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1. — GEÇEN TU 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, Doğu 
Anadolu'nun sağlık hizmetleri sosyalizasyon 
tatbikatına ve genel olarak sağlık problemine 
el uzatılması ve bu konularda âcil tedbirler 
alınması gerektiğine, 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, Er
zurum ilinde vukubulan deprem dolayısiyle iç 
iskâna tabi tutulan köylü ve çiftçi vatandaş
ların güç durumda olduklanna, bunlara kredi' 
açılması ve diğer yardımların yapılması ica-
bettiğiınc ve, 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan da, 
mühendislik meslekînin Türkiye'nin kalkınma
sında rolü ve tatbikattaki aksaklıkların gideril
mesi için tedbir alınması gerektiğine dair gün
dem dışı demeçte bulundular. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayı
siyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal 
Tural ile Millet Meclisi Başkanı Ferruh Boz-
beyli arasında teati edilen tebrik ve teşekkür 
telgrafları, 

Vazife ile yurt dışına giden Başbakan Sü
leyman Demirel'e Adalet Bakanı Hasan Dinçer'-
in, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
de Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'in vekillik et
melerinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Çanakkale Milletvekili Muammer Baykam'm 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Beşinci özel Ku
rul toplantısına katılacak heyete iştirakinin 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
ile, 

Arnavutluk Parlâmentosundan vâki davet 
üzerine T. B. M. M. inden bir Parlâmento ku
rulunun Arnavutluk'u ziyaretinin uygun bulun-
lunduğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı ka
rarı kabul olundu. 

Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'm, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair sorusuna Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad, 

?ANAK ÖZETİ 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 
Erzurum,da bir askerî dikimevi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ve, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sa
panca'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptı
rılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işletmeye 
açılmaması sebebine dair sorusuna da Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli cevap verdiler. 

Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, Erciş 
ilçesinde biır kız sanat enstitüsü açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim Ba
kanından, 

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir Hükümet ko
nağı yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Bayındırlık Bakanından, 

Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, 
lise açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından, 

Van ili ile bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vu
kubulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne ka
dar yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve 
İskân Bakanından, 

Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm ta
biî âfetler,' özellikle su baskınları konusunda, 
mevcut mevzuata göre, alınması gerekli ted
birlerin nelerden ibaret olduğuna dair Başba
kandan, 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, 
Çankırı'nın Şabanözü üyesi ile Ankara'yı bir
leştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından, 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'in Konya'
nın, Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yılın
da, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından ve, 

Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, Mar
din ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs hekim, 
hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro adedi
ne ve bunların ne kadarının münhal bulundu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soruları, soru sahipleri Genel Kurul-
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d'a ikinci defa hazır bulunmadıklarından, düş
tü, 

184, 188, 219, 226, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 245, 251, 253, 255, 259, 264, 265, 266, 267, 
269, 270, 271, 272 ve 274 sayılı sorular ilgili ba
kanların, 

254, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 273,275 ve 
276 sayılı sorular soru sahiplerinin Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları ve 

190, 218, 234, 235, ve 258 sayılı sorular da 
soru sahiplerinin izinli olmaları sebebiyle gele-

TEKLÎFLER 

1. — Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli ve 3 
arkadaşının, Ziraat Bankası (kuruluş kanunu tek
lifi, '(2/493) (Tarım, Maliye, Ticaret, Adalet ve 
Plân komisyonlarına.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri özdilek ve iki arkadaşının, Birinci Dünya Sa
vaşında ve istiklâl Savaşında üstün hizmet gös
teren Hacı Kuloğuliarından Bekiroğlu İsmail 
özkul'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan-

cek soru -gününe bırakıldı. 
27 . 4 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere Birleşime saat 17,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

ması hakkında kanun teklifi (2/494) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına.) 

3. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Mülki İdare Amirliği Tazminatı hak
kında kanun teklifi (2/495) (İçişleri ve Plân ko
misyonlarına.) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

4. — Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık 'bağlanması hakkında kanun tasarısı 
(1/64) (Plân Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

— 429 
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BÎEÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başlıanvekili ismail Arar 

KATİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), Önol Sakar (Manisa) 

•BAŞKAN — Millet Meclisinin 93 ncü Birleşimini acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Elektrikler yandığı zaman sayın üye
lerin lütfen beyaz kaibııl düğmelerine basmaları
nı rica ederim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sayın 

üyelerin lütfen acele olarak beyaz kabul düğme
lerine basmalarını rica ederim... 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANINIM" GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Eğitim Bahanı İlhamı Ertem'-
in, Gümüşane Milletvekili Sabri Ozcansan'ın, 
24 . 4 . .1967 günlü Birleşimde yaptığı, Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısiyle kimse
siz çocukları yetiştirme yurtları açılmasına ve ço
cuk eğitim, bakım dâvasının tezelden çözümlen
mesi için tedbirler alınmasına dair konuşmasına 
cevabı. 

BAŞKAN - - Millî Eğitim Bakanı Sayın İlha
nı i Ertem, Gümüşane Milletvekili Sayın Sabri 
özcansanîn 24 Nisan 19(67 tarihli Birleşimde 
gündem dışı yaptığı konuşmaya cevap vermek 
üzere gündem dışı söz istemiştir. Kendisine bu 
konuda söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EflİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne) —• Pek muhterem arkadaşlar; çok sev
diğim aziz arkadaşım Sabri Özcansan, 24 Nisan 
tarihli gündem dışı konuşmasında, korunmaya 
muhtaç çocukları ele alarak heyecanını ortaya 
koydular. Asil heyecanına iştirak ediyorum. Yal
nız, bu heyecanın verdiği duygularla olsa gerek, 
biraz ileri giden şu gibi cümleleri sarf ettiler : 
23 Nisan Gocuk Bayramını kasdederek; «47 yıl
dan beri bu bayram vesile edilerek çocuklar hak
kında çok konuşulmuş, çok yazılmış, çok mürek
kep ve çok nefes harcanmıştır. Bunlara, rağmen, 
bugün himayeye muhtaç, kimsesiz, ovsiz barksız, 
yurtsuz çocukların sayısı utanç vericidir. Bugün 
mevcut yetiştirme yurtları, bakım evleri ve ço

cuk yuvalai'i ihtiyacı karşılıyacak durumdan çok 
uzaktır. Onlar sahipaiz, hamisiz, himayesiz, so
kaklarda dolaşırken...» gibi heyecanının, bu dâ
vaya fazla inanışının ifadesi olarak biniz gerçek
lerimize aykırı beyanlarda bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketim izin bir
çok. meseleleri vardır. Bu mscl elerin orta yere 
vaz'cdillşi hiçbir vakit kara tablolar çizmeye, 
ümitleri kırmaya elverişli olmamalıdır. Gerçek 
,do bu tarzda değildir. Şimdi sizlere bâzı rakam
lar arz edeceğim : 

1950 yılından evvel, yani 5387 sayılı Kanun 
.1949 yılında kabul edllmrdon evvel Türkiye'de 
korunmaya muhtaç çocuklara uzanmış bir el yok 
idi. 1949 yılında korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki kanunun kabulünden sonra ilk yapı
lan bütçeyle durum şu merkezde idi : 19C30 yılın
da korunmaya muhtaç çocuklar için 4 tane yurt 
vardı; korunmaya muhtaç olarak himayeye alın
mış çocuk adedi 500, Devlet bütçesinden bu mak
satla ayrılan ödenek miktarı 500 bin lira. 

Muhterem arkadaşlarım, buna mukabil T9G7 
yılında durum şu : 79 tane korunmaya muhtaç 
çocukları yetiştirime yurdu var. Dikkat buyu
run arkadaşlarım, 4 yurttan 79 yurda yükselmiş 
Korunan çocuk sayısı 500 ilçen bugün .10 G13. 
1950 yılında 500 korunmaya muhtaç çocuğa mu
kabil, bugün yetiştirme yurtlarımızda 10 G'13 ko
runmaya muhtaç çocuk vardır. Devlet bütçesin
den ayrılan tahsisat 500 000 lira yerine bugün 
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11 753 923 liradır. Binaenaleyh,, denildiği gibi, 
durum utanç verici değildir, bunlar sahipsiz de
ğildirler. Yüksek himayelerimiz altındadırlar ve 
bu tarzda büyük rakamlarla korunmaya muhtaç. 
çocukların üzerine eğil inmekte; gerek Devlet 
bütçesinden, gerekse şimdi arz edeceğim tarzda 
özel idare ve belediyeler bütçelrinden bit çocuk
ların korunması için tahsisat ayrılmaktadır ve 
gidiş ümit vericidir. 1958 yılındaki rakamları 
alacağım bu defa : 

Özel idare bütçelerine 1 038 000 lira konmuş 
iken, 1966 yılında 2 570 218 lira konmuştur. Yi
ne belediyelerden 1958 yılının 3 580 OOO lirası
na mukabil 1966 yılında 5 085 OOO lira ödenek 
ayrılmıştır. Demek ki, Kanunun çıktığı 1949 yı
lından bugüne kadar korunmaya muhtaç çocuk
ların himayesi için büyük gayret sarf edilmekte, 
yurt adedi dörtten yetmişe!okuza çıkarılmakta, 
500 000 lira gibi ödenek Devlet bütçesinden, 11 
küsur milyon liraya, özel idare ve belediyelerden 
konulan ödenekler ele yine aynı şekilde artmak
tadır. Buna rağmen mesele mühimelir. Bu konu
nun üzerinde Hükümet ehemmiyetle durmakta
dır. imkânlarımız nisbetinde ödeneklerimiz daha 
çoğalacaktır. Bugün korunma kararı alındığı 
halde yurtlara kabul edilemiyen 8 bin çocuğu
muz daha vardır, inşallah gelecek yıllarda daha 
büyük imkânla bu çocukları da yurda, kavuştur
mak mümkün olacaktır. 

Sözlerimi şöylece bitiriyorum. Türkiye'nin 
büyük problemleri vardır, Türkiye az gelişmiş 
'bir memlekettir. Bunlar bir anda halledilemez
ler. Fakat Türkiye büyük enerjiyle, inançla, he
yecanla meseleleri halletmek yolundadır ve alı
nan kararlarla, alman yol iftihar edilecek, ümit 
verecek durumdadır. Korunmaya muhtaç çocuk
larımız hakkında tatbikatımız da bizi utandırıcı 
değil, aksine ileriye doğru büyük ümitler verici 
tarzdadır. 

Hepinizi sevgi ve saygılarımla eslâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Yunanistan'taki so?ı hükümet darbesi ve bizim yö
nümüzden alınması gerekli tedbirler konusunda 
demeci. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Nazif 
Kurucu; Yunanistan'daki darbe ve bizim yönü
müzden alınması gerekli tedbirler konusunda 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Kurucu. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; Yunanistan'da, bâzı 
partilerin - oy çoğunluğu ile de olsa - hükümet 
kurmalarına engel olunması yolundaki teşebbüs
lerin yarattığı durum demokrasiye karşı bir dar
be ile sonuçlanmıştır. 

Darbenin, dünyanın birçok yerlerinde ve bü
tün demokratik ülkelerle hür basında tasvi'bo-
lunmadığını, muhtelif yerlerdeki Yunan vatan
daşlarının darbe aleyhinde gösteriler düzenledi
ğini öğreniyoruz, öyle tahmin ediyoruz ki, Yu
nan .halkı, yeniden demokratik haklarına kavu
şabilmek için birçok sıkıntılara katlanmak zo
runda kalacaktır. 

Meydana çıkan durumun, Türk - Yunan iliş
kilerini, Türkiye turizmini, hattâ Türkiye'nin 
ihracat imkânlarını, değişik yönlerden etkiliye-
ceği muhakkaktır. 

Kurulan elikta düzeninin, Kıbrıs meselesinde 
daha anlaşmaz ve haşin bir tutumla karşımıza 
çıkması mümkündür, iç huzursuzlukları ve hür
riyet arzularını unutturmak için, dış maceralar 
aramak, istibdat rejimlerinin geleneğidir. 

Yunan, istilâ ve genişleme emellerinin tem
silciliğini yapan Yunan kilisesinin, darbe karşı
sındaki tutumu resmî ağızlardan açıklanmış de
ğildir. Fakat meydana gelecek her değişik du
rum için olduğu gaibi, bu durumun da Kıbrıs me
selesinin geleceğine etkileri, inceden inceye ve 
aktif bir şekilde takibedilmelidir. Hâdiseler ge
liştikten ve neticelerini meydana koyduktan son
ra izlemek, çek zaman alınacak tedbirlerin etki
sini imkânsız kılabilir. 

Dikta rejiminin, Türk Hükümetinin hareket 
serbestisinin ve inisiyatifinin, diplomatik yol
larla da olsa yavaşlatılması için, diğer ülkeler
den yardım ve işbirliği alma şansı daha az ola-
cav'i gibi, Birleşmiş Milletler üyelerinin de il
hak konusunda reylerini alması daha zordur. 
Bu bizim lehimize bir puvandır. Hiçbir hür 
vicdan, bir cumhuriyet idaresinin, bir istibdat 
rejimi tarafından ilhak edilmesine rıza gös
teremez, 

Halbuki Yeni Yunan Hükümeti ilhakı be-
ni'mr:ed",ğini ilân etmiştir. Gelişen hâdiseler için
de, Kıbrıs'ta, anlaşmalara ve Kıbrıs Anayasasına 
aykırı olan fiilî durumun hukuka uygun bir 
şekle getirilmesi hususunda hükümetin bir şey-

- 431 
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ler yapmasının mümkün olduğunu zannediyor
duk. Geleceğin aydınlığa kavuşturacağı ortam 
içinde bizim yönümüzden alınacak tedbirler 
için, ihmal ve çekingenlik gösterilmiş olduğunu 
tesbit edersek bu bizim için çok üzücü olacak
tır. 

Hükümetimizin, yapılması mümkün iken 
yapmadığı, teşebbüs edilmesi lâzım gelip de 
teşebbüs etmediği bir şey çıkarsa, Türk halkı 
bunu iktidar aleyhine bir not olarak değerlen
direcektir. 

Yunanistan'da kurulan güvensiz ortam, tu
ristler için de zor bir durum yaratmıştır. Türki
ye'ye Yunanistan yolu ile gelecek olanların gel
mesini güçleştiriri ve vazgeçmelerini gerektire
cek şartlar da vardır. Hükümetimiz, Batılı tu
ristlerin Yunanistan'a uğramadan gelebilmele
rini kolaylaştıracak etütler ve plânlar hazırla
malı, anlaşmalar tanzim etmelidir. Bu hâdise tu
rizmimizin yayılması ve propagandasının geniş
letilmesi yönünde Hükümetimiz tarafından de
ğerlendirilmelidir. Esasen olaylar kendiliğinden 
buna yardım etmektedir. 

Dış politikamızı en çok işgal eden konuların 
çözümlenmesi yolunda olayların daha uyanık ve 
ıhadiselerin önünden giderek takilbedilmesini ve 
Türkiye için, dünya barışı için faydalı sonuçla
ra ulaşılmasında seyirciliğin dışında ve üstünde 
gayret gösterilmesini isteriz. 

Hükümetin bu konuya daiha yakın ilgisini 
beklemekteyiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. Te
şekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

3. — İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'nın, 
gazetelerimizin son haftalar içinde büyük bir kâ
ğıt sıkıntısı içinde bulunduğuna ve bu konunun 
halledilmesi gerektiğine dair demeci ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Or
han Erkanlı; gazetelerin kâğıt ihtiyacı ile ilgili 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Erkanlı. 
ORHAN ERKANLI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Türk basınını 
ilgilendiren hayati bir konuyu Yüksek Heyetini
ze arz etmek ve Hükümetin bu konuda aldığı 
ve alacağı tedbirleri öğrenmek maksadiyle söz 
aldım. 

Gazetelerimiz son haftalar içinde büyük bir 
kâğıt sıkıntısı içinde bulunmaktadırlar. Eğer 

süratle tedbir alınmazsa bâzı gazeteler tirajla
rını düşürmek ve belki de yayınlarını kesmek zo
runda kalacaklardır. 

Türkiye'de yayınlanan gazetelerin günlük kâ
ğıt ihtiyacı ortalama olarak 150 tondur. 
1 500 000 ile 1 700 000 arasındaki günlük tira
jı devam ettirebilmek için ortalama 150 ton ga
zete kâğıdı sağlamak gereklidir. SEKA nm gün
lük istihsali ise ortalama olarak elli ton gazete 
kâğıdı, otuz ton diğer maksatlar için kullanılan 
kâğıttır. Bu duruma göre her gün, için yüz ton 
gazete kâğıdı ithal etmek zorundayız. Bilindiği 
gibi Türkiye'de kâğıt ithali SEKA tarafından 
yapılmakta SEKA gerek ithal ettiği ve gerekse 
kendi imal ettiği kâğıtları tek fiyatla yani kilo
su 180 kuruştan satmaktadır. SEKA nm kâğıt 
dağıtımında tamamen objektif ölçüler içinde ha
reket ederek her yayın organına eşit muamelede 
bulunduğunu fiyat politikasını istikrarlı bir şe
kilde yürüttüğünü özellikle belirtmek isterim. 
Ancak kâğıt satışında ve dağıtımında başarılı 
olan SEKA, kâğıt ikmalinde ve ithalinde aynı 
derecede başarılı ve yeterli değildir. Son hafta
lar içinde özellikle çok kâğıt kullanan büyük ga
zeteler ciddî bir ihmal güçlüğü ile karşı karşıya 
kalmışlardır. İhtiyaçları olan miktarda gazete 
kâğıdını SEKA dan temin edemiyen bâzı gaze
teler, zaten kifayetsiz olan stoklarını kullanmaya 
başlamışlardır. Bugün bâzı gazetelerin elinde an
cak iki üç gün yetecek bir stok kalmıştır. Bası
nın memleketimizin kültürel sosyal ve siyasi ha
yatı üzerindeki tesirlerini izah etmeye lüzum yok
tur. Türle basınının, özellikle kâğıt, mürekkep, bas
kı makinaları gibi ikmal maddeleri konusunda, 
desteklemek, zor durumlarda bırakmamak hepi
mizin müşterek arzusudur. Bu inanışla Hükü
metten şu hususları rica ediyorum: 

1. Son haftalar içinde neden böyle bir du
rum meydana gelmiştir ve ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

2. Gelecek için uzun veya kısa vadeli olarak 
alınacak tedbirler nelerdir? 

3. Gazetelerin veya diğer müesseselerin doğ
rudan doğruya kâğıt ithal etmelerine müsaade 
edilecek midir? 

Hükümetin böyle bir düşüncesi var mıdır? 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Ba

kanı. 
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TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — İstanbul Milletvekili Sayın Orhan 
Erkanlı'nm konuşmalarına cevaplarımı arz edi-
yoruım. 

Memleketimizde gazete kâğıdı ihtiyacı SEKA 
fabrikaları tarafından ve anlaşmalı memleketler
den yapılan ithalâtla karşılanmaktadır. Yıllık it
halât ve istihsal programına göre 1966 yılında 
durum, gazete kâğıdı için: 19 500 ton imalât ve 
24 000 ton ithalât olmak üzere yekûn 43 500 
'tondur. 1967 yılında 8 500 ton imalât ve 45 000 
ton ithalât, yekûn 53 500 ton ithaMrt ve istihsal 
yekûnu olarak programlaştırılmıştır. 

Ihtiyacolarak gazete kâğıdı için 50 - 55 bin 
ton öngörülmektedir. 

Buna göre gazete kâğıdı istihlâkinin çok art
ması ve anlaşmalı memleketlere konulan konten
janların kifayetsizliği, bu memleketlerden yapı
lan ithalâtta teslim müddetlerinde vukubulan 
gecikmeler sebebiyle SEKA ihtiyacı karşılıyacak 
durumda değildir. Bu durum karşısında SEKA 
Genel Müdürlüğü APA sahasından 10 bin ton 
kâğıt istihsali için 18 nci kotaya bir milyon do
larlık ithal için Sanayi Bakanlığınca, Bakanlığı
mıza teklifte bulunulmuştur. Teklifi olumlu kar
şılayıp sıkıntının süratle giderilmesi istikametin
de gerekli emir ve işlem yapılmıştır, cevabola-
rak arz ederim. 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın, Haruniye bucağına bağlı köyler
de vukua gelen depremden zarar gören vatandaş
lara gerekli yardımların yapılması ve tedbirle
rin alınması konusundaki,demeci ve Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Mah
mut Bozdoğan'ın, Adana Haruniye bucağına bağ
lı Bayındırlık, Gümüş, Böcek, Pirsultanlı köy
lerinde depremin sebebolduğu hasarı Hükümetin 
dikkatine arz etmek üzere gündem dışı söz iste
miştir. 

Sayın- Bozdoğan lütfen kısa olmak kaydiyle 
istirham edeceğim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değerli 
arkadaşlarım, 8 . 4 . 1967 tarihinde vukua ge
len deprem yüzünden, Adana'nın Haruniye Bu
cağına bağlı köylerde birçok ev yıkılmış ve va
tandaşların birçoğu açıkta kalmıştır. , Deprem, 
aralıklı ve hafif olarak el'an devam etmektedir. 
Halk evlerini terk etmiştir. 

Pirsultanlı, Çerçioğlu, Gümüş, Bayındırlı ve 
öcekli köylerinde iki yüzün üstünde ev yıkılmış
tır. Evleri yıkılan ve korkudan evlerini terk eden 
ailelere Adana Valiliğince çadır temin edilmiye 
çalışılmış ise de, birçok ailenin çadır alamadığı, 
bize kadar akseden şikâyetlerden anlaşılmakta
dır. 

Hükümeti acele harekete geçmeye çağırıyo
rum. Deprem mahalline bir jeolog heyeti gönde
rilmeli, yeniden yapılacak evlerin yerleri ve plân
ları uzmanlara hatırlatılmalıdır. 

Evleri yıkılan vatandaşlara mesken kredisi 
verilmeli ve bu kredi uzun vâdelere bağlanmalı
dır. Mesken kredisi verilmediği takdirde köylü
nün kendi güçleri ile evlerini yeniden yapmaya 
imkânları büsait değildir. 

Hükümet, alacağı tedbirler meyanında, iskân 
mevzuunu da ele almalıdır. Dağınık üniteler ha
linde bulunan köyler bu fırsattan istifade edi
lerek birleştirilmeli, ilerde yapılacak Devlet hiz
metlerine şimdiden zemin hazırlanmalıdır. 

Bu arada Bayındırlı, Pirsultanlı ve Gümüş 
köyleri iskân edilmelerini talebetmektedirler. Hü
kümetin bu talebi de dikkate almasını temenni 
ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce Baş

kanlığın da iki sunuşu olacaktır. 
Devlet akanı Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, 

buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hakikaten Nisanın 7 yi 8 e bağ-
lıyan gecesi Adana'nın Haruniye Bucağına bağ
lı köylerinde bir deprem olmuş ve bu köylerde 
bâzı evler yıkılmış vaziyettedir. Tesbit edilen ra
kamlara göre durum şöyledir: Haruniye bucağı
na bağlı Pirsultanlı köyünde 47, Çerçioğlu kö-
vünde 23, Gümüş köyünde 19, Bayındırlı kö-
vünde 15, Böcekli köyünde de 7 olmak üzere top
lam olarak 111 bina ağır hasar görmüş vaziyet
tedir. Bunun üzerine afetzedelerin ilk ve âcil ih
tiyaçlarını karşılamak üzere Adana Valiliği em
rinde bulunan ödenekten yeteri kadar harcanma
sı için kendisine imar ve tskân Bakanlığınca 
yetki verilmiştir ve ilk plânda da mahalline yüz 
çadır gönderilmiştir. Bilâhara üç yüz çadır ilâ
vesiyle bu miktar dört yüze çıkarılmıştır. Âfet-
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zedelerin uğramış oldukları bu zarar karşısında 
gerekli diğer tedbirler alınmış, yol durumlarının 
ıslahı için çalışmalara başlanmış, ayrıca konut
lar içine yerleştirilmeleri babında bu sene temin 
edilmesi için gerekli faaliyetin içine girilmiştir. 
Arz öderim. 

5. — Başbakan Süleyman DemireVin Pakis
tan ve İran'a yapacağı resmî ziyarete Manisa 
Milletvekili Ertuğrul Akça, Zonguldak Milletve
kili Talât Asal ve İstanbul Milletvekili Selim 
Sarper'in • katılmalarının uygun görüldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/635) 

ıBAŞKAN — İran ve Pakistan'a resmî ziya
rette bulunan Başbakan Sayın Süleyman Demi-
rel'in refakatinde bulunan üç milletvekili için 
Anayasanın 78 nci maddesine tevfikan Yüce He
yetinizin tasvibini alacağım. 

Bu konudaki Başbakanlık teskeresini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vaki da.votler üzerine, Başbakan Süleyman 

Domirel'in 27 - 30 Nisan 1967 tarihleri arasında 
Pakistan'a ve 1 - 4 Mayıs 1967 tarihleri arasın
da İran'a yapacağı resmî ziyarette Manisa Mil
letvekili Ertuğrul Akça, Zonguldak Milletvekili 
Talât, Asal ve İstanbul Milletvekili Selim Sarper'
in heyete katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasanın 78 nci maddesine göre Millet 
Meclisinden gerekli kararın alınmasına delâlet 
Duyurulmasını rica öderim. 

