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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ahmet Özen'in idam cezasına çarptırılması-. 
na dair Adliye Encümeni mazbatasiyle; 

Hâkim Orhan Babaoğlu hakkındaki Arzu
hal Encümeni mazbatası kabul olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 

Teklifler 
1. +— Mardin Mebusu Edib Ergin'in, Belediye 

Kanununun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 
haklanda kanun teklifi (2/28) (Dahiliye Encü
menine); 

Tezkereler 
2. —Beypazarı kazasının Ğelegra nahiyesine 

1. — Orta öğretim Okullarında yardımcı 
öğretmen çalıştırılması hakkındaki 3634 saytlt 
kanunun müddetinin beş yıl daha uzatılmasına 
ve İkinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
taları (İ/174) [lj • 

BEİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı î 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar, mevzuubahis olan lâyiha esaslı bir 
dâvamıza temas ediyor. Muhterem Cümhur-
reisimizin ;lise müdürlerine hitabında belirttik
leri gibi bizim hem idare, hem kültür dâvamız 
orta tahsilin mükemmeliyeti ile sıkı sıkıya ilgili 
bir mevzudur. Bu bakımdan şüphesiz ki orta 
tahsilin mükemmeliyetini önliyecek olan her
hangi bir vaziyetin biranevvel bertaraf edil
mesi temenniye değer bir keyfiyettir. 

Bu, encümenlerin yeni tadil dolayısiyle vâki 
toplantılarında belirtilmiş bir keyfiyettir. 

Sayın Maarif Vekilinin Encümenlerde bir-

[1] 17 sayılı basmayanı zaptın sonundadtr, 

nihayet verildi. 
Beis Vekili Kâtip Kâtip 

Bursa Tunceli Samsun 
B. Camtes Necmeddin Safıİr Sılan N. Fırat 

bağlı Oymaağaç köyünden Velioğlu 1315 doğum
lu Mustafa Aytekin'în ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/133) (Adliye 
Encümenine); 

3. — Torbalı'nın Çaybaşı köyünden Hüseyin-
oğlu 1327 doğumlu Hasan Fehmi Siper'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/134) (Adliye Encümenine). 

• » • M 

anevvel yardımcı öğretmenlerin yerine usulü 
veçhile yetişmiş asil öğretmenlerin ikamesi hu
susunda gerekli tedbirlerin alınmakta bulundu
ğunu izah ettikleri yazılmaktadır. Mucip sebep
ler lâyihalarında bu tasrih ediliyor. Ben sayın 
Maarif Vekilinden Yüksek Heyetiniz huzurunda 
da bu mevzu üzerinde düşündüklerinin kısa, 
ana hatîariyle izah edilmesini temenni edeceğim. 
Temennimin birincisi buna taallûk ediyor. 

tkinei nokta; bu yardımcı öğretmenlerin 
bizzat kendi istikballeri ve kendi mukadderat
ları hakkında Maarif Vekilliğinin tasavvurla
rıdır. Bu öğretmenler şimdi bilhassa lise mezu
nu olduğuna göre 75 lira ücretle istihdam edi
lecek bir vaziyet iktisap edecektir. Bazr meslek-
daşlanmız bilhassa İstanbul liselerinde, istanbul 
Orta Okullarında daha çok yardımcı öğretmenin 
faal bir vaziyette bulunmasından dolayı taşra
da yardımeı öğretmenlerden istifade edileme
mesi yüzünden ve bunların daha çok İstanbul'
da kullanılması yüzünden orada orta tahsil se
viyesinin düştüğünü söylüyorlar. Bunları yur
dun her bucağına mütenasip bir şekilde tevzi 
etmek imkânı mevcut mudur, değil midir? Ta-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati : 15 

BEtS — Ş. Günaltay 
KATİPLER : N. Frat (Samsun), V. üzgören (Kütahya) 

REÎS — Celse açdmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELR 
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bâi bu imkândan gayrı olarak, bu öğretmenlerin 
beş senelik devreyi geçirdikten sonra alınacak 
tedbirler neticesinde kendilerinin yerine asıl 
öğretmenler konulduktan sonra vaziyetleri ne 
olacaktır? Çünkü bir çok gençlerimiz için bil
hassa liseyi bitirdikten sonra, bu günkü memu
riyet şartları gözönünde tutularak meselâ 75 
lira gibi bir ücret bidayette cazip bir meblâğ 
gibi görünmektedir. Binaenaleyh bu mesleke 
bu suretle temayül ederek sffiûk ediyorlar. Ken
dilerinin yardımcı öğretmen olduklarını düşün-
miyerek daha fazla vazifeyi benimsiyorlar. 
Bunların kurslara gönderilerek veya diğer su
retle asfl öğretmen kadrosuna geçirilmesi im-, 
kânı mevcut mudur, değil midir? Böyle bir va
ziyet faydalı olabilir mi, olmaz mı? Eğer böyle 
bir vaziyetin imkânı yoksa herhangi bir şekilde 
yardımcı vazife alacak olan insanın beş senelik 
dededen sonra vaziyeti, mukadderatı ne ola
caktır? Bunlar da tenvire muhtaç olan nokta
lardır. Sayın Maarif Vekilinin bu noktalan ay
dınlatmasını rica ediyorum. 

H. DAÖLIOGLU (Antalya) — Arkadaşlar, 
orta öğretim, Maarifimizin âdeta belkemiğini 
teşkil ediyor ve son yıllarda hakikaten bize fe
rahlık verecek bir inkişafa mazhar olduğunu 
görmekteyiz. Tasavvur buyurunuz, orta öğre
tim okullarının sayısı, orta okul olarak 154, 
lise olarakta 45 ıi bulmuştur* Eleman bulmak 
hakikaten bir mealedir. Yani, muallim hemen 
yetişen bir unsur değildir ki, Maarif Vekâleti 
bunu istediği zaman ve istediği yerde bulabil
sin. Binaenaleyh çocuklarımızı okutabilmek için 
başka bir şekilde olağanüstü tedbirler almak 
zaruridir. Benim, buna bir itirazım yok. Ancak 
Sayin Maarif Vekilinden bazı temennilerde bu-
lunacağim. Bazı amelî tedbirler arzedeceğim, 
acaba banların tatbikına imkân var mı? 

Bİr defa bugün orta öğretim müesseselerin
de bulunan, öğretmenlerin yekûnu nedir? 
Bunu katiyetle bilmiyoruü. Ne kadar Öğretme
ne ihtiyacımız vardır? Biınu da katiyetle bilmi
yoruz. 

