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11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Fahmi Baysoy'uu, 1 Ağustos 1962 
tarihinden beri İstanbul - Ankara yolunda 
kaç trafik kazası olduğuna dair Bayındır
lık ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/105) 417 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kaihatsız bulunan Millî Savunma Bakanı 
İlhamı Saııear'm hastalığının devamı müdde-
tince kendisine, Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Be
kata'nın; 

Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'iu 'dönüşüne kadar kendisine, 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gök-
ay'ın ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün avdetine ika
dan: kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçe r 'in vekâlet edecekle
rine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu1, 
bilgi edinildi. 

Üyelerden Vehbi Aksoy, Turgut Göle ve 
Cahit Akyar'a, izin verilmesi hakkındaki Baş
kanlık tezkeresi okundu ve izinler kaibul olundu. 

Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak 
eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair 7 . 9 . 1961 
tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı

sının Millet Meclisinee kaibul olunan metni gö
rüşüldü ve tasarının kanunluğu kabul edildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üyeliği için 
yapılan seçimde Ahmet Hamdi Karabalba yedek 
üyeliğe seçildi. 

Bütçe Komisyonu seçimi ıkonusundaiki gö
rüşmeler «onunda, seçimin 11 . 10 . 1962 Perşem
be günü yapılması kabul olundu. 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'dn 80, 81 . 
Yozgat Üyesi Neşet Çetintaş'm 90; 
Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı'mn 98, 99 sayılı 

sözlü soruları ilgili bakanlar ve 
Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un 95 sayılı söz

lü sorusu, soru sahibi bu birleşimde hazır bu 
lunmadııklarındaıı, gelecek birleşime bırakıldı. 

Maraş Üyesi Nedim Evlijya'nın 83 sayılı 
sözlü sorusu, isoru sahibi ikinıci defa bulunma-
dığından, düştü. 

Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nııı, T. C. Zi
raat Bankasının zirai -kredi politikasında önemli 
tuttuğu esaslara dair sözlü sorusuna Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete ve 
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Ağrı Üyesi Veysi Yardınıeı'mıı, bu sene Do
ğu illerinde kıtlı!k yüzünden mahsul alanııyan 
vatandaşlar için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sorusuna Ticaret Balkanı Muhlis Ete ve 
Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin cevap verdiler. 

Gündemde görüşülecek 'başka madde kalma
dığından 11 . 10 . 1962 Perşembe günü saat. 

15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Aydın 
İbrahim Sevici Atasağun Fikret Turhangil 

Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

Sözlü sorular 
1. - Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçliıgil'm Kayseri'nin Talaş nahiye-, 
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz 'kalan 54 
evin kalkması için ue zaman ve hangi raporlara 
jnüsteniden karar verildiğine dair, sözlü soru 
önesgesd İmar ve İskân Ba.kauhğıım gönderil-

SORULAE, 

mistir. (6/107) 
Yazılı soru 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'iıı, askeri doîktorlara 'başkt-ı 
vekâletlere geçmeleri için muvafakat verilip 
verilmediğine dair yazılı soru önergesi Millî 
Savunma Bakanlığına, gönderilmiştir. (7/58) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rap or kır 
1. - - 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin, de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu içişleri Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/152, C. Senatosu 1/67) (Gündeme) 

2. — İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Bele
diyesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/144. C. Senatosu 
1 776) (Gündeme) 



BIRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ibrahim Şevki Atasağızn 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydm), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN" — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter çoğunluk vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — içişleri Bakam Mahir Kurutluoğlu'nun 
istifasının kabul edildiğine ve İçişleri Bakan
lığına Gümrük ve Teke! Bakam Orhan Öz-
IraJc'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/130) 

BAŞKAN ezkereyı okuyoruz. 

O um h u ri ye t Senatosu Başkanlığın a 
İçişleri Bakanlığından istifa eden Sahir 

Kurutluoğlu'nun istifasının kabulü ile asaleten 
tâyin yapılıncaya kadar, fçişleri Bakanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'm ve
kâleten tâyininin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN" — Ittılaınıza arz edilmiştir efen
dim. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Bütçe Komisyonu seçimi, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bir evvelki bir
leşimde bu komisyona seçilecek üye adedi ka
rarlarınıza iktiran etmişti. Dokuzu iktidar 
gruplarından, altısı muhalefet ve bağımsızlar
dan müteşekkil, olacaktı. Aynı zamanda bu
gün de seçim yapılmasına karar verilmiştir. 

Şimdi puslaları dağıtıyoruz, bir an evvel se
cime geçeceğiz efendim. 

Şimdi evvelâ üç, kişilik tasnif heyeti seçile
cekti?, 

Hüsnü DikcçligiL Burada. 
Enver Aka.. Burada. 
Galip Avşar.. Yok. 
Kadri Kaplan.. Yok. 
Ekrem Aeuner.. Burada. 
Tasnif Heyeti tamamlanmıştır. Şimdi isim

leri okunan üyeler lütfen oylanın kullansınlar. 
(Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Cev

det Er kut'dan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN •— Oylarını kullaumıyan saym 
üyeler lütfen oylarını kullansınlar, efendim. 

Oylama, muamelesi bitmiştir. Tasnif için oy
ları Tasnif Heyetine Veriyoruz. 

3. — Anayasa re Adalet Komisyonu Başkanı 
Bursa Üyesi Şeref Kayalardın, Uzun Vadeli 
Plânın yürürlüğe. konması hakkındaki kanun 
teklifinin Anayasa ve Adalet ve Bütçe komis
yonlarından kurulu bir Karma Komisyonda gö
rüşü ime sine dair ön erg esi. 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge vardır. Bi
lisi O. II. P. Y. T. P. ve C. K. M. P. Grup Baş-
kanvekillerinin imzasını t aşırmaktadır Diğeri 
ise, Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Şeref Kayalar imzasiyle verilmiştir Her iki 
önergenin mahiyeti de aynı olup, ayrı ayrı oku
tarak oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 

bütünlüğünün korunması hakkındaki kamın 
teklifinin Anayasa ve Adalet ve Bütçe komis-
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C. Senatosu B : 91 
yonlarından müteşekkil karma bir komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Y. T. P. Grupu 
Başkan V. Başkan V. 

Sedat Çumralı Osman Hacıbaloğlu 
C. K. M. P. Grupu Başkan V. 

Niyazi Ağırnaslı 

Yüksek Başkanlığa 
Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 

bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun 
teklifinin Anayasa ve Adalet ve Bütçe komis
yonlarından müteşekkil Karma bir Komisyon
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Şeref Kayalar 

11.10 .1982 O : 1 
BAŞKAN — Her iki önerge ve yekdiğerinin 

aynıdır. Uzun vadeli plânın korunması hak-
Kindaki kanun teklifinin Adalet, Anayasa ve 
Bütçe komisyonlarından teşekkül edecek bir 
Karma Komisyonda müzakeresi teklif edil
mektedir. 

Şimdi, biraz evvel okunmuş bulunan öner
gelerden Komisyon Başkanlığından gelenini 
tekrar okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu .Başkanı 
Şeref Kayalar 'm takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözlü sorulara geçiyoruz : 

5. —• SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, korunmaya muhtaç ço
cukların yurt ve tahsisatlarına dair sözlü so
rusu ve Millî Eğitim Bakam Raşit Hatipoğlu 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun cevabı (6/80) 

BAŞKAN — Sayın Demir burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı burada.. Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı burada. 

Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim ve Sağlık 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir 

1. Mahkemelerce ilâma bağlanmış korun
maya muhtaç çocuklardan yurtlara alınan
larla, yurtlara ahnmıyanlar için sıra bekliyen 
çocukların himayeye alınmaları için ne düşü
nülmektedir ? 

2. İnşaatına devam edilen yurtlarla, 1962 
yılında, ihaleye çıkarılacak yurtların ikmali 
halinde bu yurtlara alınacak çocuk miktarı. 

3. 6972 saydı Kanunun 8 ne i maddesine 

göıv, korun maya muhtaç çocuklar için bütçe
lerine konan tahsisatı bugüne kadar ödemiyen 
belediye ve özel idareler var mıdır? Varsa, 
hangi belediye ve özel idarelerdir? Ve borç 
miktarları nedir? 

6972 sayılı Kanunun geçici maddesine gö
re Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarında ba
kımı yapılan çocukların yıllık masrafları ta
mamen ödenmiş midir? ödenıniyen borç, mik
tarı nedir? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler, Muhterem Tunceli Sena
törü Mehmet Ali Demir'in, korunmaya muh
taç çocuklara ait önergesini cevaplandırmak 
üzere 'huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Önergede hizim zaviyemizden üç mühim 
nokta var: 

1. Korunmaya mıuhtaç. çocukların sayısı, 
2. Korunma müesseseleri, 
3. Korumaya ait finansmana taallûk eden 

meseleler. 
Korunmaya muhtaç çocuklardan korunmaya 

alınmış 'olanların sayısı, erkek <olarak; 6 308 i 
bulmuştur. Kız çocuklarının sayısı ise 837 dir. 
Bunların ikisinin yekûnu 7 145 tir. Korunma 
kararı alınmış olan, fakat, henüz .müesseselerde 
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C. Senatosu B : 91 
yer bulamadığımız 3 281 çocuk, korunmaya 
alınmak için, sıra 'belkiemektedir. Memleketi
mizde nüfusun artmasının şiddeti ve malî sı
kıntılar ibu şekilde devam ettiği müddetçe, öy
le zannediyoruz ki, korunmaya muhtaç çocuk
ların sayısı daha da artabilecektir. Korunma 
mevzuu vilâyetlerimizde henüz yeni yeni ele 
alınmaya başlamıştır. 

Bütün memlekette koruma müesseselerinden 
halen işlemekte bulunanların sayısı 62 yurt-
dan. ibarettir. Bunun 'haricinde 3 tane de inşa 
halinde yurdumuz mevcuttur. Üç tanesi daha 
eski Mnaların tadili ve tamiri ile yurt haline 
getirilebilecektir. Bu altı yurt da işletmeye açıl
dıktan sonra, 600 - 700 kadar çocuk daha yurda 
alınmış olacaktır. (Bununla bütün ihtiyaçların 
kapatıldığını .zannetmiyorum. Memleketimizde 
korunmaya muhtaç daha birçok çocuğun yur
da alınması ihtiyacının açık kalacağını tahmin 
etmekteyiz. 

Bunun için şüphesiz bütün mesele finnsınan 
noktasında toplanmaktadır. Yurtların kurulma
sına, işletilmesine ait finansman üç muhtelif 
kaynaktan temin edilmektedir: 

1. Vekâletimiz (bütçesine konulan paralar. 
2. Sağlık Bakanlığı 'bütçesine konulan pa

ralar. 
3. Hususi idare ve 'belediyeler bütçelerine 

konulan paralardır. 
Hususi idarelerin ve belediyelerin bütçeleri

ne konulan paraların, son yıllarda tediye vazi
yetleri, bizi düşündürecek 'bir şekilde meydana 
çıkmış bulunmaktadır. Hususi idarelerin pek 
büyük (borçları kalmıyor ama, ibüyük şehirler 
'belediyelerinin ödemekle mükellef oldukları 
miktarı ödemede büyük müşkülâta maraz kal
dıkları da bizce 'bilinen bir hakikattir. Bütün 
vilâyetlere ait cetvelleri huzurunuzda »okuyarak 
sizleri rahatsız etmek istemem. Yalnız muhtelif 
yıllara ait ödenmemiş bakiye rakamları yekû
nunu arz ettiğim takdird'e manzara aydınlan
mış olur. 