Hasan Dinçer 
(Başbakan Vekili 

5. — GÖRÜÎ 

1. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile llköğret
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/89) (S. Sayısı: 127) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki görüşmelere 
kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

.Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mustafa Rona'nmdır. 

SABRI ÖÇCAN SAN (Gümüşane) — Efen
dim 127 sayılı tasarıda Millî Eğitim Komisyonu 
raporunun müzakerelere esas alınmasına dair 
önergem olacak... 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

6. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'e 33 
gün izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/634) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımıza izin verilmesi 
ile ilgili Başkanlık yazısını okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin hiza

sında; gösterüen müddetle izni Başkanlık Divanı
nın 27 . 4 . 1967 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör, 33 gün, 
hastalığına binaen, 4 . 4 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Nevzat Gün
gör'e 4 Nisan 1967 tarihinden itibaren hastalığı
na binaen 33 gün izin verilmesini oylarınıza su
nuyorum. 

Kalbul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gündeme geçiyoruz. 
Yüce Heyetinizin kabul ettiği karar gereğin

ce şu anıdan itibaren bir saat süreyle gündemin 
öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler bölü
münde ve ikinci sırada bulunan kanun tasarısı 
görüşülecektir. 

LEN İŞLER 

ıBAŞKAN — Biliyorum efendim, tümü üze
rindeki görüşmeler bittikten sonra Yüce Heyeti
niz maddelere geçilmesini kalbul ederse sizin öner
genizi bilgiye ve oya sunacağım. O zaman mevzu-
uıbaih'S olacaiktır. 

Buyurun Sayın Rona. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA RONA 

(Artvin) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri, bugün huzurunuza getirilen 6234 sayılı 
Köy Enstitüleri ile, tlköğrctmen Okullarının Bir
leştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanım tasarısı, Millet 
Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda, gayet geniş 
müzakeresi yapılarak hemen hemen bütün ko-
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misyon üyelerinin tasvibi ile ufak 'bir değişikliğe 
uğrayarak kabul edilen husus, esasen Hükümet 
tasarısının gerekçesinde ifade edilen hususlardır. 
İ3u tasarı, gerekçenin bir fıkrasında şu şekilde 
belirtilmiştir : 

«İlköğretmcn okulu mezunları uzun yıllar köy 
ve küçük kasabalarda çalıştırıldıklarından farklı, 
çok yönlü ve yüklü bir programla yetiştirilmekte
dirler. Köyde öğretmenlik yalnız köy çocukları
nın ilkokul programına göre yetiştirilmesinden 
ibaret değildir. Köyde öğretmen, uygarlığın kö
ye götürülmesinde birinci derecede görevi olan, 
köyün sosyal ve ekonomik gelişmesinde liderlik et
mek durumunda bulunan tek aydın olması gere
kir. Hizmetin bu özelliği ilkokul öğretmeninin 
bir yandan köye yararlı, pratik maharetlerle teç
hiz edilmesini, öbür yandan da en az lise seviye
sinde bir kültür ve meslekî bilgiye sahibolmasını 
gerektirmektedir. 

Tecrübelerden alman sonuç odur ki, 3 ve 6 
yıllık öğretmen okullarında geçen öğrenim sürele
ri, ilkokul öğretmenine istenen formasyonu ver
meye kâfi gelmemektedir. Bu itibarla, ilköğret-
men okullarının öğrenim süresinin şimdilik birer 
yıl artırılması zorunlu görülmüştür.» şeklinde ifa
de edilmiştir. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde senelerdir 
meslekle ilgili toplantılarda, öğretmen okulları
nın kuruluş yıldönümlerinde her kademedeki öğ
retmenler tarafından noksanlığı dile getirilen bir 
boşluğu dolduracaktır. Tasarının bir yıl artırıl
masına ait kısım komisyonlarda aynı şekilde ka-
'bul edilmiştir. Ancak -2 nci maddeye ilâve edilen 
fıkra ile mezun] ara verilen haklarda ufak bir fark 
vardır. Mezunlara verilmek istenen hakkın eski 
yıllara ait Meclis zabıtları tetkik edildiğinde, bir
çok parlömanter tarafından benimsendiğini gö
rürüz. Fakat «Biz okullara henüz öğretmen bula
mıyor ve yetiştiremiyoruz.» diyerek aslında o za
manın Hükümetinin de benimsediğini, zamanın 
şartları içinde mümkün olamıyacağmı ifade et
mişlerdir. 

Yeri gelmişken elimde bulunan 1923 - 1924 
ders yılından zamanımıza kadar yıllara göre öğ
retmen okulu adedi, öğrenci sayısı, mezun sayısı, 
dışardan bitirenlerin miktarı hakkında iki üç mi
sal vermek istiyorum. 

1948-1949 ders yılında 28 öğretmen okulu, 
13 149 öğrenci adedi, 2 449 mezun. 1954 te 

34 öğretmen okulu 14 509 öğrenci adedi, 3 505 
mezun sayısı. 1968 de öğretmen okulu adedi 52 
ye varmış, öğrenci adedi 19 835 e, mezun sayısı 
da 3 009 a varmıştır. 1965 - 1966 ders yılında 
öğretmen okulu sayısı 75 e, öğrenci sayısı 
48 126 ya, mezun sayısı da 9 933 e varmıştır. 
1966 - 1967 Demirel Hükümeti zamanında öğret
men okulu sayısı 80 e varmıştır. 

Bu arada, okullarına alman talebelerin titiz
likle nasıl seçilerek alındığının kısaca izahında 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Öğretmen okuluna giriş şekli : 
Ortaokulu bitirenlerin okuduğu okulun öğret

menler kurulundan «Öğretmen olabilir.» kararı 
alması. 

Test imtihanına giriyorlar; burada kazanma
sı. Bu imtihan neticesi alınacak kontenjanın yüz
de yüzü okula davet edilir. 

Bundan sonra da yazılı seçme imtihanına gi
riyor ve yarısı eleniyor, geri kalan iyi puan alan 
yarısı kazanıyor ve okula girme hakkını alıyor, 

Seçme imtihanında anadil, matematik başta 
olmak üzere genel bilgi ve anlayış dereceleri yok
lanıyor. 

Bu şekilde okula alman öğrenci disiplinli bir 
öğrenim yaptıktan, başarı gösterdikten sonra me
zun oluyor. 

Seneler önce öğretmen okulu mezunları lise 
mezunları gibi üniversitenin çeşitli fakültelerine 
girebildikleri için meslekten ayrılıyorlardı. O. za
manlar öğretmen okulu adedinin ve öğretmenle
rin sayıları bugünle kıyaslanamıyacak kadar az 
olduğu için yüksek tahsil yapma imkânı kaldırıl
dı. Hattâ aynı meslekte ilerlemeleri, meselâ Dil -
Tarih ve Coğrafya Fakültesinde okuyarak daha 
yüksek dereceli okullarda öğretmen olma hakları 
da alınmıştı. 

Memleketin en mühim ihtiyaçlarından, dâva
larından biri, hiç şüphe yok ki, Yüce Meclisin de 
üzerinde hassasiyetle durduğu ilköğretim mevzuu 
bugün eski yıllara kıyasla halledilmiş durumda
dır. 

Gelişen Türkiye'mizde öğretmenlerimizin rolü 
pek büyüktür. 

Çocuk ananın ve babanın olmaktan ziyade bu 
milletin malıdır. 

Onu yetiştirmek, mensubu bulunduğu bu mil
lete her bakımdan yararlı bir fert haline getirmek 
için öğretmenlerimiz bütün gayretleriyle çalışır
lar. 
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Eflâtun, öğretmenliği Tanrı mesleki olarak 
ifade etmiştir, kutsal bir meslektir. Çok küçük 
yaştan itibaren kendilerine emanet edilen yavru
ları her derecedeki okullarda işliyerek, feyiz ve
rerek millî hisleri kuvvetli, bilgili, memlekete fay
dalı olarak yetiştirmek için bütün güçleri ile çalış
maktadırlar. 

Öğretmenin kutsallığı, fedakârlık istiyen bir 
meslek olmasından ve göstermesinden ileri gel
mektedir. 

Denilebilir ki, öğretmen bütün zamanını ço
cuklara istikbal hazırlamakla geçirir. Kendisini 
cemiyete ve bütün gençliğin yetişmesine bağlamış, 
vakfetmiş olan böyle bir insana her hangi bir hak 
tanımak, onun yukardan beri saydığımız hizmet
leri ve tahsili yanında, hakkını teslim etmiş olmak 
sayılır ki, bu da bizim adalet ölçülerimize ve an
layışımıza elbette ki, uygun düşer. 

Adalet Partisinin görüşü olarak özetle şunu 
ifade etmek istiyoruz ki; tasarı gerekçede izah 
edildiği ve 7 nci Millî Eğitim Şûrasında da uy
gun görülen öğretmen okullarının; en az lise se
viyesi ile ifade olunan bir genel kültür seviyesi
ne erişmiş, ilköğretim okullarının öğretim süresi
nin de uzatılması gerekli görülmektedir. En az 
lise seviyesinde genel kültür alan, buna ilâveten 
meslekî formasyon kazanan öğretmen okulu me
zunlarına Millî Eğitim Komisyonunun kabul et
tiği lise mezunları gibi üniversite imtihanlarına 
girme hakkının tanınmasını yerinde görmekteyiz. 
Bütçe ve Plân Komisyonu öğretmen okulu mezun
larına yüksek tahsil hakkını şartlı olarak vermiş
tir. Bu hukukan hatalıdır. Bir öğrenci yüksek 
tahsil yapma imkânına okuduğu derslere göre ya 
sahiptir, ya değildir. Eğer bu mezunların başka 
mesleklere kayması endişe ediliyorsa öğretmen 
yetiştiren Fen Fakültesinin, meselâ kimya veya 
fizik kısmını bitirdikten sonra ayrılması müm
kündür. Kaldı ki, yürürlükte olan 1954 yılında 
kabul edilen 6234 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
mezunların, mesleki haricinde başka fakültelere 
gitmesine mânidir. Maddeyi beraber okuyalım. 

«Madde 5. — İlköğretmen okulu mezunları 
mecburi hizmetlerini tamamlayıncaya kadar köy 
okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan öğretmen 
yetiştiren yüksek öğrenim müesseselerine devam 
edecek olanların mecburi hizmetleri Millî Eğitim 
Vekâletince tescil olunur.» 

| GBu duruma göre endişeye mahal yoktur. Baş
ka mesleklere kayanlar bugün de mevcuttur. Bu 
oranın bir miktar artabileceği ihtimaline karşı 
öğretmen okulu mevcutlarının artması ve dışar
dan bitirenler karşılıyabilecek durumda olacaktır. 
Askerî liselerde de üç yılda hem lise kültürü ver
mekte hem de meslekî dersler göstermektedir. Me
zunları lise mezunu hakkını haiz oldukları halde 
ayrılanlar bizi ürkütecek mahiyette değildir. Bu
nunla kabiliyetli köy çocuklarına yüksek tahsil 
yapma imkânları sağlanmış olacak ve büyük bir 
kısmı yine öğretmenliğin en ileri kademelerine ka
dar yükselme imkânları bulacaktır. Bu itibarla 
ilköğretmen okulu mezunlarına bu hakkı tanı
makla onu kaybetmiyor, kabiliyetli olup istekli
lerin daha büyük sınıflarda eğitimci olmasına im
kân veriyor ve onu yeniden kazanmış oluyoruz. 
Sosyal, ekonomik ve kültürel bütün yönleriyle 
kalkınan Türkiye'mizde en önemli rolü oynıya-
ca'k öğretmenlerimizi daha iyi şartlar içerisinde 
yetiştirmek, onlara daha iyi imkânlar vermek 
mecburiyetindeyiz. 

I Bu imkânlar onları manen takviye edecek, va
zifelerini huzur içinde yapmalarını istikbale kar
şı da güvenlerini artıracaktır. C. H. P. sayın 
sözcüsü ifadelerinde tasarıyı, Millî Eğitim Komis
yonunda kabul edilen şekliyle benimsediklerini 
beyan ettiler. Görüşlerimize katıldıklarına mem
nun olduk, teşekkür ederiz. C. H. P. sayın söz
cüsü; 4 seneye çıktığında öğretmen okulu, bir 
yıl mezun vermiyecek, Bakanlık bunu nasıl kar-
şılıyacak, diye sordular. Belki Sayın Bakan bu
na cevap vereceklerdir. 

Bu soruyu ben de şu şekilde cevaplandırmak 
istiyorum. Bir önceki yıldan bekliyen son sınıf 
öğrencileri ve dışardan bitirmeye girenler ile me
zun verilmediği sene yine 2 - 3 bin arasında mes-
leke yeni katılan olacaktır. Bu bakımdan da en
dişeye mahal yoktur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — T. I. P. Grupu adma Saym Be-

hiçe Boran. 
T. t P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 

(BORAN) (Urfa) — Saym Başkan, sayın mil-, 
letvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun ta
sarısı ilköğretmen okullarında öğrenim süresi
nin uzatılmasma mütedairdir, öğrenim süre
sinin neden uzatılması gerektiği kanun gerek
çesinde şöyle izah olunmaktadır : 

- 4 3 6 -
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«Köy öğretmeni köye uygarlığı götürecek 
kimsedir. Köy öğretmeni köyün sosyal ve eko
nomik gelişmesinde liderlik rolünü oynıyacak 
tek aydın kişidir. Köy öğretmeni bu rolünü oy-
nıyabilmesi için bir taraftan hem en az lise se
viyesinde bir kültüre sahibolması gerekir, di
ğer taraftan da pratik yönlerle mücehhez olma
sı gerekir.» deniliyor. 

Köy öğretmeninin köyde oynaması gereken 
rol hakkında kanun gerekçesinde söylenenlere 
katılıyoruz. Kanaatimce yalnız köy öğretmeni 
değil, ilçedeki, kasabadaki, şehirdeki öğret
men de toplumda aynı rolü oynamalıdır, oy
nıyacak durumda bulunmalıdır, öğretmeni sa
dece belirli saatlerde derse girip, belirli ko
nular üzerinde çocuklara bilgiler veren bir in
san olarak düşünmek bugünkü toplumlar için 
geçerli ve isabetli bir görüş değildir. Gerçek
ten kalkınan, ilerleme yolunda olan modern 
toplumlarda öğretmen, içinde bulunduğu top
lumun, bu toplum ister köy, ister ilçe, kaza 
veya 'bir şehirin mahallesi olsun, bir liderlik 
rolünü oynamak durumundadır. Ama bu mese
leyi sadece öğrenimi uzatmak meselesi olarak 
görmek yanlıştır. Öğretmenin gerek köyde, ge
rekse şehirde böyle bir liderlik rolünü oyna
yabilmesi için bâzı şartların gerçekleştirilmiş 
olması lâzımgelir. öğretmen, gerçekten plânlı, 
toplumun her kesimi demokratik esaslar üze
rine dayandırılmış bir toplum düzeninde ancak 
içinde bulunduğu topluluk böyle bir liderlik 
rolü oynıyabilir. 

İkincisi; hiç değilse asgari şartların gerçek
leşmesi lâzım, öğretmenin bu vazifeleri yerine 
getirebilmesi için. Halbuki bugün memleketi
mizde maalesef öğretmenlik, hele köy öğret
menliği can emniyeti bakımından bile en tehli
keli bir meslek haline gelmiş görünüyor. Gün 
geçmiyor ki, gazetelerde, şu köyde, bu köyde 
öğretmenin döğüldüğünü, yolunun kesildiğini 
veya evinin taarruza uğradığını okumıyalım. 
Öğretmenin daha can emniyetini hile 'bir Dev
let olarak güvenlik altına alamazken, o öğ
retmenden köyde bu gerekçede yazılı rolü oy
namasını nasıl bekliyebiliriz. Şehirlerde ise, 
öğretmenlerin okuduğu gazete, dergi veya si
yasi kanaatleri, felsefî görüşleri bakımından ne 
derece baskı altına alındıkları bu Mecliste kaç 
kere müzakere ve tenkid konusu oldu. Binaen

aleyh, bir taraftan öğretmenlerin bu kadar siya
si bir baskı altında tutulduğu bir ortamda, di
ğer taraftan can emniyetinin bile sağlanamadı
ğı 'bir ortamda öğretmenlerimizden bu gerekçe
de çok doğru olarak belirtilen vazifeleri, rol
leri beklememiz boşuna olur. öğretmenin, özel
likle bu tasarı dolayısiyle söz konusu olan köy 
öğretmenin gerekçede 'belirtilen toplumda li
derlik rolünü oynıyabilmesi için hem biraz ön
ce özetlediğim şartların toplum düzeninde mey
dana gelmesi lâzım, hem de, öğretmen yetiş
tiren okulların eğitim sistemine bakmak lâzım 
Okul içi şartlar bakımından mesele sadece öğ
renim süresinin uzatılması meselesi değildir. Her 
şeyden önce öğretmen okullarında verilen öğ
renimin ve eğitimin muhteva ve niteliği mese
lesidir. Bu gerekçede belirtilen nitelikteki köy 

•öğretmenlerini, kapatılmış olan köy enstitüleri 
yetiştiriyordu, iş içinde öğretim, toplumla sı
kı ilgi halinde bir öğretim sistemi gerçekleş
tirilmedikçe öğrenim süresini bir yıl, iki yıl, 
isterseniz beş yıl uzatın, istenilen netice elde 
edilemiyecektir. Tekrar ediyorum; mesele bir 

sene meselesi değildir, verilen eğitimin niteli
ği, muhtevası meselesidir ki, bunu da kapatıl
mış olan ve bugün hâlâ açılmak istenmiyen köy 
enstitüleri vermekte idi vaktiyle. 

Öğrenimin uzatılmasının gerekçesi olarak 
belki şöyle bir mantık yürütülüyor : Mademki 
köy öğretmeni bir taraftan en az lise seviyesin
de bir kültüre sahibolmak, diğer taraftan da 
pratik hünerlere sahibolmak zorundadır, öyle 
ise süreyi uzatmak lâzımdır. Diğer bir gerekçe 
de şu olabilir : İlköğretmen okulları mezunları
nın lise mezunlariyle aynı muameleyi görebil
mesi, yüksek okullara ve üniversitelere girebil
mesi için de öğrenim süresinin uzatılması lâ
zımdır, denilebilir. Oysa 4 ve 7 yıla çıkarma
dan, 3 ve 6 sene bırakılarak yine lise seviyesin
de hir öğretim verile'bilir. Çünkü bir taraftan 
süre aynıdur, her ikisinde de 11 yıl oluyor. İkin
cisi, evet ama, bu 11 yılda öğretmen okulların
da aynı zamanda pratik eğitim de veriliyor, 
denilirse; biz de cevaıbolarak diyebiliriz ki; 
evet ama 11 yıllık eğitim ve öğretimde bulunan 
liselerde bugün artık bütün gün öğretim ya
pan liseler hemen hemen yok gibidir. İkili ted
risat yapılmaktadır. 11 senelik lise tedrisatı 
yarım «gün olarak yapılmaktadır. Şu halde 
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ilköğretmen okulları tam ,gün- öğretimde bulun
duğuna göre on'bir yıllık bir süre içinde iyi bir 
organizasyon, iyi bir öğretim ve eğitim sistemi 
uygulanırsa hem gerekli pratik bilgileri, hem 
de genel kültürü vermek mümkün olur ve müd
det de liselerin müddetine muadil olduğuna gö
re, ilköğretmen okulları mezunlarına yüksek 
okullara ve üniversiteye girme hakkı da tanı
nabilir ve tanınmalıdır. 

Bütün bu sebeplerle biz komisyonun rapo
rundaki tekliften ziyade Hükümet tasarısında
ki teklifi, yani ilkokul mezunlarının girdiği 
öğretmen okullarında sürenin en az altı sene, 
diğerlerinde en az üç sene olarak kalmasını, 
öğretim süresinin demin izah ettiğim sebepler
le uzatılmasına lüzum olmadığını belirtmek 
isterim. Kaldı ki, daha önce de bu kürsüden 
belirtildiği üzere bu öğretim süresini uzatmak, 
esasen öğretmen darlığı çeken memleketimizde 
bu darlığı daha da artıracaktır. Bir yıl me
zun vermiyeceği gibi öğretmen okulları, bun
dan sonra da öğretmenin yetişme süresi uzadı
ğı için daha az sayıda öğretmen yetişecektir. 
Halbuki memleketimizde biran önce öğretmen 
sayısının fazlalaşması gerekmektedir ve bu öğ
retmenlerin iyi yetiştirilmesi lüzumu, demin 
izah ettiğim gibi, öğretimin uzatılması için bir 
gerekçe teşkil etmez. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Şallından adına söz alan arka

daşların ifiiJnıl erimi okuyorum: Mahmut Bozdo
ğan, Nuri Evoğam, Türkân Seçkin, Ali Rıza 
•Ç.e tiner, Ahmet Ş'o\Cu>t B'i.iüça, Nuri lv;xlaman-
oğlu, Mu-jtafa Kemal Yılımaz, Fahri Uğrasız-
oğlu, Ahmet Demi ray, Sabri Özcan San, Tahsin 
Argını, Yusuf Ziya Bahadmh, Mustafa Roma, Sü
leyman Onan, Abdüllıbâri Akdoğan, Hayrettim 
Uysal, Niıkııt Diler, Hasan Tahsin Uzun. 

Şimdi söz sıraısı Sayın Mahmut Bozdoğan'
ındır. 

Buyurum Sayın Boızdoğan. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 

Balkan, değerdi mili ot vekilleri; «6234 sayılı, 
ıköy emrdjıûloiri ile ilköği'ütmon okullarının bir-
lc«.tirıi;tnıım,i hakkındaki kamunun 2 nci madde
sinin değ'i^tiriknefiine dair kanun tasarısı» 6 yıl 
tahtı':! ver on illköğrofcmıen okullarımızın tahsil 
süresini en az 7 yıla, orbacikuldan sonra üç yıl 
,ta.hsiil verten ilköğrotımen okullarının da tahsil 

sünelerini en aız 4 yıla çıkartmayı hedef tut-
'makttaidır. 

VII nci Millî Eğitilin Sunasının görücü ve 
tav3İ'yeİMİi İHtiıkamıotiındc, Hükümetin golurlmiş 
•bulunduğu bu tasarıyı miömnumiyoblc karşıla-
dığıımıızı ifade etmek isıtoriıra. 

Azıiz aııkadaşlarımı, 
Öğricltmon okullarımız, yüz yılı a.şlkın bir 

tecrübe ve sınavdan geçenek, bugünkü mütekâ
mil duruma vâsıl olmuHİaLidur. Ancak, öğret
men okulları bugünkü görünümleriyle, «mo
ral değerleri kornııuJ'c ve bir I t:Î>•';;, ^ii'/ürü me-
sıildon mosile akıt aran» birer, statik k.uırom du
rumundadır. Halbuki, öğretmen okullaırı, bil
giyi maddi ve mânevi çovrıenıln fethi için araç 
olarak kullanan ve belli şoybri yapaıbileeclk 
formasyon veren dinamik kurumlar o'lnnahdır-
lar. öğretmem okullaırı, maddi ve maşerî değer-» 
derin işlenmesine öncülük eden birer lftboraltu-
var olmalıdırlar. Bunun için, öğ^etımem yetişti-
ren Oikullarıımıza ve öğretıimeml'C-iımılZ'C, millî eği
tim aıniaıçilaırıımızm noksansız gelintu'l'lmıasi ba
kımından lâyık oldukları değeri vomıclk lâzımı
dır. Bumun için öğrctm'enleı ümran toplum ha
yatımda ımüaüGsna bir yeri vardır. 

Öğretmem, belli biır programın, belli müf
redatını çoculkla'nDmi'za aktaran bir nakil dc-
ğildlir. öğretmem, , kcndİBİne verileni öğretim 
işleri ve vazifeler1! yanında köyün ve kenıtin 
eğitıiım işlerini de yürüten bir rehberdir. Çevre
sinin ekonomik, kültürel ve hattâ maddi şart
la iliyle uğraşan ve bu meselelerde akıl danışı
lan bir münevverdir. 

Değerli arkadaş! arımı, 
Eğitim ve öğretimde, yalnız yatay akıcılığa 

ömıem verımek ve fertleri bu istikamette vazife
li krlmalk, fentlerde bunalımı meydana getirir. 
Ferdî farklılıklardan doğacak kabiliyet ve is
tidatların önüne, suni birtakım manialar diker
sek, dikey akıcılıtk yollarını tıkamış ve fertler
de isyan duygularını kamçılamış oluruz. Bunun 
içim, öğretimde çeşitlilik içinde çeşitlilik değil, 
birlik içinde çeşitliliğe gitmek zarureti vardır. 
Bu itibarla, kabiliyetli alan öğretmen okulu 
öğrencilerinin yolunu açmak gerektir. Anaya
samızın 14, 21, 50 nci maddeleri, yurttaşlara 
:v: t eğJt'mı limikânları tamimidir. A maya""'anın 
ruhumu ve lâfzını hiçe sayarak, hiçbir Türk 
çocuğuma sem ölünceye kadar şu işte çalışacak-

— 438 — 
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sın diye emir vermeye kendimizi kudretli his-
satmıameliyiz. Benim devre arkadaşlarımdan 
(öğretmen oklukları halde) hukuku ve tıbbi
yeyi bitiren pek çok arkadaş vardır. Bu arka
daşlar yeni seç/tikleri sahaılanda memleikete fay
da! ı olmaktadırlar. 