.Görüyoruz ki, burada Maarif Vekâleti işi; 
açıkça itiraf etmek lâztmgelirse keyfiyet bakı
mından ziyada kemmiyet bakımından mütalâa 
etmektedir. Çocuklarımız tahsilsİz kalmasın, 
mektep kadrolarımız noksan kalmasın, vaziye
ti İdame edelim. Boş kalmaktansa; tam müceh
hez bir öğretmen olmasa bile gene çocuklarımı
zı boş kalmaktansa biraz ders görmelerini ve bir
az ilim ve kültürle mücehhez olmaları elbette 
daha iyidir kanaatmda bulunuyorlar. Acaba hâ
len kadroda mevcut olan muallimlere biraz da
ha fazla ders vermek suretiyle meselâ ders sa
yısını otusa çıkarmak suretiyle hem kemmiyet 
bakımından, hem keyfiyet bakımından istifade 
etmek mümkün müdür? Bunun şu şekilde fay
dası olaeağma kaniim. Bir defa hâlen çok muz-

t&r bir vaziyette bulunan muallimlerimiz ken
dilerine verilecek olan haftada 6 - 8 #aat ders
ten dolayı hem fazla ücret almış olacaklar, hem 
de yardımcı öğretmen sıkıntısından biraz ol
sun kurtulmuş olacağız. Diğer taraftan bazı 
okullarda tatbik edilmekte olan çifte tedrisat 
şeklini bazı orta okullarda da tatbik ediliyor, 
pekâlâ gidiyor, gerçi çok arzu edilen şey değil
dir, fakat ne yapalım? Bİna yoktur, paramız az
dır, öğretmen yoktur. Binaenaleyh muayyen bir 
zaman için çifte tedrisat usulünü tatbik etmek ve 
bu usulün devamına imkân vermek faydalı olur 
kanaatındayım. Bu suretle muallim adedinden 
tasarruf edileceği gibi kadro miktarından da ta
sarruf etmek mümkün olur. öğretmen 30 saat 
ders okutabilir zannediyorum. İstanbul'daki öğ
retmenler hâlen 24 saate kadar ders okutmakta
dırlar, Bu cihetlerin Sayın Maarif Vekilimiz 
tarafından aydınlanmasını rica ediyorum. 

Bir de İstanbul'da görüyorum ki yüksek tah
silini bitirmiş bir çok gençler vardır. Bunlar 
sıhhi sebeplerle veyahut İstanbul'dan çıkmamış 
olmak için orada vazife görmeyi arzu ediyor ve 
bu sebeple bir çokları yardımcı öğretmen ola
rak hizmet etmekte bulunuyorlar. Üniversite 
tahsilini bitirmiş veya Avrupa'da tahsil etmiş 
kimselerin bu yardımcı öğretmen 'kadrosundan 
çıkararak yurdumuzun muhtelif bölgelerine gön
dermezler mi ? Bu durumda olanlar yardımcı 
öğretmen kadrosundan çıkarılmak şartiyle Ma
arifimiz için çok faydalı olur kanaatındayım. 

Bİr de tevziat meselesini nazan dikkate al
mak lâzımdır. Belki bir tesadüf eseri olacaktır, 
diyeceğim, bazı orta okullarda öğretmen kad
rosunun hemen hemen dörtte üçünü yardımcı 
öğretmenler teşkil ediyor. Bilhassa orta okul
larda, liselerde değil. Bunların bîr kısmı lise 
mezunudur, bir kısmı da yüksek tahsiline de
vam etmekte olan yüksek mektep talebesidir. 
Bunlar bu günlerini iyi geçirmek ve biraz pa
ra almak maksadiyle öğretmenlik yapmaktadır
lar. Tahsilimizi bitirelim, 60 olsun, 70 olsun 
biraz da para alalım kanaatmdadırlar. Bu, 
inzibat bakımından ve çok arzu ettiğimiz kül
türümüzün keyfiyeti bakımından hakikaten za
rarlı olur. Zannederim ki Sayın Maarif Vekili 
de bunu kabul buyurur. Bu itibarla orta okul
lara tâyin edilecek yardımcı öğretmen sayısı-
nrrt bugünkü haddi geçmemesini hassatan rica 
ederim. 

Demİıt. arzetmiştim. Acaba bugün sadece 
okullarımızda kemmiyet meselesine mi kıymet 
verilmektedir, yani keyfiyeti düşünmüyor mu
sunuz? Eğer keyfiyeti düşünmüyorsak Sayın 
Maarif Vekili üç senelik bir tahsil devresini bir
az eksiltmek suretiyle ve biraz . tahsil se
nesini uzatmak suretiyle üç seneyi iki se
nede ikmal etmek şartiyle bize daha fazla 
orta öğretmen elemanı veremezler mi? Buna 
imkân yok mudur? 8 ay tahsil devresi yerine 7 
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ay gibi bir tahsil devresi kabul etmek, tatilleri 
kısaltmak ve biraz daha işi teksif etmek sure
tiyle daha az zamanda orta öğretim elemanları 
unsurlarını yetiştirmek mümkün olacağı kanaa-
tındaymı. Gerçi denilecektir ki bu da keyfiyeti 
düşürecektir. Fakat sanıyorum ki yardımcı öğ
retmen kullanmak t an daha fazla amelî bir fay
dası olsa gerektir. Lise mezunlarının yardımcı 
öğretmen olarak tâyini meselesi, üzerinde du
rulacak bir meseledir. Acaba bu gençlerimiz li
seyi bitirdikten sonra niçin daha yüksek tahsil
lerine devanı etmiyorlar, imkân mı bulamıyor
lar veyahut gün geçirmek için mi muallim olmak 
istiyorlar*' Öğretmenlik bir meslek değil midir? 
Betice lise mezunlarının yeri orta okullar değil, 
yüksek tahsil müesseseleridir. 

Arkadaşlar, Yavuz Abadan arkadaşımızın 
temas ettiği gibi beş senodenberi okullarımızda 
yardımcı öğretmenlik yapan arkadaşlar vardır. 
Bunlar yüksek tahsillerini bitirmişlerdir, hâlen 
yardımcı öğretmen kadrosundadırlar. Bunlar, 
bir (taûıya mahsus olmak üzere acaba asıl kad
roya almak'mümkün değil midir'! Bunların va
ziyetini tesbit etmek lâzımdır. Çünkü bu ar
kadaşların arasında bu durumda bulunan öğ
retmenler arasında bazı kıymetli elemanlar var
dır. Bunları kazanmağı düşünüyor ınuyuz? 

Demin bir noktayı arzetmiştim, bunlar bel
ki Ankara'dan, .istanbul'dan çıkmak istemiyor
lar. Fakat biz herkesin keyfine göre hareket 
edecek değiliz. Hatay'a, Van'a, Diyarbakır'a 
giderler ve hem de gitmelidirler. Mutlaka bun
ları İstanbul'da ve Ankara'da barındırmak ve 
beslemek mecburiyetinde değiliz. 

Sayın Maarif Vekili bu kanunun tatbikini 
daha beş yıl uzatılmasını istiyorlar. Deminden-
beri a m i t iğim. sebeplerden drolayı bendeniz bu 
beş seneyi çok görüyorum ve zannediyorum ki bu 
suretle işi katı bir neticeye bağUyamıyaeağız. 
Binaenaleyh, bu beş sene çoktur, kanaatımca. 
Demin nrzetliğiın gibi, bazı kısaltmalar ve tek
sif etmek suretiyle üç sene zarfında muayyen 
bir kadroda orta öğretim müesseselerine Öğret
men yetişti rilel »ileceğin İ ümit ediyorum. Bu 
itibarla bunun üç seneye tenzilini rica ediyorum. 
lİem maarifimizin inkişafı bakımından, hem de 
muallimlerin hukuku bakımından çok faydalı 
olacaktır. Bu cihetlerin tenvirini Maarif Veki
limizden rica ederim. 