1958 senesinde belediyelerden ödenmiyen 
paraların yekûnu: !507 857 lira, 1959 senesinde 
2 396 236 lira, 1960 ta 4 351 361 lira, 1961 se
nesinde ise 4 040 375 lirayı bulmaktadır. 

ETusu'si idareler, belediyelere nisbetle kendi
sine 'tahmil olunan yükü daha ferah bir şekilde 
karşılamaktadırlar. Bunların ödemedikleri ba
kiyeler: 1958 senesinde 28 872 lira, 1959 da 
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135 '644 lira, 1960 da 284 982 lira ve 1961 sene
sinde ise '65 517 liradır. Fakat mühim olan ba
kiyeler daha. ziyade demin de arz ettiğim gibi 
belediyelerde görülmektedir. Maarif Vekâleti 
bütçesine, bu 'konuya sarf edilmek üzere 'konan 
para miktarı, ihtiyacı karşılayacak nislbet ve 
ölçüde değildil'. 

Maarif Vekâleti 1962 bütçesine 9 700 000 
küsur liralık bir ödenek teklif edilmiş, fakat bu 
meblâğ Maliye Bakanlığı ve Bütçe Komisyonun
daki konuşmalar sonunda 7 milyon küsur bin 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bu yıl Bakanlığı
mız 13 660 000 liralık bir ödenek teklif etmek 
niyetindedir. 

Memleketimizde gittikçe çok ehemmiyetli 
sosyal bir problem haline gelme istidadı gös
teren ve kendi haline bırakıldığı takdirde, hem 
ekonomik, hem de sosyal ihtilâfları, gayet ta
biîdir ki. memleket için iyi neticeler vermiye-
cek olan bu mevzuun ihem hakim itibariyle, hem 
de yurtlar bakımından, ayın zamanda da yetiş
tirme usulleri itibariyle daha mazbut ve daha 
sağlam bir sisteme bağlamayı düşünmekteyiz. 
Bugün için bu işiin idaresi zaten vilâyetlere ten
di edilmiş bir vaziyettedir. 

Vaktiyle, 1944 yılında bu mesele Hükümet
te mühim meselelerden biri olarak ele alınmış 
idi. O zaman, hatırladığıma göre, ayrıca yetiş
tirme çiftlikleri diye bir mevzu üzerinde durul
muş ve bunların sanayi ve ticari sanatlarda da 
yetiştirilmesi için büyük ölçüde tesislere giri 
silmesi üzerinde durulmuş ve buna ait projeler 
de hazırlanmış idi. 

Bugün için, yetiştirme sistemimiz bakımın
dan, sadece bunların korunması ve bakımını 
değil, öte taraftan öğretim ve eğitimlerini de 
beraber düşünerek, mevcut okullarda onların 

bir meslek sahibi yapılması hususunda henüz 
sistemli bir 'çalışma istikametinde bir gelişme
yi de sağlamış değiliz, bunu itiraf etmek zo
rundayız. Bilhassa, ödenek kaynaklarının mü
şevveş olması, konan ödeneğin ne kadarının 
tahsil edilebileceği, ne kadarının ele geçirilerek 
o yıl kullanılabileceği meşkûk bulunduğu nis-
bette, bu yönden ciddî ve plânlı bir çalışmanın 
mümkün •olamıyacağım Yüksek Senatoya arz 
etmek isterim. 

Önümüzdeki yıllarda Bakanlığımız bu mev
zu üzerinde durarak hem bakım, hem yetiştir
me ve aynı zamanda bir meslek edinme bakı-
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uımdan bir plân üzerinde çalışmak kararında
dır. Asıl mühim olan nokta finansmanın sağlan
masıdır. 

Bu konudaki maruzatım Yüce Senatoya, (bun
dan ibarettir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık (Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKACI 

YUSUF AZİZOGLU (Diyarbakır) — Tunceli 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi .Mehmet Ali Demir 
arkadaşımızın sorularına, (Millî Eğitim Bakanı 
arkadaşımız tafsilâtlı cevap, verdiler. 'Bendeniz, 
sadece bu soruların Sağlık ive Sosyal Yardım Ba
kanlığına (taallûk eden 'kısımlarına kısaca cevap 
arz edeceğim. 

Bildiğiniz gibi korunmaya, muhtaç çocuklar
dan (0 - 6) yaş arası olanların (bakımı Sağlık TC 
Sosyal Yardım Bakanlığına, okul yaşındaki ço
cukların bakımı da Millî Eğitim Bakanlığına va
zife olarak verilmiştir. Bu itibarla cevaplarım, 
Sağlık Bakanlığının vazife sahası dalı il inde Ibu-
lunan 0 -6 yaş arası korunmaya muhtaç çocuk
lara inhisar edecektir. 

1. Korunmaya muhtaç, 0 - 6 yaş arası, hak
larında korunma, kararları alınmış ve alınmamış 
•') 397 çocuk mevcuttur. Bunlardan 1 508 i korun
ma kararlıdır. Koruyucu aile ve çocuk bakım 
yuvalarında kararlı ve kararsız 3 035 çocuk (ba
kılmaktadır. 362 çocuk da sıra ibeklemektedir. 

Sıra 'bekiiyen çocukların Ibu sene açılan ve 
inşa halinde olup önümüzdeki senelerde açılacak, 
Bakanlığımız yuvalarına kaibulleri mümkün ola-
lacak, >bu suretle sıra beklilen çocuk kalmıyacak-
tır. 

2. Hizmette ibulunan 7, inşa halinde de 7 yu
vamız mevcuttur. Bunlardan ikisinin 1962 yılın
da inşaatı ikmal olunacaktır. 

Bütün yuvalarımızın ikmali (halinde (bu mües
seselere yeniden 1 355 çocuk alınacaktır. 

3. 6972 sayılı Kanunun S nei maddesine göre 
korunmaya muhtaç çocuklar için (bütçelerine ko
nan tahsisatı bugüne kadar ödiyemiyen (belediye
lerin 1958 yılından 1961 yılı sonuna kadar »birik
miş borçları 1 î 296 029 lira, özel idarelerin 
505 015 liradır. 

Bir kısım (belediyeler <vc özel idareler (bütçele
rine koydukları tahsisat miktarını (bildirmedikle
rinden, rakamların teker teker vilâyetlerden gel
mesi, uzun beklemeyi gerektirdiği için, mevcut 
liste ile yetinerek cevap arz etmeyi tercih etmiş 
'bulunuyoruz. Borçlarını öğrenmeyi arzu ettikleri 
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belediyelerden listemizde mevcudölanları şimdi, 
mevcudolmıyanları da 'vilâyetierden bilgi alarak, 
bilâhara arz edebiliriz. 

4. '6972 sayılı Kanunun geçici maddesine gö
re Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarında bakımı 
yapılan çocukların yıllık masrafları Bakanlığı
mızca ilgili koruma ıbirliklerine tamamen ödenmiş 
(bulunmaktadır. 11ü rmetlerim 1 e. 

BAŞKAN — Sayın -Demir. 
'MEHMET Alil DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, korunmaydı 
muhtaç 'çocuklar (hakkındaki sözlü sorumu cevap
landıran Muhterem Bakanlara teşekkür ederim. 

Beni (böyle (bir soruyu huzurlarınıza getirme
ye mecbur eden husus, korunmaya muhtaç çocuk
ların sayüsının çığ gibi artmakta oluşu, ayrıca, ta
lihin kendilerine yüz çevirdiği ana, bafba sevgi
sinden mahrum ;bu (bedbaht yavruların (basını
mızda her gün yeni Ibir çeşnisine tesadüf ettiği
miz çoğu yüz kızartıcı olaylara mâruz kalmaları 
olmuştur. 

Arkadaşlar, 
Geçmiş günlerde genel görüşme konularını 

teşkil eden Türkiye'nin zirai politikası ve işsiz
lik mevzularında Yüksek Senatonun göstermiş 
olduğu hassasiyetin !bir örneğinin de Ibu konu üze
rinde 'gösterilerek cemiyetimizde yüz kızartıcı ve 
acı olaylarına her gün (binlerce defa şahidi bulun
duğumuz Ibu problemin üzerinde, geleceği (bakı
mından, titizlikle durulması lâzımgeldiğine şah
san kaani bulunmaktayım. 

Bugün köprü altlarında, cami kanılarında. 
hamam külhanlarında, çatı aralarında, sokak baş
larında yatan ve dilenmek, hırsızlık yapmak su
retiyle geçimlerini temin edenlere zamanında el 
uzatılmaz, bir meslek sahibi yapılmazsa bu yavru
ların yüzde yetmişinin meskeninin sabıkalılar 
arasında yer alacaklarını, ömürlerini ceza evle
rinde geçireceklerini unutmamak lâzımdır. Şu
rası muhakkaktır ki zaman geçtikçe sayıları yüz-
bine yaklaşan bu yavrular kanunlarımızın hima
yeleri dışında bırakıldıkları müddetçe cemiyeti
miz için ne kadar zararlı ve fena olayların yaratı
cıları olacaklarını izaha lüzum görmüyorum. 

-Nitekim İstanbul Emniyet (Müdürünün ıbu 
gibi çocuklara istikbalin sabıkalıları olarak tavsi
finde hiçbir mübalâğa payı bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün yurtlarda bulunan çocukların miktar

ları ile diğer tarafta yurtlara alınmak için sıra 
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bekliyenlerin ve kanununda gösterilen evsafı 'haiz , 
olup da «konik ıhimayeye alınmaları için 'hiçbir j 
muamele ıgörmiycn çocukların miktarları rnuka- | 
yese edildiği takdirde '.himayeye alınanların sayı- i 
I arının ancak yüzde (besi veya onu teşkil çimekle 
oldukları esefle sürülecektir. IKanuımn âmir 'hü
kümlerini sıra ile sorumlu ıBakanlık erkânı, mülki 
âmirler ve vazifeli kıldığı kimseler 'ben.imsemezi.se 
Türkiye'mizde değil dört ibeş (bin çocuğu on (bin
lerce »çocuk daim. senelerce sıra 'bekliyeceklerdir. 

ıSayın Bakanlar şuna emin olsunlar ki, sıra 
ibekiiyen İbu (bahtsız yavrulardan 'Çoğu yurtların 
kapısından İçeri ıgirmeden, oranın 'havasını tenef
füs etmeden 'bir kışını ebedi ikametgâihlarma bir 
'kısım da ceza. evlerine içirinektedii'. •Bunlardan 
'kurtulanlar ise (belki askerlik, belki enlenmek çağ
larında yurtlara alınmak sıraları gelecektir. 

