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FANAK ÖZETİ 

Eğitim Şûrasının verdiği kararlara dair Millî 
Eğitim, 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in vilâyet ve 
çevrelerinde hakkaniyet esaslarına dayanan bir 
idarenin ihdası yolunda yapılan çalışmaların 
neler olduğuna dair İçişleri ve 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, An
kara Gençlik Parkına dair içişleri Bakanların
dan olan sözlü soruları, soru sahipleri iki soru 
gününde hazır bulunmadıklarından düştü. 

İzmir üyesi Hilmi Onat'm 61, 62, 63, 64, 66 
ve 67 sıra sayılı sözlü soruları, soru sahibi bu 
birleşimde hazır bulunmadığından, gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

28 . 6 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 
Strrı At alay Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

1. — GEÇEN TUl 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu 
listesinin sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresiyle eki liste okundu, bilgi edinildi. 

Üyelerden Sakıp Ünal ve Galip Avşar'a izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du ve izinler kabul olundu. 

Bakanlıklar kurulusu hakkında Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni üzerinde görü
şüldü ve kanun kabul edildi. 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 3 ııcü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Millet Mecli
since kabul olunan kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi. 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi Kanununun 27 nci maddesinin tadiline 
dair Millet Meclisince kabul olunan kanun tasa
rısının birinci maddesi kabul olundu. 

izmir Üyesi Cahit Okurer'in, yedinci Millî 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad

roları ile merkez kumlusu ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kad

ro cetveli erinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının 'Millet Meclisince kaimi olu
nan metni (M. Meclisi l'/207, C. Senatosu 
1/f>l) (Milli Eğitim ve Biner- komisyonlarına1* 

B I R Î N C Î O T U R U M 
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Tank Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
yorum. 

Yeter savı vardır, Oturumu açı-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Elli 
günden beri Bütçe Komisyonunda bulunan Ada
let başkâtip, icra memuru, zahit kâtibi ve yar
dımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin süratle Genel Kurula sunulma
sına dair beyanatı ile Ankara Üyesi Niyazi Ağır-
nash'nın Bütçe Komisyonu adına vâki izahatı 
ve Başkanın açıklaması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz Sayın Fehmi 
Alpaslan'ındır. Buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) --• Çok muh
terem arkadaşlarım; geçen oturumda gündem 
dışı söz istemiş ve Millet Meclisinden geçmiş 
olan, zabıt kâtipleri hakkındaki bir kanunun 
Yüksek Senatoya getirilmesi mevzuunda mâru
zâtta bulunacağımı Sayın Başkana arz etmiş
tim. Sayın Başkan meselenin ele alındığını ve 
bu mevzuun bugünkü gündeme getirilmesi için 
gayretler sarf edileceğini beyan buyurdukları 
için ben kendisine teşekkür etmekle iktifa et
miş ve kürsüyü işgal etmemiştim. 

Adalet başkâtip, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcıları ile ceza evi ve gardiyan

larına tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi » . o . 1902 tarihinde. Yüce Millet Mec
lisince kabul edilmiş olarak, Cumhuriyet Sena
tosu Yüce Başkanlığına takdim olunmuştur. 

Aradan elli gün geçtiği halde, bu hususta
ki kanun teklifinin ilgili komisyonlarda görü
şülerek Umumi Heyetimize sevk edilememiş 
(»İması, teklifin sevk ve yih'e Millet Meclisin
de kabulünü icabettiren hayati önemdeki sebep
leri lüzumsuz yere zedeledikten başka, ümit
lerini bu kanuna bağlamış bulunan pek çok aile
nin, esasen perişan olan geçini şartlarını düzel-
miyecek derece tahribe! m ekte ve bu arada 
ekmekleri ve ümitleriylc oynandığı görüşünün 
ağır tepkisi altında bulunan mevzu ile alâkalı 
personel taral'mdaıı hususiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iş görmezliği havasını yara
tan acı bir sızıltıya, sebeboimaktadır. 