Dr. S. IBHAE (Konya) — Her Üç, öğretim 
kademesinde olduğu gibi orta öğretimde de öğ
retmen ordusunun kemmiyet ve keyfiyet bakı
mından yükselmesi için hiç bir fırsatı kaçırnıı-
yan ve bu hususta elinden gelen her şeyi yapan 
Maarif Vekâletini açıkça Öğmeye fırsat buldu
ğum İçin bahtiyarım. 

Bazı arkadaşlarımızın hatırına gelebileceği 
gibi son zamanlarda orta öğretimin gösterdiği 
seri inkişaf karşısında Maarif yalnız muallim 
ordusunun kemmiyetini artırmakla İktifa etme

mişti. Bu öğretnmenlerden büyük bir kısmının 
naçiz hocası sıfatiyle yakından biliyorum ki or
ta öğretim seviyemiz de durmadan yükselmek
tedir. Gerek istanbul Yüksek Muallim Mektebi 
ve gerekse Gazi Terbiye Enstitüsü hayata git
tikçe daha mütekâmil, daha olgun öğretmenler 
çıkarmaktadır. Onun içindir ki kemmiyet ve 
keyfiyete aynı derecede ehemmiyet veren Ve
kâletin yaptığı bu teklif bîr zaruretin ifadesidir. 
Yani elimize ne kadar öğretmen geçiyorsa Ve
kâletin bunları haddi âzamisine kadar istismar 
etmesine rağmen, talebe sayısının inkişafı kar
şısında istediğimiz kadar hoca bulmaya imkân 
yoktur. Bunun bilhassa İstanbul'da görülmesi
nin sebebi Vekâletin çok haklı olarak ve inat
la üzerinde durduğu bir prensibin idamesi yü
zünden olmaktadır. Yüksek Meclisin malûmdur 
ki bîr çok gençlerin muhtelif âmiller tesiri al
tında istanbul'da kalmaya meyletmesi yüzün
den Anadolu'daki orta öğretim müesseseleri key
fiyet bakımından çok fena bir hale gelmişti. Bu 
mm bu .şekilde yurümiyeceğİnî kestiren Maarif 
Vekilliği bir kaç yıldan beri enerjik bir pren
sip vazetti. Bu fmretle yüksek tahsil mezunla
rının evvelâ Anadolu'da hizmet görmesini sar
sılmaz bir esas olarak kabul etti. Onun içindir ki 
bundan böyle de bu esas üzerinde yürüneceğini 
katı olarak biliyoruz. Ve yine ayrıca kendile
rinden temenni ediyoruz. Burada yardımcı öğ
retmenler için arkadaşlarımız muhtelif çareler 
teklif etti. Bunlar şüphesiz tetkike lâyık nok
talardır. 'Şimdi gerek orta okul öğretmenleri 
ihtiyaçlarını, gerekse zamanla Devlet kadro
larının noksanlığı ve eksikliğini karşılayacak 
olan amelî bir noktanın hallolunmasını ve tetkik 
edilmesini rica ediyorum. Bir zamanlar meselâ, 
tıp tahsilinde nehari okumuş olanlar da mec
buri hizmete tabi tutuldular. Bu şüphesiz gayet 
iyi neticeler verdi. Bu hal sıhhi servislerimizin 
daha iyi işlemesine imkân veriyordu. 

Nedense bu kanun lâğvedildi. Bu suretle hâ
len ancak iaşe ve ibateleri Devlet tarafından 
deruhde edilenler mecburi hizmete tâbi tutlu-
yor. Nehari okuyanlar, mecburi hizmetten mu
af bulunuyorlar. Aynı vaziyet Üniversitenin di
ğer fakültelerinde de caridir. Benim kanaatım
ca bu işin ne hukukan müdafaası kabildir, ne 
de memleketin Yüksek menfaatleri bakımından 
bir mantığı vardır. 

Bizde tahsilin bütün kademeleri gibi yüksek 
tahsil de meccanidir. Hiç bir kimse babasının 
evinde yemek yediği için babasının kesesi ile 
okuduğunu iddia edemez. Çünkü bu yüksek 
mektebin lâboratuvar, hoca ve saire bülün 
masrafları Devletten çıkmaktadır. Bizdeki bü
tün yüksek tahsil müesseseleri ve bu 
meyanda Üniversitenin bütün şubeleri ta
mamen meccanidir. Talebesinin parası ile 
ve müstakil bir bütçe ile yaşamakta olan 
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bir müessesemiz yoktur. Bazı talebeden cü
zi bir miktarda alınan lâboratuvar ücretleri ka
le alrnmıyaeak kadar azdır. Onun içindir ki Dev
letin ; bu müesseselerinden yetişen her genç üze
rinde, nehari veya leyli okumuş olsan tasarruf 
etmek hakkıdır. Kaldıki yaşadığımız ağır ve 
mesuliyetti günler ve milletin bütün tabakala
rının; bir kül teşkil etmesi umdesi bu müeyyi
deyi büsbütün kuvvetlendirmektedir. Onun 
içindir ki, bir zamanlar Tıp Fakültesinin nehari 
kısmına teşmil edildiği şekilde tahsillerini nehari 
yapan bilumum gençlerden evvelâ hoca olarak 
hizmet etmelerini istemeğe hakkımız vardır. 
Böyle bir yolda yürünecek olursa buhranın bü
yük bir kısmı zâü olacak ve mekteplerimiz arzu 
ettiğimiz keyfiyette muallim kadrosuna nail ola
caktır denilebilir, 

yardımcı muallim istihdamına mecbur olmak, 
Maarif Vekâleti tarafından arzu edilen bir key
fiyet olmadığını yakinen biliyorum. Arzettiğim 
gibi Vekâlet bu keyfiyet üzerinde ısrarla dur
maktadır. Yardımeı Öğretmenlerin mahzurları 
vardır. Bunların bir kısmı Üniversitede talebe
dirler. İki karpuz bir koltuğa ğiğmıyacağı için 
ya tahsillerini ihmal etmekte yahut^da okuttukla
rı dersi ihmal etmeğe mecbur olmaktadırlar. 
Sonra bunlar mektep müdürleri tarafından tef
tiş ediliyorsa da müfettiş kadrosu kifayetsizdir, 
bu. yüzden Maarif Vekâleti müfettişleri tarafın
dan kâfi derecede teftiş edilmediği içni dersler
den alınan randıman hakkında tanı vuzuha 
yarılamıyor, hiç olmazsa bir kısmı için. Bir 
kısmı da hakikaten muhterem arkadaşımız 
Dağlı oğlu'mm buyurdukları gibi Anadolu'ya 
gitmemek için İstanbul'da kalmaktadırlar. Bu 
da Anadolu kadrosunun zaİflamasıııa âmil al
maktadır. Onun için mecburi bir-hizmet İste
mek lâzımdır. Tereihan bn hizmetin hoca ola
rak ifasını istemekte haklıyız. Çünki; bu mem
leketin mekteplerinden bir şey öğrenenler yine 
bu memleketin çocuklarına bir şey öğretmekle 
mükelleftirler, tik vazife budur. Bir taraftan 
bu yapılırken muallim mekteplerine ve Gazi 
Terbiye Enstitüsüne burslu talebe olarak genç
lerin alınması zannederim münakaşa edilecek 
bir mevzudur. Bir taraftan da yardmcı öğret
menlerden ehliyet gösterenlerinin âtilerinin te
minat altına alınması şüphesiz lâzımdır ve bir 
haktır. Fakat bu hak heyeti umuıniyeye teşmil 
edilemez, Çünki bunların seviyeleri arasında te-
canüs yoktur. Müfettişler ve müdürler bunların 
ehliyetleri üzerinde müspet kanaat hâsıl eder
lerse bir kısmı veyahut hepsi muayyen kuralar
dan geçirilmek suretiyle ve ilk senelerdeki hiz
meti Anadolu'ya nakledilmek suretiyle asli 
kadroya alınmaları emeklerinin haklı bir mü
kâfatı gibi görünmektedir. Bu nokta üzerinde 
de muhterem Vekilimizin noktai nazarını Öğ
renmek faydalı olacaktır. 