•Muhterem arkadaşlar, işle mesuliyet mevkiin
deki kimselerin kanunu .benimsemelerinde ve onu 
tatbikte gösterdikleri titizliğe bir iki tipik misal. 

Ankara -Belediye -ve -Özel (İdarelerinin 6972 
•sayılı 'Kanunun âmir ıhiiküınlerine •«'öre ibütçele-
rine 'koydukları 'bütçe yılı içerisinde 'ödemek 'mec
buriyetinde olup da vo fakat (birliklere ödemedik
leri para miktarı yalnız 'İstanbul vilâyetinde se-
'kiz milyonun üstündedir. Birlikler 'vilâyetlerden 
taihsilât yapamaz bir miktar tahsilat yapmış 
olanlar da yurtların inkişafına, çocukların fba'kı-
ınııiü almayıp ila. araiba almak sevdasın düşerse 
•bu memlekette korunmaya muhtaç çocukların dâ
vası değil, 1*072 yılında, 2000 yılında da halledi
leceğine kaani değilim. 

Şu anda elimde mevcut vesikalardan yalnız 
ibirkaç tanesini ibraz ettiğimde ibu ifademde ne 
derece haklı olduğum görülecektir. 

1950 yılı başında yurtlara. alınması mahkeme
ce karara bağlanan Millî Eğitim .Bakanlığı ta
rafından Harput Yetiştirme Yurduna tertip edi
len yedi çocuğun yurda alınması keyfiyeti kaza 
kayma'karan tarafından yazdan mütaaddit yazı
lara rağmen en son Yurt Müdürlüğünün 7 . 7 . 
1.902 tarih ve 552 sayılı yazılan ile şu .şekilde 
cevaplandı rılmışlur : (Yuvamıza Bakanlıkça 
tertibini bildirdiğiniz çocuklar, alınacaklar 
arasında, 227 den 2.'>5 sıra nıımarasmı işgal et
mektedirler. 'Yurda 227 çocuk alındıktan sonra 
ancak mevzııubahis çocuklar alınabilecektir. 
KeyfİFvet bilgilerinize savgı ile arz olunur.) 
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Yedi çocuktan Ali Kaya üe Munzur Üanpolat 

yurtlara alınmaları Hâkimlikçe karara bağlan
dığı tarihte 10 ya§mda, şimdi de 10 yağında 
bulunduklarına göre ibu çocukların sıraları (bel
ki askerlikte, belki de torun sahibi oldukları 
zaman gelecektir. 

Mufhterem arkadaşlar; birkaç cümle ile do 
0972 saydı Kanunun muhtaç, çocuklar lehine olan 
geçici (birinci maddesinin ilgililer tarafından is
tenildiği şekilde tatbik edil m ediğinden bahsede
ceğim. Geçici madde aynen şöyledir : «Öğre
tini çağma gelmemiş çocuklardan haklarında 
koruma kararı, verilenler bakım yurtları ikmal 
edilinceye kadar, malhaJiî bi Hileler kararı ile 
bakım ücretleri birlikler tarafından ödenmek 
suretiyle ('ocmk Ksirgome Kurumu yuvalarında 
barındırılırlar.» fakat ne yazık'ki, gerek Vekâ
let, teşkilâtında bu vazifeyi deruhde edenler, (ge
rekse koruma, birliklerinde vazifeli şahıslar tu
tum ve zihniyetleri ile bu maddeyi işlemez hale 
getirmiş kürdür. Kanunun ilk çıkışında bu mad
de gereğince (J. E. Kurumu Yuvalarına alman 
çocukların miktarı iki bin beş yüze kadar yük
selmiş ise de ne yazık ki, ne Vekâlet ne de Ve
kâletlere ıbağlı birlikle i- kanunun âmir hükmü
nü yerine getirerek yuvalarda bakılan çocukla
rın paralarını ödememiştir. 

Blımetice Vekâlet ve birlikler çocukların (ba
kını /masraflarını ödememekte, ancak hamiyetli 
vatandaşların yardımları ile idame ettirilen yu
vaları ve bu yuvalardaki çocukları perişan et
mişlerdir. Bugün her iki: Vekâlet ve onlara 
bağlı birliklerin eocıı'k yuvalarına olan ve yıl
lardan beri devam edip gelen borç, miktarları 
yüz, yüz elli bin lira, değil, tam 1 194 430 lira 
90 kuruştur. Burada muhterem Bakanın nazarı 
dikkatini çekmek isterim. Söyle 'ki, evvelce yu
valarda bakılan çocuk miktarı 2 500 iken kanu
nun gösterdiği masrafları ödemediklerinden do
layı bugün bu (miktar (777) ye düşmüştür. Ve
kâlet ve birlikler borçlarının sahibi olmadıkla
rından bu çocukların da yuvalardan çıkarılma 
ihtimali vardır. Bu mevzuda gerek İL E. Kuru
munun ve gerekse yuvaların yazılı ve .şifahi bü
tün müracaatleri neticesiz kalmış, Vekâletler v 
Vekâletlerin emrinde bulunan birlikler borçla
rını vermekten imtina, etmişlerdir. Durum ıböy-
le olunca, koca 'bir Vekâlet Ibir hayır kurumu
na itimat dahi telkin edemezse, ilgili ^kanunun 
muhtaç çocukların lehine olalı maddesini islet-
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C. Senatosu B : 91 
mekte acizlik gösterirse, o vaıkit yedi bin değil 
on bin çocuk elbette sıra bekler durur. Bu 
memleket artık masalarda kalem efendisi değil, 
iş. adamı istiyor. 

Bu memleket ve mıiliet artık adamına göre 
iş bulma prensibine paydos denilmesini istiyor. 

Bu millet kanunları raflarda değil tatbikat
ta yer bulmasını istiyor. 

Muhterem. Senato üyeleri şuna emin olabi
lirler ki, yuvalarda bakılan çocukların masraf
ları daha az, fakat bakımları yurtlardan kat 
be'kat üstündür. 

Yalnız Merkezi Hükümette bulunan Keçi
ören Çocuk Yuvası ile Aktaş Yetiştirme Yurdu
nu ziyaret edip buraları görmeh; iddiamızda, ne 
derece haklı olduğumuzu sizlere gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 6972 sayılı Kanunun 
1 nei maddesini Millî Eğitim ve Sağlık Bakan
lıkları harfiyen yerine getirmeyi kabullendik
leri takdirde yıllardan 'beri yurtlara, nlınmıyan 
ve ne vakitte alınacağı bilinmiyen 'bugün sayısı 
4 000 i Iralan çocuklardan 0 - 10 yaşları arasın
da olanların hepsinin âzami 'bir ay içersinde 
kurum elinde bulunan 21 yuvaya alınabileceği 
Ç. E. Kuruma Genel Başkanı ile yapmış oldu
ğum temasta vaad buyurmuşlardır. Yeter ki ve
kâlet ve birlikler çocukların 'bakım masrafları
nı muntazaman ödeye'bilsinler. 

Netice olarak : 
Bu dâva küçümsenecek bir dâva değildir. 

Bu dâvanın meriyetteki kanunlarla hal edilece
ğine şahsan kaani değilim. 6972 sayılı Kanun 
değiştirilmelidir. İki elden değil, 'bir elden ida
re edilmelidir. Yeni gelir men'baları Ibulunmaiı-
dır. Aynı gayeye hizmet; eden kurumlarla yar
dımlaşmaya dayanan Ibir çalışma yapılmalıdır. 

Bu dâvayı, henimsemiyen, halle! m iyen hir 
memleket kalmamıştır. 

İkinci Cihan Harbinden çıkan Yunanistan'ın 
bu dâvayı bir tek sigara ile nasıl hal İçtiğini ga
zeteden kestiğim şu kupürden özet olarak arz 
etmekliğime müsaadelerinizi rica edeceğini. 

Yunan 'Kıraliçesi Frederi'ka Yunan milleti
ne hitaben şöyle bir 'konuşma yapmıştı: 

«Korunmaya muhtaç, çocuklar dâva'sınm, va
tandaşlarımın verecekleri bir drahmi veya iç
tikleri sigara paketlerine noksan 'konacak bir 
sigara ile hal edileceğine haaniim.» Kıraliçenirı 
yapmış olduğu hu radyo konuşması kısa za
manda tahakkuk safhasına 'konulmuş ve 'bir se
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ne içinde 7 milyon Türk Lirası para temin edil
miş ve Yunanistan 19̂ 26 yılında sağladığı bu ge
lirle muhtaç ejocuk dâvasını halletmiştir. 

Yine her vesile ile bu kürsüden mucizeler 
diyarı olduğu söylenen israil, dâvayı yalnız hal
letmekle kalmamış himayeye aldığı çocuklardan 
7 yaşından yukarı olan çocukların enerjilerini 
değerlendirmiş bulunmaktadır. Bakım masraf
larının yüzde kırkı bu çocuklann 'kendileri ta
rafından sağlanmaktadır. 

Bütün arzumuz Bakanlığın seçeceği 'bir yol
la, ve fa'kat israil 'de ve Yunanistan'da olduğu 
gibi Ibu dâvayı halledilmiş görmekten ibarettir. 
Esasen arzu edildiği takdirde halledilmiyecek 
Ibir dâva da değildir. Yeter ki arzu edilsin, be
nimsensin. 

Mesele şu vekâletin, bu vekâletin veya şu 
birliğin bu birliğin çocuğu olarak değil, bu mil
letin bir uzvu olara'k ele alınması gereken bir 
meseledir, bu şart ve elzemdir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

YUSUF AZlZOĞLU (Diyarhakır Milletvekili) 
— Muhterem senatörler; gcre'k Millî Eğitim 
Bakanı arkadaşım gerekse bendeniz suale ver
diğimiz cevaplardan dâvanın cemiyet yönünden 
ifade ettiği büyük ehemmiyeti küçümsemiş de
ğiliz. Hakikaten <ç,ok büyük bir dâva, 'büyük 
külfetler, büyük masraflar gerektiren bu dâva
da şunu açıkça ifade edeyim 'ki, ıbu hizmetler; 
vazifeli Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının yapma'kta bulunduğu hizmet
ler, anca'k Meclisin ve Senatonun verebileceği 
ölçü dâhilinde 'olabilmektedir. Hakikaten bu
gün el atılmamış, himaye altına alınmamış ço
cukların bulunduğunu ^okuduğumuz rakamlarla 
ifade ettik. Ilerki seneler için birtakım teki i L' ve 
projelerimiz vardır. Bütçe Yüksek meclislerin 
huzuruna 'geldiği 'zaman bu dâvaların eheınmi-
yetiyle mütenasip tahsisatı elbirliği ile temin 
etmek imkânını sağlarsak, bu 'dâvaya atfı gere
ken ehemmiyet verilmiş olur. 

