad
desi uygulanmaz) deniyor. Bu beşinci madde 
öğretmen'leri staja tâbi tutan bir maddedir. Bu
nu buraya eklemekle bunları stajiyerlik müdde
tinden muaf tutmak istiyoruz. Şimdi ben zaten 
teknisyen gelsin derken bu mevzudaki ihtilafı 
halledelim diye teklif etmiştim. Şimdi kâfi geli
yorsa bu fıkrayı aynen koyalım. 

BAŞKAN — Vakitten tasarruf etmek kân. 
bunları kabul edip geçelim dedik. Geldikten son
ra tekrar konuşacağız. 

KUYTAK FİKRET — Bu mevzuda dinledi
ğimiz Maarif Vekâleti temsilcisi bize : «Her kim 
olursa olsun biz bundan muaf tutmıyacağız.» 
demiştir. Bu arada stajiyer mevzuuna da temas 
edilmiştir. Stajını normal olarak üç, beş ay son
ra tamamlıyacaktır. Kanunda iki seneye kadar 
tasdik edilir diye ayrıca bir fıkra koymaya lü
zum yoktur. 

lO'KAN SEZAİ — Bundan sonraki kanunlar 
geri bırakılmasın; konuşulacaksa konuşulsun. Ye
ter ki; sabaha kadar konuşalım ve çıkaralım. Bu 
mevzu çok görüşüldü. Öğretmenliğe verilen kişi 
Maarif ailesinden olsa dahi bir staja tâbi tutulur 
dendi. Bunun için konuşmaya lüzum yoktur. 
Biz bu mevzuu da konuşacak olursak, kabul ede
cekse bile kabul etmiyecek, vazgeçecektir. Teknik 
elemana sormaya lüzum yoktur. Ben bunu ilgi
lilerle konuştum. Arkadaşları ürkütmiyelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Burada yaş. meselesi halle
dilmelidir. 

ER AHMET — Efendim, birinci madde var. 
«439 ncu maddenin 5 ve 1702 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinde gösterilen şartlar aranmaksızın» 
denildiğine göre, bu yaş meselesi de hallediliyor. 

AKKOYÜNLÜ FAZIL — Bu özel bir kanun
dur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Et miy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

.1960 O : 1 
'Elimde Akkoyunlu'nun bir takriri var ki, de

min Osman KöksaPm Atatürk'ün ölüm yıldönü
mü münasebetiyle sunduğu takrire karşılık veril
miş bulunuyor ve aykırılık iddia ettiği kanunlar 
hangileridir diye soru sorarak bu hususta müza
kere açılmasını istiyor. 

AKKOYUNLU FAZIL — Hayır efendim, 
ben böyle bir kanun yoktur diyorum. Biliyorsa 
arkadaşımız gelsin burada söylesin. Bilmiyorsa 
böyle cahilce tekliflerle buraya gelmesin. 

BAŞKAN — Bu mevzuda müzakere açılma
sını istiy enler... 

AKKO YÜNLÜ FAZIL — Osman Bey çıksın 
buraya var desin, ben intihar edeceğim. Bir daha 
Iböyle teklif buraya getirmesin, cahilce bir iş olu
yor bu. 

KÜÇÜK SAMİ — Teamül var. 

BAŞKAN — Görüşmeyi kabul edenler... Ka
bul edilmemiştir. 

KOKSAL OSMAN — Cahil sözünü aynen 
kendisine iade ederim. 

BAŞKAN — Efendim; gündeme geçiyoruz. 
130 sayılı tasarının görüşülmesine geçmeden ev
vel Yıldız arkadaşımıza söz veriyorum. 

YILDIZ AHMET ~ Bundan sonraki çalışa
cağımız kanunlar teferruatlı olacağından bunla
rı açıklamak ilerde muhatap olacağımız sualler 
bakımından yerinde olacaktır. Evvelâ bu kanun
ları müzakere ederken maddelerini iyice hazme
derek geçersek her halde daha iyi olur kanaatin
deyim. Gündemdeki kanun ispat hakkına taallûk 
etmektedir. Bunun için üç görüş vardır : Bun
lardan birisi ispatın kayıtsız şartsız tanınması
dır. Bu mahzurlu bir sistemdir. Her şey bu
nun içine girer; şahsın hususi hayatına dahi 
müdahale edilebilir. O hususta yayın yapılabi
lir. Bunun için mahzurlu görülen tarafları çok
tur. 

İkinci görüş; ispat hakkını tamamiyle inkâr 
eder, ispat hakkı tanımaz. 

'Üçüncü görüş; âmmenin menfaati varsa is
pat hakkını tanıyan görüştür ki; bizim hazır
ladığımız kanunda bu görüş hâkimdir. O halde 
ispat hakkı tanınır. Bizim teklifimizin esası 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinde var
dır. Yalnız, düşük iktidardan önceki zamanda 
1949 da Halil Ozyörük'ün Yargıtay Başkanlığı 
zamanında bir tevhidi içtihat kararı alındı, 
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Sebep şu : Memurlar için mahkeme var, Ve

killer için Yüce Divan var. O halde bunlar hak
kında yapılacak ispat bu mahkemelerde yapıl
malıdır. Bu mahkemelerde yapılacak ispat hak
kı tevhidi içtihat kararı ile kaldırılmıştır. Hal
buki bu hukuki bir haktır. 

İspat hakkı tanınırsa memur mahkemeye git
miyor, isnadı yapan mahkemeye veriyor. İspa
tını talebeden memur mahkemeye gitmiyaceğine 
göre ispat normal mahkemelerde görülecektir, 
hiçbir mahzur mütalâa edilmemiştir. Şimdi bu 
kanunda, esaslarını arz ettiğim ispat hakkının 
icrai bir vazifeye, memuriyete taallûk etmesi 
şartı kabul edilmiştir, kanunda. Ama bir iki önem
li nokta var burada. Evvelâ ispat edemezse ona 
ceza verilmesi hususu kanunda kabul edilmiş. 

İkinci husus, ispat edemiyen ve yine de isnat
lara devam eden gazetenin sahipleri aleyhinde de 
mânevi tazminat kabilinden oir ceza konmuştur. 
Gazete sahipleri böyle bir şeyi teşvik etmesinler 
diye. 

Çok önemli bir noktayı bilhassa kanuna koy
duk, o da şudur : İspatın muayyen bâzı zaman
larda tanınmaması. Şöyle ki; takdir edersiniz 
seçimden muayyen bir müddet evvel her hangi 
bir partiyi onun birkaç liderinin şahsında bü
tün bir partiyi çürütmek mümkündür. Eğer is
pat hakkı tanınırsa seçimden on gün evvel par
tisinin beş on lideri itham edilir, muhakeme 
oluncaya kadar kurtulurum ümidi ile liderlerin 
şahsında partiler çürütülür. Bunun için mah
zurlu tarafları vardır. Esasen Demokrat Parti
de yapılan münakaşalar da bu hususa inhisar 
ettirilmiştir. Onun için bir müddet konulmuş 
sürüncemede kalmasın denilmiştir. İspat ede
cek. zata delilleri toplasın diye bir' on günlük 
müddet tanınmıştır. Beş günde ispat eden kim
seye tanınmıştır, mukabil delilleri ibraz edebil
sin diye. Yedi gün de mahkeme tetkikat yapsın, 
kararını ona göre versin diye ki; ceman 22 gün
lük bir müddet tanınmıştır. Seçimden evvel hak
kında yapılan isnatları o lider çürütürse kurtu
labilir, diye bu hükümlere dayanılarak kanun 
hazırlanmıştır. 

Ana kısmı arz ettiğim şekildedir. Bir ay ev
vel ispat hakkı tanınıyor. Müddetler konmuştur. 
Deliller hazır olunca ispatını yapacaktır. Aksi 
halde böyle bühtan yapması mümkündür. Ceza 
buna göre ispat edemiyen için şiddetlenmektedir. 
Bu derpiş edilmiştir. Hükümet tasarısında, müf-
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teriye, isnat ettiği suçun iki misli düşünülmüş
tür. 480 nci maddedeki 6 ayın bir seneye, bin 
lira. para cezası iki bin liraya çıkarılması düşü
nüldü. İtham dolayısiyle 480 nci maddenin ru
hunda isnat edenin bühtan yapabileceği fikri hâ
kimdir. Genel olarak arz edeceğim bundan iba
rettir. Maddelere geçilirse, daha fazla izahat 
veririm. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
de söz istiyeıı var mı? 