Bilindiği üzere, öğretmen okullarına % 75 
nisib etinde köylü çocukları alınmaktadır. Bu
günkü mevzuata göre, bu çocıulklar yüksek tah
sillerini ancak eğitim 'enstitülerinde ve yüksek 
öğretımen okullarında ikmal otımok imkânını 
Ijulaibiilmelctcdirler. Halbuki kabiliyet ve isti
datları teshil t edilen bu çocuklara falküllte kapı
larını aeımak, bunlara imkân ve fırsat eşitliği 
tanınmak, Anayasanın âmir hükümlerini yenine 
getirancik lâzımdır. 

'Tasarı, Bütçe ve Plân Komisyonunun değiş-
tinişi nazıarı itibara alınarak kanunlaşırsa, öğ-

.>rotmionler ancaık, Dil Tarih ve Coğrafya Fa
kültesinin öğreıtınıcıiıBklc ilgili bölümleri ile, 
eğitim fakültelerine girebilecekle ndir. Hâlbuki 
Millî Eğitim Keımbyoım daha ileri bıir adım 
atarak, öğretmenlerin bütün fakültelere g'ire-
'bilmclcri'iiıi kabul etmiştir. Kanaatimce işin en 
doğru ş'ekil ve yününü de Millî Eğitlim Komis
yonu tâyin ve teob'ıt •eitımiıybir. Öğretmenlerin, 
Dovlote mecburi hkmicıt borçları malMuz kal
mak şartiylc, btedi'klrııd fakültede eğitim im
kânı sağlanmalndır. İmıkânuızlığm ağlarına ta-
ikılan bu vatan evlât hırını Yüce Heyetlimiz kur-
ıt araç aktır. 

Tasarının Millî Eğitim Koımisyomoı tarafın
dan kabul edilen geleliyle dcsıteklcnıınesini say
gılarımla istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nuri •Eroğan? Yok mu 
•of endim ark atı asrınız? Yok. 

Sayın Türkân Seçıkin. 
TÜRKÂN SİLKİN (Edirne) — Sayın Baş

kan, değerli nrllk'bvekillcri, G234 sayılı Köy 
Enrtdıtıüloıri ile öğretmen okulllaırmın birleşti
rilmesi hakkındaki Kanunun 2 ııci maddesinin 
değiştirilmeline ait kanun tasarısında Hükü-
motin teklifi «İlköğrcıtım'cn okullarının öğre
nim süreni, ilkokul mezunları için en az 6, or
taokul mezunla rı için 3 yıldır» şeklindedir. 

Millî Eğitim Komisyonu bu konuyu müza
kere etmiş ve 2 ned maddeyi «İlköğretimen 
okullarının öğrenim süresi, ilkcikul mezunları 
içi en az 7, ortaokul mezunları için en az 4 
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yıldır» şeklinde değiştirmiş ve «İlköğretmen 
okullarını bitirenler yüksek okul ve üniversite
lere girişte, lise mezunları gibi işi om görürler» 
fıkrasını ilâve etmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 2 nci maddenin 
değişıtirilmesdrıde Millî Eğitim Komisyonunun 
değfrştl.rislnl benimsemiş, ancak maddenin 2 nci 
fıkrasını «İlköğretmon okullarını bitirenler bu 
sürelere göre, öğretmenlikle ilgili yüksek okul 
ve üniversitelere girişte lise mezunları gibi iş
lem görürler» şeklinde tadil ederek kabul et
miştir. 

Yani üniversitelere girişi sınırlı, kısıtlı ola
rak kabul etmiştir. 

Neden arzulu ve kabiliyetli ilköğrotımeri 
okulu mezunlarının orman, ziraat, veteriner, 
tıp, hukuk ve diğer fakültelere ginmelori müm
kün o/İmasın. Olsun arkadaşlarım, olsun. Çün
kü; onlar daha ziyade köyün küçük muhitin 
çocukları... Gerilkalmuş çevreler kendi sorunla
rına eğileeek kendi çocuklarını bulabilsinler 
hiç değilse. 

Değerli arkadaşlarım, ben Millî Eğitim Ko-
ıiıııisyonunun gömüşünün daha yeninde olduğu 
kanaatimdeyim. Bu görüşe müspet oy kullanı
nız ki, gerçekten çoğu köyde çalışacak ilkokul 
öğretmeninin köyle kalıkınımayı, ilerlemeyi kö
yün sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayıcı 
birinci derecede lider olduğuma dair Hükümet 
tasarıısı gerekçesinde do belirtilen ıneımleket 
ikalkımıiıaısına temelden tesir edecek sorun açı
sından samıimiyotc inanalım. Çünkü Hükümet 
tasarısı gerekçesinde «Tecrübelerden alman so
nuç odur ki, üç ve altı yıllık öğretmen okulla
rında geçen öğrenim süreleri ilkokul öğret
menlerine istenen formasyonu vermeye kâfi 
i^oîımomektedir. Bu itibarla ilk öğretmen okul
larının öğrenim sürelerinin şimdilik birer yıl 
artırılması zorunlu görülmüştür,» dendikten 
.sanıra, 7 ned Millî Eğitim Şûrası da aynı görü
şü savunuyor. Hükümetin bu görüşü koımisyon 
gö rüş üne uy m alkt adnr. 

Millî Eğitim plân hedeflerinde: «Eğitim 
sistemlimiz toplumdalki çeşitli görevlerin yurt
taşlar arasımla kabiliyetlerine göre dağıtılması
nı sağiıyaeak bir şekilde düzenieneecıktlr. Bu 
amaçla, durumları ne olursa olsun, kabiliyetli 
olanlar bütün eğitim imkânlarından yararla
nacaktır. Böylece toplumda hem sosyal adalet 
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hem de fırsat eşitliği gerçekleştirilec ektir.» de
nilmektedir. 

Anayasamızda «Devlet, maddi imkânlardan 
yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğre
nim. derecelerine kadar çıkmalarını sağlama 
amaciyle kursılar vıe başika yollarla gerekli yar-
dıımları yapar» esasını koymuştur. 

Bugün, öğretmen okullarında daha çok köy 
•çocukları ile malî balkımdan orta ve ortanın al
tında bulunan halkın çocukları okumaktadır. 

Bu okullar; 
1. — Parasız yatılı olması, 
2. — Kısa süreden sonra meslek sahibi kıl

ması, 
3. — Okulu bitirir biltirmez bir engelle kar

şılaşmadan maaşa geçilebilmesi bakımından 
orta halli, dar gelirli halkımıza cazip, ilginç 
gelinciktedir. 

Bu sebeple ana - baba çocuklarının, kabili
yetlerime bakmadan, bu yöne sevk etmektedir
ler. Ben, bu sebepten- ötürü, Bütçe ve Plân Ko
misyonunun kısıtlayıcı değişikliğine karşıyım. 

öğretmen ihtiyacından doğan sorunlar kar
şısında, değişik menşe farkı olan insanlar için, 
öğretmenlik meslekini cazip hale getirme ça
bası içinde bulunurken, bu kısıtlayıcı kayıt ne
dendir ? 

Beş Yıllık Plân esasen öğretmen yetiştirme
de hedefine ulaşma istikametindedir. Millî Eği
tim Komisyonunun getirdiği bu teklifle de öğ
retmenlik mesleki daha oazdp hale geleceğin-
den meslekten kaçma gibi bir durum da düşü
nülemez. 

Köylü ve dar gelirli aile çocuklarını bün
yesinde toplıyan bu okul mezunlarının, hepsi 
üniversitelere girme arzusu da göstermiyeeek-
lerdir. Ama, bizlere, Meclise düşen, imkân ve 
eşitlik hakkını tanımaktır. Varsın kabiliyetler, 
maddi imkânlarında rahatlık hissedenler arzu
ladıkları, giriş sınavlarını kazandıkları fakül
telerde okuyabilsinler. 
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Bugün sınıflarımızda geri, onta, ileri zekâlı 
çocukları aynı zamanda eğitme durumundayız. 
Program tatbikatı ise orta zekâya hizmet et
mektedir, ileri zekâlı çocuklarımız orta derece
li okull çatısı altında kısmen de olsa gelişeme-
<me durumunladırlar. Hiç değilse aile bütçesıi 
zaruretlerinin icabı olarak, öğretmen okulla
rında okuyacak başarılı çocukların mezun ol
duktan sonra meslekî gelişmesine mâni olmıya-
lım. Omlara üniversitelere kısıtlamadan girme 
hakkı tanıyalım. Esasında üniversitelere giriş 
barajı konmuştur. Bugün memleketimizin hız
lı kalkınabilmesi için teorik, teknik plân for
masyonundan öte, daha çak bilgili, hamle gü
cüne sahip kişilere 'ihtiyaç varıdır. 

Millî Eğitim Komisyonu görüşünü kabul 
ederseik, hem öğretmene istenen formasyonun 
verilmesine, hem de Anayasa gereğinin yerine 
götiriimetsıine hizımeıt edeceğiz. 

Çeşitli baskılar altında katması muhtemel 
öğretmene sHlkinıme ve hamle gücü verecek im
kânı hazırlıyan kapıları açık tutalım. 

Başka meslek mensuplarına öğretmenlik 
hakkı verirken, öğretmenlik formasyonuna sa
hip kişilere kabiliyetlerimi geliştirme yolunda 
neden seyyaliyet tanımak isıtemiyelim. 

Bu kadar kapıyı genişletmeliyiz. Arkadaş
lar esasına bakacak olursak her meslekin te
melinde eğitim yatmaktadır. Yaikm geçmişte 
plân tatbikatında güçlük çekilen hususlardan 
biri de hiç şüphesiz hizmet götürülecek yere 
teknik tatbikatın eğitim anlayışı ile anlatıla
maması olmuştur. 

Plânın öngördüğü kişisel hamle ve ruh ye
teneğine sahip, heır sahadaki eleman yetişmesi
ne hizmet edebilecek Millî Eğitim Komisyonu 
görüşüne uygun hareket ederek, kısıtlayıcı ka
rardan uzalk olalım. 

iSaym arkadaşlarım, geçen yıl Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi müzakerelerinde Sayın eski 
Bakandan: «Cumhuriyet Halk Partisi iktidar
ları zamanında prensibi kabul ve ilân edilen 
çok gayeli olgunluk sisteminiin hâlâ uygulan-
mamasınm sebebi nedir?» şeklinde bir soru sıoır-
'muşıtuım. Sayın Bakan: 

«Bu konu üzerinde çalışıyoruz, bunun tat
bik edilebilmesi için evvelâ orta dereceli okul
larımızın bu mevzudaki eksikliklerinin tamam
lanması icabeder» şeklinde işaret buyurmuşlar, 

Köyde yeıtişmişliğin, yükselememıe koımplek-
siine kendilerini kaptırımasınlar. Köylü küskün
dür, hem de parlöımanterlere. Bizâm çocukla
rımız okuyamaz, okutamayız, bize çoğu okul 
kapıları kapalıdır der. Ama mıüısiterdh olsunlar. 
En yakın bir zamanda gelecek tatbikatçı, orta
nın solunda bir iktidar köyün çocuğuna en ge
niş eğitim imkânlarını sağlıyacaktır. | 
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«önümüzdeki seneye yetiştirmeye çalışıyoruz.» 
demişlerdi. 

Bu görüş ifadesi de göısteriyor ki ; prensip 
iıtilbarliyle kendileriyle bemfildrmişiz. Ancak 
bu yolda öluımlu bir netice almadan sene ge
lip geçmiş ve Bakan da değişmiştir. Bu ba
lkımdan yeni Bakandan da bu fikre iştirak 
edip etmediklerini öğrenmek istemim. Böylece 
bakan 'değiştikçe temel prensiplerde devamlılı
ğa çak iıhıtiyaooılan bu bakanlıkta istikrar olup 
almadığını anlıyac&ğıız. Zira Hükümet gerekçe
sinde : 

«Sözü edilen okullarda öğrenim süreleri bi-
rer yıl arttırıldığı takdirde çeşitli kademeler 
^arasındaki geçişleri zorlaştıran engellerden bi
rinin kaldırı'lması mümkün olacak, böylece 
•eğitimimiizin önemli problemlerinden birinin 
çözülmesi yolunda olumlu bir adım atılmış bu
lunacaktır.» denilmektedir. 

Bu görüş açısından hükümetler ve Bakan
lar değişmesine rağmen temel prensiplerde 
•olumlu yol alınabiliniyorsa rejiım teminattadır 
da demelk olacaktır. 

Balkan değişikliğini iyii niyetle, olumlu iş-
ılerin devamlılığı ve çabuklaştırılması anlamına 
alacağım. 

Bugünlkü Sayın Millî Eğitim Bakanımız, 
•geçen yılki bir konuşmasında personel kanu
nunun malî hülkümlerinin tatbikinde 250 ye 
yakın sınıf tüzüklerine 10 bine yakın itirazın 
vâki olduğunu ilerli sürerek; hakkının üstün
de hak talebetae durumuna düşenleri memnun 
edebilme babında personel kanununun malî hü
lkümlerinin uygulanma güçlüğüne değinmişler
di. Halbuki, tüzüklere vâki itirazlar çoğunluk
la, hakkına razı olmaıma yarışından ziyade bâ
zı kabiliyetlerin çeşitli öğrenim kademelerin
den geçiş imkânlarından faydalanamamış ol
manın, kadrolar içinde sıkıştırılmış olmasından 
ileri geldiği kanaatindeyim. 

Sayın Millî Eğittim Bakanı bugünkü göre
vinde bu sıkıntıları şiddetli hissedeceklerdir. 

Onun için köklü reformlara ihtiyaç var
dı r ; ö'zelljkle millî eğitimde gecûktirıihneden 
yapılmalıdır. Plân anlayışı içinde meseleleri 
temelden çözüımlerıselk böyle durumlarla karşı
laşmayız. Bu maddenin Komisyon görüşüne gö
ne değişi/kliğinin öğretmen okulu mezunları 
için temelden bir çözüm yolu olduğuna inanır 
ve bu i&Mkamıe'bte oy kullanacağımı belirtir, 

I saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Çetiner buyu

run. 
ALÎ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Sayın 

Başkan, çdk muhterem 'milletvekilleri, huzuru
nuza getirilen teklif geç bile kalmıştır. Bütün 

I öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği bir ka
nundur. Teklifi yapan Hükümete bütün kal
bimle teşekkür edenim. 

Çclk muhterem arkadaşlarım, ben konuşu
lanların dışında bâzı konulara temas edeoeğim. 

Her şeyden önce bugün okullarıımızm sa
dece yeteri sayıda öğretmenlere değil, aynı 

I zamanda kabiliyetli, kendini meslekine vermiş, 
bilgili ve üstün öğretmenlere de ihtiyacımız 

I olduğu Türkiye'de bir gerçektir. 

Dünyamızda ilerliyen ilim ve tekniğe ayak 
I uydurmak mecburiyeti de vardır. 

Bugün birçok öğretmenlerimizin çevrelerin
deki sosyal, kültürel ve saire faaliyetlere ka
tıldıkları ve yeteri kadar çaba gösterdikleri 
söylenemez. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bu
nunla beraber sosyal çevreye uyaımamak ve 
gerekli lideırllilk vasıf ve bilgilerinden mahrum 
yoksun ölmalk gibi, bilgi ve görgü eksikliğin
den meydana gelen hususlar dikkati çeken se
beplerdir. Demokratilk düzıende öğretmenin 
rolü daha güçtür. Sosyal şartlar ne olursa ol
sun cemiyetin aydın bir üyesi olarak öğretme
nin hal ve tavırları sağlam öğretmenlik bilgisi 
milletlerin kaderinde daima 'etkisini göstermek
tedir. Bu bakımdan öğretmenlerin sağlam bil
gi ve millî şuura sahiıbolmaları şarttır. «Yarım 

I doktor camdan, yarım hoca imandan eder» 
derler. İşte Türkiye'nin çelkmiş olduğu millî 
eğitimdeki ıstıraplardan birlisi de yeıberıi bilgi
yi, Türk Milletinin arzu ettiği seviyede kalifi
ye ve bilhassa daha geniş ihatalı bilgiyi yetiş
tirmiş olduğu elemanlarına verememesinin se1-
beplorinden ileri.gelmektedir. İşte bugün millî 
eğitimdeki sıkıntıların büyük çoğunluğu öğ
retmenlerimizle bugünün icaıbettıindiği yeterli 
bilgiyi okullarımızda veıremeımemiızden ileri 
geldiğini söylemekle haksızlık yapmadığı/ma 
inanıyorum. Bugünlkü ortam içinde vatandaş -
öğretmen münasebetleri daha müspet durumda 
olması arzu edilen bir yöndür. 15 yıl önce öğ
retmenlerimiz devamsız öğrencilerden şikâyet 

I ederken bugün, vatandaş çocuğunu okutmak 
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için her kademeyi zorlamaktadır. Türk kültü
rünün üzer inde önemli tesiri oiLan cemiyetin' 
bcnimısediğl değer hükümlerine saygılı, b'ilg'i 
yönünden ağırlık »taşıyan bir öğretmenin çev
resine liderlik yapmamak için hiçbir sebebol-
ımadığı gibi, Türk Milleti sıon yıların çeşitli şe
killerde unümakaşasma şahidolduğu konuları ta
rafsız ve millî benliğe sahip öğretmenlerin ağ
zından dinlemeye de uiısaımış durumdadır. Fterıt-
leırin ve hor tmıilletirı hayatına yön veren, ce-
(nıiyo.tin değer bükümleri başka bir ifade ile 
davranış ku nalları şeklinde 'düşünülen değer
deki bir kültünün can allıca unsurlarını teşkil 
ederler. Öğretmen bu değerlerin ıçoeuiklar için 
yetişkinlerin de tayınlarını ayarladığını ve bâ
zı tavıırlarm da belli durumlarda doğru karar 
ve eylemlin kriteri olanak kaıfrul ödildiğinii hil-
anclidir. Öte yandan Türkiye gittikçe arıtan si
yasal ve ekono'mik ilişkileri sebebiyle bugün 
hür dünyanın tesirli bir üyesi o'lmuşjtuır. NATO 
CENTO, Ortak Paıaar üyelikleri gibi teşkilat
lardaki yerimM öğrenmelidir. Kulaktan dol-
ınıa ve kasıtlı yazılmış gazete makalelerinden 
öğrenımeımelidir. Öğretmenin yemi ve ıneaıksiyon 
uyandırıcı durumlara ayak uyduraibıilmıesi için 
sosyal bili imle rin temel bilgi alanllarına giren 
konuları öğrenmelidir. Öğretmen ancak bu şe
kilde mıillcitçıe karşılanan problemler karşısında 
'tarafsız ve eleştirici bir tavır taıkmaibilir. 

Kısacıa bir öğncltimen demokrasi geleneğini 
kuvvıcltlıenıdirocck mânevi, ahlâki mitelliklerdn 
yerleşmesi, dovaımı hususunda üzerine ne g'ibi 
sıarıımlulukllar düştüğünü bilmelidir. Demıok-
raıb'Jk düzıenin devamı kuısuısumda davranışla-
nüyle en güvenilir destekleyicisi olduğundu is
pat cltımoliıdûr. İşıte bu ilkelere de (kolaylıkla 
intibak edebûlocek bir öğretmenin yeter kültü
ne saihiıbolması şarttır. »Bu bakımdan ilköğret-
ıinen okullarını 7 yılla çıkartan kanun tasarısı
nı getiren Hükümete teşekkürü bir borç »bili-
ırıiım. 

Ancak kanun tasarısının son Millî Eğitim 
Komisyonunda yapılmış olan değişikliği, Büt
çe ve Plân Komisyonunda hangi düşünceler 
•esas alımdı, bilmiyo<ruz. Orada da bâzı değişik
liğe uğradığını görüyoruz. 

Mnihterem arkadaşlarını, diğer konuşmacı
lar öğretmen okullarının 7 yı'la çıkartılmasının 
lüzumlu olduğuna işaret 'ettiler. Ve yine konu

şan arkadaşlar, öğretmen okullarından mezun 
olan öğretmenlerimizin lise mezunları gibi di
ğer yüksek okul ve üniversitelere de girebilme 
imkânlarının sağlanmasının bir hak ve hattâ 
çok da. lüzumlu olduğunu ileri sürdüler. Zira 
Türkiye'nin bugün 250 000 yüksek potansiyel 
gücüne s'alhip insana ihtiyacı olduğu plânlar
da belirtilmelktediır. Hor hangi bir sebepten ve-
ya maddi imkânsızlıklardan veya meslekini sev
diği için öğretmen okuluna gitmiş ve öğretmen 
olaralk da devam etmek istiyen insanların, yüz-
binlerin içerisinde elbette ki, yüksek kabiliyet
li ve bu memleketin gerek idaresinde, gerek 
teknolojisinde, gerekse ilim sahasında yüzıbin-
lerin içerisinde kabiliyetler imuhaıkkak vardır 
ve hele ki, bir ölçmeci yani bir psikoloji tahsi
li yapmış insian olarak diyebilirim ki, hor bin 
çocuktan hiç değilse yüzde 20 si üstün zekâlı 
insanlardır. Bu üsltün kabiliyetlerin ilim yap
mak imkânını öğretmen utkulu çıkışların şim
diye kadar verilmemesi Türkiye'nin geri kal
mışlığına tesir öden sebeplerden bir tanesi der
sem yine bir yanlış ifadede bulunduğumu zan-

netmıiyoıi'um. Çünkü toplumların içinde kabi
liyetlerin teıs'biti ancak verilecek 'imkânlara 
bağlıdır. Eğer bir cemiyete bir şey vermek isti
yorsanız, yahut bir cemiyetten bir şey almak 
işitiyorsanız ona bu imkânı da vermek mecbu
riyetindeyiz. 

İşıte bunun içindir ki, öğretmen okullarının 
yüzibinlerce mezun olmuş insanı bu kanunu sa-
bırsızlııkla beklemekte ve bu kanuna Millî Eği
tim Konıisyonunda eklenen lise mezunları gibi 
yüksek okul ve üniversitelere girmek imkânı
nın verilmesi yüzıbinlere açmış olduğunuz bir 
kapı ve tutmuş okluğunuz ancak 45 yıl sonra 
bir ışıktır. 

Çok muıhterom arkadaşlarım, bu ışığı sön
dürmeyiniz. Zira büyük kabiliyetler yüzıbinle-
rin içıenisimden çıkacak ve bu memleketin ha
kiki ilim sahasında, teknoloji sahasında ve 
topluma Tünk Milletinin 'arzu ettiği şekilde 
hizmete gönüllü birçok insanların bu toplum
dan, yani öğretmen kütlesinden çıkıp bu mille
te daha iyi hizmetler getireceğine inanınız. Ve 
bu yönde oylarınızı istirham cdiyoranı, kul
lanınız. 

Çek »muhterem arkadaşlarım; çok -acı ger
çekler vardır, bu konuda. Meselâ, öğretmen 
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okulunu bitirmiştir, eğitim enstitüsüne gitmiş
tir. Eğitim enstitüsünü de bitirdikten sonra, 
dış memleketlerde bir üniversite bitirmiştir^ 
Hattâ orada Ibir doktora dahi yapmıştır. Hattâ 
bir üniversitede profesörlük yapmıştır. Ama, 
Türkiye'ye döndüğü zaman, Türkiye'de bir 
lise ımezunu olarak vasıflandırılamaz ve lise 
mezunu olarak addedilemez. Yani, Türk üni
versitelerinin her hangi birisnide bu kimse, öğ
retmen 'Olkulu çıkışlı olduğu için, ikinci bir üni
versite tahsili yapmak veya bir ilim dalında tah
sil yapmak isterse bunu yapamaz, üniversiteye 
giremez, çünkü kanun mânidir. Düşününüz, yi
ne öğretmen okulu çıkışlı olup çeşitli dış mem
leketlerde doktorasnı yapmış birçok insanlar. 
Orta - Doğu Teknik: Üniversitesinde, Dil, Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinde, Tıp Fakültesinde, 
Hacettepe Tıp Fakültesinde ve Yüksek Öğret
men Okulunda öğretim üyesidir, hocadır. Notu 
ile üniversite mezunu, yani her hangi bir fakül
tenin talebesi üniversiteden mezun olur, ama 
kendisi üniversiteye girmek isterse, «lise dip
loması 'getir» derler; bu kadar ıacaip ve ıgaraip 
(bir tutum vardır. Bugün işte bu Ikanunu, yarr 
Millî Eğitim Komisyonundan geldiği şekliyle 
kabul buyurursanız, bu öğretmenleri engelli-
yen kabiliyetlerin 'karşısınla duvar çeken hü
küm ortadan kalkacak ve büyük kütleler ken
dilerini deneyecekler, kabiliyetleri varsa üni
versitede okuyabilecekler, yoksa zaten muvaf
fak olamıyacalktır, gidip öğretmenliğini yapa
caktır. s 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu fazla 
işgal etmek: istemem. Ancak bir konuya çok 
kısa olarak temas etmek isterim. Bir konuş
macı.. («Hatip» sesleri) Peki bir hatip arka
daşımız dediler iki; köy enstitüelri açılması 
arzu edildiği iıalde direnilmekte, köy enstitü
leri devam etmiş olsaydı Türkiye'nin eğitim 
problemi diye,Ibir şey Ikalmıyacaktı. 