Bendeniz, cevaplarımda arz ettim. Sağlık 
ve Sosyal Yardım B'a'kanlığı 6972 sayılı Kanu
na ıgöre, kendisine tereddiibeden vecibeleri yap
mıştır. Oocu'k Esirgeme Kurumlarına yardım 
babında kanuni ölçüler dâhilinde 'kendisine mev
du olan bir tahsisatı son santimine kadar öde
miştir. 
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Eğer Mehmet uVli Demir arkadaşımızın ifa

de ettikleri gilbi, çocuk esirgeme yurtlarına 
tahsisatın ödenmemiş olması gibi 'bir durum 
mevcut ise, Hm 'Bakanlığımıza ait Hur mesele de
ğildir. Bu husus tamamen esirgeme yurtlarına 
\re kurumlarına aittir. 'Biz doğrudan doğruya: 
buralara ödenmek üzere vilâyetlerden gönderi
len tathsisattan kendilerine düşen miktarın ta
mamını öderiz. fBu tahsisatın yurtlara tevzi edil
mesi derneklere ait bir keyfiyettir. Sağlık ve 
Sosyal Yardım 'Bakanlığı, kendisine .mevdu 
olan tahsisatı bu derneklere vermiştir. Her 'han
gi Ibir surette 'kalmış, 'ödenmemiş 'Bakanlık bor-
ı-ıı mevzuubalhıs değildir. 

BAŞKAN — Sayın 'Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) - - Muh

terem arkadaşlarım, ikinci defa huzurunuzu iş
gal ettiğim için özür dilerim. Bendeniz, 18 yıl bu 
kurumlarda, çalışmış bir kimse olarak ifade ede
yim ki, Bakanın burada söylemiş olduğu husus
lar birlikler tarafından yerine getirilmemekte
dir. Kanunda sarahat vardır. (îeçiei muvakkat 
madde diyor ki ; «Her hangi bir yurda alınınca
ya kadar Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarında 
masrafları verilmek suretiyle bakılır» kanun bu 
hususta yol gösteriyor. Çocuk Esirgeme Kuru
munda yaptığımız bir gezi esnasında acı acı şi
kâyetler oldu, bunların zabıtları var okuyup hu
zurunuzu işgal etmek istemiyorum, l^akat yap
mış olduğumuz tetkikat neticesinde birçok ku
rumların, derneklerin ve birliklerin bu paranın 
ödenmesine dair yazıları mevcuttur. Bu, Bakan-
1 ığm salâhiyeti dahilindedir. Yeter ki, Harput Ço
cuk Yuvasına bağlı çocukların bakım karşılığı ola
rak şu kadar para gönderilmiştir densin. İster
lerse bu husustaki bir iki yazıyı da yüksek hu
zurlarınıza getirir arz edebilirim. Yet erki Bakan
lık bu paraları birliklere gönderirken, Gazian
tep'teki çocukların bakım masrafına ait diye 
göndersin. Çocuk almıyor, korunma kararı alın
mış, bakanlık tetkik ediyor, birlik tetkik edi
yor. Fakat, tetkik ettikten sonra vaadini yerine 
getirmiyor. Dört bin tane çocuk vardır, 6 sene
den beri ilânı, karar alınmış sıra bekliyor. Şim
di vekâlet şurada vait buyursun, «Ben bu çocuk
ların bakım masraflarını vereceğim» desin. Ço
cuk Esirgeme Kurumu, 21 yuvaya bir ay içinde 
bütün çocukları yerleştirecektir. Ve böylece so
kaklarda perişan gezen ölümü bekliyen çocuklar 
ortadan kalkacaktır Yeter ki. dâva benimsensin. 

11.10.1962 0 : 1 
Birlikler tıpkı birer çiftlik mahiyetinde, özür di
lerim hâdise budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN" Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

2. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali, Demir'in, 1950 - 1962 yılları ara 
anıda öğretmenlikten ayrılanlara ve öğretmenlik 
meslekinin cazip hale getirilmesi için neler düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba 
kam Şevket Rasit Hatipoğlu'nun cevabı (6/81) 

BAŞKAN Sayın Mehmet Ali Demir bura
dalar mı. efendimi.. (Burada sesleri) Sayın Millî 
Eğitim Bakanı da buradalar. Soruyu okutuyo
rum. 

(hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

<\ Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir 

I. İlk, orta ve meslekî teknik öğretim okul 
hırından 1050 yılından 1962 öğretim yılı sonuna 
kadar istifa veya. başka, bir müesseseye nakil su 
retiyle meslekten ayrılan öğretmenlerin miktar 
lan ile ayrılmalarının başlıca sebepleri? 

2. Hükümet programında öğretmenlik mes
lekinin cazip hale getirileceğine işaret edilmek
tedir. 

Programdaki taahhüt gerçekleştirilmesi isti
kametinde meslekin cazip hale getirilmesi için 
Bakanlıkça bugüne kadar bir çalışma yapılmış 
mıdır1? Yapılmışsa, neler düşünülmüştür'!'' 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ŞEVKET KA

ŞIT IlATİPOULr (Manisa Milletvekili) 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; Tunceli 
Senatörü Mehmet Ali Demir arkadaşımızın öner
gesiyle, 1950 yılından 1962 yılma kadar mes
lekten ayrılan öğretmenlerin sayısını tesbit et
mek isteniyor. Bunları sırasiyle arz ediyorum : 
1950 - 19(52 yılları arasında, türlü sebeplerle ilk
öğretimden 350, orta öğretimden 2 035, öğret
men okullarından 133, erkek teknik öğretimden 
481, kız teknik öğretimden 780, ticaret okulla 
rıııdau. 51 öğretmen olmak üzere ceman 3 830 
öğretmen meslekten ayrılmışlardır. Bunların ay
rılış sebepleri çok muhteliftir. Bunlar arasında 
başlıca göze çarpanları; başka yerlerde maaş ve 
kazanç itibariyle daha fazla para elde etmeleri 
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meslekten ayrılmalarının başlıca sebebini teşkil 
etmekledir. İkinci sebep olmak üzere de öğret
menlerin çok zaman mahrumiyet bölgelerinde sı
ra gözetilmeksizin uzun yıllar bırakılmış olma
ları, kendilerinin daim elverişli yerlere gönde
ril ebilmeler i için miiracaatlerinin nazarı itiba
ra alınmamış olduğudur. Bu durumda daha 
fazla o mıntıkalarda, kalmayı istemiydiler, isti
fa ederek başka hizmetlere geçiyorlar, ayrılıyor
lar. 

Kız öğretmenlerimiz evlenme yüzünden, eş
lerinin yanma gidebilmek için, nakilleri eşleri
nin bulunduğu yere yapılmadığı takdirde, mes
lekten ayrılmalar vâki oluyor. Eskiden, kadro
suzluk yüzünden terfileri yapılamıyan öğretmen
lerin de üzülerek meslekten ayrıldıklarının vâki 
olduğunu ifade ederim. Şüphesiz bir yıldan beri 
öğretmenlerimizin bir kadro sıkıntısı yoktur. 
Yüksek Meclisler, bu hususta, Maarif Vekâletine 
yeteri kadar kadro vermiştir. I^akat. eskiden 
böyle bir sebebin öğretmenlerimizin meslekten 
ayrılmalarının zorlayıcı sebepleri arasında bu
lunduğunu ifade etmeye mecburum. Bunların 
yanında daha başka hususi sebepler de bulun
maktadır. Topyekfın ifade etmek lâzımgelirse; 
öğretmenliğin, meslek ve sanat olarak insana yük
lediği zorluklar ve hu sanatın yapılmasında çe
kilen zahmetler karşılığında elde edilen maddi 
karşılık, öğretmeni çok zaman tatmin etmiyor. 
Bu, Öğretmen için başlıca ayrılma sebebi teşkil 
ediyor ve yavaş yavaş başka yerlerden daha çok 
tatmin edici maaş veya ücret bulduğu takdirde 
de ayrılıyor, gidiyor. Filvaki öğretmenliğin 'ken
dine mahsus olan şeref ve onuru sebebiyle pek 
çok öğretmen arkadaşımız bu meslekte sebat ede
rek çalışmakta. ısrar ediyorlar ve bu durum bi
linci derecede meslekte kalmalarına bir faktör 
teşkil ediyorsa da bir kısım öğret menlerimizin 
hakikaten aldıkları bu para ile bugünkü şart
lar içinde sıkıntıya ka t i an a mayı p ayrıldıkları bir 
vakıadır. Bu onların meslekten ayrılmalarının 
başlıca sebebini teşkil eder. 

Sözlü sorunun ikinci kısmını teşkil ('den ko
nuya gelince : Bakanlık yıllarca hu konu üzerin
de durmuş ve evvelâ koordinasyon bürosu ile 
bunun üzerinde tetkikler yapmış, mesleki daha 
cazip hale getirmek için başlıca hangi noktalar 
üzerinde durulması icabettiğini teshil etmeye ça
lıştık. Son Yedinci Maarif Şûrasında da aynı 
mevzu komisyonlar tarafından ele alınmış ve 

bunun üzerinde etraflı şekilde çalışılmıştır. Şu 
sırada Bakanlığımız öğretmenlik meslekini da
ha cazip hale getirmek için ayrı bir program 
olarak hu konuyu ele almıştır. Şimdi bütün öğ
retmenlerin durumları ile ilgili bir kanun lâyi
hası üzerinde çalışılmakta, öğretmenlerin tâyin. 
terfi, nakilleri, hizmet süreleri, kıdem, emekli
lik, mahrumiyet mıntakalarında bulunma müd
detleri, evlenmeleri halinde eşlerinin yanına na
kil gibi hususlar daha geniş bir şekilde ele alın
mıştır. Bu hazırlıkların bütün öğretmenlere teş
mili için genel bir lâyiha üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu lâyiha bittikten sonra, Yük
sek Meclislere sunulacaktır. Meclisler bu kanu
nu çıkardığı zaman öğretmenlik meslekinin da
ha, çok 'benimsenip, öğretmenlerin, kendi çocuk
larını âdeta bıraka m ı-yacak bir hale geleceklerini 
ümidediyorum. Ve hizmete giren arkadaşlarımı
zın meslek şevklerinin artacağını, aynı zamanda, 
hu meslekin, kendi mensubunu hem şeref, hem 
de maddî bakımdan tatmin edecek hir duruma 
gireceğindim emin bulunuyorum. Bugün için 
meslektaşlarımızın sıkıntılı bir durumda olduk
larını ifade etme durumunda olduğum için, ay
rıca, Yüksek Senatoya, üzüntü duyduğumu ifa
de etmek isterim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Saym Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; .1950 den 
1962 öğretim yılı sonuna kadar meslekten isti
fa veya muaf fakat, yolu ile ayrılanların miktar
ları, ayrılma sebepleri, ayrıca Hükümet prog
ramında yer alan öğretmenliğin cazip hale ge
tirilmesi (hususunda vekâletinin görüşlerini Sa
yın Bakan izah 'buyurdular. Verilen 'bilgiden do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Vekâletinin, dolayısiyle Hükümetin görüşle
rinin ifadeleri olan Senato kürsüsündeki hu 'be
yanların yalnız sözde ve Meclis zabıtlarında 
kalmamasını 92 hin irfan ordusu arzulamak
tadır. 