Buyurun, Akkoyunlu. 
AKKOYUNLU FAZIL — Arkadaşlar, bura

da aldığımız bir karar gereğince, Devlet Başka
nımız Cemal Gürsel'in de belirttiği gibi, yakın
da bir meclis kurulacak. Istişari meclis mi, ku
rucu meclis mi, her ne ise. 

Ben diyorum ki, şimdi biz Komite olarak top-
bmdık. Şu matbuata ait şeylerin bir kısmı lâzım. 
Lüzumsuz ve külfetli olan kısımları da malûm. 
Okları üzerinize sıçratmıyalım, bu ve diğer mat
buata ait kanunları istişari Meclisten geçirelim. 
O Mecliste partiler de bulunacaklardır, onlar 
fikirlerini orada söylerler, biz de ondan sonra 
kararımızı veririz. 

Teklifim şudur : Bu kanunları şimdilik bı
rakalım. 10 - 15 gün sonra bu teşriî organın ne
ticesi de belli olacaktır, oradan geçsin. Ben bir 
kaç münazarada bulundum, oradan edindiğim 
intibalarla arz ediyorum ve göreceksiniz ki, ora
da da partiler birbirine gireceklerdir. O müna
zaralarda dediler ki, efendim, bu millete mal ol
du, Anayasaya göre iki Meclis olacak, Anayasa 
Mahkemesi de olacak ama şimdilik bu Meclise 
lüzum yok, bünyeye de uygun değildir... Kabul 
edilmiş şeyin aksini konuşuyorlar, bizini çıka
racağımız kanunlardan hâsıl olacak yıldırımla
rı bizim üzerimize yıkmak istiyorlar. Binaen
aleyh bunların orada müzakere edilmesi daha 
muvafık olur kanaatindeyim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Üzerinde konuş
tuğumuz kanun İspat hakkı Kanunudur. Bunun 
partilerle hiçbir münasebeti yoktur. Ahmet Yıl
dız arkadaşımızı mükemmel bir kanun tasarısiy-
le huzurunuza geldiğinden dolayı tebrik ederim. 
Bu arada kendisinden de bizi tatmin ve tenvir 
edici mütalâalar dermeyan etmesini bilhassa is
tirham edeceğim. 

ERKANLI ORHAN - ^ Efendim ; Kurucu 
Meclis kurmak yolımdayız. Bu madde muhte, 
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lif müeseselerin temsilcilerinden mürekkep ola
cak ve bizden daha yetkili olacaktır. Bu kanu
nun birçok faydaları üzerinde toplamış olması
na rağmen büyük reaksiyonları üzerimize çeke
bilecek mahsurları da ihtiva etmektedir. Birçok 
basın mensubu memnun olacak, ama birçok pat
ron darılacak, birçok işçi sevinecek. Esasen üni
versite ameliyesinde halk efkârı nazarında sar
sılmış olan itibarımızı bilhasa son ameliye ile bu 
kanunun kabulü ile, basın da düşürmek için uğ
raşacaktır. 

Bü bakımdan basın ile ilgili kanunların te
hir edilmesini ben de arz ve teklif ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Basın kanunlarını ge
ri bırakalım. Yalnız ispat hakkının tanınması 
hakkındaki tasarı hakkında Erkanlı arkadaşı
mızın sözlerine iştirak etmiyorum. Ben bilhassa 
ferahlatacağına inanıyorum. Bunun için müza
keresinin yapılmasını istiyorum. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşların mütalâa-
,arma sadık kalırsak o halde hiç iş yapmıyalım. 
Çok önemli kanunlar çıkardık, bundan sonra da 
çıkaracağız. Sizi temin ederim ki, bu kanun tasa
rısı için eski tekâmülü takibettik. Böyle bir ka
nunun çıkarılmasına kaani bulunduğumuz için 
kanun tasarısını huzurunuza getirdik. Sizler de 
benim kadar bunun mahiyetini anlamış bulunu
yorsunuz. Acaba sonra başka türlü mü olur di
ye tehir etmekte bir faide görmüyorum. 

Gürsoytrak'm sualine cevap yeriyorum, is
pat hakkının kayıtsız şartsız tanınmasının mah
surlarını arz edeyim; bu takdirde Hükümet, me
mur, her türlü resmî görevlilerin işi çok güçleşe
cektir. Evvelâ şahısların hususi hayatlarına da
ir bir bühtan yapılabilir. Hattâ bühtan olmasa 
bile hususi hayat âmmeyi alâkadar etmez. Bu 
takdirde böyle bir şeyin basma intikal etmesin
den faide mülâhaza edilmez. Icrai vazifenin âm
meyi ilgilendirdiği hususlarda ispat hakkı olsun 
deniyor. Esasen bunun taraflıları pek yoktur. 
Demirperde memlektleri ispat hakkı yasağını 
diğer memleketler ise ispat hakkı mecburiyetini 
müdafaa eder. Türk Ceza Kanunundaki görüşü 
müdafaa ediyorlar. Biz onda bir iki değişiklik 
yaptık. Beklemenin faydası yoktur. 

ER AHMET — Efendim; ispat hakkı mev
zuundaki görüşümü arz edeyim • bir insanın res
mî ve hususi olmak ü|jere iki hayatı vardır. Bu
radaki tahdit edici ispat hakkını ben hoş karşı-

.1960 0 : 1 
lamıyorum. Herşeyde olduğu gibi bunda da gö
rüşlerimizi cemiyetin önüne sermeliyiz. Memle
ketimizde her hareketimiz ve bütün faaliyetleri-
miz halkın önünde görülmelidir. Bunun için is-
pa' hakkının katiyetle verilmesini teklif ediyo
rum. • 

AKKOYUNLU FAZIL — Benim teklifim 
usul hakkındadır. Arkadaşım kanunun tümü 
hakkında konuşuyor, önce bunun halledilmesi 
lâzımdır. Kanun teklifi kabul edilmezse hay 
hay. 

SOLMAZER ÎRFAN — Sizin teklifiniz usu
le uygun değil. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, bendeniz 
kanun üzerinde birşey söylemiyorum. Tehirinin 
konuşulmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konu
şuyoruz, efendim. * 

ERKANLI ORHAN — Fazıl Beyin teklifi 
usule mütedairdir. Çok hayati bir mevzudur. Mü
saade edin, lütfedin biraz daha konuşalım. Usu
lü halledelim. Ondan sonra esas üzerinde dura
lım. Şunu açıkça ifade edeyim ki, ben bu kanun 
tasarılarının getirilmemesi mevzuunda Muhte
rem Ahmet Yıldız'ı en çok tenkit etmiş bir kim
seyim. Şu tenkitlerim için de kendisinden özür 
dilerim. 

YILDIZ AHMET — Estağfurullah, gayet ta
biî. 

ERKANLI ORHAN — O zaman ne düşün
dük? Mesele şu : O zaman bizim için Kurucu 
Meclis diye 'bir şey yoktu. Komite olarak ida
reye devam ediyorduk ve 'bâzı zecrî tedbirler 
alıyorduk, itiraf ediyorum ki, basının tutu
mu 'beni korkutmuştur ve korkutmaktadır, ida
remizde bizi destekliyecek veya desteklemiye-
cek yegâne kuvvet 'basındır. Bu kadar kuv
vetli ve tehlikeli bir konuda oynamamız, zaten 
yıpranmış olan durumumuzu büsbütün yıpra
tabilir. Mademki Kurucu Meclis 'kuracağız, ve 
bu Meclisin en mühim işleri de bunlardır, bu 
işi o Meclise talik edelim. Demin Ahmet Bey 
buyurdular, ispat hakkının tahdidi veya tah
dit edilmemesi mevzuları çok ince mevzular
dır. Bu kanunun tepkisi diğer kanunların 
tepkisinden fersah fersah ağır olacaktır. Gün
kü bu basını ilgilendiren hir kanundur. 