Demokratik hayatta hükümetler istifa ede
bilir, düşürülebilir kurulması uzayabilir. Fa
kat, Meclislerin kendilerine mevdu vazifeleri 
yapmaktaki hassasiyetlerinden şüpheye mey
dan vermemek lâzım gelir. Bizatihi rejimin te
minatı da bu noktadadır. 



C. Senatosu B : 74 
O itibarla, herkesin, her günlük hayatın

da karşılaştığı insanlara taallûk sebebiyle, il
gi! eridiği bu mevzuun geciktirilmesini, son gün
lerin Hükümet buhranına bağlamanın kâfi 
ve hususiyle "faydalı bir mazeret teşkil etmiye-
eeği takdir bııyurulnr. 

Çeçen. oturumda. Yüce Başkanlığın tekli
fin; bugünkü gündemi1 alınmasına gayret edi
leceğini bildirmiş olmasına ve gerçekten gayret 
gösterilmiş bulunmasına rağmen, komisyonla
rı toplayıp müspet veya menfi bir karar alın
masına imkân hâsıl olmadığım tesbidetmiş bu
lunuyorum, 

Şu halde, dâvasına, hâkim ve hizmet gaye
sinde gayretli olan Yüce Senatomuzun, ya ko
misyonu hemen harekete geçirip işi çıkarmanın 
veya bu hafta, verilecek tatilden evvel ayrıca 
komisyonlardan geçmesini ^beklemeksizin bu 
teklifi gündeme alıp öncelik ve ivedilikle gö
rüşerek kabulü halinde hiç olmazsa 1 Tem
muzdan itibaren, esasen tasarruflardan temin 
edildiği cihetle bu yılın bütçesine yük teşkil 
ctmiyeeek olan tazminatların alınmasına imkân 
vermek suretiyle kendisinden lıekleııen hayırlı 
işi yapması için, İşbu dileğimin Umumi Heye
timizin tasvibine arz olunmasını saygıyla istir
ham ederim, 

BAŞKAN Sayın Alpaslan'ın, beyan ettik
leri şekilde kanun Bütçe Komisyonunda bulun
maktadır. Ancak bunun gecikmesi; bir Bü
kü m et. b u h ramı ı d a 11, f I u kii m et, i n ku ru la it ı a ma
sından daha çok Bütçe Küçümeninin çeşitli se
beplerden dolayı toplana mam asılıdandır. Bu
nun için de gayretler sarf edilmiştir, temenni 
ediyoruz, bu birleşimin sonunda Bütçe Komis
yonunda görüşülür, 

Heyeti unrıımiyeve alma teklifleri ise; şart
lar yerine getirildiği takdirde bu; sayın bir 
üye tarafından teklif edilebilir, 

Bütçe Encümeni adına Ağırnaslı, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYON IT ADINA NİYAZİ 

AOİKNASLI (Ankara) Muhterem arkadaş
lar, Bütçe Komisyonu Başkanı Rayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'uın Kabineye iştirak ettiği, ay
rıca iki sayın arkadaşımızın da kabineye gir
miş olduğu, bundan başka ihsan Sabri Oağla-
y.ıingil ve Kâzım Yurdakul arkadaşlarımızın da 
bir otomobil kazası geçirdikleri ve Turhan Ka- I 
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panlı arkadaşımızın da Yüksek Senatodan izin 
almış bulunduğu yüksek malumlarınızdır. Büt
çe Komisyonu bu sebeple toplanmaya İmkân 
bulamadı. Anayasanın âmir hükümleri daire
sinde koalisyon kanadının orantısını artırmak 
üzere inhilâli nazarı itibara alarak Yüksek Sera 
to eğer seçimin şimdi yapılmasını tasvip buyn 
rnrsa Senatodan sonra Başkanlık Divanının se 
çiimesi ve eldeki müstacel mevzuların görüşül
mesi mümkün olabilir. Crçen gün toplanmak iste
dik, ancak 4 kişi bir araya gelebildik. Listeye bak
tık bir kısmı izinli, bir kısmı Bakan. Topların ak 
imkânını bulamadık. Fehmi Bey arkadaşımı/m 
beyan buyurdukları zabıt kâtiplerinin tazminat
ları. mevzuu hakikaten Bütçe Komisyonu günde
minde müstacelen görüşülecek meseleler meyi 
nm d a dır. Eğer Yüce Senato tasvip buynrm-vi 
Cumhuriyet Senatosunun hitamından sonra der
hal Bütçe Komisyonu toplanır ve Başkanlık Di
vanı seçmek suretiyle, vazifeye devam etme im
kânım bulmuş oluruz. 