Evet milletlerin her yönden kalkınmasında 
gerekli elemanların yetiştirilmesini sağlıya n-
larm öğretmenler olduğu inkâr 'edilemez hir ha
kikattir. 

Yine bugün milletin bir temsilcisi olarak bu
rada bizlerin vazife görmesinde bu ordunun bü
yük emeği olduğunun bilinmesi lâzımdır. 

Dün, bugün ve yarın millet ve memleket hiz
metinde vazife deruhte eden nüfus kâtibinden 
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valisine, uzatmal ı onbaşısından, ordu kuman
danına, senatör ve. metbusmıdan Devlet Reisine 
kada r hepsi irfan onlusunun kurduğu fezgâk-
tan geçmiş ve 'dokunmuştur . 

A t a t ü r k ' ü n ışı'k dolu dünyasına gönül veren, 
köylüye ve köye ışık tu t an , inkılâpların koru
yucusu, yaşatmışı ['atiklerin, idftMlerin yet ist i ri-
eisi, memleket ve millet mukaddera t ında ibu ka
d a r önemli hizmetleri görülen kü t leye , diğer 
meslek mensup!a fiyle kıyas edildiği t akd i rde 
bu meslek e ve mensuplarına, lâyık olduğu değe
rin veri lmediği görülecektir . ."Bilakis geçmişte 
tan ınan haklar ın b i rçoklar ı da ellerinden alın
mıştır. 

Tanrı mesleki bilinen bu meslekin cazip ha
le konulması sözde .bırakılmak istenmiyorsa, İti
raz <da, hizmetlere yöre nimetler ve külfet ler 
taksim 'edilmelidir. Sayıl ı ınyacak k a d a r külfet
leri omuzlarında taşıyan, bunları t aş ımaktan 
zevk duyan hu meslek mensuplarını Devlet 'ba
ba ar t ık nimetlerinden mahrum etmemelidir. 
(Ya, kep, ya, hiç) 

12 yılda, meslekten a.ynianlarm tablosu mes
uliyet mevki inde bulunanları düşündürmel id i r . 

Muhterem arkadaş lar , irfan ordusu -mensup
lar ının arzularını , gönderilen su mektupla rdan , 
te lgraf lardan ayrıca kas ına intikal edenleri ih
tiva. eden şu kupür l e rden , kısa da olsa, yine ken
di ifadeleriyle siz .Sayın senatörlere arz edece
ğim. Hayk ı rma la r ında , isteklerinde, haklı olup 
ol m ad ı ki arın ı t a kdi r I e r in ize ki r akaca ğı m. 

İşte irfan o rdusunun is teklerinden bâz ı la r ı : 
1. Maarif Şurası karar lar ı a r t ık Bakanl ı 

ğın raf lar ında değil, tatthikatta yer ıhı il malıdır. 
Ortaokul ve liselerdi1 öğretmenlerden çocuk

ları için şefaat, diliyen velilerin, aldıkları men
fi cevap karşısında oğlum öğretmen de mi ola
maz sözünün millet ve meslek mensupları için 
ne kaklar acı bi r misal .olduğunu Sayın Vekâ
let erkânının kümesini rica ediyorlar . 

Dokuz ay bulunduğu köyün sakinlerinden 
başka, kimseyi görmekten mailinim, hastasını 
hocaya, koca, k a r ı ilâm ile tedavi ett iren (bizle
rin hizmeti, uzatmalı bir onbaşıdan, adliye mü
başirinden, emniyet, mensuplar ından, bir assıı-
baydan az mıd ı r? 

1947 yıl ında teçhizat karşılığı bedeli olarak 
kakül, edilen 80 l ira 05 yıl içerisinde memleke
timizde değil , dünyada değişmiyeu tek b i r şey 
kalmadığı halde 80 lira kultup yıldızı ıgilbi yerin

de saymaktad ı r . Bugün k i r iskarpinin bedelini 
dahi karş ı lamıyan teçkizat bedelini 35 yıl sonra 
Vekâlet 80 rakamında değil, .isminde değişiklik 
yapma azizliğini göstermiştir . TeeJhizat bedeli -
donat ım bedeli olmuştur. İşte öğretmene kiz-
ınet. 

Yaptırdığımız 'bir reçetenin 'bedelini formali
te le r 'yüzünden yedi sekiz ayda. alma. imkânına. 
dahi sakip değiliz. Oeeiktirilen bu p a r a 'bazen 
kefen paramız da olmaktadır , <ordu ve b a n k a 
mensupları ve emniyetçiler d akı bu 'formalite
lerin dışında, bırakıldığı halde, bizlere neden 
bunlar reva görü lmekted i r? 

•Bâi/.ı meslek mensuplarının çocukları şu ve 
bu 'okullara terc'dıan alınır da neden 295 lira. 
• !0 kuruşla köyde ömrünü tüketen öğretmenin 
çocuğu 'öğretmen okullar ına alınmaz'.' 

Ordu ve emniyet mensuplarına, ziraat teşki
lât ında vazifeli kimselere ve birçok meslek 
mensuplarına yılda 2 - .'! ay aras ında y ıp ranma 
zammı tan ın ı r da neden öğretmene tan ınmaz? 

Muayyen meslek mensuplar! meskenlere ka
vuş turulurken neden öğretmen bunlardan mah
rum edi l i r 7 

Banka, mensuplarına, hat tâ kâzı belediye me
murlarına, -varı ucaya kada r ineni lekelimizin çe
şitli sayfiye yer ler inde her tü r lü konforu ıhaiz 
dinlenme kampla r ı kuru lur da neden biz öğ
retmenlere bura la rda bir çadır d allı i fazla gö
rü lür? 

İ le r türlü meslek, mensuplar ına yüzde dok
san beşinin nakilleri yolluktu yapıl ırken ('Bâzı 
ahvalde vesait de verilmek saHiyle) neden biz
lerin ancak yüzde beşine yolluk verilir, diğerle
ri yollııksuz yapı l ı r? 

Birçok teşekküller İller Kanunu dışında 'bı
rakıldığı 'halde mevzuubakis kanun meslek men
suplarının üzerinde neden Bemoldesin kılıcı gi
bi durduru lu r . 

Öğretmenin eline kelepçe vuran, onu sokak
larda emrindeki polisiyle, j andarmas ı üe yer
lerde sürükl iyen, sınıfından öğretmeni kolun
dan t u t u p dışarı, atan kaymakam vekâlet emri
ne alınmaz, tecziyesi cihetine .gidilmez, fakat 
en ufak bir hatasından dolayı öğretmen sürüm 
sürüm 'süründürülür . Şairin dediği g ib i : Böyle 
eyyamı ganimin böyle (dur nevruzu. Netice ola
rak Vekâlet ve Hükümet , tanrı mesleki o l a rak 
bil inen bu meslekin ca.zip hale «konulmasını ve 
mensuplarının tatmin edilmesini arzu ediyorlar-
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sa mensuplarının vurdukları nedenlerle birlik
te, muhte rem Bakan ın da bâzılarına temas et
t ikler i gibi şun la rm da halledilmesi şart ve el
zemdir. 

öğ re tmen le r için y u r t içi ve dışı geziler ter-
tibetmeli'dir. (Gezilere muıhrumiiyct h öl gel e rin
de vazifeli öğretmenler tercihan al ınmalıdır .) 

Ylahramiyet 'bölgelerindeki vazifeli üğretmen-
leı-in terfi süreleri kısaltılmalıdır. Bilhassa bıı 
bölgelerde vazife '«iliren. öğretmenlerin çocukları 
parasız olarak okutulmalıdır. 

Adiiye mensuplarına itanınan haklar gibi, üs
tün kaşardı ve eser yazan öğretmenlerin mümfa-
zeıı terfileri yapılmalıdır. Terfi zamanında kad
ro-aızluk diye 'bir mesele mevzuulbaksolmamalıdır. 
Ceçmişto zayi olan haklar1 verilmelidir. Orduda 
olduğu gübi meslek •mensuplai'inuı ve aile efrat
larının sağlıklariyle ilgili tesisler kurulmalıdır. 

İlk *ve ortaokul öğretmenlerinin mebde maaş
ları da değiştirilmelidir. 

Öğretmenlere, eğitim, ("eğretim ve mahrıımiye! 
zammı 'ödeneği 'verilmelidir. 

Öğretmenin mesken \'e lojman dâvası halledil
melidir. 

Bir yılan 'hikâyesi olan ders ücretleri meselesi 
art ık yeni öğretim yılma girişte hai iedi imeirür . 

789 sayılL'Kanunun "2- nei İ70"3 sayıp Kanu
nun "iö nei, 543!) sayılı Kanunun 2 nei maddesi 
kaldırılmalıdır. 

uMuhterem arkadaşlar , şunu bilmek la/mıdır 
ki, bir milletin gençlerine feyiz 'verenler dünya
nın hiçbir yerinde. İbizde olduğu kadar mağdur 
edilmiş, 'himayesiz .bırakılmamıştır. 

.Evet öğretmenlik fedakârlık. feraeat ist iven 
bir meslektir. Fakat hayatın sert mücadelesi ha
misiz o l a n h u kütleyi bir parazit gibi kemirmekte
dir. Sonunun nereye varacağı noktası •üzerinde 
mesuliyet mevkiindeki kimseler t i t izkkle durma
lıdırlar. 

'Bilmem ki, mu'hterem Ibıkan etüt etme!; fır
satını bulmuşlar mıdır? Hangi memlekette 'lir
deki kadar öğretmene az ücret ödenmeki"dir.' 
J langi memlekette bizde olduğu kadar öğrelmeu 
kötü muameleye mâruz bırakılmıştır.' Hangi 
memlekette öğretmenle, vekâlet arasında hu ka
dar boşluk 'vardır? 

Hangi memlekette ibizde olduğu kadar bu 
meslek •mensupları arasında menşe farkı yaratıl
mıştır? Hangi memleket, vardır ki. hukuk devleti
yim diye övünür, o Defletin IM'il'î Eğitim Bakan

lığı yı l lardan heri ellerinde Devlet Şûrasının ka
rarları olduğu halde öğretmenin ilânımı infaz 
el inekle acizlik .gösterir.'. 

Haklı olarak X X nei medeniyet asrının Cum
huriyet öğretmeni cihan serdarı. Faıt ih Bultan 
devrini aramaktadır , çünkü cihan serdarı Fatih. 
'Sultan 'Mehmet, yalnız bir kuvvetin önünde eğil
mişti; e kuvvet öğretmendi. 

XX nei asrın karakol komutanı, na.hi.ve mü
dürü, kaymakamı hat tâ valisi Fa'tilr'in önünde 
hürmet le eğildiği varlığı emrindeki j andarma .ve 
polisiyle sokaklarda sürüklemekte, mahzenlerde 
dayak atmaktan zevk duymaktadır . Vesika iste
nirse tonlarca... 