Çok muhterem 'arkadaşlarım, ben ilköğret-
men okulunu i£öy enstitüsü mezunu olarak bi
tirmiş bir (arkadaşınız olarak şu kürsüden ifa
de etmek isterim ki, köy enstitüleri Türk top
lumunun 'kalkınmasında faydalı olmuştur. (C. 
H. P. sıralarından «bravo sesleri») Ama, has
talık derecesinde ısrar edildiği kadar faydalı 
olmamıştır. Zira, köy enstitülerinde uygulanan 
iş eğitimi, kitapların yazdığı ve başka memle

ketlerde uygulanan iş eğitimi gübi yapılma
mıştır. Üç yıl düşününüz, kirizma kazılır, 
ttırlada ot ayıklanır, sedyo ile harç, taş taşınır, 
iki yıl da şöyle böyle kültür bilgisi verilir ve 
buyurun Türkiiye'nıin liderisin, Türkiye'yi kur
taracaksın, denir. Bıen muhterem 'arkadaşlarım' 
bu kültürsüzlüğün ıstırabını çekmiş ve yıllar 
yılı 'mücadele etmiş, çeşitli bilgileri alabilme
nin susamışlığı içeriamıdıe birçok sıkıntılara 
katlanarak, geceyi gündüzle katarak karınca 
kaderlincıe birşeyler öğrenmek yolumu buimu-
şumduır. Bıenim bütün arkadaşlarını da aynı 
gayreltferin içerisinde hayalta atıldıktan sonra 
öğrenmek imkânına sahibolmuştur. Gerçek bu
dur. 

Simidi kalkılıyor, Hükümet zorlanacak köy 
enstitülerinin açılmasa için. Niçin? Arkadaşlar 
sadıeee bir isimlin yafitasının propagandasını yap
mak için. Ben köy enstitüsünden çıkmış bir öğt-
netmen olarak binlerce köy enstitüsü mıezunuy^ 
la temas ediyorum. Bu sıtmalı bir şekilde Tür
kiye'de kopartılan fırtınaya köy enstitüsü me
zunlarının yüzde 80 i iştirak etmiyor arkadaş
larım. Ama omuzlara basılmış, birtakım saJİon-
larda, klüplerde çeşitli stratejik ve çeşitli 
koımpl'olarla birtakımı kademeler, biritakım ku
lüpler ve birtakım dernekler elde edilmiş. Der
neklerin üyelerine bakınız, derneklerin yöneti
mini yapan dernekçlilere bakınız, yönetim ku
rullarında köy enstitüsü ımıezunu olarak, 24 
kişilik yönetim kurulunda ancak üç kişi var
dır. Yine kulüplere bakınız, bunların da yöne
tim kurullarında bir veya iki köy enstitüsü 
ımezunu varıdır. Fakat, diğerlerinin bir çoğu he
pinizin bildiği, bütün Türk Milletlinin şahidi 
olduğu fikirleri taşıyan insanlar bir araya gel
miş. Ama, çok az yazan ve yazıları da sizlercıe 
malûm olan köy enstitüleri adına konuşan ve 
yazan insanlar köy enstitülerini temsil etmi-
yen kimselerdir. Haddizatında köy enstitüsü 
mezunları, köy enstitüleri kanunu değiştiği za
man ; hay Allah razı olsun bunu değiştiren in
sanlardan, diye dua etmiş ve karınları bir lak-. 
ma ekmek görmüş, kitap alabilme imkânına 
sahiibıolmıuş ve cemiyet içerisinde aydın kişi ol
duğunu hissetmeye başlamıştır. Onun vermiş 
olduğu büyük bir aşağılık duygusu vardı ki, 
köy enstitüsü mezunlarının çoğu, «Ben köy 
enstitüsü mezunuyum» diyemiyordu. Yine işle
nilen bir hata olmuştur, bu konuda, bâzı in-

— 443 — 
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sanlar köy ensltitülıeırinden çıkmış mezunlar
dan birikaç kişiyi hedef alarak topyclkûn köy 
•enısıtiitıüisıü mezunlarını lekeleme yolunda beyan
larda bulunmuştur. Bu dıa büyük batladır. Han-
gii partiden olursa olsun muhalkkak partislini 
yıpratır bir davranıştır. Köy enstitüsü mezun
ları köy çocuklarından teşekkül etmiştir. Öğ-
ırenmek istese billo ailesinden almış olduğu ge
rek aihlâlki gerdkse millî, gerekse dinî terbiye 
'onun öz varlığında olduğu içlin dışarıdan ak
tarılmak isıtenilen hangi yönde o'kınsıa olsun 
(telkinler onun bünyesine tesir edemeımiiş, ama 
ıber toplumda ve her grupta olduğu gibi, za
yıf karakterli insanlar şu veya bu istikamette 
rol almışlarıdır. Bu her cemiyette varıdır. Köy 
'enstitlülerline de bildiğiniz fikirler, yinıe alkış
ladığınız, zamanında alkışladığınız müessese
lerden mezun olmuş insanlardan gelmiştir. Yıa-
ni dermek işitiyorum ki, topyekûn kıöy enstitü
lerini karalamak, Türk Milletinin öz çocuğu 
olan bu Tiirlk çıoeulklarını kasıtlı olarak leikele-
mek hatadır. 

Ben sözlerimi bitirirken, bu kanunun köy 
enstitüleri adına köy enstitüsü çıikışılı dahi ol
sa köly ensltliltül erinin yeniden açılacağı, memle
keti kurtaracağı hususunda fazla ısrar etımeme-
lerlni hassaten giereik dernek yöneticilerinden 
gerekse parlâmento üyelerinden istirhamı edi
yorum. Ziira bu münakaşaya döndüğümüz za
man köhuşacıalk, siöyliyecek çıoik şey vardır. Bı
rakınız köy enstitüleri mezunları gönül hnzu-
TU içinde memlekete hizimıat aşk'iyle va,zi£eleri-
ni yapmaktadırlar ve kendileri bulundukları 
okullarda bugün hiçibürisıi köyde değildir, hep
si şehirlerdedirler, elli - altmış k'işiililk öğret-
ımenler grupu içinde hiçlbir fark gözetmek-
elizıin vazifelerini yapmakta ve her iki taraıf 
da ayrı okuldan çıkışlılar birlbirlerini sevmeık-
te, bıralkalıım bunların arasındaki nifakları kö
rüklemeyi, birleştirmeye devam edelim. Men
faatlerimiz için ayrı ayrı gruplar içerisinde 
'bulunmalarından eğer siyasi çıkar'larumıız var 
ise meımleıkeltin çılkarllara yoktur. Köy enstitü
ler! m]özunlarının çıikarları yoktur, öğretmen 
okulu mıezunlarının çıkarları yoktur, .ancak 
ıbirltıaıkım sivrilmdk isitiiyen İnsanlar onların 
omuzlarına basarak yükselmek istidadı göster
miştir. Aımıa bunun sonu da gelecektir, hiç kim
se Türk öğretmeninin amutlarına basarak yük-
seleımliıyecıeıkitlir, öğretmenler artık kendülerine 

gelmiştir. İnşallah en kısa zamıanda da birleşip 
Türk Milletinin hasletlerini devam ettirecek 
millî kültürü verme yollarına devam edecek
tir. 

HepimM saygılaroımla selâmllarıım. (A'likış-
laır) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birleşi-
nin başında bâzı kanun tasarılarının görüşül-
rıesi için tâyin buyurduğunuz bir saatlik süre 
bitmiştir. Ancak İhalen görüşmesini yaptığımız 
kanunun bitene kadar müzakereye 'devam hu
lusunda ilki tane önerge vardır, bunları oku
tup tasvibinize sunacağım. 

iSayın Başkanlığa 
İki maddelik bir kanunun bir dahaki birle-

ilme bırakılmadan bitirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

<Saym Başkanlığa 
Önemine binaen bu kanun bitinceye kadar 

:nüzakerelcrin devamını arz ve teklif ede
rim. 

Antalya 
İhsan Ata:öv 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan kanun ta
sarısının 'bitene kadar müzakeresine devam 
hususunu 'oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşme
lerin yeterliği teklif edilmiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde 
söz .istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde .Sayın Diler'i tesbit 
ettim. 

Efendim, yeterlik teklif edildi. Komisyon 
veya Hükümet beyanda -bulunacak mı ? 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne) — Evet efendim, ancak ko
misyondan sonra konuşmak istiyorum. 

Buyurun sayın komisyon sözcüsü. Yalnız Sayın 
Uğrasızoğlu, Bütçe Komisyonu sözcüsünün gö
rüşmesi lâzım, 'halen müzakere onun raporu 
üzerinde cereyan ediyor. Tasarıyı Mecliste, 
en son müzakere edilen koımisyonun müdafaa 
etmesi lâzımdır. 



M. Meclisi B : 93 27 . 4 . 1967 O : 1 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — «Sayın Baş
kan, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre teknik 
bir duranı var. Millî 'eğitimi ilgilendiren bir 
'husustur. 'Millî Eğitim Komisyonu görüşünün 
müdafaada esas olması iktiza eder kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 35 nci 
maddesi şudur: «Bir lâyiha veya teklifi Heye
ti Umumiyede, başlıca aidolduğu encümen 
müdafaa öder», Burada Bütçe ve Plân Komis
yonu... Devam ediyor madde: «Diğer ibir veya 
daha ziyade encümende aynı lâyiha veya .tek
lif hakkımda müzakere geçmiş ve mazbata tan
zim 'kılınmış ise o encümenler yalnız kendileri
ne aidolan madde veya kısımları müdafaa eder
ler.» 

Şimdi zatıâlinizin 'beyanı Millî Eğitim Ko
misyonuna aidolan 'kısım mıdır1? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Evet. 

BAŞKAN — Peki, Bütçe ve Plân Komisyo
nu adına Ikonuşmıyaöa'k mısınız? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HİLÎL İBRA
HİM COP (Bolu) — ıSırası 'gelince 'konuşaca
ğız. 

BAŞKAN — Efendim, ısırası ıgelince baş
ka, şimdi yeterliği oylıyacağız, sonra söz vere
mem size.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM OOP (Bolu) — Maddelerde konuşaca
ğız efendim. 

BAŞKAN — Siz maddelerde konuşacaksı
nız. 

Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 

İHSAN ATAÖV (Anta'lya) — Millî 
Eğitim Komisyonu iki madde üzerinde tadi
lât yapmıştır, ancak o hususta beyanda bulu
nabilir, tümü üzerinde konuşamaz... 

BAŞKAN — Öyle olması lâzım efendim. 
Ben de arız ettim «Bizi .alâkadar 'eden husus 
var» diyorlar. Bilmiyorum nedir'? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İki madde
dir, bu iki madde üzerinde Millî Eğitim Komis
yonunca değişiklik verilmiştir. 

BAŞKAN — 'Sayın Uğrasızoğlu, cereyan et
mekte olan müzakere kanun tasarısının tümü 
üzerindedir. Sizin beyanınız kanun tasarısının 
tümü ile Millî Eğitim Komisyonundan geçmiş 

teknik bir hususa ımütaallik ise size söz vere
bilirim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — ıSayın Baş
kan; bu tasarının yeterliği hakkında önerge 
sunuldu. Bu önergeler üzerinde komisyonun 
bir fikri olup olmadığı... 

BAŞKAN — Hayır efendim, yeterlik aley
hinde başka arkadaşa söz vereceğim. Size ye
terlikten evvel tümü üzerinde... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Biz 
sonra cevap vereceğiz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Ba
kan siz konuşacaksanız buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
bu kanun (tasarısı görüşülürken bâzı arkadaş
larımız rakamlar verdiler. Ben de 'gönüllere in
şirah verici, Tükiye'nin ilerleme ve gelişme 
hamlelerini gösterici bâzı rakamlarla kötü çi
zilmek istenen tabloların böyle olmadığını, Tür
kiye'nin hakikaten ümit verici İbir gelişme için
de bulunduğunu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1949 - 1950 yıllın
da Türkiye'de şehir ve kasabalarda »öğrenci 
sayısı 457 000 dir. Köylerde 1 133 928 dir. Top
lam 1 591 039 dur. Mezun sayısı şehir ve ka
sabalarda 53 804, köylerde 118 838, toplam 
172 672 dir. Buna karşılık 1965 - 1966 yılın
da şehir ve kasabalarda öğrenci sayısı 1 563 117, 
köylerde 12 436 951, toplam olarak 4 000 068, 
•mezun sayısı şehir ve kasabalarda 219 816, 
köylerde 277 '959 toplam 497 765 yani 1950 yı
lında öğrenci sayımız ilkokullarda bir milyon 
iken 1966 yılında 4 milyonu geçmiştir. Yine 
1950 yılında ilkokul mezunumuz 172 000 iken 
1966 yılında 497 000 olmuştur. 

ALİ KARCI (Adana) — 7 ilâ 14 yaş ara
sında okula gidemiyen 1,5 milyon çocuktan ni
çin bahsetmiyorsunuz ? 

BAŞKAN — Sayın Karcı istirham ediyo
rum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Beyefendi, şu memleketin 
gelişmesini, şu memleketin ilerlemesini göste
ren rakamlara alerjiniz nedendir? Yani Türki
ye daima 'geridir, karanlıktır, kötüdür diye
lim, böyle mi istiyorsunuz? Niçin gönüllere in-
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şirah verici rakamlardan azap duyuyorsunuz? 
Bunun izahı mümkün değildir. Bunun izahı 
bir tek şekliyle mümkün; birtakım ideolojile
rin esiri olmakla. 

ALİ KARCI (Adana) — Cevap verdi bu
nunla. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Evet cevap verdim, cevabı 
«budur. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiye-
lim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
ilkokul mezunlarının yine yıllar üzerinden ile
ri derecede tahsil yapmalarını oranlarını vere
ceğim. 

1954 - 1955 yılında ilkokuldan 188 399 çocu
ğumuz mezun olmuştur. Bunlardan 46 389 u ye
niden ortaokullara kaydolunmuşlardır. Kayıt 
oranı yüzde 25 tir. Öğretmen okulları 1 nci dev
resine 1 575 çocuk kaydolmuştur. Yine kayıt ora
nı bin de 8 dir. Diğer meslekî ve teknik okul
ların 1 nci devresine 13 568 çocuk kayıdolmuş-
tur, kayıt oranı % 7,5 tur. Toplam yani mezun 
olanlardan 65 532 kişi yeniden kaydolmuştur 
toplam oranı % 34 tür. Buna mukabil 
1965 - 1966 yılında ilkokulardan 497 775 çocuk 
mezun olmuş, bunlardan 200 191 i ortaokullara 
yeniden kayıdolmuştur. Oran % 40,2 dir. 1965 
in % 25 oranı 1966 yılında % 40 a yükselmiştir 
muhterem arkadaşlarım. 

Öğretmen okul/arma kayıt 1966 yılında 
4 595 e ulaşmıştır. Nisbot binde sekizden binde 
dokuza çıkmıştır ve bu çocukların % 75 i köy 
çocuklarıdır. Meslekî öğretmen bakımından du
rum yine aynı şekildedir. Umumi toplamı alır
sak ilkokulu bitirenlerden 222 765 çocuk ileri de
receli okullara kaydolmuştur. Nisbet % 44,7 dir. 
Yani ilkokulu bitirenlerin 1954 - 1955 yılının 
ileri dereceli tahsil yapan çocuklara oranı olan 
% 34 e nazaran 1966 da % 44 e çıkmıştır. Öğ
retmen okullarına- köy çocuklarının kayıtları 
hakkındaki rakamı 1937 - 1938 yılında köy ens
titülerine yani köy çocuklarının öğretmen okul
larına alınan miktarı 128 dir muhterem arka
daşlar. Yalnız 128. 1966 - 1967 yılında köy ço
cuklarından ilköğretmen okullarına alınan tale
be adedi 3 525 tir. 

İşte muhterem arkadaşlarım Türkiye böyle
sine bir gelişmenin içindedir. 

Başka bir rakam: Bugün öğretmen okulları
mızda yani 1966 - 1967 yılında 54 000 öğrenci 
vardır. Bu 54 000 öğrencinin 37 088 i yatılıdır. 
İlkokula bitiren çocuklarımızdan meslekî ve 
teknik öğretim de dâhil, orta öğretimde Dev
let hesabına yatılı okuyan çocuklarımızın adedi 
67 561 dir. Böylesine do bir sosyal anlayış için
deyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, önümüzdeki 
kanun ilköğretmen okullarının tahsil süresini 
ikinci devrele •' olarak bugün için bir yıl daha 
artırılmasını öngörmektedir. Türkiye'nin sosyal, 
ekonomik ve Kültürel gelişmesi karşısında; öğret
menin yetişmesi, yeterli olması büyük bir sorun 
ifade etmektedir. Bugünkü ortam içinde öğret
menin daha yeterli olabilmesi, daha iyi yetiş
mesi zorunluluğunu gören Hükümetiniz bu ka
nun tasarısını Yüksek Huzurunuza sunmuştur. 
Eğer tasviplerinize mazhar olursa, öğretmenleri
miz çocuklarımızı, kültürel, ekonomik ve sosyal 
golişmemizi daha iyiye götürecek bir formasyo
nun içine girmiş olacaklardır. Bu bakımdan bu 
kanunun kabulü Türkiye'nin kültürel, ekonomik 
ve sosyal gelişmesinde müsbet etkiler yarata
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenlerimiz ne 
köyde can emniyetinin telaşı içindedir, ne de şe
hirlerde her hangi bir politik baskı içinde değil
lerdir. Vazifelerine bağlı, müfredat program
larının gereği içinde eğitim vazifesini yapan öğ
retmenlerimiz mutlak olarak huzur içindedir, 
huzur içinde kalacaklardır. Millî Eğitim Bakanı 
olarak Yüksek Huzurunuzda arz ediyorum ki; 
öğretmenler için başarıdan başka, mesleke bağ
lılıktan başka hiçbir kıstasımız yoktur. Binaena
leyh ufak tefek zabıta vakaları 125 bin kişi ar
sasında tek tük olmuş vakalar ağrandizc edile
rek memlekette birtakım huzursuzluklar vardır 
diye yaymanın iyi niyetle alâkası yoktur. Tekrar 
arz ediyorum, öğretmeni bu memleketin gelişme
sinde, kültür seviyesinde en aziz varlığımız olan 
çocuklarımızın yetişmesinde en büyük kıymet 
olarak sayıyoruz, kendileri bu kıymetin içinde 
kaldığı müddetçe, bu vasfını taşıdığı müddetçe 
başımızın tacıdır, ne politik, ne de her hangi bir 
baskının tesiri altında değildir ve olmıyaoafctır. 
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Muhterem arkadaşlarım, son olarak arkadaş
larımızın ileri sürdükleri, Öğretmen okulları 
mezunlarına daha ileri bir kültür imkânı, bir 
tahsil imkânı açmak meselesi vardır. İkinci Beş 
Yıllık Plânda Hükümetiniz bunu teknik ve mes
lekî okullar olarak müsbet mütalâa etmiştir. 
Bütün teknik ve meslekî okullarda okuyan 
gençler kabiliyetleri nisbetinde ileri tahsil se
viyesine kavuşabilmelidirler. Binaenaleyh bu 
bakımdan Millî Eğitim Bakanı olarak Yüksek 
takdirleriniz istikametinde bu yolda alınacak 
maddedeki değişiklik Sararma uyacağımı peşi
nen arz ederim. Yalnız Millî Eğitim Encümeni
nin getirdiği metindeki ifadeyi bir bakımdan bir 
ibare ile takviye etmeyi zorunlu görmekteyim. O 
da; «ilk öğretmen okullarını bu süre içinde biti
renler.» Tâbirinin konulması zaruridir. Yani 
bu ileri derecedeki tahsi limkâm ancak ve ancak 
yeni ilâve ile dört yıllık statüye tabi olanlar için 
düşünülebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bizim için öğretmen
lerin menşelerinin ve menşelerindeki okulların 
değeri yok. Millî Eğitim Bakanlığı için böyle 
bir program yoktur. Millî Eğitim Bakanlığı için 
bir tök program, bir tek heyecan vardır: Öğret
men okulu melunlarımızı yani öğretmenlerimizi, 
Türk çocuklarını Türk toplumunun, Türk Mil
letinin beklediği seviyede, nitelikte yetişmeleri
ni sağlamaktan ibarettir. .Hürmetlerimle.' (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika ayrıl
mayın, bir soru var. Efendim, Kemal Nebioğlu 
yazılı müracaat etti, sorusu vardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kanunun so
nunda sorulur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, usulümüz bu
dur. 

Yalnız istirham ediyorum, bunun karşılıklı 
muhavere şeklini almaması için soru sormak isti-
yen arkadaşlar şimdiden işaret etsin, tesbit et
tikten sonra başka kabul etmiyeeeğim. 

Sayın Ali Karcı, Sayın Mustafa Akalın... 
Başka soru sormak istiyen?.. 
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz. Tamam efen

dim, başka yok. 
Buyurun Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOLĞU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, ilkokula devam etmiyen 7 - 14 yaş ara
sında yurdumuzda kaç çocuğumuz vardır? 

Cevaplandırılmasını istirham ederim. A. P. 
sıralarından bir Milletvekili - Böyle suale hemen 
nasıl cevap verilir? 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurunuz, 
Bakan cevap verecektir. Eğer hemen cevap vere-
miyecekse yazılı bildireceğim, der hallederiz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Devamla) — Efendim, Türkiye'de okul çağın
da bulunan çocuk adedi 4 704 000 dür. Bugün 
içinde öğrenim yapamıyan çocuk sayısı 454 000 
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı buyurunuz. 
ALİ KARCI (Adana) — Efendim Cumhuri

yetin ilk yıllarında nüfusumuz 13,5 milyon idi. 
O zaman okuma - yazma bilenlerin adedi nüfu
sumuzun yüzde yirmibirini teşkil ediyordu. Ve 
dolayısiyle Bakana kolaylık olsun diye söylüyo
rum; nüfusun yüzde 80 i okuma - yazma bilmi
yordu, 10,5 - 11 milyon insan okuma - yaama 
bilmiyordu. Bugün okuma - yazma bilmiyenlerin 
milyon olarak sayısı kaçtır? 

BAŞKAN — Sorunuz bu. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Bütün bunlar istatistik yıllığında 
yazılıdır. Benim aklımda kaldığına göre, bugün 
Türkiye'de okur - yazarların nüfusa oranı % 48 
dir, 1965 sayımlarına göre. Hızla bu nisbeti de 
yükseltmeye ça lışmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Kanunun ikinci maddesinde 4 ve 7 yıllık müd
detler var. Bu durumda müktesep haklar ne ola
caktır? Bu hususta bir kayıt konmamıştır. Hali
hazırda okumada bulunan öğrenciler bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mi bu kanu
na tabi olacaklardır, yoksa 4 ve 7 seneye mi tabi 
olacaklardır? Burada bir müphemiyet vardır, 
bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Yeni alacağımız çocuklar bu sta
tüye tabi tutulacak, yeni müfredat programı bu
na göre hazırlanacaktır. 

BAŞKAN — Mustafa Kemal Yılmaz, buyu
run. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Bakanın Millî Eğitim Komisyonunun tek
lifine katılması, Millî Eğitim Bakanlığının şim
diye kadar müşahede ettiğimiz görüşünde bü-
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yük bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Kendisini 
bu bakımdan önce tebrik ediyorum. Ancak ha
len meslekte bulunan ilkokul öğretmenlerinin 
üniversite öğrenimi yapmak istemeleri halinde 
Sayın Balkanın düşündüğü tedbirler var mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAM t ERTEM 
(Devamla) — Muhterem Başkanım, biz yeni bir 
statü getiriyoruz, yeni bir statü ile yeni bir im
kân hazırlıyoruz. Eskiler hakkında bugüne ka
dar oari olan muamelenin cereyan etmesi ka
nunun tabiî mantığı icabıdır. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Son söz Sayın Ahmet Şevket Bohça'nındır. 

Buyurunuz efendim. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlar, sözlerime «Yüksel
menin yolu mektepten geçer» diyerek başlıyaca-
ğrnı. Haikükaten yükselmek, memlekelti yükselt
mek, hakiki bir yükseliğe kavuşturmak istiyor
sak, mektebin yolunu tanımak mecburiyetinde
yiz. Sun'i yükselişler, geçici yükselişler dışında 
memleketi özlediğimiz bir irtifaa çıkartmak isti
yorsak, mektebi tanımak mecburiyetindeyiz. Her 
iktidarın, her Hükümetin başta gelen vazifesi 
memlekette irtifa kaydettirmek, bulunduğu sevi
yeden daha yükseğe çıkarmaktır. Bulunduğu se
viyeden daha yükseğe çıkarmak gayreti içinde 
bulunmıyan bir iktidara, ismi iktidar olsa bile, 
iktidara sahip denilemez. Yükselmek kaybettiği
miz noktaya, hasretini çektiğisiniz noktaya yüksel
mektir. Dün bu 'memldket hu noktada değildi. 
Bütün dünyaya hükmeden bir imparatorluğun 
sahibi idik. Üç kıtaya hükmeden bir Devletin sa
hibi idik. O günleri sadece bir askerî yükselişin, 
harb meydanlarında yükselişin bir ifadesi olarak 
düşünmek yersizdir. Bir millet bütünüyle yük
selir, maddi gücüyle, mânevi gücüyle yükselir, 
bütün müesseseleriyle yükselir. Osmanlı İmpara
torluğunun lö ncı asırdaki irıifaı maddi bir ir
tifa değildir. Maddi yüksekliğinin yanında mâ
nevi yüksekliklerinin de bir ifadesi olarak düşü
nülebilir. 16 ncı asrı Mimar Sinan'ın kubbesinde 
16 ncı asrı Baki'nin şiirinde, J6 ncı asrı Barba
ros'un zaferlerinde, 16 ncı asrı o asrın medrese
lerinde, yani maarif müesseselerinde görmek, 
teşhis etmek mümkündür. O halde bu cemiyeti 
kaybettiğimiz noktaya, o yükseklikler noktası
na tekrar ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Nasıl? 
Şüphesiz yükselmek, süratle yükselmek mecbu

riyetindeyiz. Eskiden bulunduğumuz yükseklik 
seviyesine hattâ onu aşan seviyelere yükselmek 
mecburiyetindeyiz. Maziden kuvvet alıp istikbale 
koşmak mecburiyetindeyiz. İşte bu milletçe yük
selmenin en sağlam yolu gençliğin yükselişini 
temin etmektir. Çünkü istikbalin temelinde on
lar vardır. Biz nasıl dünden geliyoraak yarına 
gideceğimizi de düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Sadece halin içinde yaşıyan, sadece bugünün 
içinde yaşıyan ölmeye mahkûm demektir. Dün
den aldığımız hızla yarını inşa etmeye, istikbali
mizi inşa etmeye mecburuz. Bunun için de sağ
lam bir gençlik, güveneceğimiz bir gençlik, mem
leketin yarınını inşa edecek olan bir gençlik ye
tiştirmek mecburiyetindeyiz. 