BAŞKAN -— Bütçe Komisyonu adına konu 
şan Sayın Ağırnaslı arkadaşımızın ileri sürdüğü 
hususların bir kısmı doğru ise de, yalnız oranın 
meydana gelebilmesi için Yüksek Senatoca seçim 
yapılmadan da nizamname hükümlerine göre, ko
misyon Riyaset Divanı her hangi bir hususta!:! 
inhilâlleri gidermek maksadiyle çalışmaları «-e-
min için komisyonu toplar ve geçici başkanlık 
divanını seçerler. Başkanlık Divanınız münh-il
leri doldurmak üzere parti gruplarına adayları 
nı göstermeleri için müracaatta bulunmuş, fakat 
Cumhuriyet Halk Partisi henüz adayını göstere
memiştir. Riyaset, Yüksek Heyetinizi seçime gö
türmek yolunda, her hangi bir teklifte bulunatm-
yaeaktır. Bu sebeple, komisyondan, birleşim so
nunda toplanıp, muvakkat bir mesele için, mu 
vakkat riyaset divanı teşkili hususunda İçtüzük 
hükmünden istifade ederek, kanun teklifini gö
rüşmelerini rica edeceğiz. 

Riyaset Divanı olarak, bir husus hakkında, 
Yüksek Heyetten, karar istihsalini rica edeceğiz: 

Hükümet 2 Temmuz Pazartesi günü, M' :N 
Meclisinde programını okuyacak. Aynı günde, 
Cumhuriyet Senatosunda da programın olun
ması gerekmektedir. Gelenek bu suretle kıp ıı1 

muştur. Bu sebeple, bizim normal toplanma gü
nümüzün aym üçüne rasladığı cihetle, 2 Temmuz 

334 
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Pazartesi günü toplanma hususunda yüksek rey
lerinize müracaat edeceğim, 2 Tejıımuz Pazartesi 
saat 17 de Birleşim yapılması 'hususunu kabul bu

yuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimize devam ediyoruz. 

.1 
5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
şÖZLV SORULAR VE CEVAPLARI 

l. ----- Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi IHI 
mî Onat'rn, tütüne tahsis edilen zirai krediler' 
re huğdevıj ekimi irin kredi kolaylıkları tcmüı 
etmenin miimki'rn utup olmadığına dair Tarım ve 
Ticaret Bakanlar•nidan sözlü sorusu (d/(il) 

B A Ş K A N •— Sayın Hilmi Ünal i Vole sesleri) 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için soru
lar ı düşmüştür. 

.'?. - ('uıulıarıy I Sr-tmlosu İzmir ( yi si Hil
mi Oııat'u!, Manisa'na hayli Kı_rkaya<; ilcini 
l'<t]-ir<;a:.;t Kanalının mecrasının /,'<• aman temiz-
h ileceğine dair îlayınd ırl ık Hakanından sözlü 
sorusu (ti * <)'.!) 

lîAsKA.V 
dileri ikine; 
düslıu";-si İli'. 