Fenalıkları bertaraf, arzu 've istekleri de ger
çekleşmiş görmekten «bütün maarif mensubunun 
ve onları sevenlerin arzusudur. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Bakan. 
MÎLLÎ ELİTİMdLVKAN! Ş E V K E T KAŞ.İT 

H A T Î P O Ü L r (Manisa Milletvekili) — Muhte
rem senatörler, huzurunuzu tekrar işgal ettiğim 
için atfınızı dilerim. Üzerinde çok durmıyaeağım, 
iki söz söyliyeeeğim. 

Mehmet Ali Demir Bvy arkadaşımız öğret
menlerin kâzı dertlerini dile getirdi, teşekkür 
ederim. Ama, öğretmen, derdi okjcktif olarak ele 
alındığı takdirde, üzerinde suzisli edebiyat yapı
lacak k i r d e.üt değildir. Bu, artık, milletçe de bili
nen bir hakikat t i r . Meclis lerde bunu karar lar iyle 
göstermişlerdir. Yalnız 'bugüne kadar kayıp gelen 
dâvanın -gerçekleşememesi, cihette ki, daha 'l>a,şka 
ibirçok sebeplerin, f-riiregelmiş olmasındandır. ıBiz 
öğretmenin, sadece maddi bakımdan tatminini 
düşünmüyoruz, aynı zamanda he r haklından tanı 
mânasiyle tatminini istiyoruz. Türk ananesi var
dır : Öğretmem ana - ,ba,ba otoritesi k a d a r çocuk 
üzerinde otoriteye sahipti. Biz (bunun tekrar te
essüs etmesini de istiyoruz. .Bunu öğretmen, hiz
meti ile, gayreti ile yapacak :ve «biz idare edenler 
•ona yol 'göstererek aynı otoritenin ihdasında yar
dımcı olacağız. Öğretmen korkulan insan değil, 
çocuklar taraf ından sevilen, ''beğenilen, inanılan 
ve sayılan insan olacaktır. V-e cemiyetimizde bi
zim münevver insanlarımızın büyük çoğunluğunu 
teşkil ettikleri için, hık ilâhın bekçileri de, 'bunlar 
olacaklardır. 

Hiç. .şüphe yoktur ki, öğretmenlerin geçim me
selesi mühimdir. Bunu Yüksek Senato önünde 
fek ciiml-e ile ifade etmek için diyebilirini ki; zb 
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lıinie çalışan ve Türkiye'nin istikbalini elinde Ilı
tan insanların maiyet kaygii.suiu.in olmaması 'gere
kir. Elbette 'ki, meclisler, kanun kuz urun uza gel
diği zaman, bu gerçeği ıgöz önüne alacaklardır. 
Maruzatım ıhımdan ibarettir . »Saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN Soru cevaplandırılmıştır . 
Şimdi, Cumhuriyet (Senatosu ıBütçe '.Komisyo

nu için yapılan üye seçimi neticesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu Bütçe Komisyonu seçimine (126) 

üye iştirak etmiş ve neticede ilişik listede adları 
yazılı üyeler hiza hırında gösterilen oyları alarak 
seçilmişlerdir. 

Arz olunbur, 
Üye 0ye Tabiî Üye 

Balıkesir Kayseri Ekrem Acuner 
E n v e r Aka Hüsnü üikeçligil 

Cumhur iye t Senatosu Bütçe Komisyonu 
Aday Listesi 

ÎKTÎDAK GRUPLARI 

C. H. P . 
Adil Türkoğlu (Hakkâ r i ) 125 
Mustafa Dinckli (Konya) 123 
Muhi t t in Kılıç (Konya) 124 
Muammer Obuz (Konya) 119 
Nuvit Yetkin (Malatya1! 119 

Y. T. I». 

Cevdet (leboloğlu (Bitlis) 
Azmi E r d o ğ a n (Diyarbak ı r : 
Lâtif Ayku t (Si i r t ) 

C. K. M. l\ 
Niyazi Ağırnash (Ankara ) 

124 
126 
126 

126 

M U H A L E F E T VE BAĞİMSİZLAR 
A. P . 

K a d r i ö z t a ş (Balıkesir) 125 
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) 125 
Kâzım Yurdaku l (Sakarya ) 125 

TABİÎ. VE C. BAŞKANLİĞİNCA 

S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 

Suphi ( İürsoyt rok (Tabiî Üye) 114 
Hayda r T ımçkana t (Tabiî Üye) (C. Baş

kanlığınca seçilen üyelerin kendileri ta ra
fından teklif edilen adaylar ı ) 102 

M. P . VE BAĞIMSIZLAR 

Ali Rıza Ulusm.au (Kırşehir - M. P ) 44 
'Panik Işık (Van - Bağımsız) 86 
Sadi Kocaş 5 
Hasan Kangal I 

BAŞKAN Seçilirin neticesi' Yüksek Mecli
se arz edilmiştir. 

Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. 

.V. Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Neşet Çetintaş'ıu, Cif iril erin Ziraat Bankasına 
olan borçlarına dair Tarım Hakanından shzlv 
sorusu ((i/!)0) 

BAŞKAN Sayın Çetintas buradalar . Sa
yın Tarım Hakanı yoklar . Sorti gelecek bir
leşime -I >ı rakımlın ist ir. 

/. - (-um huriye t Senatosu Çanakkale Üyesi 
Ali A.ksoy\ın, Çanakkale mevkiindeki askerî mrn-
takalara, dair sözlü sorusu ue Devlet Bakanı ve 
Millî Savunma Bakan Vekili Hıfzı Oğuz Bekaia 
ile Maliye Bakanı Ferid Melen'in cevabı (tj/!).r>) 

BAŞKAN Sayın Ali Aksoy buradalar mı 
efendim?... Burada hır. Sayın Maliye Bakanı'-'... 
Buradalar . Sayın Milli Savunma Bakanı.'.. Bu
radalar. Soruyu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıda a r / ve beyan ettiğim hususların Mil 
li Savunma, ve Maliye Bakanları ta raf ından söz 
lü olarak cevaplandırı lmasına müsaadelerinizi 
a r / ve rica ederini. 

:î() 7 . 19(i2 
( 'umhur iye t Senatosu 

Çanakkale Üyesi 
Âli Altsoy 

Asırlar boyunca Kge ve Akdeniz'e karşı ka 
palı tutulan Çanakkale Boğazının müstahkem 
mevki oluşu ve fakat bugün tamamen met ruk ve 
harabolam o güne ait her iki sahil böl gel enindeki. 
tabyalarla, kışlaların şehrin içinde veya bitişiğin
de yapılmış olması sebebiyle bu^ün Çanakkale 
şehrinin kuzey ve güney malıaİleriyle tamamen 
çevrilmiş ve bu suretle Boğazın en güzel sahil 
bölgelerinde bulunan bu tabyalara ait boş arazi
de mevcut binalar Millî Savunmaya mensup bir
liklerin işgali al t ında bulunmaktadı r . Halbuki, 
askerî bölgedeki binalarda bir askerî hastane ile 
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pek az mevcutlu bir birlik vardır. Nüfusu gün
den güne artan ve şehir olarak büyümekte bulu
tlan Çanakkale'mizin sahil 'bölgesinin en müsait 
askerî saha oluşundan bizzarure denizden uzak ve 
denizin görülmiyen kısımlarında ve gayrimüsait 
yerlerde yapılan binalarla şehir genişlemektedir. 
Halbuki şehrin adeta içinde kalmış olan ve bir 
kısım binalara patlayıcı maddelerin tehlikeli bir 
durum yaratmış olduğu cihetle ciheti askeriye
nin intifamdaki bina ve arazinin bu şekliyle mu
hafaza ve kullanılmasında Millî Savunmaca en 
ufak bir fayda mülâhaza edilmemekle beraber 
bilâkis mevcut birliğin inzibat ve disiplinin tesi
si ve temini bakımından şehirden uzak mahaller
deki gazinolarda iskânlarına zaruret olduğu ınü-
talâasmdayım. Bunun için de şehre üç ilâ beş 
kilometre uzakta Sarıcıeli, Karacaören nihayet 
Gelibolu'ya giden Kor Ağırbakım .atelyelerinin 
terk ettiği suyu ve elektrik tesisatı mevcut bulu
nan Kurşunlu Askerî Garnizonundan nakil ve is
kânlarının mümkün bulunduğu kanaatindeyim. 
Bunun için askerî hastane ile assubay ve subay 
gazinoları hariç diğer binalarla boş arazinin Ha
zineye aidiyeti hasebiyle parseli! eştirilerek satı
şa çıkarılmak suretiyle âmnıeriin yararına yerin
de bir hizmet görülmüş olacak ve şehir de bu şi
rin ve güzel sahaya intikal ettirilerek ayrı bir gü
zellik kazanacaktır. Bu hususta Millî Savunma 
ve Maliye Bakanlıklarının yörüş ve düşünceleri 
nedir? 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı. 
DEVLET BAKANI VE MÎLLÎ SAVUNMA 

liAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarını; Cumhuriyet Senatosu 
Çanakkale Üyesi 'Sayım Âli Aksoy'un, (Bakanlığı
mıza müteveccih suallerine cevaplarımı arz edi
yorum. 

Çanakkale Garnizonunda askerî birlikler ta
rafından işgal edilen binaların ve arazinin par
sellenerek Millî Savunma Bakanlığı tasarrufun
dan çıkarılması, bu arazinin geçmişte olduğu gi
bi, gelecekte de memleket savunmasiyle ilgili 
hizmetler için kullanılabilecek yerde ve vasıfta 
bulunmaları mülâhazasiyle şimdilik uygun görül
memektedir. 

Bununla beraber. Anadolunun Gelibolu Ya
rı madasiyle irtibatının sağlanacağı ve geçiş yeri 
olan Çanakkale'de; harekât plânları gereğince, 
askerî birliklerin elinde bulunması zaruri olan 
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bölge dışında kalacak arazinin bulunması ihti
mali vardır. 

Bu itibarla, işin özelliği ve Çanakkale'nin bu
günkü ve gelecekteki inkişafı da göz önünde tu
tularak, konunun yeniden tetkik ettirilmekte ol
duğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD MELEN - - Muh

terem Başkan, sayın senatörler; 
Çanakkale Sayın Senatörü Âli Aksoy'un so

rularına Millî Savunma Bakanı gerekli cevabı 
kendi zaviyelerinden verdiler. Maliye Vekili ola
rak buna ilâve edilecek bir şey göremiyorum. 
Millî Savunma Bakanlığının bu yerlere ihtiyacı 
kalmadığı takdirde, şüphesiz ki, Sayın Senatörün 
temennilerine biz de iştirak ederiz. O zaman Ma
liye bu araziyi ve şehrin inkişafına tahsis etmek 
imkânını elde edecektir. 