.xm . Ö : ı 
MAABÎP V. H. A. YÜCEL (İzmir) — Ar

kadaşlarım, 1934 tarihinde aslı yüksek tasvibi
nize iktiran etmiş olan bu kanun, bundan önce 
iki defa, bu kere de' üçüncü defa olmak üzere 
temdit edilmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyor, Kanun çıktığmdanberi geçen dokuz 
yd içerisinde üç defa bu kanunun uzatıl
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunması, öğret
men ihtiyacının, bilhassa orta öğretim ala
nında, henüz halledilmediğinin bariz bir delili
dir, Orta öğretim öğretmenliği meselesinin halli 
yüksek öğretim meselesinin halline bağlıdır. 
Çünkü orta öğretimde salâhiyetle ders okuta
cak ve terbiye vazifesi alabilecek olanlar, yüksek 
tahsil müesseseleri içerisinde yetişti*" lirler. Son 
yıllarda yüksek öğretimde bu bakımdan da ge
lişmeler yapıldığını görmekteyiz. 

Öğretmen yetiştirilmek hususunda bize bü
yük yarümu dokunan Gazi Terbiye Enstitüsü 
u unu an bes, sene evvel 27U kişilik kadro ile ga-
lı$ırüeıı geçen sene 400 e kadar çıkarıldı. Şim
di iğinde bulunduğumuz bu sene, 500 ü bulmuş
tur. unümuzdekı yıl bu kadronun 6Ü0 e çıka-
rımıasii ıçııı tertıoat almaktayız, lunseü; öğret
men uti-uıonun ıstauüuı ua euebiyat ve len la-
kültelerinden gelen talebelerini bina dolayısiy-
ix lazıa arttırmağa imüaıı olmadığı için ancak 
yo ıu nispetinde çoğaltabilecek. £aKat rart ı ile 
anlayarak bir takım kurslar temin edilmiş bun
larla da 100 e yakuı talebeyi ilerde öğretmen 
yetiştirilmek üzere alınış, bulunuyoruz. 

önümüzdeki yıl için imkânları müsait bu
lursak orta öğretime ve orta okula hoca yetiş
tirmek için bugün mevcut olan bina tesisat va 
ders levazımı itibarüe müsait bir iki yerde, bil
farz Balıkesir'de bîr orta öğretim okulu açmağı 
düşünüyoruz. Fakat bütün bu tedbirler, nihayet 
günün imkânlarından istifade ederek, esaslı 
bir programa bağlanmadan, meseleyi hallet
mek için o imkânları gerçekleştirmekten iba
ret tedbirlerdir, 

Abadan arkadaşımın buyudukları gibi; bu
rada bu sene tatil esnasmda İlse müdürlerini 
topladığımız zaman Millî Şefimiz onlarla görüş-
f,ü. Onlara bir çok meselelerde direktifler ver
di ve onların dertlerim dinledi. Nitekim bizim 
ağzımızdan da onların dertlerini daima dinle
mek lûtfımda bulunmaktadırlar. Esasen ilk 
Öğretim ve teknik Öğretim dâvası, tasvibinize 
iktiran etmiş kanunlar haline getirilmek sure
tiyle programlandıktan sonra; bu mevzu da 
esaslı vazifelerimizin araşma girmiş bulunuyor. 
Orta öğretim için beş senelik bir program hazır
ladık.' En programın maddi yekûnu azametli bir 
toplam vermektedir. Bir çok meseleler, mede
niyet dâvasının her meselesinde olduğu gibi, 
drvar ve dama, bina yapıya dayanmaktadır. 
Yapışız ve binasız, içerisine giriMp iş yaınlacak 
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bir yer olmadan alınacak bütün tedbirler çadır- I 
dadır ve dışarıdadır. Yapı ve bina için bugün 
ne imkân varsa istifade edilerek teşebbüse gi-
rişilse bile, böyle esaslı bir programın tam ger
çekleşmesi için hal müsait değildir; bunu tak
dir İHiyımırmımıs:. Fakat.-biz dâvamın ortaya 
koymak, her cepheden, müfredatiyle, kitabiy
le, »iğretim1» yetiştirilnıesiyle, ders levazımiylo, 
binasiyle bir program hazırladık. Esasen bu ka
nunun müddetinin uzaltılması mevzuub&his ol
duğu vakitte niçin üç sene istemiyoruz da beş 
sene temdîd-ediniz diyoruz? bunu, bu beş sene
lik programımıza istinat ettirdik. Aksi takdir
de iki, üç sene sonra tekrar huzurunuza gelip 
bu müddetin temdidini rica edeceğiz, yapama
dık, edemedik, hocasız diyeceğiz ve siz de lüt
fedip bu salâhiyeti bize vereceksiniz, 