Özlediğimiz gençlik, bilgisinin sahibi, ahlâkı
nın bekçisi, millî şuurun mümessili olan bir 
gençliktir. Bu üç vasfı kendisinde toplıyan bir 
gençlik yetiştiremezsek yarma itimatla bakama
yız. Bunu nasıl yetiştireceğiz? Bu vasıflardaki 
genci nasıl yetiştireceğiz? İşte bütün dâvanın ha
reket noktası budur. Bu vasıflardaki genci mek
teplerimiz yetiştirecektir, hocalarımız yetiştirecek
tir. Öyle ise her şeyden önce de o genci yetiştire
cek olan hocayı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. 
İşte kanunumuzun ruhunda bu yetiştirme mec
buriyetinin, hocayı yetiştirme mecburiyetinin 
sırrı yatmaktadır. Öyle ise biz de her şeyden ön
ce hocayı yetiştirmek mecburiyetinde olduğumu
za göre, nasıl bir hoca yetiştireceğiz? Biraz önce 
gençlikte bulunması icabeden vasıfları söylemiş
tik. O vasıfları kendinde toylıyan, o vasıfları kar
şısındaki gence, talebeye verebilecek olan bir ho
ca kadrosunu yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bil
gi seviyesi yüksek hoca, ahlâk seviyesi bakımın
dan cemiyete örnek olacak olan hoca, millî şuuru 
ve imanı sağlam olan hoca. Bu vasıflardaki ho
cayı talebenin karşısına çıkarabilirsek, bu vasıf
lardaki hocayı yetiştirebilirsek, bu hoca memle
ketin yarınını sağlam bir şekilde inşa etmek vazi
fesini omuzlarında liyakatla taşıyabilir. Aksi tak
dirde bilgi bakımından derme çatma bir bilgi ile 
mücehhez, ahlâk bakımından zarflar içinde, millî 
şuurun dışında, imandan mahrum, inançtan mah
rum bir hoca nesli yetiştirecek olursak yarından 
millet olarak bir şey beklemeye hakkımız olamaz. 

Yarından bir şey bekliyen insanlarız. Bunun için 
de bahsettiğimiz vasıflara sahip, o vasıfların sa
hibi ve hâkimi hocayı muhakkak yetiştirmek mec-
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buriyetindeyiz. Öğretmen okullarındaki sene ar
tışı bu yolda atılmış müspet adımlardan biridir. 
Hakikaten daha vasıflı, daha liyakatli hoca yetiş
tirmek için bugünkü tahsil kâfi değildir, bugünkü 
tahsil seneleri kâfi değildir. Hattâ imkânlarımız 
mevcudolsa da bütün ilk mektep hocalarımızı üni
versite mezunu yapabilsek. Fakat bugün böyle 
bir iddiada bulunmak memleketin hakikatlerini 
görmemek olur. Onun için bu sözümü bir fara
ziye olarak ortaya atmış ve geriye çekmiş bulu
nuyorum. Bu, mümkün değil. Öyle ise mümkün 
olduğu kadar bugünkü öğretmen okullarının bir-
taraftan senelerini artırmak, diğer taraftan müf
redatı geliştirmek, biraz önce zikretmiş olduğum 
vasıfları verebilecek öğretmen okulları haline 
getirmek mecburiyetindeyiz. Sene artışını bütün 
dâvayı halledecek bir mevzu olarak zikretmedim. 
Bu yolda atılmış olan müspet adımlardan biri ola
rak zikrettim. Gönül istiyor ki, bu maddi artışın 
yanı başında, bu memleketin kaderine hükmede
cek olan öğretmenleri daha çok mânevi değerler
le de teçhiz ederek yetiştirme yolunu tutabilelim. 

Biraz önce konuşan hatiplerden bir tanesi se
ne artışının aleyhinde bulundu ye bir sene mek
teplerimiz mezun vermiyeceğine göre zaten sıkı-
şik vaziyette olan Maarif bu öğretmensizliği nasıl 
telâfi edecek, dediler. Bir senelik maddi kayıp 
memleket için fa^la bir şey ifade etmez. Ebedi 
olan milletin hayatında bir sene Öğretmen me
zun etmemek fazla bir şey ifade etmez. Biz mâ
nayı kazanmak, ruhu kazanmak mecburiyetinde
yiz. Bilgili insanı, ahlâklı insanı, faziletli insanı, 
millî şuura sahip insanı kazanmak mecburiyetin
deyiz ve bu yolda atılacak her adımı şükranla, 
minnetle kaydetmek benim için bir hoca olarak en 
şerefli bir vazifedir. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ve tek

lif ederim. 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay 
Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Yeterlik önergemin oy
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Nihat 
Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; kanun teklifini Hükü
met getirmiş... 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Teklif değil, tasarı. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Hükümet, vâ
ki teklif üzerine tasarıyı getirir, tasarı manasına
dır. Bunu bilmeniz gerekir Sayın Bağcıoğlu. 
(A. P. sıralarından, gülüşmeler, «Bağcıoğlu de
ğil», sesleri.) 

Şimdi adını bilemiyorum, özür dilerim. 
BAŞKAN —• Sayın Diler, istirham ediyorum 

siz yeterlik aleyhinde konuşun, lütfen. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Hükümet ta

sarısı, Millî Eğitim Komisyonunun değiştirisi ve 
Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirisi bir es
babı mucibeye dayanmamaktadır. Her üçünün 
de tasarıdaki gerekçelerini okuduğumuz zaman, 
köy öğretmeninin uygarlığı götürmede birinci de
recede görev alması dolayısiyle köyün sosyal ve 
ekonomik gelişmesinde liderlik etme vazifesini 
mükemmel yapabilmesi için ilkokuldan sonra öğ
retmen okulunda 7 yıl öğrenim yapmasını, orta
okuldan sonra da dört yıl öğrenim yapmasını ile
ri sürmektedirler. Hükümetin tasarısı bundan 
farklıdır, birinde altı yıl olarak kabul etmiş di
ğerinde de üç yıl. Lise mezunu ayarında bir kül
tür sahibi olmasını ileri sürmektedirler, Millî Eği
tim Komisyonu ve Bütçe ve Plân Komisyonu. 

Muhterem arkadaşlarım, lise mezunları, bildi
ğiniz gibi ortaokulu bitirdikleri takdirde, üç yıl 
lisede okuduktan sonra, mezun olmaktadırlar. 
Yine... 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, yeterlik aley
hinde idi konuşmanız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet Sayın 
Başkanım, esbabı mucibelerini arz ediyorum, mü-
tenakız vaziyetleri olduğunu arz ediyorum, bu 
meselelere temas edilmemiştir. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Maalesef bu 

kanun tenakuzlar içinde çıkacaktır, o bakımdan 
arz ediyorum. Yine ilkokulu bitirenler de 7 yıl 
okuyacaklardır. Bir yıllık bir fark teşkil etmek 
suretiyle lise mezunundan birer yıl fazla tahsil 
yapmış olacaklardır. E, bugüne kadar öğretmen 
okulları esas itibariyle lise mezunu ayarında va-
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zife yapmaktadırlar. Ve mezun oldukları okul 
lise ayarında kabul edilmiş idi. Bir yıllık bir bil
ginin köyde liderlik edecek derecede onun bilgisi 
üzerinde müessir olacağına ben kaani değilim. 
Eğer öğretmenin köyde hakiki mânasında lider 
olması isteniyorsa, öğretmenin araç ve gereçleri
ni, öğretmenin maddi imkânlarını tatmin edecek 
vaziyete getirmek lâzımdır. Bu hususlara temas 
edilmemiştir. Eğer yeterlik önergesi kabul edil
memiş olursa bu hususlar vuzuha kavuşacak ve 
bunların üzerinde enine boyuna konuşmak imkân 
ve fırsatı elde edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bir yıllık bir bil
giyi fevkalâde bir bilgi imiş gibi tasarıda kabul 
etmektedirler. 

Halbuki, bilgi yalnız okulların vereceği, ver
miş olduğu bilgi değildir. Okullar, tâbir caiz ise, 
usûl ve metot üzerinde bâzı şeyleri aşılarlar, (ie-
ri kalan kısmını ilgili kimse çeşitli imkân ve va
sıtalardan istifade etmek suretiyle bilgisini artı
rabilir. Bugüne kadar ilkokul öğretmenliği vazi
fesini görmekte olan kimselere de hak tanınma
maktadır. Nihayet, üniversiteye giden kimselerin 
içinden en bilgili kimselerin üniversite... 

BİR MİLLETVEKİLİ — Yeterlik aleyhinde 
konuşmuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Diler, istirham ediyo
rum, lütfen yeterlik aleyhinde konuşun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nım bu hususlara temas etmemişlerdir, eğer ki
fayet önergesini reddelerlerse bunları açıklamak 
imkânı bulacağız. 

BAŞKAN — Evet efendim kifayet önergesi 
reddedilmeden siz esasa giriyorsunuz. 

Efendim, görüyorsunuz arkadaşlarımızın re
aksiyonunu. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Yeterlik öner
gesi kabul edilmediği takdirde... 

BAŞKAN — Efendim, bu usullere müracaat 
etmeyin, istirham ediyorum, kısa kesin yeterlik 
aleyhinde konuşun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Yeterlik kabul 
edilmedi efendim. 

BAŞKAN — Edilmedi, ama kısa kesin. Ba
kın görüyorsunuz reaksiyon uyandırıyor, Başkan
lık ithama ve tarize mâruz kalıyor. Yapmayın 
bunu efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nım, kanun çıkıyor, gerekçeleri aynı, fakat mad

deleri biribirine mübayin vaziyettedir. Bu gerek
çelerin mübayeneti izah edilmemiştir, maddeleri 
izah edilmemiştir, gerekçeler aynı olduğu halde. 
Bunu izah etmek mecburiyetindeyim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lütfen, şu halde çabuk olsun 
efendim. Biraz çabuk izah edin, biraz çabuk ko
nuşun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu durum kar
şısında bir yıllık bir öğretim süresinin artırılma-
siyle bilginin üzerinde bir değişiklik olacağına 
kaani değilim. Şayet yeterlik önergesi kabul edil
memiş olsaydı üniversiteye girecek olan kimseler 
esas itibariyle üniversitede imtihana tabi tutu
lacaklardı ve bu okullarda edinmiş oldukları bil
gilerle mavaffakiyet temin ettikleri takdirde üni
versiteye girmiş olacaklardı. Bir taraftan üni
versiteye girme yolunda öğretmenlerin girmesini 
kolaylaştıracaklarını vaad eden kimseler öbür 
taraftan bir çelişiklik içinde öğretmenlerden bu 
hakkı almış vaziyettedirler. Eğer yeterlik öner
gesi kabul edilmemiş olsaydı.. 

BAŞKAN — Daha kabul edilmedi efendim. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Bütün bunlar 

izah edilecekti. Yeterlik önergesinin kabul edil
memesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze
rindeki görüşmelerin yeterliğini oyunuza sunuyo
rum. 

Teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle müzakeresini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçmeden evvel bâzı önerge
ler var; Millî Eğitim Komisyonu raporunun esas 
alınması teklif ediliyor. Bu önergeleri okuyo
ruz, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı müzakere edilirken Millî Eğitim Komisyo
nunun raporunun esas alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Gümşane 
Sabri Özcan San 
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Sayın Başkanlığa 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 

Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı görüşülürken Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu metninin esas alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

Sayın Başkanlığa 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğretmen 

Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin Millî Eğitim Komisyonunda 
kabul edildiği şekilde oya sunulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Ali Rıza Çetiner 

Yüksek Başkanlığa 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki kanunun 
müzakeresinde : 

Millî Eğitim Komisyonu teklifinin müzakere
ye esas kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gümüşane Denizli 
S. Savacı R. Şenel 

Sayın Başkanlığa 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 

Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının, Millî Eğitim Komisyonunda kabul edi
len ikinci maddesinin aynen kabul edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Konya Kırşehir 
N. Kalaycı M. Güver 

Yüksek Başkanlığa 
6234 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair kanun tasarısının 2 nci maddesi
nin Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği şe
kilde oylanmaya sunulmasını arz ederiz. 

Edirne Adana 
T. Seçkin M. Bozdoğan 

Çorum 
H. İncesulu 

BAŞKAN — Efendim görülüyor ki, bütün 
arkadaşlar ittifak halinde, Millî Eğitim Komisyo

nu raporunun müzakereye esas alınmasını teklif 
ediyorlar. Sayın Bakan da iltihak ediyorlar. 

Aykırı bir mütalâa var mı efendim? («Öner
ge var» sesleri.) 

Şimdi müsaade buyurun, aykırı mütalâa varsa 
o zaman bir usul müzakeresi açacağım, leh ve 
aleyhinde ikişer kişiye söz vereceğim. («Önerge 
var» sesleri.) Ne önergesi efendim? («Maddelerle 
ilgili önergeler» sesleri.) 

Efendim o önergeler maddelerle ilgilidir. Şim
di görüşmelerde müzakerelere esas alınacak ko
misyon raporu üzerinde başka önerge var mı? 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Efendim söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan, önergenin 
lehinde mi, aleyhinde mi söz istiyorsunuz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde. 
Savın Sabrı Özcan San siz? 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Sayın özcan San lehinde. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisaar) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın' Akalın aleyhinde. 
Şimdi, Sayın Salbri özcan San, buyurunuz 

efendim, önergelerin lehinde. 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Saym 
Ba.şkan, saym milletvekilleri; bu tasarı yani 6234 
sayılı Köy Enstitüleriyle ilköğretmen Okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
bir ihtisas Komisyonu olan Millî Eğitim Komis
yonunda, - bütün komisyonlar ihtisas komisyonu
dur, ama bunun bilhassa söylüyorum - ihtisas 
komisyonu olan Millî Eğitim Komisyonunda eni
ne boyuna uzun uzun müzakere edildi. Bir daha 
anlaşılan şu ki; bir öğretmenin sınıfta vazifesi 
bitmiyor, bir müfredat programını sınıfta ve 
okulda uygulamakla vazifesi bitmiş olmuyor. 
Öğrdtmeriin, sınıfın, okulun dışında da birtakım 
görevleri var. Bilhassa köyde çalışan öğretmen 
arkadaşlarımızın köye bir şeyler götürmeleri lâ
zım. Bunun için de, en az bir lise kültürü isti
yor, bir lise kültürü seviyesine ihtiyaç var. Tasa
rının anagerekçesi bu. 

Tasarı buna bir tedbir olarak öğretmen okul
larında Öğrenim süresinin ilkokullardan sonra gi
renler için 6 sene, orta okullardan sonra giren-
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ler iein de 3 sene olarak kalbul etmiştir. Millî 
Eğitim Komisyonunda bunun müzakeresi uzun 
uzun yapılmış. Bu yetersiz görülerek ilkokuldan 
sonra gidenler için 7 sene, ortaokuldan sonra gi
denler için de 4 sene olarak kabul edilmişti. Böy
le olunca, lise müfredat programı öğretmen okul
larında da rahatlıkla uygulanacak ve öğretmen 
okulu mezunu gene de lise seviyesinde bir kültür 
almış olacaktır. Böyle olunca öğretmen okulu me
zunu olan gencin şayet, daha ileri bir öğrenim 
imkânı bulursa o zaman da lise mezununun tabi 
olduğu haklara sahiıbolması en tabiî hakkı olması 
lâzımdır. 

Millî Eğitim Komisyonu bu konu üzerinde 
çok esaslı bir şekilde durduktan sonra, ikinci 
maddeye şöyle bir kayıt koyuyor: «llköğretmen 
okullarını bitirenler yüksek okul ve üniversite
lere girişte lise mezunları gibi işlem görürler» 
diyor. T assan bu suretle Bütçe Plân Komisyonu
na sevk ediliyor. O zama.n, ben Bütçe Plân Ko
misyonu â;zası idim. Raportörlüğü bana verili
yor. Ben alâkalı çevrelerle temas ettikten sonra 
Millî Eğitim Komisyonunun raporunu benimsi
yorum, Komisyon Başkanlığına bu suretle tak
dim ediyorum. Bütçe Plân Komisyonunda bu ta
sarının müzakeresi sırasında öğrenim süreleri 
aynien kabul ediliyor. Ama Millî Eğitim Komis
yonunun eklediği, «İlköğretim okullarını bitiren
ler yüksek okul ve üniversitelere girişte lise me
zunları sfibi işlem görürler.» kaydını değiştiri
yor: «llköğretm'en okullarını bu sürelere ç^öve 
bitirenler öğretmenlikle ilgili yüksek okul ve üni
versitelere girişte lise mezunları gibi işlem gö
rürler», diyor. 

Yeni bir öğrenci ilkokulu bitirdikten sonra 7 
sene okuyacak, ya da ortaokulu bitirdikten sonra 
öğretmen okuluna giderse 4 sene okuyacak, bu 
suretle lise mezunundan da bir sene fazla okuva-
cak, lise müfredatını rahatlıkla öğrenmiş olacak. 
lise kültürünü almış olacak, hattâ meslekî for
masyon itibariyle de daha bir fazlalık göstere
cek, temel bilgisi lise mezunundan da bir miktar 
fazla olacak gayet tabiî. Ama, bu genç şayet 
ileri tahsile gitmek imkânı - ki her zaman bunu 
hepsi elde edemez - imkânı elde edebilirse lise 
mezunu gibi işlem göremiyecek, lise mezununun 
imtiyazı olacak, öğrtmen okulu mezunu isterse 
pırlanta zekâlı olsun, isterse de harika mertebe
sinde bir istidada sahibolısun, ancak ve ancak öğ

retmenlikle ilgili bir yüksek okula veyahut fakül
teye gidebilecek. Ney imiş öğretmenlikle ilgili yük
sek okul veya fakülte eğitim enstitüleri? Bugün 
de bu enstitülere gidiyor zaten. Geriye ne kalı
yor? Yüksek öğretmen okulu. Başka? Başkası 
yok, başka fakülte yok. Hepsi bu. 

Şimdi, bu durum bence, benim anlayışıma 
göre muhterem arkadaşlarım, Anayasaya aykırı 
düşer. Millî Eğitim amaçları tesbit edilirken şöy
le bir kayıt var: «Her yaştakileri eşit eğitim im
kânları içinde istidat ve yeteneklerine göre en 
üstün seviyede yetiştirin ak Millî Eğitimin ama
cıdır» deniliyor. 

Şimdi, biz Plân Komisyonunun bu kaydını 
esas alırsak bu prensibin dışında bırakıyoruz öğ
retmen okulu mezununu. Öğretmen Okulu mezu
nu numm istidadı, yüksek istidadı meselâ, yüksek 
inat amat iğe sanata veya tekniğe ise ve deminden 
beri izah ettiğim şekilde bu istidadını tatmin yo
lunda bir de imkân bulmuş ise şimdi biz buna di
yeceğiz ki, «Hayır, sana fakültelerin kapısı 
yani bilim yolu kapalıdır, sen ancak eğitim ens
titülerine ve yüksek öğretmen okuluna gidersin» 
diyeceğiz, o kadar. 

Şimdi beyefendiler, bu bence insafa aykırı, 
^ana da avkırı, millî eğitim amaçlarına uygun 
değil, Anayasaya haydi haydi aykırı. 

Sayın milletvekilleri; öğretmen okuluna ço
cuğunu veren kimler muhterem arkadaşlarım? 
Daha ziyade köylüler. Şimdi bu köylülerin ya
ni daha başka yerde çocuğunu okutamıyacak 
iktisadi durumda olan insanların, ailelerin ço
cukları içerisinde çok yüksek istidat, çok yük
sek kabiliyet .göstermiş olanlar var ise, şim
di biz bunlara nasıl deriz ki; senin imkânının, 
kabiliyetinin önüne bir baraj kuruyoruz. (Alkış
lar) 

Demin de arz ettim, bu Anayasaya aykırıdır. 
Anayasanın 50 ,nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
şöyle bir kayıt var : «Devlet maddi imkânlardan 
yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğre
nim derecesine kadar çıkmalarını sağlama ama-
ciyle burslar ve başka yollarla gerekli yardım
ları yapar.» Şimdi, fıkramın ifade ettiği mâna 
budur. Eğer, çok istidatlı, üstün başarılı öğ
retmen okulu mezunu bu fıkranın ifade ettiği 
mânada maddi imkânlardan yoksun ise, biz 
bunun önüne, demin de arz ettiğim gibi, bir 
baraj kuramayız. 

— 452 — 
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Anayasanın 21 nci maddesi : «Herkes, bilim 
ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açık
lama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştır
ma ihaikkına sahiptir.» diyor. 

Şimdi, biz bu çocuğa; «Senin istidadın, ka
biliyetin, arzun, her ne olunsa olsun, senin ma
demki iktisadi durumun lisede okuyacak bir 
seviyeyi bulamamıştır, lisede okuma imkânını 
mademki bulamadın, o halde sana bilim yolla
rı kapalıdır.» diyebilir miyiz? Bundan, bunun 
ardından yürekleri yakan bir mâna çıkıyor. 
Bu itibarla ben Bütçe Komisyonunda söz hak
kımı malhfuz tuttum. 

;Şimdi, Muhterem Heyetinizden istirham ede
rim; lütfediniz, Millî Eğitim Komisyonunun 
raporunu esas alınız. Ve muhterem arkadaşla
rım lütfediniz artık öğretmenin elinden tutu
nuz, öğretmenin daıha da itibarlı 'bir seviyeye 
çıkmasına yardım ediniz. Bundan memlelket 
faydalanır. Bu itibarla önergemin lehinde ko
nuştum. 

Hürmetlerimi takdim ederim. 
BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Cop, siz 

önergenin aleyhinde mi konuşacaksınız? 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Evet efen

dim, aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun. 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, elbette ki Yü
ce Meclisin alamıyacağı hiçbir karar yoktur. 
Yüce Heyetiniz neye karar verirse o istikamet
te müzakereler devam eder. Ve o şekilde neti
ce alınır. Ben bu önengenin şekil yönünden de 
aleyhindeyim. Aslında Sayın Sabri Özcan San 
arkadaşımız, «Millî Eğitim Komisyonu teknik 
bir komisyondur.» dedi. Bütçe Komisyonunun 
mesaisini biraz istihfafla karşılar bir durum 
•hâsıl oldu. 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Hayır, 
estağfurullah, öyle söylemedim, çok istirham 
ederim Halil Bey. 

HALİL İBRAHİM COP (Devamla) — Bir 
defa her komisyonun 'bu Meclis içinde kendi
sine ,gıöre bir fonksiyonu vardır ve Yüce Mec
lise niyaibeten vazife görmektedir. 

İkincisi; Bütçe Plân Komisyonunun değiş-
tişiri aslında 'bir iki maddelik bu kanun için
de bir iki cümleciğe inhisar etmektedir. Eğer 
Millî Eğitim Komisyonu raporu müzakere edil

mese de Bütçe Plân Komisyonu raporu üze
rinde müzakere açılsa Heyeti Umumiyeniz ar
zusu istikametinde istediği bir değişikliği Büt
çe Plân Komisyonu raporu üzerinde de pekâlâ 
yapması mümkündür. Bundaki ısrarın fuzuli 
olduğu kanaatindeyim. Bu noktaya bu kadar-
cıkla işaret ettikten sonra sözcüsü olduğum 
Bütçe Plân Komisyonunun neden bu değişik
liği yaptığı hakkında Yüce Meclise izahat ver
meye çalışacağım. 