Şunu da açıkça söyliyeyim ki, Ahmet Er 
arkadaşımız bize şöyle hir fikir getirdi; «Bi? 
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vaitte bulunduk. Va'dimizin icabını yerine 
getiriyoruz» demeye getirdi. Biz hiç/bir kimseye j 
vaitte bulunmadık. Basınla ilgili kanunlar gö- j 
rüşülürken sizin de fikrinizi alırız dedik. Biz 
bu kanunu çıkarmakla patronları imha yo
luna gitmiş değiliz. Binaenaleyh bu kadar teh
likeli bir işi en ufak teferruatını dahi olsa, 
Kurucu Meclise bırakalım. Çünkü bu kanun
lar Komiteyi yıpratır. 

BAŞKAN — Efendim; iki teklifle karşı 
karşıya 'bulunuyoruz. Birisi ispat «hakkını ko-
unsalım, diğeri de ispat hakkını geri bıraka- S 
lım teklifi. | 

CrÜRSOYTRAK SUPHİ — Önümüzde bir J 
ispat hakkı Kanunu vardır. Bu kanunun parti- I 
İcrle alâka derecesini şafbsan göremedim. Bu 
Basın Kanunu senelerden 'beri beklenen 'bir ka
nundur. Bunun konuşma zamanı gelmiştir. 
Şimdi bıı işi,halledelim. 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar; 
TUNÇKANAT HAYDAR — Ben arkadaş

larımın 'bir fikrine iştirak etmiyeceğim. Üni-
• versite hakkındaki ıslahatımıza temas ettiler. 

Bu .yaptığımız ıslahatın menfi reaksiyonla kar
şılanması (bizim aleyhimizde olmamıştır. Bu, 

I soruşturma yaptığımız memlbaların tam isa-
I betle malûmat vermeyişlerinden, yanlış 'bilgi I 
I verişlerinden mütevellittir. Bizim ka'bul ettiği

miz Üniversite Kanununun ruhu gölgede kal-
I mıştır, ama takdir edilmiştir. Yapılması lâ-
I zımdı, yapıldı. Tasfiye meselesindeki hata da 

anlaşıldı. Artık bu bir prestij meselesi yapıla-
I maz. 
I Gelelim kanunların çıkarılması mevzuuna, 
I Arkadaşlar, eğer biz Ibasın şöyle diyecek, feöy-
I le diyecek dersek çalışamayız. Böyle bir ka-
I nunun memleket menfaatleri için lâzımoldu-

ğunu iyice inceledikten stonra kanaat getir
diysek, müzakeresinden, konuşulmasından hiç 
endişe etmiyelim. Eğer inceleme yarım yama
lak olmuşsa, bir kısım fıkraların yeniden ele 
alınması lâzımgelecekse, o zaman tekrar tet- I 
kik edilsin. Buna taraftarım. Kanun iyi ha- I 

I zırlanarak geldiğine göre, görüşelim. I 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Arkadaşlar, ben 
şuna kaaniim ki, üniversitede tasfiye edilen I 
147 üyenin şahıs be şahıs tasfiye edilmesi üni- I 
versite muhutini üzmeraiştir. Onları üzen ve I 
bizim hareketimizi tenkide sevk eden usul ba- I 

, 1960 0 : 1 
kımındandır. Binaenaleyh Haydar Beyle aynı 
fikirde değilim. Onlar usulü tenkid ediyorlar. 
Ne yapalım, yaptık, sonuna kadar yürüyece
ğiz. Burada dün de belirttiğim gibi, şu mahke
meler devam ederken ve ıbasm bizi destekler
ken 'bunları ürkütmeye acaba bir mecburiyet 
var mil Bunların malh'kemeler neticelendikten 
sonra getirilmesinde ne mahzur var? Filhaki
ka Ahmet ÛBeyin dün 'bana söyledikleri gibi, 
görünüşte büyük bir şey yok. Fakat bu demek 
değildir ki, diğer kanunların müzakeresini bı
rakalım. Kuvvet olarak kabul edilen bu mües
seseye ait kanunun müzakeresinin hiç olmazsa 
maJhkemeler sonuna kadar geri bırakılmasını 
arz ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Öyle tahmin 
ediyorum ki; bâzı endişeler Basın Kanunu 
mevzuundaki hazırlıkların bilinmemesinden ile
ri geliyor. Sözcü arkadaş; biraz sonra geniş 
izahatiyle sizleri tatmin edecektir. Arkadaşla
rımız bundan sonra endişelerinin yeisiz oldu
ğunu göreceklerdir. Bu hayırlı bir teşebbüs
tür. Üniversite muhitinde uyanan yanlış tepki, 
emin »olun, bu kanunları çıkardığım uz «aman da 
olacaktır, hem de Basın da olacaktır aıma bu, za
ruridir. Her ne olursa otsun, ispalt hakkı mürts-
vsesesi kanunu çıkarılmalıdır. 

Maalesef son «aımanlarda bâzı şahıslara teca
vüzler olmuş, ispalt hakkı nıüesse&elsi olmadığı için 
o yazılar yüzünden Ibâızı kimiseler zan altında kal
mışlardır. Bu kanunu bu gece çıkarmalıyız. Hu
zursuzluk nihayete erecektir. Böyle bir hakkın 
verilmesini 'esasen basın da beklemektedir. Arka
daşlarımızın temas ettikleri endişeler çok hayırlı 
Ibir şekilde izale edilecek ve Yüksek Heyetinizin 
itibarı hır ka)t daftıa arta.caktır. Bu itibarla bu is
pat hakkı tasarısının Yüksek Heyetiniz tarafın
dan gündeme alınmasını arz ve teklif (»derim. 

iKAPLAN KADRİ — İspat hakkının müza
kereye alınması fikri bende hâldim idi, mevzua ilk 
başlarken. Ama baktık ki, kısmi, tamami deyince 
işler karıştı. İspat hakkı cılksın mı camı gönülden 
çıksın. Bir metinle mi, onu bilmem. Bunun da ay
dı nlanımaisı lâzımı gibi geliyor bana. Onun için ar
kadaşların -tehir fikrine iştirak ediyorum. 

I Ö Z D A Ğ MUZAFFER — Yüksek Heyetten 
mâruzâtımın bir kısmının •gizli olarak görüşülme
sini istiyorum. (Lüzum yok sesleri) O halde mü
saade ediniz, aleyhinde konuşacağım, 
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ESİN NUMAN — Söz istiyorum. 
ÖZd)AĞ MUZAFFER — Tekliflimi .geri alı

yorum. 
Sizi (temin ederim İki; 'beş aydan beri devam 

öden «jok şerefli vazifenizi en ağır yükünü dün 
omuzlarımda hissettim. Dün akşamki müzakere
den ve burayı terk ettikten sonra çok mustarip
tim. Çünkü, dün Yüksek Heyetinizde son derece 
teknik bir kanunun müzakeresi devam etmekte 
idi. Biz teknisyen değiliz ama, memleket idaresin
de (basiretli ve başarılı (bir ekip olduğumuzu ispat 
etmiş bulunuyoruz. Her saihada ihtisas esastır. Bu 
sahada da ibizler bâzı hatalar yaplmış olabiliriz. 
Dünkü toplantımızda konuşan Adliye Vekilinin 
durumunu hiç .beğenmedim. Önümüzde hayati bir 
konu (varıdır; ıbu da Kurucu Meclis konusudur. Bu 
kurulacak mecliste Devlet idaresinde çok yetkili 
çok başarılı olarak kabul ettiğimiz adamlar, bu 
teknik mevzularda çok kötü duruma düşecekler
dir. Bu fonksiyon demagogların önünde son dere
ce fena hallere düşecektir. 

Diğer taraftan Kumcu Meclis bir Anayasa 
•değişikliğini icaibettİTmektedir. Millî Birlik Ko
mitesi yetkilerini haıııgi meclise devredabileceJktir? 
Bunu Anayasa belirtmiştir. Gene bir Anayasa 
tedvini meselesi ortaya çıkacaktır. Bunun hangi 
nisapla olması lâzımdır, bu malumdur. Kurucu 
•Meclisin kurulması bir (hayaldir, şimdilik. Çünkü 
bu nisabın teşekkülüne bağlıdır. ( «O senin fik
rin» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, ben kendi fikrimi 
söylüyorum. Sayın Albayım T.unçkanat'a çok te
şekkür ederim. 