Bu esaslı' program gerçekleştirilmeye başla
nıncaya kadar yapılması mümkün olan isler 
vardır ve bunlar bütçe hazırlandığı vakitte ne 
gibi imkânlar bizim karşımıza çıkarsa onlardan 
istifade edip yapacağız. Bunun haricinde orta 
öğretimde bazı alınmış tedbirler, orta öğreti
min istandardmı vücude getirmeye başlamıştır. 
Bir zamanlar İstanbul'da vazife aîmak, İstan
bul, Ankara ve izmir gibi büyük şehirlere git
mek arzu ve temayülü, memleketimizin diğer 
yerlerindeki liseleri zayıf bir halde tutuyordu. 
Burada başmm ağrıtmamak için beş altı sene ev
velki lise kadrolariyJe bu günkü kadroların sa
yılarını göylemiyeeeğİm. Yalnız içlerinde Öyle
leri vardır ki bugün 35 hoca yerine beş altı se
ne evvel buralarda 8 veya 9 öğretmen bulunu
yordu. Bunu nasıl olduda ayarlayabildik? Bir 
defa Uevlete mecburi hizmeti olan öğretmenler 
tahsillerini bitirip bize hizmet edecek vaziyete 
geldikleri zaman bu arzettiğim zayıf kadrolu 
yerlerdeki açıkları esas olarak aldık, tıpkı as
kerlerde oiduğu gibi, torbaya bu açık yerlerin 
adlarını yazarak koyduk ve gençleri topladık, 
bunlara dedik ki torbadan kuranızı çekin, çek
tiler ve çıkan yerlere gittiler. Bu suretle uzun 
zamandanberi açık kalan dersler kapatıldı. 
Tabii bunların içerisine İstanbul'u koymadık. 
Hizmeti mecburesi olanları böyle göndermek su
retiyle bir ayarlama imkânı hâsıl oldu. Bu ayar
lamanın ikinci kefesindeki vaziyet de şu idi: 
hizmeti mecburesi olmıyan, öğretmen olmağa, 
orta okul ve liselere Öğretmen olmağa kanunen 
salahiyetli bulunanlar için açıklarımızı ilân et
tik, gelin dedik, çağırdık. Derhal tâyin edece
ğiz dedik. Büyük bir kısmı bu davete gelmedi
ler ve İstanbul'da yardımcı öğretmen olmağa 
razı oldular. Bugün fiilen elimizde bulunan 600 
yardımcı öğretmendenj 200 ü yüksek tahsil gör
müştür. Bunların 160 i İstanbul'da bulunmak
tadır, Bu 160 la beraber bütün yardımcı Öğretmen 
kadrosunun 4SJ4 ü İstanbul'dadır. Bunlarm yük
sek tahsil göreni de tekrar edeyim 160 dır. 

Yüksek huzurunuzda arzediyorum, daha çok 
açıklarımız vardır. Yalnız orta öğretim alanın
da değil, okutmağa salahiyetli oldukları ders
lerden Köy Enstitülerinde ve sanat okullarında 
da açık derslerimiz vardır.- Bu vaziyette olupts 
kadroya geçmek isteyenler varsa heran bunları 

. memleketin İstanbul'dan gayri yerlerine tâyin 
etmek imkânı mevcuttur. Buradan davetimi işit
sinler ve bize müracaat etsinler, derhal tâyin 
edelim. 

Fakat arkadaşlar; Mayın Dağlıoğlu'nun bu
yurduğu gibi, ailevî veya sıhhi esbaptan; hep 
İstanbul'da istihdam edilmek istilzam edildiği 
takdirde onları yalnız orada istihdam ettiğimiz 
zaman gayet haklı olarak bana sorarsanız, di
ğer yerlerde okul açmışsın, hocan yoktur diye 
bendenizi pekâlâ taiıtie edebilirsiniz. Yardımcı 
öğretmenlerin umumî vaziyeti budur. Bunlar 
içerisinde Öğretmen olmağa kanunî salâhiyetle
ri bulunanlar için mesele yoktur. Bulunnuyanlar 
da vardır. Bu bulunnuyanlar, bir arkadaşımı
zın da sual buyurduğu gibi «lise tahsilini bitir
miş, niçin yüksel tahsile gitmiyorlar^ Cevap 
vereyim: bunların bir kısmı müsabakaya gir
mişlerdir, Aileleri Kastamonu'da, Konyada'dn*. 
Müsabakada kazanamamışlardır. Başka yerde 
tahsil görmek arzusunda da değildir. Geçirece
ği bir sene için bize müracaat ederler biz han
gi liseden çıkmışsa soruyoruz; su derste kuv
vetli midir f Kuvvetli ise tâyin ederiz. Bunlar 
içinde İstanbul'dan gayri yere gitmiş, müfet
tiş raporları ve müdürlerinin sicilleri müsait 
olanlar bulunursa onları da esas kadroya alıyo
ruz. Meselâ bu sene içinde 70 tane yardımcı öğ
retmeni esas kadroya aldık, kendilerine maaşlı 
vazife verdik. Binaenaleyh yardımcı Öğretmen 
eğer bizim ihtiyacımız olan yerlere gitmek ar
zusunda bulunursa ve buna razı olursa ve işin
de de muavffak olursa muvazzaf kadrolara al
mak, yaptığımız işlerin arasındadır. Yardımcı 
Öğretmenlerin adedi bir zamanlar 850 yi geç
miş 900 ze yaklaşmıgtı. Demin söylediğim ra
kam bunun üçte birinin tasfiye edilmiş oldu
ğunu gösteriyor. Esasen orta okulların ve lise
lerin standartlı bir seviyeye yükselmiş olma
ları, hususiyle Siyasal Bilgiler ve Mühendis Okul
ları gibi müsabaka ile talebe alınan, Tlb Fakül
tesi ve eczacı okullarının imtihanlarında Denizli 
lisesinden, Kastamonu'dan ve diğer vilâyet li
selerinden gelmiş ve bu imtihanlara girmiş ta
lebelerin birinci, ikinci oluşlarında görülmek
tedir. Bu müsabakalarda bu şekilde muvaffak 
olabilmeleri, lise tahsilini, ileri saydığımız şe
hirlerin liseleri derecesinde bulunduklarını 
gösteriyor. Demek o ayarda ders görüyor ve 
yetişiyorlar. Bu netice, orta öğretimin memle
ket içinde yaygın olarak geliştiğine açık bir 
delildir. 

Dağlıoğlu arkadaşımız ders saatlerinin 30 a 

— 70 — 
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çıkarılması suretiyle Öğretmenlerin tavzif edil
mesini bir muvakkat tedbir olarak söylediler. 
Orta okulda 18 saat ders okutan bir öğretme
ne altı saat ilâve suretiyl* 24, lisede 15 saat 
ders okutan bir öğretmene 9 saat ilâvesi suretiy
le 24 saat ders veriyoruz. 24 saati bir hocanın 
talebesiyle iyi meşgul olması bakımından âzami 
had buluyoruz. Kaldı ki bu okullarda ders saat
lerini öğleden evvele topladığımıza ve öğleden 
sonra müzakere yaptrğımıza göre bu müzakere 
saatlerinde de öğretmenlere ayrıca vazife ve
rilmektedir. Bütün bunlara rağmen 24 saati 30 
a çıkarmayı randımanı düşürücü bir tedbir ola
rak görüyorum ve faydalı bulmuyorum. 

Sonra öğretmen yetiştirmek busunda ders 
senelerinin azaltılmasını ileri sürdüler. Bu da 
tehlikeli bir şeydir. Mesele muayyen ve Öğrenil
mesi lâzım gelen mevaddr tekrar etmekten iba
ret olsa talebeyi almalı, bütün sene, 12 ay 
okutmalı demektir. 12 ay mütemadi surette oku
tulduğuna göre bizim mûtat bir buçuk senelik 
mesaiyi bu müddete sıkıştırmak doğru olur mu î 
Yahut doğru anladımsa meselâ Gazi Terbiye 
Enstitüsünde 3 sene okuttuğumuz bir müfre
datı 2 senede verelim. Halbuki biz tecrübelerle 
görüyoruz ki meselâ tabiiye şubesinde tahsil 
iki sene iken çocuklar hasta oluyorlardı, hem 
yapamıyorlar, hem de sıhhatleri bozuluyor, ve
rem oluyorlardı. Bunun için iki sene evvel bu
nu üçe çıkarttık, dersleri' hazmetsinler, rahat ve 
iyi öğrensinler için. Ders zamanını teksif etmek, 
müfredatı sabit tutarak sıkıştırmak bu bakım
dan, müfredatr azaltmak da hocanın kalitesini 
düşürmek bakımından bendenize faydalı görfîn-
miyor. 