Bir defa Hükümetin gerekçesinde de, Millî 
Eğitim Komisyonunun gerekçesinde de kanu
nun değiştirilmesine esas olan sebep kâfi de
recede öğretmen formasyonuna uygun öğret

ici! yetiştirebilmek için tahsil sürelerinin ki-
'ayeli olmadığı ımerlkezindedir. Gerek Millî 
fiğitim Komisyonunda, ıgerclk Bütçe ve Plân 
Komisyonunda yapılan değiştirgeler aslında ne 
kanunun gerekçesinde, ne ruhunda, ne bir şe
yinde yoktur. Bu esastan ıharaket ederek Millî 
Eğitim Komisyonunuz iyi öğretmen formasyo
nuna uygun eleman yetiştirebilmek için tahsil 
sürelerini kâfi gömmemiş, buna kendi görüşüne 
>;öre müddet ilâve etımiş ve tou arada da öğret
ilen okulu mezunlarını otoımatikıman lise me
lunu gibi bir fonksiyona sahip kılan 'bir hü
küm getirmiştir. Buna karşılık kendi ihtisasına 

'ıürmet ederiz. Bütçe ve Plân Komisyonunum 
la elbette ki 'bu ımemleket •meselelerinde bir 
Fikri vardır ve bu inlkâr edilemez. Buna kar
şılık Bütçe ve Plân Komisyonu da öğretmen 
okulları fonksiyonunu her şeyden önce memle
ketin öğretmen ihtiyacını karşılamak icabettiği 
noktası üzerinde durmuş ve öğretmen okulları 
mezunlarına otomatikman lise mezunu 'gibi bir 
fonksiyon verilirse memleketin öğretmen yetiş
tirme meselelerinin aksıyacağmı dikkate aıla-
raik, bunlara ancak kendi sahasında yükselk 
tahsil yapıma imkânlarını vermeyi düşünmüş 
ve maddeyi 'bu şelkilde değişikliğe uğratmıştır. 
Hiçbir zaman Bütçe ve Plân Komisyonu da 
öğretmenlerin yükselmesi, üniversite tahsili 
yapması aleyhinde 'bulunmamaktadır. Eğer bu 
mevzu -Yüce Mecliste ortaya atılacaksa, bu 
konuya yalnız öğretmenler mevzu teşkil et
mez, bir seneden beri memlekette boykot ya
pan bir teknikerler mevzuu vardır, onlara da 
venmiyoruz. Kaldı ki öğretmen okullarının tah
sil süresini bir sene uzatmakla bunların yapa-
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cakları taJhsilin müfredat programları bugün 
henüz (karanlıktır. Otomatikman kendi meslek
lerine ilâveten cidden lise kültürünü de verip 
veremiyecekleri meselesinin bugünden peşinen 
kabul •edilmesi de yersizdir. Bu 'bir talim ve ter
biyede görüşülme «kararı verilme meselesidir. 
Bu" itibarla, Bütçe ve Plân Komisyonunuz her 
şeyden önce öğretmen okullarının kuruluş ga
yesine göre 'fonksiyonunun işliyebilmesi için 
bu kısıtlayıcı 'hükmü getirmek zorunluluğunu his
setmiş ve bu ikaydı koymuştur. Kaldı ki, bir 
talebe de öğretmen okuluna girerken ama im
kânsızdır lise mezunları olanlar için de imkân
sızlıklar vardır, mutlaka lise tahsili yapan her 
talebenin imkânlı olduğunu ka'bul etmek de 
-bence mucibi münakaşa bir vaziyet arz eder. 
Bu itibarla, üstün «kabiliyetli çocukların pekâlâ 
lise imtihanı vermek suretiyle üniversitelere 
girmesi bugün mümkündür ve hunun pekçok 
misalleri de 'bulunmaktadır. Şimdi, kanaatim
ce arkadaşlarım usul noktasından da bu mese
lede İsrar etmemelidirler. Sözlerimin ıbaşında 
da arz ettiğim gibi, eğer Yüce Meclisiniz Büt-
ve Plân Komisyonunun değiş tiriş şeklini tas-
vibetmezse verilecek önergelerle pekâlâ buna 
nihai bir netice, nihai bir safha verilmesi müm
kündür. Ama, Bütçe ve Plân Komisyonunun 
metni görüşülmesinde Millî Eğitim Komisyo
nunun metni görüşülsün şekli bendenize biraz 
peşinen manidar ıgeldiği için ve temsil ettiğim 
Bütçe ve Plân Kamıisyonunıdalki göüşleri ak
settirmek ımecburiyetini hissettiğim için söz 
almış 'bulunuyorum. Tabiatiyle karar Yüce He
yetinizindir. Saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu Millî Eği
tim Komisyonu adına ve önergelerin lehinde 
buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; Bütçe ve Plân 
Komisyonunun sözcüsü olarak kendisini takdim 
eden arkada/şnmızın görüşlerini açıklamasm-
ısonra bendeniz de Millî Eğitim Komisyonu Söz
cüsü olarak arkadaşımızın mütalâaları karşısın
da bâzı hususları açıklamak durumunda kal
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe ve Plân Ko
misyonunun değiştirisinde yedi yıllık öğretmen 
okullarını bitirenlerin öğretmenlikle ilgili yük

sek okula veya üniversitelere kalbul edilebilece
ği şartı konmuştur. Esasında öğretmenlikle 
ilgili olarak yüksek okul vardır, ama üniversi
te yoktur. Türkiye'de hiçjbir yerde öğretmen 
yetiştiren öğretmen üniversitesi 'diye bir üni
versite mevcut değildir. Bu değiştirgede «öğ
retmen yetiştiren fakültelerle ilgili» kaydını 
koymuş olsa idi belki bir dereceye kadar ger
çeğe yaklaşmış olurlardı. Fakat bu da üniver
sitenin tüzel kişiliği muvacehesinde bir hüküm 
ifade edemez. Çünkü fakülteler kendi başla
rına hiç/bir zaman kayıt ve kabul şartlarını 
vaz'edemezler. Bu bakımdan, sayın arkadaşı
mızın ileri sürdüğü hususlar hem gerçeğe uy
gun değil, hem de bugün fiilen mevcut duruma 
uygun değildir. Bu husus yıllardan beri müca
delesi yapılan öğretmenlerin, öğretmen okulu 
mezunlarının yüksek okul ve üniversitelere gi
riş imkânlarını sağlama dâvasında bir adım ola
rak, ileri bir adım olarak huzurunuza getirilmiş 
bulunuyor. Meslek okulu mezunlarına ileri 
tahsil kademeleri hazırlanması muhtelif arka
daşlarımızın ifade buyurdukları gibi her ba
kımdan hakka adalete ve insanlığa uygun bir 
keyfiyettir. Değerli arkadaşlarım çok güzel 

ifade ettiler, hattâ ben şu hususu da ifade et
mek isterim; İnsan. Hakları Beyannamesine da
hi mevcut durum uygun düşmemektedir. Yani 
Türkiye Devletinin imzası bulunan İnsan Hak
ları Beyannamesinde bütün insanlara kabiliyet
leri nisbetinde, istidatları nisfbetinde ileri tah
sil imkânları sağlanması ka/bul edilmiş bir esas
tır. Öğretmen okulları hiçbir zaman mezun]an 
için Hükümet bize bir tazminat kanunu getir
miyor, hiçbir zaman bir ödenek kanunu getir
miyor, yalnız, Anayasa hükümlerine uygun ola
rak ileri tahsil imkânlarının sağlanmasını arz 
ediyor ve Hükümetin görüşü elbette çok yerin 
dedir. Millî Eğitim Komisyonunda mevzuun 
enine boyuna tartışılması neticesinde, ancak 
yüksek okul ve bütün üniversitelere girme hak
kı tanındığı takdirde öğretmenlerin yıllardan 
beri istedikleri bu talep Yüksek Meclisiniz ta
rafından karşılanmış olacaktır. 

Şimdi Plân ve Bütçe Komisyonunda şöyle 
hir görüş ileri sürülmüştür: Öğretmen yetişti
ren meselâ üniversite olarak Dil, Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi vardır. Muhterem arkadaşla
rım Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretmen 
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yetiştiren, bir müessese değildir. Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesine bağ
lı bir fakültedir ve ihtisas erbabı yetiştirir. 
Nitekim burada mevcut kürsüleri tetkik buyur
duğunuz zaman Hindoloji, Sümeroloji, Sinolo
ji, Antropoloji, Arkeoloji gibi birtakım kürsü
lerin mevcut bulunduğunu müşahade buyurur
sunuz. Bu alamdan mezun olan kimseler öğ
retmenlik hak ve yetkisine sahip değildir. An
cak Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Tarih. 
Edebiyat, ve Coğrafya bölümünden mezun 
olanlar iş sahasında kendilerine uygun çalışma 
imkânları sağlıyamadıkları için öğretmenliğe 
müracaat ederler. Millî Eğitim Bakanlığı 'bu 
istekler karşısında öğretmenlik yapabileceğine 
dair pedagoji lisansının 'bulunup (bulunmadığını 
•Sorar. Eğer bu lisansı mevcutsa bâzı orta de
receli okullarda kendilerine öğretmenlik verir 
Mevcut değilse, onu da vermez. Ve şunu CİP 
açıkça ifade etmek isterim ki, öğretmenlikle 
ilgili gibi gürünen bu faikül'tede dahi öğretmen
lik lisansı vermeyi mecbur kılan hiçbir madde 
ve hiç'bir hüküm mevcut değildir. Binaenaleyh 
Bütçe ve Plân Komisyonunun müdafaa ettiği 
hususlar Hükümetin tasarısında tahakkuk et
tirmek istediği prensiplere aykırıdır. Millî Eği
tim Komisyonunun görüşlerine aykırıdır Ve 
gerçeklere aykırıdır. Bu bakımdan önergele
rin öngördüğü şekilde Millî Eğitim Komisyo
nunun metnini esas kabul ettiğiniz takdirde 
öğretmenlerin beklediği ha'k ve birtakım yetki
ler kendilerine sağlanmış olacaktır. Yüksek 
Heyetiniz hu meslek mensuplarına her zaman 
anlayış göstermiştir, tolerans göstermiştir 
imkânlarını saklamıştır. Binaenaleyh, bu tah
sil imkânmdan başka bir hedef gü'fcm i yen }w 
tasarı görüşülürken de Yüksek Heyetinizin yi
ne aynı şekilde bu lûtfunuzu esingemiyeceğini-
zi ümideder, Millî Eğitim Komisyonu adına 
saygılarımı sunarım.-

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan Önerge
ler aleyhinde. 

MUSTAFA AKALTN (Afyon Karahisar) — 
Benim de sö>z isteğim vardı. 

BAŞKAN — Sonra beyefendi. Komisyon 
takaddüm ettiği için size söz veremiyece^i^ 
yani Cevdet Aykan var, sionra Mustafa A'kal11" 
şeklinde i'di sıra. Fakat komisyon adına ister-. 
di, tekaddüm etti. İki tane aleyhte doluyor 
efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaşlarımız 
iyi duygularla görüşülen kanun teklifinde Mil
lî Eğitim Komisyonunun sunduğu teklifin esas 
ka'bul edilmesini teklif ettiler. Bâzı arkadaş-'' 
larımız da yine iyi duygularla bu teklifin aley
hinde bulunmak veya aleyhinde düşünmeyi 
Anayasaya hattâ Birleşmiş Milletler insanlık 
beyannamesine kadar o beyannamenin dahi 
aleyhinde bir tutum olarak belirttiler. Ben ko
nuyu bir övgü veya hir yerginin dışında ola
rak teknik yönünden ele alacağım. Konu ile 
ilgim de 4 yıl kadar eğitim psikolojisi öğret
menliği yapmamdan gelir, ilkokul öğrdtmeni 
yetiştiren öğretmen okullarında 4 yıl kadar eği
tim psikolojisi öğretmenliği yaptım. Konuya 
merakım ve sevgim vardır. Ondan dolayı söz 
aldıım. 

Tartışılan konu bir yıl daha fazla tahsil gö
recek öğretmen okulu mezunlarını lise mezun
ları gibi işleme tabi tutmak. .Nerede işleme tabi 
tutmak? Üniversite ve yüksek okullara girerken 
bu öğretmen okulu mezunlarını bu işleme tabi 
tutmakla ilgili. Tartışılan konu bu. Bu hak veril
sin mi, verilmesin mi? Benim anlayışıma göre 
konu tamamen teknik bir konudur. Ne bunun 
aleyhinde bulunmak öğretmenleri sevmemektir, 
ne de bunun lehinde bulunmak öğretmenleri sev
menin bir ifadesidir. Aca'ba bu hak tanınırsa, 
hem öğretmenlere hem de Türk toplumuna ka
nun yapıcıları olarak faydalı olur muyuz, olmaz 
mıyız? Tamamen hissin dışında bunun üzerinde 
düşünmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. 

Şimdi, liseden mezun olanların toplumumuz
da fonksiyonu nedir? Liselerin fonksiyonu top
lumumuzda üniversitelere talebe yetiştirmek, 
üniversiteye girmek için, üniversiteye hazırlık 
için bir tahsil yapmayı sağlamaktır, öğretmen 
okulları meslek okullarıdır. Müfredatları liselere 
nazaran daha yüklüdür. Fakat tamamen bir mes
lek okuludur. İyi veya kötüdür, tamamen bir 
meslek okuludur. 16 - 17 civarında ders okutu
lur, liselerden farklı bir müfredat takibederler 
Bâzı dersler liselerde vardır, bâzıları da yoktur. 
Meselâ, liselerde lisan okutulur, öğretmen okul
larında lisan yoktur. Meselâ, birtakım meslekî 
dersler öğretmen okullarında okutulur, liselerde 
bunlar yoktur. İkisinin gayesi ve ikisinde oku
tulan dersler farklıdır. İkisinden beklenilen hiz-
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metler de ayrıdır, öğretmen okulu mezunları 
üniversiteye girmek isterlerse bir lise imtihanı
na tâlbi olmaları kanun emri ve bugünkü tatbik 
edilen düzendir. Ama liseden mezun olan bir öğ
renci öğretmen olmak isterse, o da bir imtihana 
tâbidir, ona da bu hak verilmez. Meselâ, diyelim 
ki, üniversite ikiden ayrılmış, öğretmen olmayı 
arzu ediyorsa, öğretmen olabilmesi için bir öğ
retmenlik formasyonunu alması lâzımdır. Şimdi, 
biz konuyu bir övgü anlayışı içerisinde değerlen
dirirsek öğretmen okulu mezunlarının yüksek 
okullara veya üniversiteye girişte de liıse mezunla
rı gibi bir işlem görmesini kaibul ettiğimize göre, 
niye Iheselâ imam - hatip okulu mezunlarına, ni
ye meselâ tarım lisesi mezunlarına, niye meselâ 
Ticaret Lisesi mezunlarına bu hakkı vermiyoruz. 
Bu adalet anlayışiyle ve benim ölçüme göre ve 
'bugünkü eğitim düşüncemizle bağdaştırılamaz. 
Bir de, bu konuşmanın dışında, acaba biz böyle 
bir hakkı verirsek kanunla, parlâmento olarak 
biz bir grup arkadaşımıza ve vatandaşımıza yeni 
haklar vermek: imkânına sahibiz, böyle bir hakkı 
verirsek hem topluma, hem de bu hakkı verdiği
miz arkadaşlara faydalı olur muyuz? Şimdi bir
takım okullar var, meselâ Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi talebenin liseden getirdiği formas
yonu yeterli bulmuyor bir yıl hazırlığa tâbi tutu
yor. Bâzı okullar var ki, geniş bir seçme imtiha
nına tâbi tutuyorlar. Bir seçme imtihanından 
sonra alıyorlar talebeleri bizim öğretmen oku
lunda bâzı talebelere üniversitenin istediği for
masyonu vermeden ona kanunla hak vermemiz 
pratik alanda büyük bir şeyi muhtemelen değiş
tirmez. Biz şayet, öğretmen okulu mezunlarına 
ister bunlar fakir aileden gelsin, ister zengin 
'aileden gelsin ne olursa olsun, bunlara birtakım 
hizmette bulunmak istiyorsak bunların formas
yonunu üniversitelere girmek için hazırlıyalbile-
cek birtakım tekniklere sahibolmalıyız. Kanunla 
arkadaşlarımıza bâzı hak tanımak benim ölçüme 
göre ve benim öğretmen olarak tecrübelerime 
'göre hem bu arkadaşlarımız için faydalı olmıya-
caktır hem de bizim toplumumuzda yürüttüğü
müz eğitim politikası ile bağdaşmıyacaktır ve 
aynı zamanda yine benim nâçiz kanaatime göre 
Türk toplumunun geleceği için de faydalı olmı-
yacaktır. B>enim size arz etmek: istediğim bu hu
suslarda gayet tabiî bu önergelerin verilmesin-
deıki iyi duyguları takdir ediyor ve onları çok 
değerli kabul ediyorum. Daha önce teklifin lehin

de bulunan arkadaşların konuşmalarını onların 
iyi niyetliliklerine bağlıyorum. Tabiî kanun yap
mak ve dilediğiniz yetkiyi vermek Yüksek Mec
lisinizin salâhiyeti içindedir. Ama benim naçiza
ne ölçüme göre bu yönde bir tutum, demin de 
arz ettiğim gibi, bu arkadaşlara imkân sağlama
dan verilecek yöndeki bir tutum, ümidederim 
uzun vâdede hall'Oİunmıyaca'ktır. 

Teşekkür ederim. Hepinizi saygı ile selâmla-
rım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim önergelerin lehinde ve 
aleyhinde ikişer arkadaş konuştular. Şimdi me
seleyi oylarınızla halledeceksiniz. 

Maddelerin müzakeresinde Millî Eğitim Ko
misyonunun raporunun esas alınmasını kabul 
edenler, lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir efendim. 

Esas olarak Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru alınacaktır. Buna göre 1 nci maddeyi oku
tuyorum. 

6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanu

nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 

Madde 1. — 27 . 1 . 1954 tarihli ve 6234 sa
yılı Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 'okulları
nın 'birleştirilmesi hakkında Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şelkilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — ilk öğretmen okullarının öğre
nim süresi ilkokul mezunları için en az (7), or
taokul mezunları için en a'z (4) yıldır. 

İlk öğretmen okullarını bitirenler yüksek 
okul ve üniversiteler e girişte lise mezunları gi
bi işlem görürler. 

İlk öğretmen okullarında, gerekirse hazır
lık sınıfları da açılabilir.» 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
alanları arz edeyim : Sayın Ahmet Şevket Boh
ça, Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Güver. 

Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, sizinki grup 
adına mı efendim? 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Grup adına efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Rona, Sayın 
Süleyman Onan, Sayın Hasan Ünlü, Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan, Sayın Ali Cüoeoğlu, Sayın 
Hayrettin Uysal, Sayın Nihat Diler. 

Bunlara ilâveten başka var mı efendim? 
Sayın Bellice Boran Grup adına. 
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Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Mustafa Kemal Yılmaz'da. 

Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL YILMAZ (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım ; kanun tasarısının'' tümü üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına .göırüşlerimi-
zi sunduğumuz zaman da belirtiğimiz üzere, 
Millî Eğitim Komisyonunun hazırlamış oldu
ğu metni prensip itibariyle kabul etmekteyiz. 
Hatırlıyacağınız üzere, Millî Eğitim Komisyo
nunun metninde öğretmen okulları ilkokul me
zunları için en az yedi yıl, ortaokul mezunları 
içim en az dört yıldır, hükmü mevcuttur. Biz 
bir bakıma Hükümete de yardımcı olmak için 
verdiğimiz önergede belirtmeye çalıştığımız 
üzere bunun, «en az 7», «en az 4» ibarelerinin 
«en az 6», «en az 3» olarak kabulünün daha 
gerçekçi olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitim Ba
kanlığı ne yapmak istemektedir? Millî Eğitim 
Bakanlığı, öğretmen okullarındaki öğrenim sü
resini artırmayı düşünmektedir. Bugünkü ka
nun buna imkân vermiyor. Çünkü kanunun 
2 mel maddesi; öğretmen okullarındaki öğrenim 
süresi, ilkokullardan mezun olanlar içki 6, or-
taokullradan mezun olanlar için 4 yıldır, şek
linde dondurmuştur. Şu halde, en az 6 yıl, en 
az 3 yıl, dediğimiz 'zaman Millî Eğitim Bakan
lığına imkânları varsa, şartları müsaitse pekâlâ 
öğretmen okullarına öğretim süresini bir yıl 
daha artırmak imkânı verilmiş olacaktır. 

.Şimdi muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe
siz kanun şu 'şekilde çıkarsa, en az 7 yıl şek
linde çıkarsa, kanunun yürürlüğe girmesini ta-
kibeden öğretim yılında mevcut 80 öğretmen 
okulunda sürenin 7 yıla çıkarılması şart olacak
tır. Hiç şüphesiz takdir buyurursunuz ki, bu 
ilâve dershane ihtiyacını, ilâve yatakhane ihtiya
cını, ilâve lâboratuvar ihtiyacını, öğretmen ihti
yacını, ders aracı ihtiyacını da beraber getire
cektir. Acaba, Millî Eğitim. Bakanlığı bu im
kândan bugünden hazırlamış mıdır? 

Bir de muhterem arkadaşlarım, üzerinde 
tereddüdettiğimiz nokta şudur : Biz toplumda 
kanunlara saygılı olunması lâzımgeldiği kanı
sındayız. Oysa ki bugün yürürlükte bulunan 
kanunla/rımızın birçokları uygulanmamaktadır. 
Birçok kaaıunların eıı önemli hayati maddeleri 

uygulanmamaktadır. Bu, icranın niyeti ile il
gilidir, icıranm iktidarı ile ilgilidir, imkânla-
riyle sınırlandırılmıştır veyahut da memleketin 
şartları bunu icabettirmiştir. Bir kanun ya uy
gulanmalı, bütün özellikleriyle, ruhu ile, lâfzı 
ile uygulanmalıdır, eğer ııygulanmıyacaksa çık
mamalıdır. 

Şimdi, benim samimî endişem şudur arkadaş-
- 1ar: Öğretmen okullarında öğretmen süresi en az 

7 yıl dediniz mi, önümüzdeki ders yılında 80 
öğretmen okulunda öğrenim süresi 7 yıla çı
karılabilecek mi? Bundan endişe ediyorum, ka
nunlara saygı anlayışı bakımından. Bununla 
beraber C. H. P., öğıretmen okullarının süresinin 
7 yıla çıkarılmasının karşısında değildir, bunu 
desteklemekteyiz. Ancak bunun formülü en az 
6, en az 4 yıl şeklinde ifade edilebilir. Bunu 
daha .gerçekçi buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşan arkadaş
larımın büyük çoğunluğu öğretmen okulu me
zunlarının üniversiteye .giriş imtihanları yarış
masına alınmasını savunmuşlardır. Bu arka
daşlarımın görüşlerine C. H. P. yürekten katıl
maktadır. Çünkü, hiçbir zaman belli bir eh
liyeti, belli bir kültür seviyesini ispat etmeden 
öğretmenlerimiz için haksız olacak bir imkân 
talebinde bulunuyor değiliz. Yarışma imtihanı
na alınmasını istiyoruz. Bunun nedenlerini bir
çok arkadaşım özetlediler. Son derece inandı
rıcı delilleriyle Büyük Meclisin önüne serdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, .geçen günkü ko
nuşmada bâzı rakamlar verdim. 77 000 kişi 
öğretmen okullarına başvuruyor, 77 000 ilk
okul mezunu öğretmen okullarına başvuruyor 
ve bunun içerisinden siz köy çocuğu olarak sa
dece 3 000 kadar; şehir ve köy çocuğu olarak 
sadece 5 000 kada>r öğretmen okuluna alabili
yorsunuz. Bana söyler misiniz lütfen, dünya
nın hangi memleketinde bu derece korkunç 
bir eleme yapılmaktadır ? Böyle bir dar süzgeç
lerden geçirerek öğretmen okuluna aldığınız 
çocuklar içinde üstün yeteneklerinin bulundu
ğunu kabul etmek zorundasınız. Bir defa bu 
açıdan bu gençlere imkân tanımak zorundayız. 

Sonra arkadaşlar, samimî olalım. Öğretmen 
okullarında okumak için başvurmuş 77 000 ço
cuğumuzun 77 000 bini de öğretmenliğe âşık 
oılduğu için mi başvurmuşlardır. Bunların için
de en az buıgün takdir ettiğiniz ehliyette, on-
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lar kadar başarılı doktor olabilecek arkadaş
lar, gençler 'vardır. Bunlar içinde birinci sı
nıf kumandan olacak yetenekte çocuklarımız 
vardır. Bunlar içinde en üstün bilim seviyesi
ne ulaşma yeteneğini (taşıyan Türk çocukları 
vardır. Bunları sınıflara bir ilkokul öğretme
ninin çalışma 'hudutları içerisine haps e demez
siniz. Hapis 'etmeye çalıştığınız zaman o mes
lekte huzursuzluk başlar. 

(Sevgili arkadaşlarım, hiç şüphesiz bu 
77 000 müracaatçıya parasız yatılı imkânları 
tanıyabilseydi bu toplum, onların (bir kısmı 
öğretmen okulu kapılarıma gelip yığılmıyacak-
tı, kazanamadığı zaman hüngür hüngür ağlaoıı-
yacaktı. 4 000 kişi yığılmıştır, ortaklar öğret
men okuılu Ikapnsına, sadece '80 - 100 ikisi - ba
kanlık mensupları arkadaşlarım affetsinler, 
rakamlar belki aklımda yanlış (kalmış olabilir -
100 veya 1120 dir alınabilen öğrenci sayısı. Siz 
toplum olarak bu çocuklarımızın ayağına or
taokul .götürebildiniz de onlar ortaokula gir
medi, illâ öğretmen olacağım diye imi öğret
men okulu kapılarında yığıldılar, (kuyruk oldu
lar? Hayır... Eğer, bu çocukların ayaklarına 
ortaöğrenim hizmeti (götürülseydi bunların bir 
kısmı öğretmen okuluna giraniyeceklerdi veya 
bu yetenekli çocuklar Devlet himayesi altın
da parasız yatılı olarak ortaokul ve lisede oku-
yabilse'lerdi, ki parasız yatılılık sistemimiz ileri 
bir anlayışla devamı 'dtmektedir. Ama sayılar 
mevcut değildir, Bakanlık v geçen yıl sayıyı 
500 artırmıştır ama bu kâfi değildir. Şimdi, 
demek ki, öğretmen okullarına gelen gençleri 
sadece öğretmem olmak için gelmiş olarak te
lâkki etmemek lâzım. Bir kurtuluş kapısı ola
rak gelmişlerdir sevgili arkadaşlarım. Buraya 
gelen çocuklar bu memleketin insan hazinesi
ni temsil ediyorlar. 