Arkadaşlar, biz memleiket için yüksek hizmet
ler yaptıik, daih-a da yapaeağuz. Vaz mı geçeceğiz 
düşündüklerimizi yapmaktan?. Elibette vazgeç-
miyeceğlz. «Hizmet eden ışık verir, yanan erir 
mum gibi.» Aziz arkadaşlar, Birinci İhtilâl Me.c-

' lisinde, Kuvayi Milliye esnasında Atatürk'e ba
ğırdılar, «ıkaatil kaaltil!.» diye. Halik arasında son 
derece feci durumlara düştüğü oldu, yaptığı hiz
metler diolayüsiyle. Her hizmet her inkılâp hare
keti bir tepki ile karşılanır. İnkiiâpeılar bir an 
için tel'in dahi edildbilir. Bizim üniversitedeki 
hizmetimiz için de böyle olmuştur. Yarın basın da 
bir tepki gösterecektir. Fakat Türkiye'deki her 
müspet hareketi Baıbıali çıkmazı boğmaktadır. İn-
kilâjbımızm muvaffak .olmasını istiyorsak Babıali'
yi düzeltmemiz ve basınla ilgili kanunları getir
memiz lâzımdır. Ama bu ne zaman ve nasıl ola

caktır? Ben Erkanlıya takılıyorum. Harekettin 
zamanı iyi tâyin edilmelidir. Yalnız Ahmet Yıl
dız'm getirdiği kanunları millî basın, ahlaki ba
sın, Türk milletinin malı olan ıbir basın yaratını-
yacaktır. Onu temin eden kanunlar değil bu. Bu 
kanunlar bizden evvelki iktidarların vâd ettiği ka-. 
nunlardır. Bu da iyi bir kanundur. İspat hakkı 
Kanunu çıkarmamızdaki cesaretimizi ifade eder. 
Hususi .hayatımızda kimseden kork'madığumm 
ifade eder. İyi bir kanundur. Erlkanlı'ya katılmı
yorum. Bu kanunu hemen müzalkereye alıp çıka
ralım. 

KAPLAN KADRİ — Öyle bir hava yaratılı
yor ki; basından sanki korkuyoruz. Bence böyle 
bir şey varit değildir. Eisas maksadımız basının 
hür ve serbest çalışmasıdır. Başında ve sonunda 
ısöyliyecöklerim bundan ibarettir. 

ESİN NÜM AN — Arkadaşlarım; benim söy
lediklerimi ifade ettiler. Vazgeçiyorum. 

KOKSAL OSMAN — Benim söyliyecekleri'mi 
Muzaffer Özdağ söyledi. Bende geri bıra'kılnıa-
v. i ası ti a t ara f t arı m. 

ERKANLI. ORHAN — Ben de bu teklife iş
tirak ederim. 

SOLMAZER İRFAN — Ben de Tunçkanat 
Albay "ima teşekkürle sözlerime başlıya cağı m. 
Kim ne derse desin, iş memlekete hayırlı ola
caksa, yapalım. Türkiye için hayırlı olacak şey
leri yaparken, söylenecekler bize vız gelir. Bu 
bakımdan, ispat hakkının hayati ehemmiyeti 
haiz bir kanun olduğunu ben şahsan kabul et
mekteyim. İsteyen istediğini söylesin. Yalnız 
biz sözcüden bir iki hususu öğrenmek istiyo
rum. O da şudur. 

1. — Bu kanun tasarısı hazırlanırken bunun-
le en fazla ilgili bulunan hangi basın temsilcile
riyle, kimlerle müzakere edilmiştir? Bu kanun 
kimler*) hazır!atılmıştır. 

2. — Hangi endişe ve sebeplerledir parti
lere seçimlere takaddüm eden günlere ait bir 
kaydın bu şekilde oraya vaz'edilmesi? Bunla
rın cevabını rica ediyorum. Partiler memlekete 
hizmet müesseseleridir. Temiz müesseselerdir,. 
bunlara sürülecek kara yoktur. Varsa işte İs
met Paşa meydanda on senedir o kadar uğraş-
tılar, bir şey bulaştıranı adıl ar. Demek ki te
miz i usandı i'. Şu halde bu kayıt hangi endişe
lerle buraya kondu. Buna tesir eden faktörler, 
şahıslar kimlerdir? Ondan sonra Ahmet Er'in 
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dediği gibi, basına isbat hakkı tanınsın. Erkan -
lı 'da bunlara iltihak ettiğine göre bu kanunun 
süratle müzakeresi faideli olur kanaatındayım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ: — Efendim; bir ar
kadaşın sorduğu soruları sözcü arkadaşımız ce
vaplandırsın, ondan sonra ikinci arkadaşım so
rusuna cevap versin; çünkü bu arada arkadaş
ların sorularının birçoğu cevapsız kalıyor. 

YILDIZ AHMET — İrfan Beyin sorusuna 
cevap vereceğim : Arkadaşım; dediler ki ; «Bu 
tasarıyı hazırlarken kimlerle konuştun?» Bu ka
nun esas itibariyle Ba'kanlar Kurulu tarafından 
hazırlanmıştır. Bu tasarıyı komisyona verdik, 
komisyon Bakanlar Kuruluna arz etti; oradan 
da bize geldi. Bu kanun hazırlanırken şu zevat
la görüştüm, Bülent Eeevi't; Aydemir Balkan, 
Müşerref Hefcimoğlu, Sadun Tanju, Nilüfer Yal
çın ve bir de Nihat Erim. 

Bugünkü Dünya Gazetesinde Hayri Alpar'm 
ispat hakkı mevzuundaki yazısını okudum. Is-
pat hakkından bahsediyor, bir maddesinde di
yor k i ; (ispat Ihakkı 481 nci maddeye göre 
olursa ispat hakkı değildir.) Onun değişikliği 
bende mevcuttur. Dâva açılırsa ona ispat hakkı 
tanımıyor. (481 nci maddenin ikinci foendi) Biz 
ayrıca fıkra koymadık, ikinci koyduğumuz 
hak, dâva açılması şartını esas alımak suretiyle
dir. Büyük mikyasta bunu takyidetmedik. 

Şimdi ispat hakkına ne diye tahditler koyduk, 
bunun üzerinde duracağım. Konuştuğumuz 
kimseler, bilhassa bunun üzerinde durdular, ne
den? Çürikü, seçimden bir müddet önce ispat 
hakkı tanınmazsa bâzı kasıtlar önlenmiş olur. 
Bu her hangi bir parti filân düşünülerek yapıl
madı. Her hangi bir iktidar için, bir parti için, 
ispat edilmeye imkân olmıyan kısa bir zaman 
içinde, oy verme zamanından evvel bühtan ya-
pılaibilir. İspat edeceğim • der, bühtan yapar. 
ispat etme zamanında iktidar değişir, nasıl olsa 
yeni gelen iktidar beni. affeder, düşüncesi ile 
korkusu olmaz. Esasen böyle bir anda bir ga
zete bile 40 - 50 bin lira cezayı 1 - 2 ay hapsi 
igöze alarak bühtan yaparak karşı grupu çürü
tebilir. Onun için böyle kriti'k bir anda ispat 
hakkı olmasın ve gazeteciler de ucuz atlatabi
lecekleri bir bühtan yoluna sapmasın, dedik. 
Bu müddeti 7 gün olarak tesbit etmişler. Dü
şündük, 7 gün bir şey temin etmiyor. Esasen 
malhkemeye delilleri ibraz etmek asgari 10 gün 
alır, ve bühtan yapan malhkemeye delilleri ver-
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meden seçim biter. İspat hakkı için yapılan iti
razların önemlilerinden biri de budur. Bir mi
sal vereyim : 

Kasım Gülek fotomontaj yaptı, 1954 te zan
nederim. Resmi bastırdı, Adana'da dağıttırdı, 
seçimin arkasında tesir bıraktı. 

SOLMAZER İRFAN — Resmi ara seçimle
rinde Bilecik'te bastırdı. 

YILDIZ AHMET — Burada yapma müddeti 
meselesi önemli, yaparsak belki ispat edene ka
dar zaman vardır, o halde kendisine güveni
yorsa yapar. 

Bir sual de Ahmet Bey sordu, İrfan Söl'maz-
er de üzerinde durdu. Burası iki unsuru ihtiva 
ediyor : Birisi memurlar hakkında hususi ha
yatlarına karışarak istediği şekilde yazı yazma
yı teşvik, diğeri memurun âmme hizmeti tara
fına taallûk eden kısım. Hususi hayatı hakkın
da yazı yazmayı ayrı görüyorum. Bu esas itiba
riyle İngiltere basınında kalbul edilen sisteme 
uygundur. 