Bundan evelki mâruzâtımla Yavuz Abadan 
ve Dağhoğlu arkadaşlarımın sordukları husus
lara cevap verdim zannediyorum. Kalmış bir ci
het varsa emir buyursunlar, onları da arzede-
yim. 

Sadi Irmak arkadaşım mühim bir noktaya 
temas etti. Bugün elde mevcut kanunlarla Dev
lete mecburi hizmeti parasız yatılı talebeye 
hasrediyoruz. Burada ileri sürdükleri fikirler 
yalnıi yeme içme suretiyle tahsil görmüş ta
lebeye değil, alelıtlak tahsil görmüş olan tale
beye Devlet mecburi hizmetinin tahmilini ister 
fikirlerdir. Bu kanunda burada maruzatta bu
lunacak halde değilim. Çünkü bu yalnız Maarife 
taalluku Olmayan bir meseledir. Bir Hükümet 
meselesidir, ikazlarına teşekkür ederim/ Zaten 
bole bir dâva Bütçe Encümeninde de mevzuu-
bahis olmuştu. Şimdi Yüksek huzurunuzda da 
mevzuubahis oluyor. Amma fikir olarak bir şey 
söyliyecek vaziyette değilim. 

Sözlerimi hulâsa edersem, bu kanun bir ek
siğin ifadesi olan bir kanundur. Bu eksik için 
esaslı tedbir almağı düşünüyoruz, gündelik ted
birleri de ihmal etmemekteyiz. 

Yüksek tasvibinizi lûtüf buyurmanızı istir
ham ederek sözlerime son. veriyorum. (Kâfi 
sesleri). 

A. R. ESEN (Sİİrd) — Sayın arkadaşlar, 
Maarif Vekilinin getirmiş olduğu şu kanun ye
rindedir. Bu kânun ve esbabı mucibesi de yerin
dedir, kabul etmeğe taraftarım. 

Yalnız Maarif Vekili Beyden bir kaç nokta
yı sormak düşüncesiyle buraya çıkmış bulunu
yorum. 

Maarif idaresi, en ziyade hizmeti mecburesi 
olan öğretmenleri kendi işlerinde kullanıyor 
ve bu işlerin görülmesi için muvkkat ücretli 
şuradan, buradan öğretmen aramasına göre 
serbest bir surette, kendi mesleğine muvafık 
bir suret ve şeraitle yetişmiş muallimleri almak
ta bir parça istiğna gösteriyorlar. Bunu bir mi
salle arzedeceğim. İhtimal Maarif Vekilinin bun
dan haberi yoktur. 

Trakya'lı bir arkadaş, Sait Dağdeviren. Bu 
istanbul Üniversitesinde jeoloji tahsil etmiş ve 
aynı zamanda arzettiğim gibi Trakya'dadır, ba
bası çiftçidir ve hali vakti yerindedir, Avrupa'
ya da gitmiş, ilmî ihtisas peyda etmiş, buraya 
gelmiş Maarif Vekâletine müracaat etmiştir. 
Maarif Vekâleti tutmuş bunu Edirne Lisesine 
göndermiş, kaç lira ile : 40 lira. Evvelâ 60 li
ra demişler, sonra 40 lira vermişler. Bu çocuk 
iki sene bu ücret artacaktır diye intizar etmiş, 
fakat bakmış ki artacağı yok, gelmiş, Münaka
lât Vekâletine müracaat etmiş, imtihana gir
miş, müfettiş muavini olmuş. Bir kompartiman-
da arkadaşlık ettim. Kendisinde bir muallim ti
pi gördüğümden dolayı görüşmeye mecbur ol
dum ve yazdığım ufak puslayı da cebime koy
muştum. Şimdi sırası geldi, çıkardım. Buna 
benzer daha bir çok arkadaşlar vardır ve tah
min ediyorum ki Vekil Beyin de bunlardan ha
beri yoktur. Bizzat Vekil Beye söylediklerim de 
vardır. Bunu çok rica ederim, böyle serbest 
yetişipte müracaat eden elemanları da kadro 
yoktur diye reddetmesinler. Bunları da alsınlar. 
Bunlardan çok istifade edeceklerdir. Bu bir. 

İkincisi; lise riyaziye tahsilini ikmal edip 
fen elemesini de bitirip, yüksek tahsilini de ya
pan gençler vardır. Bunları da riyaziye öğret
menliğinde vekâleten knllanmryorlar. Madem
ki Vekilliğin muvakkat memuriyetlere ihtiyacı 
vardır, bunlara da müsaade etsinler. Bu nok
talan Saym Vekilin kendilerinden çok rica edi
yorum. Bu hususta tetkikat yapsınlar ve bunun 
üzerinde dursunlar. Benîm ricam bundan iba
rettir. . 

BEİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEEtLİ H. A. YÜCEL (İzmir) — 

Arkadaşımın buyurduğu Said Dağdeviren değil 
mit Bunun vaziyetini bilmiyorum. Jeoloji tah-
sü etmiş öğretmen kadrosuna Alınmamış. Eğer 
kadrosu yok olan bir senede alınmamış ise kad-
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ro yok sözü bir bahaneden ibaret değildir. Ha
kikaten yokluğu ve imkânsızlığı ifade eden bir 
şeydir. Var da alınmamış ise hata edilmiştir. Der
hal tashih edilir. Diğerlerini arkadanım müsait 
bir zamanda emir buyursunlar, tetkik edeyim. 

A. R. ESEN (Siird) — Liselerin riyaziyat 
kısmım ikmal edenler ... 

MAARÎ FVEKÎLt H. A. YÜCEL (Devamla) 
— Liseler onuncu sınıftan bu tarafa iki dala 
ayrılıyor; edebiyat kısmı, fen kısmı, fen kısmı. 
Ayrıca Riyaziyat kısmı diye bir şey yok. 