Sayın Hilmi < inat".' \ ok. 
a bulunmadıklarından 

/fil-
mi On 
zilli .-;. 
yıll'i d 
f (i (İH I 

(' anı'' it rii/< / Sciiıdasu Izıu'.r i • 
aiün, Kiraz, - Alaşehir İh Od'nris - AV/-
>>.ts;ir.ı i,ısırana hanai farilde haslauara-
air llaaif.ıhr'd; İhıkarından sözlü soruşa. 

BAŞKAN 

I! I! 11 U!! i 

S ; y ı n i l l i m i < h\:-\\ .' V 
l e d ı k h i N i i d a n s o r u s u d i 

/. Cum'ıuriy-I Sı nniosn İZmr l yi sı //.'/-
mi Onat'ın. O-.h mi* ile/sinin Cölciıl, mee'nii sa
lama kanalına dair Bayındırlık Halam-nıtan 
sözlü sar usa ((!. ı> i i 

B A Ş K A N -••- S a \ m Hilmi Ünal .' Voklar. İkin
ci defa bulunmadıklarından sorusu düşmüştür. 

.". •-• ('••nihuriyı.f Sr-'natasit l mir l'ytsı flit 
aii Oınd'isL Derlıl D'ıuiı/yülan '-• n< ;i ishlniı 
dılsuneuk İnşaat Ai< I ya' sindi bulunan di mır 
erlik hurdasının salısının di'isiıuüiiin flusuun! 
mediejiıie dair llasfınna Üakaithidıen s<>z!iı .sara 
.su (6/66) 

BAŞKAN' -- Sayın Hilmi Oııal; Vok. ikinci 
deS'a bulunmadıklarından sor usu düşmüştür. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı
na dair Tarım Hakemin dem sözlü sorusu (6/68) 

B A Ş K A N — Sayın Hilmi Onat yoklar. İkin
ci defa bulunmadıklar ından soru düşmüştür. 

7. -- Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi-
sar Üyesi Reisim Heıncıoğlu'nun, Afyon sakızı
nın satışından ne, miktar döviz temin edilmekte 
olduğuna dair, Tiaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/71) 

B A Ş K A N — Sayın Rasim Hancıoğlu bura
dalar mı? Burada. . Sayın Ticaret Ba'kanı.. Yok
lar. Bakan olmadığı için soru gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

*. - - Cumhuriyt Senatosu Afyon KeıraMseır 
(iyesi Reisim Heıncıoğlu'nun, Vakıflara dair 
Derlet Bakanından sözlü sorusu (6/72) 

BAŞKAN — Sayın Rasim Hancıoğlu? Bu
radalar. Sayın Devlet Bakanı? Yoklar. Balkan 
bulunmadığı için soru gelecek soru gününe bı
rakıldı. 

!). —- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, köy mahalle muhtar ve ih
tiyar heyeti, heleriye, umumi meclis seçimlerinin 
yi eiktirilmcsi sebebine dair, içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/7S) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna?. . Burada
lar. Sayın İçişleri Bakanı? Yoklar. Bakan bu
lunmadığından soru gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

10. --- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, orman bölgesinde yaşıyan 
halkın geçim ve çalışma imkânlarını sağlamak 
hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/74) 

B A Ş K A N — Sayın Nusret Tuna? Buradalar . 
Sayın Tar ım Bakanı? Yoklar.. Bakan bulunma
dığı için soru gelecek soru gününe bırakıldı. 

335 
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11. (•umhuriyet Senatosu hlarıhul Üyesi 

Rıfat Öztürkvine'nin., Ö. A İt ay Kyesıl. hakkın
da Adliye Bakanlığınca bir tahkika! ııçılıp açıl-
maçlığına dair Adalet Bakanından södii sorusu 
((i/75) 

BAŞKAN Sayın Rıfat Öztürkçiue^. Ku
radalar. Sayın Adalet Bakanı? Yoklar. Bakan 
bulunmadığı için soru gelecek soru «»'ününe bı
rakıldı. 