BAŞKAN — Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, arka

daşlar çok haklı olarak zamanla bir koordine-
den bahsettiler, ben de iştirak ederim. Yalnız 
dâva istanbul Basın Temsilcilerinin fikri ise 
(bunları celbetmekle önümüzdeki günlerde bun
ların mütalâasını alarak bu kanunları çıkarmak 
mümkün olur. Tesis edilecek Kurucu Meclis 
Anayasa ve Seçim Kanununu inceliyecekse bu 
kanunla alâkası olmaması lâzıımigelir. Hepsini 
yapacaksa diğer teşriî organla ilgili işleri yap
ması lâzımdır. Bu Meclisin fonksiyonu başka 
olacaktır. Bu Meclis 2 - 8 ayda ancak kurula
bilir. Bu müddet esnasında basınla ilgili kanun
ları geriye itmeden çıkarmak, efkârı umumiye 
için, bundan sonraki faaliyetlerimiz için fay
dalı olacaktır. Arzım bundan ibarettir. 

ERSÜ VEHBÎ — İrfan Beyin temas ettiği 
noktayı aynen kabul ediyorum. Yalnız buraya 
konan tahditlerin faydalarına da inanıyorum. 
Esasen bir ispat yapmak istiyen kimse bunu 
fiilî sahaya intikal ettirmeden evvel delillerini 
ve suç unsurlarını toplamıştır. Eğer vesikaya 
bağlamadan isnatta bulunmuşsa 10 gün değil, 
100 gün uğraşsa delil bulamıyacaktır. Bunun 
seçimler zamanındaki durumunu düşünmedim. 
Ama tahditlerin faydalı olacağına kaaniim. 

Kanunun çıkıp çıkmaması mevzuunda, Ah
met Beyden bir soru soracağım ve bunun ceva-
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ibına göre reyimi kullanacağım : Bu tadille ga
zetelerin 3 gün, 5 gün kapatılması gibi bir yol 
tutulmuyor, zannederim. Gayet pasif bir ka
nundur. Bu bakımdan Ibunu ben, yeni ve şü
mullü olarak çıkacak Basın Kanunu ile alâkalı 
görüyorum. Böyle ise bu kanunla birlikte mü
talâa edilmesi hususunda ne düşünüyorlar? Bu
nun izalhmdan sonra bu kanunun şimdi çıkıp 
çıkmaması hususunda reyimi kullanacağım. 

YILDIZ AHMET — Arkadaşımızın buyur
dukları 5680 sayılı Kanuna dâhildir Okuduk
ları zaman bunu görürler. Kapatma meselesi ka
nımda yoktur. Türk Ceza Kanununda bâzı suç
lar yazılıdır, kapatmayı bu kanun derpiş et
memekte. Buradaki daha ziyade ispat hakkı ve
silesi ile. gayenin tahakkuk etmesidir Basının 
heyeti umumiyesini alâkadar eden kanunlar 
gündemin ikinci maddesindedir. Bunlar mutla
ka alkışlanacaktır, 1950 deki kanunu getirin 

•diye herkes bağırırken, ondan daha iyisini al
kışlamamak için niyetin kötü olması lâzımdır. 

Burada bir bühtan rtfeselesi vardır. Mesele; 
bu bühtan yapılmasın. Hükümleri tahfif edebi
liriz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Evvelâ usul hakkındaki teklifleri okuyaca
ğım. 

SOLMAZER İRFAN — Usul hakkında söy-
liyeceğim. 

BAŞKAN — Basın hakkındaki kanunların 
hiçbirisi görüşülmesin, tehir edilsin denmekte
dir, Akkoyunlu arkadaşımızın bu mealde tekli
fi vardır. (Teklif sahibi yok sesleri) Evet tek
lif sahibi olmadığı için reyinize arz etmiyorum. 

Arz edeyim. Bu basınla ilgili kanunlardan 
İspat hakkı hakkındaki Kanun hariç diğerleri
nin tehir edilmesini oylarınıza arz edeceğim. 
İspat hakkı hakkındaki Kanunun şimdi görüşül
mesini, diğerlerinin tehir edilmesini kabul eden
ler.... 

O'KAN SEZAİ —• Ne zamana tehir ediyo
ruz? 

BAŞKAN — Kurucu Meclis teşekkül ettik
ten sonraya. 

SOLMAZER ÎRFAN — Müsaade edin usul 
h akkın d a konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOLMAZER ÎRFAN — Biz buradaki son 

konuşmamızdan sonra İstanbul a gittik. Burada 
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kanunun iyiliği bize söylendiği için biz de bun
dan cesaret alarak lâf ettik. Gazete sahipleri 
bize elediler ki, «Ahmet Yıldız Beyin yaptığı 
kanun tekliflerini gördük. Buna kargalar bile 
güler», dediler. «Bu kadar acayip şey görülme
miştir.» dediler. İşte Numan Bey, işte Şefik Bey, 
işte Kaplan Bey... 

Kimlere danıştık, Bülent Eeevit. Aydemir 
Balkan, Sadun Tanju, Nilüfer Yalçın, bunlar 
değil mi? 

Böyle olduğuna göre müsaade buyurun şu 
kanun tasarısını bir de gazete sahipleri, yazar
ları görsünler. Bakalım bunlar ne diyecekler. 

YILDIZ AHMET — Ben yalnız basıncıları 
söylüyorum. İrfan Beyin ifade ettiklerini şu ka
nunlar için söylüyorlar: 1 - Fikir İşçileri Ka
nunu. Bunda tek tarafı tutuyorsunuz, diyorlar. 
2 ncisi, tevzi meselesine hücum ediyorlar. 3 ncü-
sü İlân Kanunu ki, ilân ve reklâmdan menfaat
leri haleldar olanlar hücum ediyorlar. 

Bu kanunu ise hiçbirisi teferruatlı olarak 
bilmez. Basın Kanunu hakkında, 5680 sayılı Ka
nun hakkında söyliyecekleri taraflar yoktur. 
İstenildiği şekilde tasarruf edilebilir. Mamafih 
arzu ederseniz, ben yarın Istanbula gitmek ni
yetindeyim, gider kendileri ile konuşurum, ka
nun metinlerini kendilerine vermeye de lüzum 
yoktur. Kanunun esası hakkında kendileri ile 
konuşur, bilgileri toplar fikir alırım, gelirim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini reyini
ze arz edeceğim, kendileri ile görüştükten son
ra kanunların müzakere edilmesini, diğerlerinin 
geri bırakılmasını teklif ediyorlar. Teklifi ka
bul edenler... 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Basından fi
kir alma demiyelim, aksak oluyor bu hal. 

YILDIZ AHMET — Ahmet Emin Yalman, 
Bediî Faik gibi kimselerle temas ederim. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş
lar, Ahmet Yıldız Bey burada mı? Kargaların 
güldüğünü hiç gördünüz mü ? Konuşmaktan vaz
geçtim. 

ERKANLI ORHAN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Mesele anlaşıldı, efendim. 
ERKANLI ORHAN — Ben söz istiyorum. 

Bana söz verilip verilmemesini oya koyun. 
BAŞKAN — Orhan Erkanlı'nm konuşmasını 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun efendim. 

— 22 — 
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ERKANLI ORHAN — Arkadaşlar, mesele 

kargaların gülmesi veya gülmemesi değildir. 
Tunçkanat arkadaşını burada olsaydı, benim iti
dal taraftarı olduğumu ifade ettikleri için te
şekkür edecektim. Ben samimî olarak arz edi
yorum. Biz yağmur yağarken şemsiyesiz dışarı 
çıkmıyalım. Şemsiyeyi elimize alıp çıkalım ki, 
başımız ıslanmadan yağmur şemsiyenin kenarla
rından aksın gitsin. Mesele bundan ibarettir. 
Çok istirham ederim, bir daha düşünelim. Bu iş
le ilgili muayyen teşekküller vardır. Gazete sa
hipleri, yazarlar, fikir işçileri gibi birkaç tane 
fikir alınacak yerler vardır. Bunlardan fikir 
alırsak göreceksiniz ki, bizi destekliyeceklerdir. 
Üniversite hâdisesinde hepimiz gördük. Bize dün 
geldiler biz sizinle beraberiz ama piyasaya çı
kamayız. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, burası Türk Mil
letini idare edecek kanunların çıktığı bir Mec
listir. Binaenaleyh arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum, konuşmalarını ciddî olarak yapsın
lar. 