«Millet için faydalı olacak mı veya olmı-
yacak ımı?» buyurdu bir arkadaşım. Muhterem 
arkadaşlarım, bir toplumun en değerli olan 
'hazinesinin demirlerinden, kömürlerinden, pet
rolünden evvel insanı olduğunu kabul etmelL 
yiz. Böyle olduğuna göre lbu insana değer ver
mek, oma yetişme kapılarını açmak .zorunda
yız. Bu balomdan, ben öğretmen okullarını 
sadece öğretmen yetiştiren birer meslek okulu 
olarak addetmiyorum. Eğer Türk toplumu 
(bütün çocuklarına ortaöğretimi imkânını ver

miş olsaydı, sizinle, bâzı arkadaşlarımla bera
ber olabilirdim. O halde, meslek okuludur, 
meslekinde ilerletsinler diyebilirdim. 

Efendim, öğretmen okulu ıme>zunlarına üni
versiteye giriş imkânlarını aralarsanız bunla
rın bir kısmı meslekten kaçar görüşüne gelin
ce : Sevgili arkadaşlarım, bunların pek azı Tür
kiye'nin şartları içinde meslekten. kaçabilirler. 
Bir defa, mecburi hizmetleri vardır. Sevgili 
arkadaşlarım, mecburi hizmet omların ayağının 
bağıdır. Öte yandan 'hepimizin kabul 'ettiği 
gibi, öğretmen okullarına gelen çocuklarımızın 
'büyük bir kısmı fakir aile çocuklarıdır. Bun
ların ana ve babaları biran evvel çocuklarımın 
eli ekmek tutsun diye dört ıgözle beklemekte
dirler. Çocuk kendisi okumak istese köyündeki 
anası, aman evlâdım hani maaşa 'geçecektim, 
bemi kurtaracaktın diye beklemektedir. O hal
de bu kadar kolay değil 'meslekten kaçmak. Çe
şitli toplum şartları onları zaten bağlıyor. Tu
talım ki, bunların içinden belli bir oramda olanı 
meslekten kaçtı, öğretmen sayımızda bir düş
me oldu; ama (muhterem arkadaşlarım kabul 
ediniz, bu meslekten kaçan insanlar Türkiye'
nin hizmetinden mi kaçtılar? Türkiye'nin hiz
metinden kaçmış değiller. Mümendis olurlar
sa, seçkin bir avukat olurlarsa, ne bileyim 
doktor olurlarsa hizmetlerinden yine Türk Mil
letini istifade ettirmiyeceıkler mi? Bunları bi
rer kayıp olarak addetmek Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşüne göre hatalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım lise kültürü diyoruz. 
Arkadaşlar, Türkiye'de bugün mevcudolan li
selerin hepsinin aynı seviyede olduğunu iddia 
eden var mı içinizde?.. Ben bir zamanlar bu 
okulların ağır mesuliyet yükünü taşımak ızo-
runda kalmış .bir arkadaşınız olarak söylüyo
rum; Hakkâri Lisesinde bir teik lise öğretme
ni yoktur arkadaşlar, ortaokul öğretmenleri ile 
idare edilmektedir. Bugünkü ıliselerimiızim pek 
çoğumda, özellikle talihsiz Anadolu köşelerin
deki liselerimizde öğrenim seviyesi okulun lev
hası lise olmasına rağmen, ortaokulun biraz 
üstündür. Bugün geniş yetiştirimle imkânları 
olan bir Galatasaray Lisesi, 'bir İstanbul Erkek 
Lisesi, bir Haydarpaşa Lisesi, özel liseler, ko
lejler yanında bir Bitlis Lisesi, bir Şebin Kara-
hisar Lisesi bir yeni açılmış Vam Lisesi veya-
hutta Hakkâri Lisesi mezununu 'aynı şekilde 
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yetişmiş, aynı yetenekte, aynı kültür seviyesin
de kabul edebilir imisiniz? Mevcut liselerde öğ
retmen olanların yüzde 60 sinden fazlası lise 
öğretmeni değildir sevgili arkadaşlarım. O hal
de, lise ıkültürü derken gerçek'ei olmaya mec
buruz. Burada rahatlıkla iddia edebilir iki öğ
retmen kadrosu mükemmel olan öğretmen oku
lu mezunları, esasen kaynaktan getirdikleri ye
tenekleri de katarsanız lise mezunları ile ra
hat ra'hat yarışabilirler. Bırakınız yarışsınlar. 
Yoksa biz, haksız bir imkân tanınsın demiyo
ruz. 

Şimdi arkadaşlarımızın bir kısmı, efendim, 
öğretmen okulu mezunlarına bu hakkı tanı
yorsunuz da diğer meslek okulu mezunla rina 
niçin tanımıyorsunuz, buyurdular. Bizim ka
naatimize göre, ister klâsik lise kültürü almış, 
olsun, isterse dıer hangi bir meslek okulunda 
okumuş olsun, ortaöğrenim :gör>müş bulunan 
bütün Türk gencilerine üniversiteye giriş imti
hanlarına katılma şansı tanınmalıdır. Biz, 
sevgili arkadaşlarını, bunu Yedinci Millî Eği
tim Şûrasında karara bağlamış vaziyetteyiz. 
Geçen gün de arz ettiğim gibi, Türkiye'nin 
yctiştirebildiği '500 'eğitimcinin katılmış bulun
duğu Yedinci Millî Eğitim Şûrasında bu me
sele enine boyuna tartışılmış ve şu karar 'alın
mıştır: ('7 nci Millî Eğitim Şûrası karanları, 
sayfa 179) çeşitli olgunluk imtihanları siste
mi 7 nci Millî Eğitim 'Şûrasının incelenmesine 
sunulan başlıca konular sayfa 39; şu ifade 
ile kabul edilmiştir «Lise dengi 'meslek okul
danım bitirenler .yetiştirildikleri alanlara göre 
ihdas 'edilecek ve tek elden idare edilecek bir 
çeşitli olgunluk imtihanı sistemine tabi tutu
lurlar.:»! 

Yüksek müsaadenizi alarak bunu bir parça 
açıklamak istiyorum. Bugün 'üniversitelerimiz 
liselerden ıgelen 'gençlerimizin bilgi ve kültür 
seviyesinden memnun mudurılar? Her zaman 
diınllemişizdir, memnun değillerdir ve üniversi
te giriş imtihanlarında başarısız olan çocukla
rımızın nasıl sokaklara döküldüklerini ve her 
ders yılı başında Millî Eğitim Bakanlığının na
sıl çaresizlik içinde kıvrandığını, Millî Eğitim 
Bakanlığı yapmış olan meslektaşlarım bilirler. 
Şimdi, bu bir gerçeği tesbit ediyor. Bir genç 
lise mezunu olsa dahi 'henüz üniversite] erde 
okuyabilecek bâzı bilgileri iktisabetmemiş ola

bilir. O halde, bir çeşitli olgunluk sistemi koy
mak suretiyle bu gençleri liseyi bitirdikten 
sonra önce olgunluk imtihanına sokmak ve 'ol
gunluklarını Ispadetmiş olanların kendi ehli
yetlerinin ımüsaade ettiği yönde fakültelere 
alınmaları gerekir. Olgunluk sisteminin maksa
dı budur. Çeşitli olgunluk sistemi diyoruz. 
Bu da üç dalda mütalâa edilmiştir. Biri ede
biyat dalı. Edebiyat a'lanmda kabiliyetli olan 
çocUklanmızın sosyal bilimlerde kabiliyetli 
olan çocuklarımızın 'O sahaya yöneltilmelerini 
öngörmüştür. Bunun yanında fen dalı vardır. 
Üstün fen zekâsı gösteren 'çocuklarımızın bu 
kabiliyetlerinden istifade etmek için onlar da 
kendi alanlarında yöneltileceklerdir. Şimdi mes
lek okullarından ve liselerden mezun olarak 
gelen çocuklar dra olgunduk imtihanlarında ken
di kabiliyetlerine ve arzularıma ıgöre seçtikle
ri bir dalda imtihana girecekler, olgunluk im
tihanını verenler yine kendi kabiliyetleri yö
nünde fakültelerde okuyacaklardır. Millî Eği
tim Bakanlığı bu olgunluk imtihanı sistemini 
bugüne kadar uygulamadığı içindir ki bu tar
tışmaları yapıyoruz. 

Eğer Millî Eğitim Bakanlığı bu imkânı bu
labilseydi iyi olurdu, fakat bu imkânı bulama
mıştır. Zannederim çeşitli güçlüklerle karşılaş
mıştır. Çünkü Millî Eğitim Bakanlığında icrada 
bulunan bâzı arkadaşlar bu görüşün karşısında-
dırlar. Çünkü, samimî olalım, bugün üniversite
lerimizde bu görüşün karşısında olan, mevcut sta
tükonun değişmesini hiçbir şekilde istemiyen pro
fesörlerimiz vardır. Bu çeşit engellemelerle zan
nederim pratikteki bâzı güçlükleri sebebiyle çe
şitli olgunluk imtihan sistemi uygulanamamıştır. 
Peki Batıdaki uygulama nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Batıda bu konuda te
mel ittihaz edilen prensip şudur: Nerede olursa 
olsun, köyde, kentte, toplumun hangi sosyal ka
tında bulunursa bulunsun, ister lisede bulunsun, 
ister öğretmen okulunda, ister dağ başında, ister 
ovada, nerede bir zekâ varsa o zekâyı çıkarıp, 
işleyip memleketin hizmetine vermek. Mesele bu
dur sevgili arkadaşlarım. İngiltere'den bir ör
nek vereyim. İngiltere'de genel eğitim sertifıka-
ısı denen bizim olgunluk imtihanına benzer bir 
sistem mevcuttur. İster öğretmen okulunu bitir
sin, ister sanat enstitüsünü' bitirsin, ister liseyi 
bitirsin, çeşitli olgunluk imtihanlarına girebilir, 
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yaşı 16 yi doldurduğu takdirde. Yahut da oku
mak imkânlarınız olmadı, uzak bir ülkede bir sö
mürgede babanızın vazife görmesiyle okuyamadı-
nız, hususi öğrenim gördünüz, evinizde okudu
nuz, 16 yaşından sonra bu imtihana girebilirsi
niz. 

Şimdi muhterem arlkadaşlarım, bu derece ile
ri, geniş ve millet menfaatine olan prensibi uy
gulamaya başlamış' değil henüz anlatmaya çalı
şıyoruz. O bakımdan Millî Eğitim Komisyonunun 
teklifini, öğretmen okulu mezunlarının üniversi
teye giriş imtihanlarına alınması teklifini kabul 
etmenizi istirham ediyorum. Bunun millet yara
rına olduğundan emin olabilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, söyliyeceklerim kı
saca bu kadar. Hepinize salgılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Saym Behico Boran. 

T. 1. P. GftUPU ADİNA BEHİCE HATKO 
(.BORAN) (ITrfa) — Sayın Başkan, saym millet-

vekilıleri, bu 2 nei maddenin getirdiği ilköğret-
mon okullarmlda öğretim süresinin uzatılmasına 
karşı olduğumuzu kanunun tümü üzerindeki 
yaptıp-nm konuşmada belirtmiştim. Orada ileri 
ısürdüğüm nedenleri telkrarlıyacak değilim. Yal
nız bu madde dikkatle okunursa görülür ki, as
lında getirilen uzatma müddeti bir yıl deffildir. 
Yalnız üc senelik süre dört seneye, altı senelik 
«üre yedi soneye çıkarılmakla yetini! mi vor, bir 
kere en az dört sone, en az vedi sene, deniyor ve 
maddenin son fıkrasında da öprotmen okulların
da hazırlık kursla,rı da açılabileceği hükmü ko
nuyor. Bu suretle öğretim süresi pekâlâ 6 dan 7 
ye değil, 8 e, 9 a veva 3 ten 4 e deşil 5 e 6 ya 
kadar uzatılacaktır. Bu uzatmaya hem lüzum ol
madığını belirtmiştim, hem de tersine, zararlı ol
duğunu belirtmipıtim. Lüzumlu değildir demiştim 
'çünlkü, grerekeede belirtilen nitelikte öğretmenle
rin yetis'tirilmesi bir süre, yıl meselesi değil, ve
rilen eğitimin niteliği meselesidir, demiştim. Bi
lâkis zararlıdır, çünkü, memleketimizde esasen 
bir öğretmen darlığı vardır, süre uzatılınca öğ
retmen yetiştirmek daha uzun sürecektir. Kısa 
zamanda gerekli sayıda öğretmen yetiştirilmesi 
daha da zorlanacaktır. Bu öğretmen darlığı mese
lesi üzerinde bu müzakerelerde gerektiği kadar 
durulmndığı kanısındayım. Bir kere, hep biliyo
ruz, 10 binlerce köyde henüz okul yok, yeni okul
lar açılması ve bu okullara öğretmen temini lâ
zım. 

İkincisi: mevcut okulların, köy okullarının 
pekçoğu tek öğretmenlidir. Bu köylerde, ilkokul
larda hiç değilse şehirlerdeki ilkokullarda veri
len öğrenime eşit seviyede, nitelikte bir öğrenim 
verebilmesi için köy okullarındaki öğrertmen sa
yısının elbette ki, tek öğretmen durumundan çı
karılması gerekmektedir. Kaldı ki, Sayın Millî 
Eğitim Bakanının bu kürsüden • inşirah verici 
rakamlar diye okuduğu rakamları dinledikten 
sonra, bütünü ile eğitim meselesinin ve özellikle-
bu öğretmen meselesinin ne kadar önemli olduğu 
bir kere dalha ortaya çıktı. Evvelâ şunu kısaca 
izah e'tmck isterim: Biz yani, Türkiye İşçi Par
tisi gerek eğitim konusunda ve gerekse memle
ketin diğer kalkınma sahaları konusunda gelişme 
hızlarını, mevcut şartları, durumları ten'kid eder
ken memlekette hiçbir gelişme olmuyor demiyo
ruz. Zaten bugün dünyada hiçbir gelişme kay-
detmiyen hiçbir memleket yoktur. En gerisinde 
bile muhakkak bir gelişme oranı vardır. 

T a/l) i at a aykırı bir şeydir memlekette hiçbir 
gelişme kaydetmesin bugün toplumlar. Bina
enaleyh böyle bir iddia yo!k zaten. Gelişime 
meselesinde rakamlar inşirah verici midir, de
ğil midir hususunda bir karar verirken iki su
ale açık, seçik cevap vermek lâzımdır; bunlar
dan birincisi, Türkiye'nin mâkul bir süre için
de çağdaş uygarlık seviyesine yetişebilmesi 
için gerekli hızla bir gelişme kaydedileibilmekte 
mi'dir1? Bu gerekli oran kaydedilemiyorsa hiç 
değilse Türkiye şartları içinde mümkün olan 
âzami gelişmeyi te'min edebiliyor mu? Önce bu 
suallere cevap vermek lâzım. Yoksa her hangi 
bir gelişme var elbette var. Ve 'bugün bu her 
iki suale de evet diyemeyiz. Bulgun Türkiye'-
nin diğer sahalarında olduğu gibi eğitim saha
sındaki gelişmesi de ne çağdaş uygarlığa mâ
kul bir süre içinde erişebilmemizi mümMin kı
lacak bir hızdadır, ne de Türkiye'nin bugünkü 
mevcut şartları içinde mümkün olan âzami ge
lişme hızıdır. İnşirah veren rakamları; hatı
rımda kaldığı kadar, kaydedebildiğim kadar, 
burada bir 'kere daha hatırlanmak isterim, Bir 
kere şu rakamın korkunçluğu üzerinde Saym 
Meclisin dikkatini çekmek is'terlm. Millî Kur
tuluş Savaşımızı verdiğimizden bu yana yarım 
yüzyıla, yakın bir zaman geçmiş ve toplumu
muzda okur - yazarların nisbeti sadece yüzde 
48. Yani bugünkü nüfusun hâlâ yarısından faz-
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lası, bıraktık §u seviyede, bu seviyede, eğitimi, 
kültürü, okuma - yazma bilmiyor, yarısından 
fazlası. Halbuki, dünyadaki diğer toplumlara 
baktığımız zaman okuma - yazma bilmezliğin 
ortadan kalkması en asgari bir şart olarak be
liriyor. Böyle bir korkunç rakam varken orta
da, nasıl olur da inşirah verici ralkamlandan 
'bahsedebiliriz? 

Sonra, öğre'tmen okulları hakkında verilen 
rakamlara bakalım. Köy enstitüleri kuruldu
ğu zaman, köy enstitülerine ilk kaydedilen öğ
renci sayısı ama, yine belki doğru kaydedebil-
miışjsem, 128 imiş. Elbette ki, enstitüler yeni ku
ruluyor, ilk kaydedilen öğrenci sayısı 128 olur. 
Ve bu 128 in de bir tanesi her halde telk öğren
ci olarak belki ilk kaydedilendir. Ama bir çey
rek asra yakın bir zaman sonra, bu kadar bir 
süre geçtikten sonra, bugünkü ilköğreitmen 
okullarına girenlerin sayısı ne imiş? 3 000 kü
sur. Ancak 3 000 artan sayı. Sıfırdan başlı-
yalım, isterseniz, 128 den değil de sıfırdan 3 
bine kadar ne kadar zaman zarfında? Çeyrelk 
asır zarfında ve bu inşirah verici bir rakammış. 
Benden evvel konuşan hatibin belir'tttiğine gö
re ise ilköğretmen okullarına müracaatler 
77 000 miş... 

ABDÜLBÂRÎ AKDOÖAN (Ağrı) — Yalnız 
köy enstitüleri için hanımefendi. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, müdahale et
meyiniz. 

T. 1 P. GRUPU ADINA BEHtOE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Kendileri mukayese
yi böyle yaptılar, ben de öyle dedim. Zabıt
lara bakarsınız. 

Sonra "başka rakamlara lbakalım. Bu okur -
yazarlık oranı böyle olduğuna göre, bu demek
tir ki, mutlak rakamlar olarak da, nisîbet de
ğil, mutlak rakamlar olarak da Cumhuriyetin 
kuruluşumdan bugüne kadar geçen zaman zar
fında okuma - yazma bilmiyenlerin sayısı da 
artmaktadır. Yani okuma - yazma bilmiyenle
rin mutlak sayısı -da artmaktadır. Şimdi bu 
durumda Sayın Bakanın yine verdiği rakam
lara göre, okul çağında olan gençlerin sayısına. 
okula gİdemiyenlerin oranı yüzde 10 niislbeıtinde 
olduğunu da göz önünde tutarsak, dediğim gi
bi, eğitim vaziyetimiz inşirah verici olmaktan 
çok uzaktır. Ve yeter sayıda öğretmen buluna

maması meselesi eğitim sahasında en önemli bir 
konu olarak bilinmektedir. Bu mülâhazalarla 
ilköğretmen okullarının süresini uzatmak lü
zumlu olmadığı gibi, zararlıdır. Gerekçede be
lirtilen nitelikte öğretmen yetiştirmek bir süre 
meselesi değildir, eğitim niteliği meselesidir. 
Binaenaleyh, biz süreyi uzatmaktan vazgeçe
lim fakat ilk öğretmen okullarının programına 
verilen eğitim niteliği üzerine eğilelim. Madde
nin ikinci fıkrası, kanaatimce yerindedir. Bu 
ilk öğretmen okullarını bitiren gençlere üni
versite ve yüksek okullara girme fırsatı veril
melidir. Burada konuşan bir sayın hatibin 
yaptığı mukayese kanaatimizce yanlıştır. Efen
dim, ilk öğretmen okullarına üniversitelere 
girmek fırsatı verirseniz, sair birtakım okullar 
vardır, onlara da verilmelidir, öbür okulla
rın durumunu tetkik etmek lâzımıdır, diyorlar. 
Onlar hakkında bir şey söyliyemem burada. 
Ama buradaki kanun gerekçesinde belirtilen bir 
hususu hatırlarsak bu okulalr mezunlarına yük
sek okul ve üniversiteye girmek hakkı verilme
si yerinde olur. Gerekçede diyor ki, köy öğret
meninin niteliği belirtildikten sonra; «hizmetin 
İ3U özelliği ilkokul öğretmeninin bir yandan kö
ye yararlı pratik maharetlerle tecihiz edilmesi
ni, Öbür yandan da en az bir lise seviyesinde bir 
kültür seviyesi ve meslekî bilgiye salhibol ması
nı gerektirmektedir.» Buradan şunu anlamak 
icaibeder ki, ilköğretmen okullarının program
ları orada okuyan öğrencilere lise seviyesinde 
değil, en az lise seviyesinde, yani belki de on
dan daha üs'tün bir kültür vermekle görevlidir. 
Madem ki, bu okullar bu nitelikte bir öğretim 
vermekle görevlidirler, öyle ise bu okulların 
mezunlarına üniversite ve yüksek okullara gir
me fırsatının verilmesi isabetindir. Kaldı ki, 
üniversitelere, 'giriş imtihanları ile iğrenci alm
anaktadır. Eğer bu okullardaki öğrenciler de 
aynı imtihanlarda liselerden gelenler kadar ba
şarı gösteriyorlarsa elbette ki, onlar da alın
malıdır. 

Diğer taraftan, benden önce konuşan arka
daşlarımın belirttiği gibi, bu ilköğretmen okul
ları bilhassa yoksul halkın ve orta tafbakadan 
'halk çocuklarının girdikleri ve okuma fırsatını 
ıbülarak toplumda yükselme yollarını aradıkla
rı okullardır. Binaenaleyh, bunların tahsil im
kânları, yüksek tahsil yolları bu bakımdan da 
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özellikle kapatılmamalıdır. Bu kısaca izah et
tiğim mülâhazalarla partim bu maddenin tadili 
konusunda bir önerge vermiştir. Bu önergeye 
göre 1 nci fıkralardaki «en az» tabirleri çıka
rılarak yedi sene altı seneye, dört sene eskisi 
gibi üçe indirilmektedir. Ve hazırlık kumla
rına ait fıkranın da 'maddeden çıkarılması arz • 
ve teklif olunmaktadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Abmet Şevket Bohça. 
AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun bütünü üze
rinde söz aldığım zaman fikirlerimi ortaya koy
duğum için bu madde ile alâkalı 'düşüncelerimi 
kısa ve anahatları ile tesbit etmelkle iktifa ede
ceğim. 

Kanun tasarısının, Hükümetten gelen şek
linde ele alman mevzu, öğretmen okullarının, 
ilkokuldan sonra en az 6 sene, ortaokuldan 
sonra en az 3 sene olarak tesbiti şeklinde idi. 
Millî Eğitim Komisyonunda bu nokta üzerin
de değişiklik yapıldı ve en az 7 sene ve en az 
4 sene şeklinde tesbit edilmiş oldu. Bu deği
şiklik, hakikaten yerinde idi, isabetli idi. Hâ
len bu tahsil müddetleri 3 ve 6 sene olduğuna 
göre, kanun teklifi tahsil müddetinin artırıl
ması için getirilmiş bulunuyordu. O halde, Ve
kâleti mutlak olarak serbest bırakmak ve bu 
müddet artışını tahakkuk ettirebilmek için 
en az ifadesinin sonunda 4 ve 7 senelerinin yer 
alması icabediyordu. Biraz önce burada konuşan 
İşçi Partili hatip bu tahsil müddetinin artın] ışı m 
yerinde bulmadı. Biz ise, bu görüşün tam aksi 
istikametteyiz, ilk konuşmamda da izah etti
ğim gibi, hocayı ne kadar yetiştirebilirsek, tah
silini ne kadar artıra'bilirsek gençlerimizi o 
kadar iyi yetiştirmek imkânına sahiboluruz. Bi
naenaleyh, biraz önce de yine izah ettiğim 
gibi, gönül ister ki, ilk mektep hocası dört se
nelik, yedi senelik tahsil değil, üniversite 
tahsili yapmış olsun. Hakiki münevverlere 
çocuklarımızı teslim etmek imkânını bulabi
lelim. Mükemmel insan «olan hocaya çocukla
rımızı teslim etmek imkânını bulabilelim. 

En az 4, en az 7 sene; 'bu en az ifadesinden 
istifade ederek Maarif Vekâletinin bunu sa
dece 4 ve 7 olarak tesbit etmesini değil, daha 
çok artırmasını, memlekete daha kaliteli, daha 
üstün vasıflı hocalar yetiştirmek için elindeki 

bu imkânı sonuna kadar kullanmasını temenni 
ediyoruz. Hoca dâvası, sadece sayı dâvası 
değildir. Şu kadar sayıda hocamız olacak
mış, şu kadar eksik olursa geri kalırmışız. 
Peki, hocaları zayıf olarak yetiştirirsek ileri 
mi gitmiş olacağız? Dâva, sadece bir sayı dâ
vası değildir. Kalite davasıdır, vasıf davası
dır. Biz iyi vasıflı, mükomcml hoca yetiştir
mek mecburiyetindeyiz. Bunun için de sene
leri artırmakta bir zaruret vardır. Ama se
neleri artırmak bütün dâvayı halledebilir mi? 
Şüphesiz bütün dâva seneleri artırmakla hal
ledilmiş olmaz. Ancak soneleri artırmak hoca
nın vasfını yükseltmek için bize imkân vermiş 
olur. Bu imkân, kapısını açmaya mecburuz. 