//-'. - Cumhuriyet Sena/osu Aydın t'yesi îs-
kendır Cenap Ege'nin, Öğrencileri yaz ayların
da a mi avali kurslar, liam.pl ar ve atelye. mh.pna-
lan ile yetiştirmeli için neler düşünül düğün •'.' 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şevket 
Basit İfatipoğlu'nuit ccva.hr (6/76) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege bu
rada, Millî Eğitim Bakam burada. Soruyu oku
tuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Millî Eğitim Bakanı 

"tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hu
susuna delâletinizi arz ve rica ederini. 

İskender Cenap Eğe 
C. Senatosu Üyesi 

Aydın 

1. İler dereceli okul öğrencilerini yaz •ayla
rında açılacak kurslar, kamplar ve atelye ça
lışmaları voliyle yetiştirmek için neler düşünül
mekledir? Bakanlığın bu hususla almış olduğu 
tedbirler var mıdır? Çalışmalar ne merkezdedir? 

2, Öğrencilerin, yaz aylarını değerlendir
mek suretiyle iş ve istihsal eğitimine yer veril
mekte midir? 

BAslvAN — Savın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ŞEVKET BASİT 

IIATİPOİLU (Manisa Milletvekili) - Muhte
rem arkadaşlarım, muhterimi Aydın Senatörü 
İskender Cenap Ego arkadaşımızın sözlü sora
nımın, kısaca, üç safhası vardır. 

Birincisi; öğretim kursları lerlibediliyor mu 
A"e buna aidolan düşünceler? 

İkincisi; yaz tatilinde, öğrenciler için kamp 
kuru 1 up kurulmadığı, 

üçüncüsü de yaz tatillerinde, istihsal bakı
mından, öğrencilerin çalıştırılıp ça I ıştırılma-
nıasi hakkındaki düşünceler. 

3; 
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Bu hususlara üç noktada sıra ile cevap arz 

ediyorum. 
Memleketimizde, muhtelif sebeplerle tedri

satta zaıfı görülen öğrenciler için kurslar ter
tip ve tanzim edilmektedir. Bu kurslar, okul 
idareleri tarafından ve bir yandan da okul aile 
birlikleri veya öğrenci yardım dernekleri tara
fından tertibedilmektedir. Ayrıca, tedris yılı 
boyunca öğretmeni bulunmıyan dersler için de 
Bakanlık' tarafından, ihtiyaç zuhur ettiği tak
dirde, ayrıca kontinental kurslar tertibedil-
mekie ve bu kurslar Haziran aynın sonundan 
Temmuz ayının sonuna kadar devam etmek
tedir. 

Ayrıca arkadaşımızın bahis konusu ettikleri 
kurslar mevzuunda gözettikleri hedef, muhtelif 
konularda öğrencileri yetiştirmek üzere kurs
lar tertibi mevzuudur. Bu hususta Bakanlığın 
geçmiş çalışmaları vardır. Fakat bu konularda 
henüz muntazam ve devamlı bir tatbikata ge
çilmemiştir. ileride bunların organize edilmesi 
11 u su su düşünü 1 m ektedir. 