O'KAN SEZ At — Şimdi efendim, temayül
ler belirdi. Bu millet ve memleket hizmetinde 
suç işlemeden, az hatalı - bunu peşinen kabul 
edeceksiniz ki hatasız iş yok - az hatalı ve za
manla da hatanın telâfisini mümkün kılacak 
şekilde bir yol tutmak mecburiyetindeyiz. Bu 
bakımdan, geçen defa'ki tecrübelerden de istifa
de ederek, reaksiyonu önlemek için, ama kimin 
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reaksiyonunu, en egoist en insafsız ve en men
faatperest olanların bile reaksiyonunu önlemek 
için mümkün olan her şeye başvurmak lâzım
dır. Ama ben şurada arkadaşlarımdan ayrılıyo
rum : Ahmet Yıldız Beyin İstanbul'da işi varsa 
güle güne gitsin. Fakat oradaki basıncılarla su
reti katiyede temasa geçmesini arzu etmem. 
Icabediyorsa onları buraya çağırırız. Burada ne 
söyliyeceklerse söylesinler. Bu çatının altına da
vet edilsinler. 

YILDIZ AHMET — Sezai Beyin buyurduk
ları teklifi esas itibariyle benimsemekteyim. Ad
liye Vekili ve Hariciye Vekili Selim Sarper'le de 
konuştum, bunların büyük ekseriyetle gelmesi 
lâzımdır. Patronları, fikir işçileri hepsi dâhil. 
Huzurunuzda tasarıyı, icabediyorsa maddeleri 
konuşurlar. Aleyhinde bulunacaklar çok ağır bir 
kütlenin baskısı altında kalacaklar ve seslerini 
çıkaramıyacaklardır. Fakat buna rağmen ihti
laflı noktalar olacaktır. Onun için arkadaşları
mız iştirak ederlerse, bunlar kütlece dinlensin, 
alman notlarla kanunun tadilini yapabiliriz, ve
ya olduğu gibi kalır. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Soysal İşler 
Komisyonuna bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Gündemde görüşülecek başka 
madde yoktur. 10 .11.1960 Perşembe günü saat 
14 te toplanılmak üzere Oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun gereğince iemekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun 
teklifi ve Sosyal işler ve iktisat; komisyonları raporları (2/76) 

Yüksek Başkanlığa 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması 
hakkında kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını arz ederim. 
O'Kan Sezai 

GEREKÇE 

Vatandaşlarımızın Millî Eğitime lsarşı duydukları büyük ilgi ve iştiyakın yanında nüfusumu
zun süratle çoğalması dolay isiyle mevcut okullarımızda dersane adedinin artışı yanında her de
recedeki okullarımız adedinin de büyük bir nispette artırılmakta olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Bu artışın gerektirdiği öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, bir taraftan öğretmen yetiştiril
mesi hususunda bir plân dâhilinde esaslı tedbirlerin alınması cihetine gidilmekle beraber, diğer ta
raftan öğretmen sıkıntısını gidermek amaciyle 42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye ayrılan, 
Milli Eğitim hizmetinde çok faydalı olacaklarına inandığımız kıymetli ve tecrübeli subaylarımızın 
öğretmenliğe tâyinleri cihetine gitmek zaruretim duymaktayız. 

Orta dereceli okullara ilk tâyinleri yapılan öğretmenler, meslekî tecrübeler iktisabedebilmeleri 
için tecrübeli öğretmenlerin önderliğinde 1702 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince âzami 2 yıl 
staj devresi geçirirler. Emekli subaylarımız mesleki icabı esasen yetiştirici durumunda oldukların
dan ve uzun müddet kendi meslek bünyesinde kâfi derecede tecrübe sahibi bulunduklarından öğ
retmenlik için ayrıca bir staja tâbi tutmayı ihtiyaç duymamaktayız. 

Bu itibarla 1702 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü dışında bırakılmışlardır. 
439 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmü orta dereceli okullara alınacak öğretmenlerin asgari 

ve âzami bir yaş haddi tâyin etmiş olmakla beraber adı geçen emekli subaylarımız yukarda da bahse
dildiği üzere meslekleri icabı yetiştirici durumdı bulunmaları ve orta dereceli okullarımızda had saf
hada bulunan öğretmen sıkıntısı da dikkate alınarak ve eğitim seferberliğinin gerçekleştirilmesinde 
de büyük rol oynıyacakları bir hakikat olduğundan keza bu kanun hükmü dışında tutulmuşlardır. 

Emekli subaylarımızın emekliye ayrıldıkları tarihteki müktesep hak ve maaşları ile öğretmenli
ğe tâyin edilebilmesi için bu maaşlarına tekabül eden kadroların alınması zaruri olduğundan mez
kûr kanun tasarısına bağlı cetvelde gösterilen Kadrolar 7340 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele 
ilâve edilmiştir. 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 19 . 10 . 1960 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. 2/76 
Karar No. 31 Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «O'Kan Sezai'nin 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi» Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 



Gerekçede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim müesseselerinde fazla 
sayıda öğretmene ihtiyaç vardır. Şöyle ki : Orta öğrenime bağlı okullarda boş olan öğretmenlik
lerin sayısı 4 000, teknik öğretime bağlı orta dereceli okullarda ise kültür derslerinde 221, mes
lekî ve teknik derslerinde 592 kadardır. Bu durumun meydana gelmesinde nüfus artışı ile 
orantılı olarak okul ihtiyaçlarının ve halkımızın öğretime karşı ilgilerinin artmasının önemli bir 
payı bulunmakla beraber plânsız, programsız şahsi ve politik sebeplerle rasgele okul açılmasının 
büyük rolü vardır. Bu durum karşısında her şeyden evvel normal yollardan gidilerek öğretmen 
yetiştirmede yeni tedbirlere gidilmelidir. Bugün Millî Eğitim Bakanlığında bu yolda alınmış bâzı 
tedbirler varsa da kifayetli sayılmaz. Her şeyden evvel son yıllarda maddi ve mânevi bakımlar
dan ihmale uğradığı için mesleke kargı çok azalan ilginin artırılması için çalışılması gerekir. 

Diğer taraftan bu yolda öğretmen yetiştirilmesi ister istemez senelere muhtaç bir iştir. Bu 
bakımdan ayrıca öğretmen yetiştirmede muvakkat ve acele tedbirlere ihtiyaç vardır. Ancak bu 
yolda gidilirken de öğretmen yetiştirilmede iki esaslı hareket noktasının imkânlar nispetinde göz 
önünde tutulması lâzımdır. Bu iki esastan birisi öğretmeni okutacağı dersler bakımından hazır
lamak ve yoklamak; ikincisi- meslekî formasyon vermek yani öğretmenlik için lüzumlu olan mes
lek bilgileri ve tatbikatında - hazırlamak ve yoklamak. * 

Elimizde bulunan tasarı bu açılardan ele alındığında : Yüksek tahsil görmüş olan emek'i 
subayların ortaokul, liseler ve muadili okullarda açık bulunan derslere öğretmen olarak tâyinleri 
uygun bir tedbirdir. 

Bunlar, emeklilik durumları kaldırılmak suretiyle orduda kazandıkları maaş dereceleriyle -ı.v.": 
öğretmen olarak tâyin edilmelidirler. 

Yukarda arz edildiği üzere öğretmen yetiştirmede hâkim iki prensipten birincisi, yani öğretme
nin okutacağı ders için hazırlanması konusunun, sözü geçen emekli subaylar yüksek tahsil görmüş 
olduklarından, istekleri ve hazırlıkları göz önünde bulundurulmak ve Millî Eğitim Bakanlığ.nca 
hazırlanacak bir yönetmeliğe göre tâyinleri yapılmak suretiyle halli mümkün görülmektedir. 