ÂLÎ AKSOY (Çanakkale) - - Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Soruma, Sayın Millî Savunma Bakanı Vekili 
arkadaşımla Maliye Bakanı arkadaşımın ver
dikleri cevaplardan dolayı, kendilerine teşekkür 
ederim. Sorumda belirttiğim gibi, 1463 yılından 
1876 yılma kadar devam eden sahil müdafaasın
da lebi derya müdafaa sistemi kabul edilmiş ve 
sahil, buna göre, tahkim edilmiş, toprak siperle
ri ve karargâh kışlalarını ihtiva ediyor. Bugün 
değişen teknik vasıtalar, silâhlar ve imkânlar do 
I ay isiyle, doğrudan doğruya bu sahanın bilhassa 
şehrin şimal ucu ve güney mahalleri, bu bölgeyi 
tamamen sarmış vaziyettedir. Öyle zannediyorum 
ki, bu sahalarda bundan sonra her hangi bir tah
kimatın yapılarak bir müdafaa sistemi haline ge
tirilmesine lüzum olmıyacaktır. Ve bugün şehir 
tamamen bu bölgeyle, ciheti askeriyenin intifa
mdaki bölge ile sımsıkı irtibat halindedir. Bura
da, ikamet eden ahali çok, askerî bölgenin he
men yanında evler, dükkânlar mevcuttur. Bu iti
barla, birliklerin, inzibati bakımdan, mutlak ola
rak, hemen bir iki kilometre uzakta bulunan ve 
bugün boş olan binalara nakli mümkündür. Bun
dan başka, metruk olan bu tesislerde bâzı depo
lar ve cephanelikler mevcuttur. Bu ise, mahallâ-
tm cok yakın olması sebebiyle tehlikeler arz et
mektedir. 

Saniyen, bundan bir hafta evvel Çanakkale'
de vukubulan sel felâketi en çok, gayrimüsait 
bölgelerde inşa edilen binaların bulunduğu ma-
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hallere tesir etmiştir. Bilindiği üzere sel i'elâke- j 
ti, ancak gayrim.tisait bölgelerde gelişmek istida- i 
d.ıudadır. Ve bugün böyle gayrimüsait bölgede j 
yapılan 12.1 ev, oturulanııyacak hale gelmiştir. 
Başka müsait yer de yoktur. Demin de arz etti
ğim gibi, askeriyenin intifamda bulunan arazi 
parkalarında çok müsait yerler mevcuttur. İBu 
•bakımdan vatandaşların iskân durumu, imar ve 
İskân iBa kanlığı um ele alacağı mevzular ('bakı
mından. ciheti askeriyenin intifamda, bulunan 
bu araziden başka yerler mevcut değildi?'. 

Bundan haska sevgili arkadaşlarını; 1927 yı
lında'kabul edilmiş ;.olan ve m er M 'kılınan 1110' 
sayılı Yasak 'Bölgeler Kanununun; 'bugünün 
icaplarına, değişen şartlarına ve imkânlarına 
^'oi'e tadiline sureli katîyede ihtiyaç vardır. Bu
gün İkinci ("ikan IlaHbınden 'beri 'Bolayır'da bu
lunan geniş arazi bu 'harp tesisleri dolayısiyle 
gayri 'kaabili istifade 'bir 'halde ve toprağa. Çok 
ihtiyaç hulunduğu (bir zamanda birçok geniş 
arazi 'banılJOŞ du nna ktadır. 

Bundan ;ba!şka sahil ınıntakaisında yasak böl
ge ınlması dolayısiyle 'balıkçılar da balık avlı-
yanıa.maktadır. Halbuki, Vaşak (Bölgeler Kanu- • 
nunun âmir Ihükmüne 'göre, anca'k devamlı olan 
tesisler dışındaki 'bölgelerde avcılığa müsaade 
ediyor. IBuna rağmen Ibir istisna olarak, bir ior-
ganizasyon ica'bı müsaade edilmemektedir. 'Ba
lıkçılar ınüşkil durumdadırlar, bunun da halli 
gerekir. 

Bir diğeri de, .yasak bölge meyanında sayılan 
Köstenadası civarı, saihilleri, yarım asırdan be
ri, işlenmemiş süngerlerle doldur. İmralı da ay
nı şekilde yasak bölge sayılmaktadır. Adliye 
Bakanlığına müracaatım üzerine, bâzı inzibatî 
tedbirlerle, a.vlanmaya müsaade etmiş ve sün
gerciler, orada yakında sünger çıkaracaklar
dır'. 1:5u sünger işi, .memleketimiz için (büyük bir 
döviz kaynağıdır. Aynı zamanda, süngercilerin 
de •geçimlerini sağlıyaca'k imkânlar yaratma'kta-
'dır. Eöstenadasrmn yasak Ibölge oluşu, bu sa
hillerde süngercilik yapılmaması ile yarım asır
dan Iberi millî servet 'bu sebeple denizin altında 
yatmaktadır'. 'Bütün 'bunları içine alan Yasak 
Bölgeler "Kanununun mutlaka tadiline ve bu
günün anlayışına g'övı1, değiştirilmesine, sureti 
'katiyede zaruret vardır. 

Bir diğeri de, mahzurları, arz edeyim. Ça
nakkale Boğazının yarım ada kısmıyla, sahile 
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doğru 20 kilometrelik saunasında hiçbir Devlet 
memuru, bilhassa su işleri ile ilgili olarak, Dev-
bit Su İşleri Umum Müdürlüğünün memurları, 
ekipleri, hu sahanın haritasını .yaparak çalış
mak imkânından mahrumdurlar. 'Bu ekipler ça
lışmalarım ancak <!eue! Kurma.y Başkanlığının 
m üsaa del criyl e ken. li I e rin e ve ril en haritalarla 
.yapabilmekledirler. Böyle olunca çalışmaların
dan, istenilen netice alınamamaktadır. Çünkü, 
bu (bölgenin tam bir haritasına sa'hib'oİmalıdır
lar ki araştırmaları isabetli olsun. Hepimizin 
'kıskandığımız bu. 'haritalar yabancı memleket
lerde daha, (büyük mikyasla, mevcuttur. Bu hu
susun da, nazara alınarak, mevzuun evveliyetle 
ele alınmasında zaruret bulunduğunu arz edvv; 
'hepinizi hürmet le selâmlarım. 

Mâruzatım Ibundau ibarettir. 

BA'ŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır. 

/>. —- Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımca 'nın, Küttür A iaşelerinin Avrupa''daki 
ödevlerinin nefer olduğuna dair sözlü sorusu- ve 
Millî Eğitim, Bakanı Şevket Ti a sil HaTipoğlu'nun 
cevabı (6/98) 

BAŞKAN --- Sayın Yardımcı?.. Burada. Sa
yın 'Bakan?... 'Burada. Soruyu, okutuyorum. 

(kimliuriyet 'Senatosu 'Başkanlığına 
Aşağıda maddeler halinde yazılan 'konuların. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sözlü olara'k 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

19 . 9 . 19Ö2 
Ağrı Senatörü 

Veysi Yardımcı 

1. Kültür ataşelerinin Avrupa'daki ödev
leri sadece öğrencileri teftiş midir: Yoksa, Türk 
Milletinin kültürünün tanınması mevzuunda va
zifeleri var mıdır? Ve 'hangi esaslar içinde ça
lışmaktadır. 

2. Avrupa, müfettişlerinin 'burada aldıkları 
maaşların kadrolariyle, mi? Tâyin edilirler. Git
tikleri ecnebi memleketlerde aldıkları ecnebi 
paraları ne kadardır. Türk parası olarak tu tan 
ne kadardır. 

o. Ataşe enirindi; çalışan kâtip ve başkâ
tipler burada, aldıkları 'kadrolariyle mi? Yok
sa yeni kadro ile mi tâyin edilir. 

4. Müddet bitip ataşe ve 'kâtiplerin yerine 
'gidenler hangi esaslar dâhilinde ve nasıl gider-
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ler, Ataşe ve kât ip ler ecndbi memlekette kal
dıklar ı müddetçe te'kaüt ve kıdemlerine sayılı
yor m u ! 

5. Tedrisat haşlamak üzeredir. Bu seneki 
tedr isa t ta Şûranın kangi k a r a r l a n tatbik edile
cek ve hangileri tatbik edilmiyeeektir. Bu se
ne lise, 'or'ta mekteplerin öğretmen kadroları 
t amam mıdır? Hangi vilâyetlerde ne kadar öğ
retmen noksanı vardır . 

6. [Kaliteli öğretmen temini irin Bakanlık 
ne tedbir almıştır. 

7. Öğrencilerin iyi yetişmesi için sınıl" mev
cutları hakkında 'Bakanlığın ne düşündüğünü 
ve bu 'husus ta okullara 'bir emir verili]) verilme-
< I iğinin a ç ıkla nnı asını, 

Saygılarımla rica ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakam. 
MİLLÎ EÜİTLM BAKANI Ş E V K E T KAŞTI1 

H A T İ P O Ü L U (Manisa Milletvekili) — Mu'iıte-
rem Ağrı Senatörü Veysi Yardımcı arkadaşı
mız; Millî Eğitim Bakanlığının Avrupa'da- bu
lunan talebe müfettişleri ve kü l tü r ataşeleri ko
nusunu, -tâyinlere ai't esasları 'sormakta ve bu 
arkadaş lar ın vazifelerine ai't. mevzuların açıklan, 
masını is temektedir ler . 

Kül tür ataşeleri ve talebe müfettişleri birin
ci derecede bu lunduklar ı mmtaka la rda , memle
ket lerde, tahsil iein gönderilmiş olan Türk öğ
rencilerinin tahsil işlerine ait muameleleri yü
rü tür le r ve kontrol ederler. 

Ayrıca, 4489 sayılı Kanun ile bilgi ve gör
gülerini genişletmek iein aynı memleke'tlere 
gönderilmiş olan memur ve öğretmenler in t allı -
sillerini, çalışmalarını takibeder, kontrol eder
ler. Bunun haricinde te tkika gitmiş olan b a 
kanlık mensubu kimselerin de tetkiklerini , faa
liyetlerini, mesailerini taki'bederler. Ni'hayet hu 
memleketlerle memleketimiz aras ındaki kü l tü r 
münasebetler ini de yine 'kültür ataşeleri t akıb
etler. iBâzı kongrelere iştirak' etmeleri hususun
da 'Bakanlığımı-/: tarafından kendileri vazifekn-
dirilmişlerdir. Bu kül tür ataşelerinin. (KJ8!) saydı 
Kanunun ikinci maddesini1 «/öve, kadroları te.-.biı 
edilmiş olup Hm 'kadrolara güre tâyin edilir ve 
kadro maaşlarım alırlar. Bunlar 4İH)1 sayılı Ka
nunun tâyin ettiği ve 4 Ağustos 11)18 yılında alı
nan ka ra r a göre, Har ic iye Vekâleti ve -Maliyi1 Ve
kâletinin tâyin ettiği emsal üzerinden 'kıymetlen
diri lmek üzere, Türk parası olarak maaşlarını 
alırlar. 