Kamplar konusuna gelince: Bu da, muhtelif 
idareler tarafından tanzim edilmektedir. Ez
cümle Vakıflar idaresi, Kızılay, İzci teşkilât
ları, ayrıca okul idareleri ve okul aile birlik
leri bu nevi kampları tertip ve tanzim etmek
tedir. Bakanlık tarafından bu yıl «Millî oda
lar» adiyle İstanbul'da 500 öğrenci için bir 
kamp açılacaktır. Kampların daha devamlı ve 
muntazam bir çekikle ve hem de dinlendirici, 
aynı zamanda enstrüktif mahiyette olmak üzere 
bir kamın lâyihası üzerinde çalışılmakta olara-
rak buldum. İleride bu kanun lâyihası ıslah 
edilmiş bir halde huzurunuza getirilecektir. 
Memleketimizdeki dinlenme yerlerinin, yabancı 
memleketlerde olduğu gibi, öğrenciler için, or
ganize bir şekilde, istihsal alanlarında çalışma 
işi, henüz düzenienememiştir. Bu sebeple, bizim 
teknik okullarımızın atelyelerinde staj için 
çalışma vardır, öğretmen okullarımızda da 
yaz aylarında çalışma vardır. Fakat, öyle tah
min ediyorum ki, İskender Cenap Ege arkada
şımızın kasdettiği şekilde yaz tatillerinde mun
tazam, bir istihsal çalışması, henüz bütün mem
lekete şâmil bir şekilde organize edilmiş değil
dir. Bu üç konuyu da, Millî Eğitim Bakanlı
ğının yetiştirme konuları arasında, serbest ve 
aynı zamanda, yaz tatilinde dinlenme içinde ye-
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C. Senatosu 
t i ş t i rme konular ı aras ında, mühim mevzular 
o larak addetmekteyim. Bunlar ı bü tün memle
kete t a tb ik etmek ve neticeler a lmak için mev
zuat üzerinde çalışmayı, şimdilik, muhterem 
Senatörlerimize vadetmekle yet inir im. Bugün 
t a tb ik edi lmekte olanlarını da, mâruzâ t ımda 
zikretmiş bu lunuyorum. Maruzat ım bundan iba
re t t i r . 

B A Ş K A N — Sayın Ege. 
İ S K E N D E R C E N A P E G E (Aydını — Sik

lerime Sayın Bakana teşekkürle başlıyorum. 
Muhterem, arkadaşlarım, sözlü sorunun ihti

va ettiği konu, millî eğitim dâvamızın başında 
düşünülmesi gereken bir konudur . Biz, bilhassa 
geri kalmış memleketler içinde bulunduğumuza 
göre çalışmamız, hem çok çok çalışmamız gerek
tiğini büyüklerimiz ifade ettiği gibi, hepimiz de 
bunu müdrikiz. Şu hususu acıyla ifade edeyim 
ki, bizim maarif sistemimizde ilkokullarımızdan 
üniversitelerimize kadar bü tün okullarda, öğre
t im ayları dâhil, tati l bakımından, boş zaman ba
kımından en çok zaman harcıyan bir memleketiz. 
B u n u teessürle ifade etmek isterim. Bilhassa öğ
renciler, her çağdaki öğrenciler büyük tati lde, 
yaz ta t i l inde yani uzun süren tat i l aylar ında 
okul eğitiminden, öğretiminden uzak kal ır lar ki, 
bildiklerinin aşağı - yakar ı t ü m ü n ü u n u t u r du
ruma gelirler. Er tes i yıl t ekrar okula geldikleri 
zaman kafaları boşalmış i>ibi, yeniden öğretime 
başlarlar. Bu nokta çok mühimdir . Onun için Sa
yın Bakanın ümit veren sözlerini memnuniyetle 
dinledim ve kabul ettim. İnşallah, yakın za
manda, bilhassa yaz aylarındaki boş günleri , bos 
ayları değerlendirici tedbirleri içine alan bir ça
lışma sistemine Maarif Vekâleti kavuşur. 