Meslekî formasyona gelince; bu hususta bâzı hazırlıklara, denemelere ihtiyaç vardır. Çok bilgi
li bâzı kimselerin bilgilerinden öğretmenlikte faydalanılamadığı çok görülmüş olaylardandır. Bilgi
li olmakla bu bilgileri öğretmek arasındaki farkı izaha lüzum görmüyoruz, kanun tasarısma gör s 
sözü geçen emekliler orduda kazandıkları maaş dereceleriyle asîl öğretmen kadrolarına alınacaklar 
ve yeni mesleklerinin bütün haklarına ve vecibelerine sahibolacakl ardır. Bugün okullarımızda va
zife alan öğretmenler staj devresinden, birtakım teftiş ve murakabe usûllerinden geçerek öğretmen
lik mesleki bakımından başarılarını tesbit ettirmek suretiyle bu derecelere ulaşmışlardır. Bu itibarla, 
emekli subayların asîl öğretmen olarak bu derecelerde yer almadan evvel kısa da olsa bir deneme 
devresi geçirmeleri hizmet bakımından da istekliler yönünden de zaruri ve lüzumludur. Bu staj 
en az altı ay, en çok bir yıl devam etmelidir. Esasen staj erlik öğretmenlik meslekine giriş bakımın
dan bir unvan mahiyetini taşımaktadır. Bu müddet içinde mesleke girecek arkadaşlarımız müstakil 
olarak ders okutacaklardır. Yalnız 1702 numaralı Kanunun 4 ncü maddesinde belirtildiği gibi okul 
müdürü ve müfettişler tarafından dersleri teftiş edilmek suretiyle öğretmenlik bakımından ehliyet
li bir şekilde meslekî formasyona katılacakları sağlanacaktır. 

Kanun tasarısına bağlı cetvelde gösterilen 3, 4, 5 ve 6 ncı derecelerden 1 150 kadro Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı orta dereceli okulların kadrolarına eklenmektedir. Emekli subayların asîl öğret
men olarak tâyinleri derpiş edildiğine göre, kendilerinin Devlet hizmetinde kazanmış oldukları dere
celerle öğretmenliğe tâyinleri özlük haklarının tabiî bir neticesidir. 

Bugün yukarda sözü geçen maaş derecelerinde yer alan ve orta öğretim kadrolarında vazife 
görmekte olan kıdemleri 25 - 40 yıl arasında değişen öğretmenlerden bulundukları derecelerde usu
lü veçhile başarıları tesbit edilmiş bulunan 1 040 öğretmen (ilişik cetvel 1 ) 1 - 2 yıldır kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememiş durumda beklemektedirler. 

Diğer maaş derecelerinde terfi bekliyenlerin sayısı da 751 dir. Bu durum düzeltilmeden emekli 
subaylarımızın yeniden ihdas edilecek yüksek maaş derecelerindeki kadrolara atanmaları suretiyle 
mesleke yeniden girmeleri halinde, bu durum bugün sayıları 13 000 bulan ve bir kısım kadru-
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suzîuk yüzünden terfi edememenin teessürü içinde bulunan ortaöğrenim Öğretmenlerini hoşnutsuz 
ve işlerine karşı isteksiz bir hale sokacaktır. Bu suretle mesleke öğretmen kazandırmak için düşü
nülen bir tedbir, meslekten birçok öğretmenin ayrılmasına *da sebebolahilecektir. Bu halde • hizme
tin esaslı bir surette zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple bu kanunla birlikte sözü ge
çen öğretmenlerin terfilerini sağlıyaeak lüzumlu kadrolar da emekli subayların tâyinleri için gerek
li kadrolarla birlikte, kanun tekniği yönünden yeniden kaleme alınarak ayrıca bir metinde gösteril
miştir. 

Diğer taraftan kanun metninde yer almıyan ve alması da gerekmiyen bir cihet olmakla beraber 
tasarı ile yakından ilgisi dolayısiyle şu ciheti de belirtmeyi faydalı buluyoruz. Millî Eğitim Ba
kanlığı ile yapılan temaslara göre bugüne kadar öğretmenlik isteği ile başvuran emekli subayların 
1 022 si istanbul, izmir ve Ankara gübi merkezlerde ve 200 kadarı da bu merkezler dışında, vazife 
almak üzere müracaatte bulunmuşlardır. Bugün Türkiye içinde bu merkezlere ve benzerlerine tâ
yin yapılması Bakanlıkça bir usule bağlanmış durumdadır. Meslekte 20 - 30 yıl hizmet ettikten son
ra çocuklarının öğrenimi, karı - koca durumu, kendilerinin veya eşlerinin hastalıkları gibi ciddî ma
zeretlerle bu merkezlere nakil ve tâyinlerini istiyen öğretmenler sıraya alınmışlardır. Yıllardan be
ri sıralarının gelmesini ve bu yerlere tâyinlerini beklemektedirler. Bakanlık haklı olarak bu merkez
ler dışındaki okulları boşaltmamak için sıra fbekliyen öğretmenleri peyderpey bu merkezlere naklet
mekte, hu arada bu merkezlerde boşalan dersleri bir müddet ücretli öğretmenlerle idare etmektedir. 
Mesleke yeniden girecek emekli subayların, bu merkezlere tâyinleri müktesep hak sahiplerinin hakla
rını ihlâl etmiyecek şekilde Millî Eğitim Bakanlığının prensipleri dâhilinde tâyinleri .yapılmalıdır. 

Yukarda belirtilen prensipler muvacehesinde kanun metni yeniden kaleme alınmıştır. 

iktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami 

Karan Muzaffer 

Esin Numan 

özdağ Muzaffer 

Gnrsoytrak Suphi 

özgüneş Mehmet 

Kaplan Mustafa 

Solmazer îrfan 

Türkeş Alparslan Yüdta Ahmet 

Derece 

3 
4 
5 
6 

(Rapora ekli 

CETVEL 

Maaş 

100 
90 
80 
70 

cetvel) 

d ] 
Sıra bekliyen 

öğretmen adedi 

154 
165 
354 
367 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
MMî Birlik Komitesi 19.10 .1960 

Sosyal îşler Komisyonu 
Esas No: 2/76 
Karar No: 32 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «O'Kan Sezai'nin 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan su
baylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede; sözü geçen subayların öğretmenliğe kabulünü temin eden kanunla bunlara tah
sis olunacak kadroların kanun tekniği bakımından ayrı metinlerde tasrihine lüzum görülmüştür. 

42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen subaylardan isteklilerin orduda kazandıkları maaş dere
celeriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullara stajyer öğretmen olarak tâyinlerini" 
mümkün' kılacak kadrolar bu-kanunla sağlanmaktadır. 

Şöyle ki: Bu suretle öğretmenlik isteğinde bulunan emekli subayların sayısı 1 150 dir. Bunların 
maaş derecelelerine tekabül eden lüzumlu kadrolar ve bu kadroların bir yıllık tutarı olan ödenek 
miktarı gerekçeye ilişik (A) cetvelinde gösterilmiştir. Buna göre 3, 4, 5 ve 6 ncı dereceden 1 150 
aded kadronun bir yıllık tutarı 17 130 000 liradır. Diğer taraftan sözü geçen emekli subayların or
taöğretim okullarına tâyinlerini kolaylaştırmak maksadiyle hazırlanmış olan kanunun gerekçesinde 
de arz edildiği üzere, bu kadrolar içinde yer alan ve 1 - 2 yıldır kadrosuzluk yüzünden terfileri ya
pılamamış öğretmenlerin mağduriyetlerini gidermek için'bunların terfilerinin de emekli subayların 
tâyinleri ile birlikte derpiş edilmesi prensip itibariyle uygun görülmüştür. Bunların terfileri için 
muhtelif maaş derecelerinden 460 kadro ile mecburi hizmete tâbi öğretmen yetiştiren müesseselerden 
mezun olup da yine kadrosuzluk yüzünden asli maaşlı öğretmenliklere tâyin ve bu suretle stajyer
likten de kurtulamıyan 500 ortaöğretim öğretmeni için 11 nci dereceden lüzumlu 500 kadro ile bir
likte 960 kadro bu maksat için ilâve edilmiştir. Bu suretle eklenen 960 kadronun bir yıllık tutarı da 
7 460 400 liradır. Ancak malî yılın bitmesine 4 ay kalmış olduğuna göre 42 sayılı Kanun gereğin
ce emekliye ayrılan subaylar için eklenmesi teklif edilen kadroların 1960 malî yılına isabet eden 4 
aylık miktarı 5 710 000 ve öğretmenlerin terfii için 4 aylık miktar da 2 466 000 lira tutmaktadır ki 
ceman 1960 bütçesine eklenmesi gereken ödenek miktarı 8 176 000 liradır. 