Maddeye ilâve edilmiş olan ikinci fıkra üze
rinde de bir parça durmak istiyorum. 
İkinci fıkra ile öğretmen okullarını bitiren kim
selere yüksek tahsil yapma imkânı verilmiş olu
yor. Şüphesiz güzel bir şey Hakikaten bu yol 
açılmalıdır. Yolları tıkamamak, yürümek istiye-
riin yolunu açık tutmak vazifemizdir. Madem ki, 
yürümek, ilerlemek istiyor; o halde bu yolunu 
açmaya mecburuz. Ama tayyare havada, vapur 
denizde, tren rayında, otomobil yolunda ilerler. 
Benim görüşüme göre, hocanın ilerlemesi için yo
lunu acarken kendi sabasında, kendii yolunda aç
mak dalha isabetli olur. ilerlesin, ancak bu iler
lemeyi, bu yolu açıık tutmayı temin ederken baş
ka bir noktaya da dikkat etmek mecburiyetinde 
olduğumuzu gözden uzak tutmamak ioabettiği 
kanaatindeyim. Her şeyde adaleti göz önünde 
tutmak mecburiyetindeyiz. Şüphesiz, öğretmene 
hakkını vereceğiz, onun yolunu açacağız. Ama 
ya diğer tıkalı yollar? Tek tıkalı yol, tek kapalı 
yol, tek kapalı yol öğretmenin yolu mudur? Or
ta mektepten sonra üç dört senelik meslekî tah
sil yapmış bulunan ve böylece yüksek tabsil diye 
eı/rpınan bütün gençler aynı vaziyette değil mi
dir? (A. P. sıralarından, «Değil, değil»., sesi) 
onların da yolunu açmaya mecburuz, öğretme
nin yolunu açmıyalım demiyorum; dikkat ede-
lıiım. Açacağız, ama diğerlerini de göz önünde tut
mak mecburiyetindeyiz. Biraz önce konuşan ha
tiplerden Sayın Kemal Yılmaz, konuşması sıra
sında, bu yolların açılması için 7 nci Millî Eği
tim Şûrasmca çeşitli olgunluk sistemi ürerinde 
durulduğuna işaret ettiler. Adalet dâihilinde yol-

I lan açmak, hakikaten bu prensiple, bu sistemle 
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mümkün olabilir. Uzun müddetten beri Maarif 
Vekâletinde bunun üzerinde çalışıldığını biliyo
ruz. Ama nedense bir türlü netice ile karşı kar
şıya gelemiyoruz.- Simidi, bu fırsattan istifade 
ederek Maarif Vekâletinden rica ediyoruz; bu 
•sistemi adalet dâhilinde yürüyen bir sistem hali
ne getirebilmek için çeşitli olgunluk sistemini 
baran önce talhakkük ettirsinler. Biran önce ta
hakkuk ettirsinler ki, öğretmen okulu mezunları 
yüksek tahsil yapabilme imkânına kavuşmuş ol
sunlar. Erkek sanat enstitüleri de imam - hatip 
•okulları da' ve bunlara benzer diğer müesseseler 
de, diğer mezunlar da bu hakka kavuşmuş olsun
lar ve böylece birine verirken diğerine verme
mek, birine verirken diğerinden kıskanmak gibi 
bir vaziyete düşmiyelim, bir bütün halinde sis
tem tamamlansın ve yollar hakikaten adalet dâ
hilinde muayven bir prensip içinde açık olsun. 

Haninizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. 
Yak... 

Sayın Mehmet Güven?.. Yok.. 
Savın Mustafa Ronal. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Vaızgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 6234 sayılı 
Köv enstitüleriyle ilköeretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun müzakeresi vesile
siyle huzurunuzda bulunuyorum. Kanunun tü
mü üzerinde söz sırası gelmediği için konuşa
madım. Ama Millî Eğitim Bakanımızın Hükü
met adına bu kürsüde yaptığı konuşması zabıt 
ceridelerinde tesibit edilmiş olduğu veçhile onu 
dinledikten sonra huzurunuza gelmeyi uygun bul
dum. Sayın Millî Eğitim Bakanı bu kürsüde şu 
şekilde hitabettiler. «Bütün meslekî ve teknik 
okullarda okuyanlara ileri tahsil imkânı mutlaka 
sağlanacaktır, Hükümetimizin kararı budur.» bu
yurdular. Millî Eğitim Bakanı olarak da mutla
ka tahakkuk ettirileceğini taahJhüdettiler. Bu söz
ler zabıtlarda mevcut. 

Aziz arkadaşlarım, bir Hükümet ki, Türk 
Milletinin tümünü birden düşünür, takdir top
lar, destek görür. Bir Hükümet ki, bir zümreyi 
birinden, bilerek veya bilmiyerek ayırır, işte o 
Hükümet güvensizlik kazanır. 

iB'iz bütün samimiyetimizle şöyle olmasını is
teriz; Türk toplumunda ayırma, kayırma olma
sın. Bu memlekette eşit halklarla mutlak adaletin 
tahakkukuna çalıştığımız bu devrede artık, sız-
lananlar olmasın. Bu kanun çıkıyor, uğurlu ol
sun, millî eğitimeilerimize. Hasretle bekliyorduk. 
Ama seviyedaş olan diğer mesleklerde okuyan 
arkadaşlar çok mahzun kalıyorlar. Biz değerli 
Hükümetimizin, Millî Eğitim Komisyonumuzun 
ve ilgili arkadaşlarımızın bu kanunu hazırlarken 
daha önce karar altına alınmış olan bütün mes
lek gruplarını .ihtiva eden orta dereceli okullar
da okuyan lise muadili meslek okullarından me
zun olanların haklarını hatırlıyaırak tanımaları
nı ve kaleme almalarını ve bu kanunun şümulü
ne sokmalarını isterdik. 

Diğer arkadaşlarım, «Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir» diye filmin değerini bu millete 
bir vecize olarak hediye eden Büyük Atatürk, 
bütün Türk evlâtlarınızın ilimle teçhiz edil
melerini emretmiş bulunuyorlar. «îlim beşik
ten mezara kadar gider» derler, çok haklı
dır. Buna inanlardanım. Onun içindir ki, 
ilim için çırpınan genç ve yaşlı her çağdaki 
Türk toplumunun ilim için yanıtlandığını, 
ıstırap çektiğini içlerinden geldiğim için iyi bi
liyorum. Bugün millî eğitim mensubu bulu
nan millî eğitim ordusunun şerefli öğretmen
leri, Türk yavrularının daha çok bilgilerle 
mücehhez olmaları için çırpmış gösterıilyorlar. 
Ama buna muvazi olarak tarım ordusu ile, 
köylüsü ile, köylü çocukları ile, dağdaki ço
banı ile, ahırdaki bakıcısı ile, bağmdaki 
bağcısı ile, meyvacısı ile, sebzecisi ile haşır 
neşir olduğu ve millî istihsalimizin gelişmesine 
matuf bilgiyi verdiğini pratik bilgi öğrettiğini 
bilmiyen yoktur. O halde, onunla beraber ha
şır neşir olan tarım öğretmeni, ziraat teknis
yeni arkadaşlarımızı da daha fazla bilgi ile 
mücehhez olarak bunların karşısına çıkacak 
şekilde hazırlamak Yüksek Meclisimizin siz 
değerli üyelerine, değerli Hükümetimize dü
şen asli vazifelerdir. Bugün tarım teknisyen
leri ile ziraat yüksek mühendisleri arasında 
mevcut bulunan ihtilâfın ölçüsü de işte burada 
başlıyor. Benden evvei konuşan bir arkadaşım 
çok güzel ifade buyurduğu veçhile, birçok 
genç kabiliyetler cıvıl cıvıl inkişaf etmek için 
imkân arıyor, çırpmıyor, yırtmıyor, ama sen 
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ne kadar kabiliyetli olursan ol, ey öğretmen, 
ey tarım öğretmeni sen buradan yukarı çı-
kamıyacaksın diye âdeta önüne barajı çeki
yorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bunu nefsimizde ta
dalım. Ben okumak istiyorum. Niçin benim 
önüme set çekiyorsun? Niçin genç kabiliye
timi dizginleyip de başına, beynine vururca-
sma onu susturmak istiyorsunuz? Bir meslek 
edinmiş, o meslekte payidar olmak istiyor. Bu 
meslek etiketi altında bu millete, bu vatana 
ve vatan çocuklarına değerli hizmetler gör
mek istiyor. Müsaade edin bu kanalı aça
lım. Yükselsin yükselebildiği kadar. Ne kadar 
Ne kadar yükselirse bir milletin evlâtları o 
millet o kadar arşı âlâya çıkacaktır. Burada 
bu kanunu, tek taraflı çıkmış olmasına rağ
men, takdire değer buluyoruz. Gönül isterdi 
ki, bütün benzeri liste ve muadili meslek okul
larına da şâmil olacak şekilde bu tasan ka
nunlaşsın. 

Bölge tarım okullarında okuyanların da 
tıpkı öğretmen okulları mezunlarına tanınan 
bu hakka uymalarını temin bakımından 2 nci 
maddenin o .şekilde tadilini temin zımnında bir 
de önerge takdim ettim, İnşallah Yüksek Mec
lisimizin faziletli milletvekilleri iltifat göste
rirler. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de eğitim poli
tikası Millî Eğitim Bakanlığımızca yürütül
mekte, bu onun asil vazifesidir. Ama ziraatle 
ilgili çeşitli okullar bir meslek taassubu altın
da olduğu için, onun tatbikatla ilgisi bulundu
ğu için, o kabil okulların yürütülmesi Tarım 
Bakanlığına emanet edilmiştir. Ama müfredat 
programlan, onların her türlü hal ve hareket
leri Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Talim 
ve Terbiye Dairesinin sansüründen geçmekte
dir. Gerek çiftçi okulları, gerek usta okulları, 
gerek teknik tarım ve bahçıvanlık okulları, ge
rek makinist okulları ve gerekse lise muadili 
bulunan bölge tarım okulları, gene kardeş mes
lek teşekkülü olan orman tekniker okulları, bü
tün bu okullar aynı seviyede olan okullardır. 
Aziz arkadaşlarım, bunlar için 7 nci Maarif 
Şûrası esaslı bir didiklemeden sonra, enine bo
yuna müzakerelerden sonra bütün bu kabîl 
olan vatan çocuklarının yüksek tahsil yapma
larının temin imkânını karar altına almış bu

lunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı da 7 nci Maarif 
Şûrası Kararlarının tatbikata konulması husu-
susunu 9 Haziran 1962 tarihinde Talim ve Ter
biye Kurulunun 32/188 sayılı -Kararı ve tamimi 
ile ilgililere emretmiş bulunuyor. Ama, hâlâ, 
dikkat buyurun aziz arkadaşlarım, aradan beş 
yıl geçtiği halde, Millî Eğitim Şûrasının bu 
büyük kararı, büyük kütleyi ilgilendiren bu 
hayırlı kararı hâlâ bir köşeye atılmış duruyor. 
Biz milletvekilleri olarak, bize iltica eden ve 
bundan faydalanmak' için çırpman bu değerli 
memleket çocuklarımızın hayrı yararına Sayın 
Hükümetimizi bu kararı tatbik etmeye davet 
ediyorum. Köşeye atılıp, arşivlerde tozlanmış 
olan bu karar Türk çocuklarımıza tatbik edil
sin. İstirham ediyoruz. 

Muhterem Milletvekilleri, Millî Eğitim Ba
kanlığından Tarım Bakanlığına bu okullar 
niçin verilmiştir? Tarımda, meslek öğretiminin 
diğer eğitim konuları gibi Millî Eğitim Bakan
lığının görevi olduğu düşünülse yerindedir. 
Ancak, bir taraftan tarımsal eğitimin tarım 
işletmeleri bünyesinde yapılması ve geniş bir 
üretici kütlesine erişmek zorunluğu diğer yan
dan, Millî Eğitim Bakanlığının esasen geniş 
ve ağır eğitim hizmetleriyle yükümlü bulun
ması sebebiyle tarımsal eğitim görevi öteden 
beri üniversite ve yüksek okul kademesindeki 
meslekî öğretim hariç Tarım Bakanlığına ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bu mâruzâtını
zın konu ile ilgisini takibedemiyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Millî 
Eğitim Bakanlığı değerli öğretmenlerimiz için 
Meclise getirmiş olduğu bu kanunla isabetli, 
sevindirici ve Türk çocuklarını müsbet bilgile
riyle uyartıcı maarif ordusunun bu kabiliyetli 
şahsiyetlerine yüksek tahsil imkânı kapısını 
açtı. Teşekkür ediyoruz. Ama bununla ilgili 
olarak mutlaka hemseviyede olan emsali bun
dan bir milimetre dahi geride olmıyan Bölge 
Tarım Okullarında okuyanların da Ticaret 
Liseleri mezunlarının da Teknik Orman Okul-
lanndan mezun olanların da Astsubay okulla
rından mezun olanların da Erkek Sanat Ens
titülerinden, Kız Sanat Enstitülerinden ve Ya
pı Sanat Enstitülerinden mezun olanların da 
aynı hakkı haiz olmaları hususuna mutlaka 
kavuşturulmalarını muhterem hükümetten 
hassaten istirham ediyoruz. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Hükümetten değil, Meclisten istirham et. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Önce 
Hükümetten istiyorum, Hükümetin teklif ola
rak Yüce Meclise getirmesini istiyorum. Kanun 
yapıcısı olarak vazifeli olarak Yüce Meslisin 
hakşinas milletvekilleri bu kabîl haklılarına hak
larını vermekte kusur etmiyecektir. Nitekim 
etmediği gibi. 

Aziz milletvekilleri, bu haksızlıkları mut
laka biz gidereceğiz. Haklıların hakkını ver
mek hem vicdanen, hem Anayasanın ruhu ile, 
hem de adalet prensipleriyle bağdaşır. Bunda 
kusur etmemeye kararlı olan Yüce Meclisin 
muhterem üyelerini en iyi dileklerimle hürmet
le selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, buyurun. 
Muhterem arkadaşlarım, ne Millî Eğitim Ba

kanlığını yeniden bir kanunu müzakere edi
yoruz, ne millî eğitim politikası üzerinde genel 
görüşme açtık. Çok istirham ediyorum, arka
daşlardan. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Tadili istenilen küçücük bir kanun için bu 
kadar teferruata girmeye lüzum yok efendim. 
İstirham ediyorum. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 6234 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi yönünde Hü
kümetin getirdiği tasarıda düşünülen asıl mak
sat, öğretmen okullarında tatbik edilen proga-
mm yüklü olması ve çok yönlü olması seibe-
ibiyle bu müddetin kâfi gelmediği ve müddetin 
bu yönde kâfi derecede olabilmesi bakımından 
artırılmasını düşünmek maksadiyle huzurunuza 
Hükümet tasarısı olarak getirilmiştir. Değiş
tirilmesi istenilen maddede ortaokul mezunları 
için öğretim süresi üç yıl idi ve ilkokul me
zunları için öğretim süresi 6 yıl idi. Burada 
öğretim süresinin artırılması yetkisi Millî Eği
tim Bakanlığına verilmemiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı bu hususta bir yetkiye sahibolma-
dığı için maddede bir değişiklik yapılması dü
şünülmüştür. Yalnız, değişiklik yapılırken ben
ce teknik yönde Millî Eğitini Komisyonunda 
bir hataya kapılınmıştır. Hükümet tasarısında; 
ilk öğretmen okullarının öğretim süresi, ilkokul 
mezunları için en az 6 yıl ortaokul mezunları 
için 3 yıldır. Şu hale göre, 6 ve 3 yıl müddet
leri sabit kalmak şartiyle bilâhara ortaya 

çıkan yeni şartlara göre Millî Eğitim Bakanlığı 
bu üç ve altı yılın üzerinde olan müddetleri 
artırarak ona ıgöre öğretim süresini ayarlıyabi-
lir ve bu şekilde Hükümet tasarısında yetki ve
rildiği halde... 

Millî Eğitim Komisyonunda asgari sürenin 
yedi ve dört yıla çıkarılması bence yersiz gö
rülmektedir. Çünkü, bugün cemiyetin duru
mu değişebilir ve zaman gelir ki, fakir ço
cuklarımız tamamen iyi hayat şartları içerisi
ne girebilir. O zaman öğretmen okullarına mü
racaat etmeden lise ve 'Ortaokullara devam ede
rek kendi paralariyle okuma imkânlarına sa-
hibolursa lise ve ortaokullarda meveudolan üç 
ve altı yıllık müddetin kısa olmasını da göz 
önüne alarak 3 - 4 ve 7 yıllık bir müddete bağ
lanmış bulunan öğretmen okullarına devam et
meyi ve girmeyi düşünmez. Bu vaziyet karşı
sında öğretmen sıkıntısı tekrar başgösterir ve 
bu tasarı bu sefer asgari müddetin altı ve üç 
yıla indirilmesi yolunda bir değiştirme yap
mak suretiyle huzurumuza tekrar getirilmek 
ihtiyacı hissedilirse 'bir zaman kaybına ve aynı 
zamanda böyle bir durum karşısında kanunun 
değişikliğe uğratılması anına kadar biırhayli 
zararlar çekilebilir. Şu hale göre, bendeniz bir 
önerge vermiş bulunmaktayım. Asgari müd
det, yani öğretim müddeti 3 ve 6 yılın değişen 
şartlara göre 3 ve 6 yılın artırılması yetkisi de 
Millî Eğitim Bakanlığına verildiğine göre bu 
asgari müddetin 4 ve 7 yıla .çıkarılması lüzum
suzdur. Bunun 3 ve 6 yıl olarak kabul edil
mesini dilemekteyim. 

Diğer bir husus aziz arkadaşlarım; öğret
men okulu mezunlarının yüksek tahsile devam 
etmesi iddiası yönünden bir hüküm konmuş
tur. Bu hüküm doğrudur ve yerindedir. Fakir 
çocuklarımız lise ve ortaokulda kendi parala
riyle okumalk imkânına saıhibolamaymca öğret
men okullarına imtihanla, meccanen girmek 
imkânlarına sahibolabiliyorlar. Fakat, çok üs
tün kabiliyet sahibi olan kimseler bulunmasına 
rağmen yüksek öğrenim yapmak imkânına sa-
hib olamayınca bu vaziyet hem o çocuklar için, 
hem de cemiyetimiz için bir zarar husule geti
rebilir. Anayasamızın 21 nci maddesi şöyle bir 
hüküm taşımaktadır : «Herkes istediği bilim ve 
ilmi öğrenebilir ve aynı zamanda da öğretebilir.» 
Eğer biz bu yüksek okula girmeyi engelleyici 
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'bir madde hükmünü getirmiş olsak ve huzu
runuza getirilseydi o zaman Anayasanın bu açık 
hükmüne kargı bir hüküm olurdu ki, Anaya
saya da aykırı düşerdi. Şu hale göre, Millî Eği
tim Komisyonunda kabul edilen ıhüküm hem 
Anayasanın demin bahsettiğim hükmüne uy
gundur, kem de fakir aile •çocuklarının çeşitli 
bilimlerde tahsil yapma ve bu bilimler üzerine 
eğilerek hizmet yapmak imkânını vermiş oluruz. 

Sayın .milletvekilleri;... 
(BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, uzun mu 

efendim konuşmanız daha? 
HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Hayır efen

dim, kısa. 
Maddenin son fıkrasında, «Hazırlık sınıfı 

da açılabilir.» diye bir hüküm konulmuştur. 
Hazırlık sınıfı, şimdiye kadar bâzı derslerde 
yabancı lisan üzerinden tedrisat yapmak mec
buriyetinde kalan okullarda lisanı öğretmek 
yönünden ortaya konulmuştur ve hazırlık sı
nıfları vardır. Bu yıl öğretmen okullarında 
bilhassa imtihanla alman öğrenciler, ki bu öğ
renciler kâfi derecede kabiliyetli olan kişilerdir, 
lise ve ortaokullara giden öğrenciler imtihan
sız olarak giriyorlar, böyle bir şey yok. Bu
rada eğer eğitim yönünden kâfi derecede bir 
bilgi verilmesi isteniyorsa, birinci sınıfta bu
na göre ders programları tanzim edilir ve 
program yüklü olursa, Millî Eğitim Bakanlığı 
3 ve 6 yılın üzerinde bu süreyi artırabilir. Şu 
hale göre, hazırlık sınıfı Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından açılabilir, yönünde bir yet
kinin ortaya konulması, bence yerinde değil
dir. 

Sayın arkadaşlarım, bir de maddenin tek
nik yönü vardır. Hükümet tasarısında ve ge
rekse Millî Eğitim Komisyonu tasarısında mad
de bir deniyor. 27 . 1 . 1954 tarihli ve 6234 
sayılı Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkında Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; bu
nu birinci madde olarak kabul ediyor. Bu tek
nik bakımdan tamamen ihatalıdır. Bence bu 
madde 6234 sayılı Kanunun değiştirilen ikinci 
maddesi bu birinci maddeyi teşkil ediyor. Şu 
hale göre madde 2 tırnak içine alınır veyahut 
da bunu madde 2 nin 1 nci fıkrasına (A), ikin
ci fıkrasına (B), üçüncü fırasına da (C) har
fi konmak suretiyle birinci maddenin hükmü 
'olarak konur ve bu şekilde kabul edilirse tek
nik bir hata yapılmamış olacaktır. Bunu sa
yın komisyondan bilhassa rica ediyorum. Bu, 
Bütçe Komisyonunda düşünülmüştür. Bu şe
kilde yer almıştır. Teknik bir hataya meydan 
vermemek için komisyon bu düzeltmeyi yapar
sa minnettar kalacağız. Saygılarımı arz eder, 
beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
arkadaşlarımız tasarının görüşülmesi bitinceye 
kadar çalışmaya devam teklifinde bulunuyor
lar. Şahsan buna imkân göremiyorum, Mecli
sin kararı saat 19,00 a kadardır. 

Vakit gecikmiştir, Birleşimi, 28 Nisan 1967 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,02 

>se^< 
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GÜNDEMI 

93 NCÜ BİRLEŞİM 
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Saat : 

I i 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER I 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

TIT 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı .: 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

2. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 11'köğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da 
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân k<> 
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı . 127 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Alı 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen 
meşine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

2. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] | 

J Perşembe 

15,00 

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım 
lara dair 15 .. 5 . 195P gün ve 7269 sayılı Ka 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurular 
Geçici Komisyon raporu (1/231) (S. Sayısı 
159) [Dağıtma tarihi 28 11 1966] 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
mitçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
dayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
ezkeresi ile Karayolları Genel Müdür'üğü 

!963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
-vayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49 ı (S 
kayışı • 148^ [Dağıtma tarihi 3 8 19661 

X 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 

ılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52^ 'S Sayısı 
'50) [Dağıtma tarihi : 3 8 1966] 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunul duirjna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu rapora (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) 'Da
ğı ta» tarihi : 3 . 8 . 1966] 
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X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı t^ksrem ile Devl«t 
Hava Meydanları işletmesi Gene] Müdürlüğü 
1.962 bütçe yılı Kösinhesap kanımıı tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/156, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966 j 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

10. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya. Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Kar-aa Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo 
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyel 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

12. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-' 
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

13. — Cuımıhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli filân

lar ve bıçaklar hakkındaki 1 0 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

14. — Cumlhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
$uabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

15. — Gaziantep Milletvekilli AM İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve tçişleri. Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

16. — Cuımıhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının. 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân korrıısvon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt-
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

17. — Yozgat Milletvekilli Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ?e Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. SayMi: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'im, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 



kanun teklifi ve Adalet Komijsyonıı raporu" 
(2/348) (S. Sayım: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 19671 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meçimi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 'Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

27. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

/ 
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I 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi

ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşımın, 97 sayılı Ka-

I nuınla değiştirilen 1076 sayılı Kamunun 3 ncü 
maddesin© 5 fıkra eklemımesine dair ek kamum 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Bayfeal ve 
3 arkadaşınım, 1963 ders yıllımda Harb Okulu 
öğremcilerimdem okuldan iıhracakınamlarım astoer-
lik mükellefiyetlerini düzemliyen kamum teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu naporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

2. — Uyak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
num. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkımdaki Kamunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarınım de
ğiştirilmesine dair kamum teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 .1966] 

v 3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kamun ' teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) , (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

5. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-
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nım tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra 
poru (1/253) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari 
h i . : 25 . 2 . 1967] 

6. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/128) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

7. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 vf 
112 nei maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı v* 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla 
undan üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
pora. (1/85) (Ş. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi 
17 . 3 . 1966] 

8. — A'nlkana Milletvekili Hasan Türfcay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 10 — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 11. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

12. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967]. 

X 13. — Su Ürünleri kanuni tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhurij'-et Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

14. — Ankara Üniversiıtesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

15. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

16. —-Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

17. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumlhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türfker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân (komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1967] 



18. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kamunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 

(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

21. —• Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [-Dağıtma tarihi : 24.4 .1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 