Bu çalışmalar neler olabilir/ 

Bunla r ı uzun uzun bahsedecek değilim, muh
terem Heyet in malûmudur . Bilhassa ilkokul, or
taokul, lise ve meslek okullarında okuyan öğren
cilerin bulunduklar ı yaş ve öğrenim seviyesini 
göz önüne alarak, bu öğrencileri çeşitli çalışma
lar voliyle hem sokaklarda dolaşmaktan, avare 
kalmalar ından kur ta rmış ve hem de unların gü
cünden istifade imkânlarını elde etmiş oluruz. 
Böylelikle öğrenciler yaz çalışmalarından fayda
lanı r la r ve ayrıca onların meydana getireceği 
istihsalden de memleket faydalanır . Bu, söz ola
rak belki fazla bir şey ifade etmez ama rakama 
vurduğumuz zaman hakikaten istihsal gücümüze 
ekliyecekleri çok büyük imkânlar olabilir, ilk-
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okullardaki çocuklar için çeşitli dinlenme kamp
lar ı tertibedilerek müzik, folklor ve t iyat ro gibi 
çeşitli yönlerde çalışmalar yapmalı, âdabı mua
şerete ait bilgiler vermelidir. Musiki çalışmaları 
ve daha birçok faydalı çalışmalar bu çağdaki 
yavrularımız için çok faydalı olabilir. Ortaokul
larda ve liselerde yapı lmakta olan izcilik çalış
maları çocuklarımızı hem bedenen, hem de ru
hen geliştirir. B u arada üzülerek ifade edeyim 
ki, bilhassa bütünlemeye kalan öğrencilerin ye
tiştirilmesi hususi dersaııelerde yapılıyor. Bu 
gibi dersauelerin nasıl ticari hale getirildiği he
pimizin malûmudur . Sınıf geçilmek şartiyle 
ders verilir, diye yapı lan i lânların ve ha t tâ im
t ihanda kazandığı takdirde ders ücretinin alına
cağı şeklindeki garip usullerin önlenmesi imkân
larına ancak, böylelikle sahiboluruz. İaşelerde bu 
şekilde çalışma yapılabilir. Bilhassa gezilerle 
y u r d u n yakın ve uzak bölgelerini gezip görmek, 
böylelikle vatandaşlarla öğrencilerin yakından 
temasını sağlamak mümkün olur. Bilhassa köy
lerde, kasabalarda t iya t ro gösterileri, folklor gös
terileri ile memleket içerisinde1, uyarıcı vazife 
Görmelerine imkân verilebilir. 

Bilhassa ve bilhassa meslek okullarında, tek
nik öğretmen okullarında, kız ensti tülerinde ve 
buna mümasil okullarda yetişen kızlarımız ta ra 
fından, ev ekonomisi, çocuk bakımı gibi çeşitli şe
kilde kadınlık bilgileri bura larda açılacak kurslar
da gösterilebilir. Bu suretle, halkımız için gerekli 
bilgiler köylere kadar götürülebilir ve bu bilgi
leri öğrenmelerine imkân verilebilir. Bütün 
bunlar , bu kurslar sayesinde olabilir. Erkek öğ
rencilerin meslekî yetişmelerine göre kurslar açı
labilir. Yapı ensti tülerinde yetişmiş talebeler 
köy ve kasabalarda çeşme ve yol gibi memleket 
için hem faydalı işler yapmış olurlar, hem de 
kendileri atelyelerde temrin olarak çalıştıkları 
sahalarda bizzat tatbikat yol iyi e bir eser mey
dana getirebilirler ve meydana getirecekleri eser
lerden d«- uurur duyma imkânını bulmuş olur
lar. 

Bu mevzuda daha çok konuşulabilir. Sözle
rimi burada bit ir irken, tekrar Sayın Bakanımız
dan inşallah hayırl ı ve uğur lu çalışmalar ya
par la r - bilhassa bu mevzu üzerine hassasiyetle 
eğilmelerini ve memleketin büyük bir dâvası 
olan yaz aylarının boş geçirilmemesi konusunda 
çeşitli şekilde istihsal imkânları yaratacak ve 
çocuğun öğretim ve eğitimini temin edecek se-
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kildeki programlar ı meydana getirmelerini arz 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

B A Ş K A N _ Sayın Bakan. 
MlLLİ EĞÎTÎM B A K A N I Ş E V K E T ItA-

ŞÎT H A T İ P O Ğ L U (Manisa Milletvekili) - -
Muhterem arkadaşlarım, İskender Cenap Beye 
teşekkürü unut tum. Yüksek Senatonun huzuru
na Millî Eği t imin mühim iki meselesini getirdi. 