Kanun tasarısının ilişik (1) No. lı cetvelde Ortaöğretim Umum Müdürlüğüne bağlı okul ve ku
rumlar başlığı altındaki (1) numaralı cetvele ilâve edilmesi gereken kadroların tamamı gösterilmek
tedir. 

Gerekçeye bağlı (B) cetvelinde ise halen bu kurum emrinde bulunan kadroların sayıları ile (3) 
numaralı (L) cetvelinde mevkuf tutulan ^kadroların sayıları gösterilmiştir. 

Halen ortaöğretim okullarındaki bütün münhallerle sıra beklenen merkezler dışındaki münhal öğ
retmenliklerin sayısını gösterir cetvel ilişiktedir. 

iktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

S'osyal işler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Esin Numan , Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

Karan Muzaffer özdağ Muzaffer özgüneş Mehmet Solmazer îrfan 

Türkeş Alparslan Yıldız Ahmet 
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(Rapora ekli cetvel) 

CETVEL (A) 

(Ortaöğretîmdeterfi müddetlerini doldurup da kadro> 
bekliy enler için kullanılacaklar) 

D. Memuriyetin nev'i 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
x» 
» 
» 

Aded 

22 
72 
50 
70 
40 
66 
40 
100 
500 

960 

"\ 
Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

Malî 
portesi 

396 000 
1 080 000 
660 000 
798 000 
384 000 
554 400 
288 000 
600 000 

2 700 000 

.7 460 400 

42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye ayrılan subaylar 
için lüzumlu kadrolar 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 

350 
350 
250 
200 

.1 150 

0 
(Rapora ekli cetvel) 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

6 300 000 
5 250 000 
3 300 000 
2 280 000 

17 130 000 

CETVEL (B) 

7340 sayılı Kanunla alınan kadrolar 

I). Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
.11 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

96 
225 
454 
579 
943 
557 
1238 
1193 
2868 

1 500 
1 250 
.1 110 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

8153 
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Bunlardan 3 sayılı cetvelde mevkuf olan kadrolar 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

3 öğretmen 8 
14 
60 

44 
47 

182 
34 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
700 
600 
500 

389 

(Raporlara bağlı cetvel) 

ORTAÖĞRETİM 

Bütün münhaller 

Edebiyalt 
Felsefe 
Tarih 
Coğrafya 
Edebiyat grapu 
Matematik 
Tabiiye 
Fizik 
Kimya 
Fen grupu 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 
Beden eğitimi 
Resim - tş 
Müzik 

63 
40 
21 
19 

437 
127 
44 
88 
72 

662 
210 

19 
164 
420 
488 
469 

Sıra beklenilen merkezler 
dışında kalan münhaller 

Edebiyat 
Felsefe 
Tarih 
Coğrafya 
Edebiyat grupu 
Matematik 
Tabiiye 
Fizik 
Kimya * 
Fen grupu 
Fransızca 
Almanca 
ingilizce 
Beden eğitimi 
Resim - îş 
Müzik 

34 
35 
15 
8 

230 
86 
28 
77 
61 

351 
164 

3 
72 

347 
379 
385 

Toplam 3337 2275 
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Meslekî ve teknik öğretim 

Bütün 
münhalier 

74 
33 
20 
— • 

19 
49 
11 
36 

Edebiyat grupu 
Fen grııpu 
Fransızca 
Almıanca 
İngilizce 
Beden eğitimi 
Resini 
Müzik 

Sı 
miü 

;-*a, dışı 
nhalleı 

33 
. 7 
21 
.— 
16 
43 
l'l 
24 

242 Yokun 155 

Meslekî dersler 

Tesviyeci 
Demirci 
Marangoz 

270 
177 
145 

Sokun 592 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
MUM Birlik Komitesi 2 . 11 . 1960 

tktisat Komisyonu 
Esas No: 2/76 

Karar No: 

Millî 'Biriilk (Komitesi Başkanlığına 

O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı ıKanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin öğretmenliğe 
alınmam hakkındaki kanun teklifi ile Sosyal İşler Komisyonunun raporları kamiısyonumıiiza havale 
edilmiş olmakla tetkik ve müeakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istinaden 42 sayılı Kanuna göre emekliye ay-
rılmıtş olan sulbaylardan istekli olanların öğretmenliğe tâyinini ve ortaöğretim müdıürlüğüno bağlı 
kadroların artır ılımasını istihdaf Sümektedir. 

Teklifi hidayeben tetiklik eden Slo'syal işler Komisyonu, gerek emekliye ayrılmış olan subayların öğ-
reiıımenliğe alınması ve gerek öğretmen kadrolarının artırılmasına mütaallilk hususların bir metin ha
linde tedvini kanun tekniğine uymadığından bu iki haıisusu .tefrik etmek suretiyle bunların ayrı ayrı 
hükümleri ihtiva eden metinler haline getirilmesini uygun götfmıüş ve kanun teklifini ıbu şeikle ifrağ 
eltlmek ısuretiyle kalbul etmişttir. 

Her ilki kanun teklifinin ihzarını mucip sebepler Sosyal İşler Komisyonunun ayrı ayrı hazırlamış 
olduğu raporlarda arz ive izah edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr komisyonun hazırlamış oldukları metinler komisyonumuzea .müzakereye esas tutulmuş ve 
cetveli ile «birlikte aynen kalbul edilmiştir. > 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Bay kal Bifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya .¥. Şükran Soyumice Şefik 

Üye 
Tasar Dündar 
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O'KAN SEZAİ'NİN TEKLÎFİ 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan su
baylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması 

hakknda kanun teklifi 

MADDE 1. — 42 sayılı Kanun hükümlerine 
göre emekliye ayrılan Harb Okulu mezunu ve
ya yüksek tahsil yapmış subaylardan istekliler 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli 
okullara 439 sayılı Kanunun 5 ve 1702 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinde gösterilen şartlar 
aranmaksızın emekliye ayrıldıkları maaş dere
celerine tekabül eden kadroya öğretmen veya 
yetiştirme yurtlarına müdür olarak tâyin edi
lirler. 

MADDE 2. — Birinci maddede zikredilen 
emekli subayların öğretmenliğe tâyin edilebil
meleri için bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren 1 Ocak 1961 tarihine kadar Millî Eğitim 
Bakanlığına müracaat etmeleri şarttır. Bu ta
rihten sonra yapılacak müracaatler dikkate 
alınmaz. 

MADDE 3. — 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 
sayılı cetvelin 6949 ve 7340 sayılı kanunlarla 
değişik Orta öğretim G-enel Müdürlüğüne bağlı 
oku! ve kurumlar kısmına ekli cetvelde gösteri
len kadrolar ilâve edilmiştir. 

Bu kadrolar emekli subayların öğı e,tmeııliğe 
tâyinleri için lüzumuna göre Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı orta dereceli bütün okullar için 
kullanılır. 

Ekli cetvelde gösterilen kadrolar 1 Ocak 1961 
tarihinden sonra diğer öğretmenlere tahsis edi
lebilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

O'Kan Sezai'nin teklifine bağh 

CETVEL 

I). Memuriyetin nev'i Maaş Adc 

3 
4 
5 
6 

öğretmen 
» 
» 
» 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

Allı. 
Yb. 
Kd. Bnb. 
Bnb. 

100 
200 
200 
100 

600 
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SOSYAL İŞLER KOMISYONUNU^ 

DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki #287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulu
nan kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 
6949 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapılmasına dair olan 7340 sayılı Kanunla alınan 

kadrolara ilâve yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7340 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetveldeki (Lise ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları) başlığı altındaki kadrolara bu 
kanıtna bağlı cetvelde yazılı kadrolar ilâve edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Sosyal İşler Komisyonunun değiştirici 
ı 

CETVEL 

D. 

o o 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

372 
422 
300 
270 
40 
66 
40 

100 
500 

2 110 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
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SOSYAL IŞLKB KOMISYONUNUN 
DEĞÎŞTIRÎŞÎ 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması 

hakkında Kanun 
MADDE 1. — 42 sayılı Kanım hükümlerine 

göre emekliye aynlan subaylardan istekliler 
emekliye ayrıldıkları maaş dereceleriyle orta 
dereceli okullara stajyer öğretmen olarak -ata
nırlar. 

Bunlar hakkında 439 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesi uygulanmaz. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 

» « K i 
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