A. R. Esen (Siird) — Fen kremini bitirmiş, 
olgunluğunu vermiş yüksek tahsili de ikmal et
miş, bunlarm müracaatları halinde kendi ihti
saslarına göre vazife verilsin. 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜCEL (izmir) — 
Bu mevzuubahis değildir. Çünkü liseyi bitirmiş
tir. îster fen, ister edebiyat kısmından çıkmış 
olsun. Elimizdeki kanun, bu dallara göre tâyin 
salâhiyetini vermiyor. Tüksek tahsil yapmış 
olmasına göre tâyin salâhiyeti veriyor. O han
gi daldan çıkmışsa kendisine aittir. Elimizdeki 
kanun bu şekildedir. (Kâfi, kâfi sesleri). 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hak
kında başka mütalâa yoktur. Müzakerenin ki
fayeti hakkında bir takrir verilmiş ise de zaten 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen kimse 
olmadığı için maddelere geçilmesini yüksek reyi-
inze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orta öğretim Okullarında yardımcı öğretmen 
oaliftırâmaaı hakkındaki 2324 sayılı kanunun 
müddetinin uzatılması ve ikinci maddesinin 

değiştirilmjesi hakkında kanun 
MADDE 1. — Orta öğretim Okullarında yar

dımcı öğretmen çalıştırrlmasr hakkındaki 
20 . XII . 1934 tarih ve 2624 numaralı kanunun 
evvelce 3299 ve 3976 sayılı kanunlarla uzatman 
yürürlük müddeti 26 . XI I . 1943 tarihinden baş
lamak üzere beş yıl daha uzatılmıştır, 

REİS — Madde hakkında mütalâa var'mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — 2624 fiayılı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Yardımcı öğretmenlerin vasıflan, tâyin şart
lan ve aylık ücretleri îcra Vekilleri Heyetince 
tâyin olunur. Yardımcı öğretmenlerden lise veya 
muadili bir tahsil görmüş olanlara verilecek 
ücretler ayda (75) liradan ve yüksek tahsilini-
bitirmiş olanlara verilecek ücretler (85) liradan 
çok olamaz. Bu ücretler tatillerde kesilmez. 

H. T. DAÛLIOÛLU (Antalya) — Bir su
al soracağım : Bu kanunun hükmü bundan ev
velki yardımcı öğretmenlere de şâmil olacak mı? 
Yani maaştan artacak mıdır? . 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜCEL (tamir) — 
Tabii. 

REİS — Başka mütalâa olmadığına göre 
maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... İkinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

Y. KARSLIOĞLU (Yosgad) — Hükümetin 
teklifinde (Bu kanunun hükmü neşri tarihin
den başlar) deniyor. Bu açık saçık bir ifadedir. 
Bütçe Encümeni lâyihasında ise (Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir) denmiştir. Sebebi nedir? 
öz türkçe olması bakımından evvelki daha iyi 
değil midir? 

BÜTÇE En. MAZBATA MUKARRÎRİ A. N. 
KEŞMİR (Tokad) — Efendim, ötedenberi İsti
mal edilen formül budur. . Bütçe Encümeni bu
nu değiştirmiyor. 

Y. KARSLIOĞLU (Yosgad) — Eesmî bir ıs
tılah değildir. 

BÜTÇE En. MAZBATA MUHARRİRİ H. N. 
KEŞMİR (Tokad) — ötedenberi mûtat olmuş 
bir formüldür, (Güzel, güzel sesleri). 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemîzde görüşülecek haska madde yok

tur. Ouma günü saat 15 te toplanılmak . üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,65 

t s « - « 

T, B. M. M. Matbam 



S. Sayısı: 17 
Orta öğretim OKullarında yardımcı öğretmen çalıştırıl
ması hakkındaki 2624 sayılı kanun müddetinin beş yıl 
daha uzatılmasına ve ikinci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encü

menleri mazbatası (1/174) 

T.G. .' ; '" "" 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 6.ZU.İ943 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayt : 6/4043 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reüfliğme 

Orta öğretim Okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması hakkındaki 2624 sayüı kanunun 
müddetinin beş yıl daha uzatılmasına ve ikinci maddesinin tadiline dair Maarif Vekilliğince hazır
lanan ve tcra Vekilleri Heyetince 2 . X I I . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu erzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Orta öğretim Okulannda yardımcı öğretmen çahştrrılmasına dair olan 2624 numaralı kanunun 
yürürlük müddetinin beş yıl daha uzatılması ve ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka

nun lâyihasının mucip sebepleri 

Orta öğretim Okullarının devamlı bir şekilde gelişmesi karşısında bu okullara öğretmen yetişti
ren müesseselerinin kadroları da genişletilmiş idi. Ancak Meslekî ve Teknik öğretim okullariyle 
Köy enstitülerinin açılması dolayısiyle artan öğretmen ihtiyacını, kadroları arttırılan bu müessese
lerin kısa zamanda karşılaması henüz mümkün olamamıştır. Bugünkü teşkilât ve geleeek için düşü
nülen gelişme imkânlarına göre Orta ve Teknik öğretim okullarımızla Köy enstitülerimizin öğretmen 
ihtiyacmi-karşılamak üzere ve kanuni şartları haiz olmak şartiyle daha 4 200 öğretmene lüzum 
vardır. Bunları kısa zamanda yetiştirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bununla beraber 
bu yeni öğretmenler tamamen tahsillerini ve askerliklerini bitirip meslek hayatmda faal vazife 
alıncaya kadar olan devrede orta Öğretim okullarında bir kısım derslerin daha bir müddet yar
dımcı Öğretmenlerle idare edilmesine mecburiyet görülmekte ve bu maksatla 2624 sayılı kanunun 
hükümlerinin beş yıl daha uzatılmasına zaruret bulanmaktadır. Yalnız 26*24 sayılı kanunun ikinci 
maddesi, yardımcı, öğretmenlere verilecek âzami ücret haddini (60) lira olarak tesbit etmiş bulun
maktadır. Herhangi bir yüksek okul mezununu 60 lira gibi az bir para ile bu vazifeye bağlamak 
bugünün hayat şartları ve Tekaüt kanunlarının bu gibi kimselere resmî ve hususi teşekküllerde te
min ettiği ücretler bakımından artık imkânsız bir hale gelmiştir. Bu sebeple yardımcı Öğretmenlere 
verilecek haftalık ders saati sayısmı da arttırmasuretiyle açık dersleri daha kolay kapatabilecek 
şekilde yardımcı öğretmenlerden yüksek tahsilini bitirmiş olanlara ayda (85), ve lise veya muadili 
tahsil görmüş bulunanlara (75) lira ücret verebilmek imkânını sağlamak üzere bu maddenin değiş
tirilmesi de lüzumlu görülmüş ve İlişik lâyiha bu esasa göre hazırlanmıştır. 



Mâarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/174 

Harar N(K 3 
Yüksek 

Orta öğretim Okullarında yardımcı öğret
men çalıştırılması hakkındaki 2624 sayîlı ka
nun müddetinin beş yıl daha uzatılmasına ve 
ikinci maddesinin tadiline dair olarak Maarif 
Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Hey
etinin 2 . XII . 1943 tarihli karariyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası havalesi gere
ğince Maarif Vekili de hazır bulunduğu halde 
Encümenimizde incelendi. 

Orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğ
retimin selâmeti ve verimin keyfiyetçe, düzel
mesi 2624 sayılı kanun ile Hükümete verilmiş. 
olan salâhiyetin kullanılmamasını ve böyle bir 
salâhiyete olan ihtiyacın da süratle ortadan 
kalkmasını gerektirir. Bu gerek Hükümetçe göz-
önünde tutularak son yılüarda orta öğretmen 
yetiştiren kurumların genişletilmesine, mezun
ları sayısının da arttırılmasına çalıştırılmıştır. 
Fakat nizamî şartları haiz öğretmen sayısı orta 
öğretim kadrosundaki boşlukları dolduracak 
haddi bulamamıştır. Yeniden kurulan Köy Ens
titüleriyle Teknik Okullar da kültür dersleri 
için orta öğretimin diğer okullarına yetişmiyen 
Öğretmenlerinden daha bir kısmını çekmiştir. 
Bu yüzden orta öğretim kurumlarımızda daha 
bir müddet yardımcı öğretmen kullanılması za
ruri görülmektedir. Encümenimiz bu müdde
tin kabil olabileceği kadar, kısaltılması îâzım-
geldiği hakkındaki kanaatini Maarif Vekiline 
bildirmiş Vekil de orta öğretimin bir gelişme 
plânının hazırlanmasına başlandığını bu plânm 
gerekli kanunların projeleriyle birlikte yakında 

.(S. 

İ$ , XII ,.1943 

Reisliğe 

Meclise sunulacağım, plânda gereği kadar mes
lekî ve kanuni vasıfları haiz Öğretmen yetişti
rilmesine dair olan maddelerin de beş yıl içinde 
gerçekleşebileceğini söylemiştir. Encümenimiz 
orta öğretime ait bir gelişme plânı hazırlanması 
ve bu sayede beş yıl sonra da yardımcı öğret
men kullanma ihtiyacından kurtulmanın sağ
lanması kaydiylc 2624 sayılı kanım hükümleri
ndi daha beş yll müddetle yürürlükte bırakıl
masını kabul etmiştir. 

Encümenimiz incelenen lâyihanın ikinci 
maddesinde derpiş olunduğu üzere yardımcı 
öğretmenlere verilecek ücretlerin bunların art
tırılacak olan ders saatleriyle nispetlendirilebü-
mesi ve bunu mümkün kılacak kanuni hüküm
lerin konmasını da lüzumlu bulmuştur. 

Buna göre Hükümetçe teklif olunan ilişik 
lâyihanın bu haliyle kanunlaşmasını muvafık 
görmekteyiz. Lâyihayı; havalesi mucibince Büt
çe Encümenine gönderilmek üzere saygılarımız
la Yüksek Reisliğe sunarız. 

Mf. En. Rs. N. M. M. Kâtip 
Sivas Sivas Urfa 

İt. Ş. Sirer U. Ş. Sirer S. K. Yetkin 
Ankara Bingöl Bolu 

B, Baykan T. Banguoğlu B. R. öymen 
Eskişehir istanbul 

/. V. Aykurd t. A. Gâvsa 
İzmir Kars 

E. Çınar F. Köprülü 

: 17) 
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Bfitga Encümeni masbatası 

T, B, M. M. 
Bütçe Encümeni 16 . XII . 1943 
Esa* Nö. 1/174 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Orta öğretim Okullarında yardımcı öğretmen 
çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı kanunun 
müddetinin beş yıl daha uzatılmasına ve ikinci 
maddesinin tadiline dair Maarif Vekilliğince 

hazırlanan ve Başvekâletin 6 . XII .1943 tarih 
ve. 6/4043 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclîse su
nulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Maarif Encümeni mazbatasiyle bir
likte ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memlekette orta öğretim dâvasmm halli için 
daha esaslı ve geniş tedbirler alınması lüzumlu 
bulunmakla beraber bugünün şartları ve malî 
imkânlariyle eleman noksanlığı karşısında 2624 
Baydı kanunla Maarif Vekilliğine verilen yar
dımcı öğretmen kullanmak salâhiyetinin beş yıl 
daha uzatılması Encümenimizce de yerinde gö
rülmüştür. Maarif Encümeni mazbatasında taf
sil olduğnğu üzere orta öğretim meselesinin bir 
gelişme plânına bağlandığı ve malî imkânlar 
içinde seneden seneye tatbik edileceği Maarif Ve
kilinin şifahi izahlarından anlaşılmış ve maksa
dı gayeye uygun şekilde sağlayamryacağı şüp
hesiz - bulunan bu muvakkat tedbirin de bu 
suretle ortadan kalkacağı anlaşılmıştır. 

Ağırlaşan bayat şartlarının yardımcı öğret

menler üzerindeki tesirini hafifletmek maksa-
diyle hazırlanan 2 nci madde Encümenimizce de 
aynen kabul olunmuştur. 

Usüncü ve dördüncü maddelerinin yazılış 
şekli değiştirilmek suretiyle kaleme alınan lâ
yiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Tokad 
t. Eker T. Çoskan II, N. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul Antalya Aydın. 
V. Öytnen N, E. Sümer Gl. B. Alpman 
Bitlis Çanakkale Diyarbakır 

B. Osma 8. T. Arsal R. Bekit 
Edirne Giresun Giresun 

M. JV. Gündüzalp M. Akkaya A. Sayar 
İsparta İstanbul Kayseri 

M. Karaağaç H, Dikmen F. Baysal 
Kütahya Manisa Mardin 

H. Pekcun F. Kurdoğîu R. Erten 
Rize Tokad Trabzon 

T, B. Balta R, A. SevengÜ M. S. Anamur 
Yozgad Yozgad Zonguldak 
S. îçSz A. Sungur E. Erişirgü 

( S. Sayısı : 17 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orta öğretim Okullarında yardımcı öğretmen 
çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı kanunun 
müddetinin beş yıl daha uzatılmasına ve ikinci 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orta öğretim Okullarında yar
dımca Öğretmen çalıştırılması hakkındaki 
20. XII. 1934 tarih ve 2624 numaralı Üçanunun 
evvelce 3299 ve 3976 sayılı kanunlarla uzatılan, 
yürürlük müddeti 26, XII, 1943 tarihinden baş
lamak üzere beş yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2. — 2624 sayılı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde de^tiriilmiştir, 

Tardıma öğretmenlerin vasıfları, tayin şart
ları ve aylık ücretleri tcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunur. Yardıma öğretmenlerden lise veya 
muadili bir tahsil görmüş olanlara verilecek 
ücretler ayda (75) liradan ve yüksek tahsilini 
bitirmiş olanlara verilecek ücretler (85) liradan 
çok olamaz. Bu ücretler tatillerde kesilmez. 

HADDE 3. — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

MADDE 4. — Bu kanun hükmünü Maliye 
ve Maarif Vekilleri yerine getirir, 

Bş.V. 
Ş. Saraçoğlu 
Da.V. 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. U. V. 

: 
Ad.V. 

A. B. Türel 
Ha.V. 

L2, XH. 1943 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Mal.V. 

N, Menemmcioğlu F. Ağralı 
Na. V. 
8. Doy 

G.LV. 
8. H, VrgvbİM 

MÜ. V. 
A. F. Gebetoy 

flc V. 
F. Sirmm 

Zr. V. 
Ş. B. Hatipoğlv 

TL V. 
C. 8. Siren 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖIŞTÎRÎŞİ 

Orta öğretim Okullarında yardıma öğretmen 
çalıstırtlmast hakkındaki 2624 sayılı kanunun 
müddetinin uzatılması ve ikinci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifinin birinci 
maddesi aynen, 

MADDE 2. — Hükümetin 
maddesi aynen. 

teklifinin ikinci 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 17 ) 