Yalnız, 'bir noktayı ayıklamak zorundayım: 
Zayıf öğrenciler .için. mektep idaresi, okul -
aile birlikleri ve yardımlaşma derneklerinin ter-
tibettikleri kurslar, ar t ık ticari bir konu değil
dir . Vekâletimiz ta ra f ından ciddî olarak bu 
konu takibedilmektedir, H a t t â ayın okulların 
ter t ibet t ikleri kursun öğretmenleri başka yer-
lerden temin edilmektedir. B u hususta müste
r ih olsunlar. B u konu, bundan sonra da çok ti 
tizlikle takibedilecektir. 

Ama bciı kurs la r mevzuunda yalnız orta
okullarda, liselerdeki zayıf öğrencilerin kuvvet
lendirilmesi için bir t e r t ip düşünmüyorum. Mem
leketimizin başka pratilv mevzulara da ihtiyacı 
vardır. O konularda da kurs açılmasını, genç
lerin bu kurs larda yetiştirilmesini düşünüyo
ruz. inşal lah bunu tanzim eden kanunu huzu

runuza getirdiğimi/ /anmış, memleketin bü
yük. bir derdine, kendilerinin de söylediği gibi, 
çare bulmuş olacağız. 

Şunu arz etmeden gecemiyeceğim; son Ma
arif Şurası bizim yaz tatillerini çok uzun bul
muştur . Yıllık tedrisat yekununun Ö'G haftaya 
çıkarılması düşünülmektedir . O zaman, şimdi 
bahsettikleri geniş zamanın kalmıyacağını tak
ılı e ederdiniz. 

Bununla, beraber, öğrencinin sadece beden 
kuvvetinden istifade edilerek iş sahasında çalış
tırılması değil, hem dinlenmelerini temin etmek 
ve hem de müşierek, medeni yaşayışın bütün 
imkânlarını kendilerine \ermek lâzımdır. Ben 
bilhassa şahsan tabiat sevgisini ve duygusunu 
çocuklara, aşılamak İçin, bazı kamp ve kurslar ın 
ormanlar içerisinde, zirai isletmelerde tanzimi
ni düşünmekteyim. Kğer diğer mütehassıs ar
kadaşlarımız da bu yönde benimle, birlik olursa 
kendilerinin beklediği is içinde terbiye ve iş 
içinde yoğrulma, dâvasının amelî bir yolunu 
bulmuş oh m ağ iz. 

Mâruza! ıı»ı bundan ibarettir . ('Alkışlar') 

BAŞKAN Soru cevaplandırılmıştı! 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. --- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
A kademisi Kanununun 27 nci maddesinin tadi
line dair Millet Meclisinde kabul olunan kanun 
tasarısı, ve (J. Senatosu Millî Eğitim Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/11.1, ('. Senatosu 1/50) 
( X Sayısı : 67) (t) 

BAŞKAN — Efendim, gündemde birinci gö
rüşmesi yapılacak işlerin birinci maddesindeki 
kanun tasarısının, birinci maddesi geçen birle
şimde görüşülmüştü. Ancak yürür lüğe ve yü
rütmeye ait ikinci ve üçüncü maddeler sehven 
Yüksek Senatonun -oylar ına arz edilmemişti. 

(1) 67 S. Sayıl/ı basmaya?t 73 nen Birleşim 
tutanağının sanandadır, 

Muamelenin tamam olabilmesi için şimdi bu iki 
maddeyi okutup oylarınıza, arz edeceğim. 

MA DDK L\ Bu kanun yayımı tarihinde 
yürür lüğe girer. 

BAŞKAN Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... E( mıyenler... Kaim! edilmiştir. 

MA DDK ;.}. Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürüi i i r , 

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenim-... Kimiydiler... Kabul edilmiştir, 

Kanun tasarısının birinci görüşmesi bitmişti;-, 
Cündenıimizde başka bir konu yoktur. "1 

Temmuz VMS'l Pazartesi günü saat 17 de ı<>[ a 
nılıııak üzere Birleşimi kapat ıyorum. 

Kapanma saat i : 15,40 
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