Ataşelikler emrinde çalışan kal ip ve'başkâtip
ler, b'.'ÎKD sayılı Kanunun 2 sayılı cetvelinde .gös
terilen kadrolardan maaş alırlar. Başkâtiplikler 
için 40 liralık iki kadro ve kât iplikler için ise 30 
liralık 7 kadro ıvardır, bu 'kadrolara tâyin cdil-
ım İçtedirler. Ataşelikler ve müfettişlikler umumi
yet itibariyle, muayyen müddetler için gönderi
lirler. Ataşeler •'! yıl için bulundukları yerlerde 
vazife görürler, ondan sonra .geri alınırlar. Onla
rın yerine lâvin edileceklerin ise. bu hizmetleri 
görebilecek evsafta olmak üzere, Bakankk Ma
kamına, alâkalı Yüksek Öğretim Dairesi tarafın
dan teklif yapılır, Vekil tarafmdan tasdik edilir, 
böyle-ee tâyinleri yapılır. 

Kâtip ve kaşkât iplerin aklıkları maaşlar, eğe" 
İ'/.İHİ) .sayılı Kanundaki hükümlere ilâhi! :sı> Av
rupa Vlaki hizmetleri 'bunların kıdemlerine de sa
yılır, tekaütlüklerine de hesabedilir. Eğer . >u ka
nun 'hükümleri dâhilinde değilse kıdemlerin-.' sa
yılmaz, yalnız tekaütlüklerine •he'sa'bedil'r. 

Bunları ıbu şekilde arz ettikten sonra diğer ko
nuya, geliyorum : Millî Kğitim Bakanlığı, yaban
cı memleketlerde bulunan taleibe müi'etiiş: ve kül
tür ataşeleri işini dalha makini t h i r hale getirmek 
için Yüksek Meclise h i r kanun tasarısı getirmiş
tir. Bu tasarı Millî Eğitim Komisyonunca tetkik 
edilmektedir. Fakat :bu işin daha c a d ı ve daha 
mazbut bir hale igetirilebilmesi için .bendeniz mü
zakeresini durdurdum, ('{eri almayı da düşünü
yorum. ..Maksadım kanunun daha etraflı ve şü
mullü çıkmasını temindir. (Tmkii milletlerarası 
kül tür faaliyetleri gittikçe inkişaf etmekledir. 
Bu hususta Türkiye'nin dikkadii davranması ve 
•kâzı mühim memleket Icrce, dost olan memleket -
leree kü l tü r ataşeleri bulundurulması zarureti 
hugün art ık gün giıbi aşikâr hale .gelmiş!;;. İki 
itibarla 'kanunu ,geri aldık, yeni (bir kanun lâyi
hasını Meclise sevk etmek niyetindeyiz. Bu suret
le ya.bancı memleketlerde, kültür münasebetleri 
'bakımından olduğu kadar malî yardımlar sağla
mak .'bakımından da imrer .temsdeinin -bu memle
ketlerde 'bulunmasının Türkiye için faydalı ola
cağı kanaatindeyim. Onun için bu kanunu geri 
aldık, yenisini getireceğiz. 'Binaenaleyh, külılür 
ataşeleri ve talebe müfettişlikleri müessesesi yeni 
hastan bir organizasyona tâ'bi tutulacaktır . Ben 
şaİKan hu günkü organizasyonu öğrencileri kon
trol etmek 'bakımından 'bile 'kifayetsiz hulmakta-
yım. önümüzdeki bütçe yıl ından sonra hu mües-
sesevi daha düzgün ve 'laka müessir iıaîe getir-
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m ok niyetindeyiz. Bunu da .mâruzâtıma ilâve ot- j 
m iş .olayım. I 

Soru önoryesinin ikinci kısmı öğretmenlere 
ai t t i r . Arkadaşımız, 1İMİ2 - î!)(;3 ı^n ' l inı yılı ha
sında, lortaöğret İmdeki asli öğretmen kadrosu 
miktarını .sormaktadır. 

Bu kadroda asli öğretmen olarak büyün haloıı 
8 101 öğretmen vardır. Bu duruma ,o\i;'o, halen 
ortaöğretimde 0 1881 öğretmen açığımız bulun
maktadır . Yalnız (i kolejle iki deneme lisesi -müs
tesna olmak üzere, diğer İnitün ortaokul \ o lise
lerimizde, üzülerek arz ediyorum, öğretmen kad
rolarımız dolu değildir. Hat tâ ^birçokları açıktır. j 
Üzülerek arz edeyim ki, birçokları öğretmen az
lığı yüzünden ders "yapamamaktadır. Bi r Vesile 
ile, göçenlerde Yüce Senatoya arz etmiş olduğum 
yiibi, 'realist !bir -yüzle d u n u n u gözden .yeçirirsak 
iki scibe'bo dayanmak lâzıniıyeliyor : Birisi , ııiifıı-
sun artmasiyle ilköğretimin .genişlemesi; ilkeğre-
1i ini ti -yonişlemesi ise. bir -orta öğretim dâ\ asını 
karşımıza çıkaımıştır. ikinci husus ise, bu mille
t in öğrenme ihtiyacının .müthiş suretle -inkişaf 
etmesi ve yeiişmoshlir. Iliraf •ötmek lâzımdır ki, 
İmtün •Imıılar evvelce iyice !he'saibedilmemi,stir. 
Onun için büyün öyle yerler vardır ki, mesela 
;k:ijylor kendi paraları ile oku! yapıyor lar ve Dev
letten sadece öğretmen. isliyorlar. .Maalesef -bu öğ
retmenleri yetiştirmek inıkâtn elimizde mevcut 
değildir. Oi'm'kü daha. evvel bu hususta lâzıınge-
len 'hassasiyet gösterilmemiş, -feıl.birlor zamanın
d a alınmamıştır. Fakat , önümüzdeki yıl lar için 
gerekli -tedbirler al ınmakladır . 

Arkadaşımız lör de, dıaıisyvi 'branşlarda öğret
men eksikliği (bulunduğunu soruyorlar. Ksas lise
lerimizde ede'biyat kolunda 2135, felsefe kel unda 
'138, t a r ih te 05, coğrafyada 70, matematikte 202, 
.tabiiyede 7i), fizikte 100, kimyada 103, fransızca-
da 71, aîmaneada 50, inyllizecdc 84 öğretmen -ek
siğimiz vardır . ıBunlarııı toplamı 1 433 etmekle
dir . 

Orta kısım için, ibirinei devrede ede-biyai 'ko
lunda 2 120 öğretmen eksiktir. Fen y rap ımda 
2 042 öğretmen vardır. Frausızeada 45:0, Aîman
eada. 144, iînyilizeedo .'555, beden eğitimi 012, re
sim 820, müzik 034, elişi 715, yekûn olarak 8 448 
ortaöğretimde öğretmen eksiği vardır. Bunlar ın 
toplamı, ikinci devre lise öğrencisi 1433, birinci 
devre ortaokulların 8 4-48, yeldin 0 881 tane öğ
retiş t eri o ihtiyaç bulunmak!" ad 1 r, 
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Bu durum insanı, otta öğretime bir 11.0 \ i bed

binlikle bakmaya sevk edebilir. Halbuki, öğret
men yetiştirme mevzuunu bakanlık, şar! hırımıza 
uy yun olarak hemen hemen oh' alınış ve plânla
mak durumundadı r . Ortaokullara ve liselere öğ
retmen yet s! irmek için. Oğrefmen okullarımız 
buna. yöre ayarlanmış bulunuyo". Silimizde eski
den mevcut 7 eğitim enstitüsüne iki ianesinin 
daha, ilâvesiyle 0 oluyor, edecek sene iki tane 
daha ilâve edilerek t i olacak. .Mevcut öğretmen 
okulları iki tane iken, iki daha ilâvesiyle 4 oldu 
ve yelocek: sene iki tanesinin daha ilâvesiyle 0 
olacaktır. Bunlar ın yekunu tamamlandığı za
man lise birinci devre ve lise ikinci devre öğret
men ihtiyacımız karşılanabilecek \o bundan 
sonra da sıkıntıdan kurtulmuş olacağız. Bu mü
esseselerin, verim yel irecek kadar ihtiyacını kar
şılamak' için Bakanlığımız şu tedbirleri almayı 
düşünmüştür . Üniversiteye yiromiyec<>k yönelen
inize bir faaliyet sahası bulabilmek, üzere ayrıca, 
bir kurs oryauize etmek için vekâletçe de çalış
malar yapt ır ıyorum. Bu çalışmalar sonunda allı 
aylık kurslarda, biner biner olmak üzeri', yılda 

2 - 3 bin kişiyi Oğroimeu muavini olarak yetiş
tirebileceğiz. Bunlar öğretmen muavinliklerini 
ortaokullarda, yapacaklar. B ö y l e c bir y i içinde 
3 000 kişiyi öğretmen yardımcısı olarak veiişti-
ıvbilirsek, önümüzdeki yıllarda öğretmen bakı
mından biraz daha ferah bir devreye yirebilece-
ğiınizi ümide! inekteyiz. 

Arkadaşımızın sorusunun sonuncu, fıkrası şu 
kısımda toplanmış bulunmakla : Sınıflara alına
cak öğrenci miktarı üzerinde Bakanlığınız bir 
yonelye yapmış mıdır, diyo;--. Fvet bir yenelyo 
yapmıştır . Umumiyetle liseler için 40, ötekilerde 
50 kişinin sınıflara alınması prensip itibariyle 
kabul edilmiş ve okullara bildirilmiştir. Buyün-
kii şar t lar içinde okul ve öğretmen fıkdanı yü
zünden ferah yetişi irme ve öğretme sistemi lanı 
tatbik edilememektedir. Bâzı liselerde sınıfiar 
00 1. 70 i yermektedir. Bâzı ortaokullarda maat
teessüf 80 i de bulmaktadır. Ben bunun sebebini 
(•skiden bütün bu ılıt imallerin hosabodi!eiıi"miş 
olmasının yarat! iğ; krizin kaçınılmaz bir neti
cesi olarak anlıyorum. Bu krizi bir .iki yılda. 
savacağımızı ümidodiyorum. Arkasından da bir 
yandan yetiştirilecek öyrei eusıh r'e. Iskr taraf tan 
da, eğitim enstitülerinden çıkacak öğretmenlerle, 
yob-cok şene ortaokullarımıza w üsohrümzo ye
leri kadar öğretmen vı-r< b'l-'ergimizi /.armodiyo 
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inim. Bilhassa fen kısmı için öğretmen bulmakta 
sıkıntı çekiyoruz. Hattâ bu yüzden, eskiden bâzı 
sebeplerle mesleklerinden ayrılmış öğretmenleri 
yeniden alabilmek için mevcut kayıtları ve şart
ları ıslaha ve müracaat edenleri alıp kazanmaya 
çalışıyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı. 

VE VS İ YARDIMCI. lAğrı) — Muhterem 
Başkan, Sayın Senato üyeleri; Sayın Millî Eği
tim Bakanımızın verdikleri malûmata teşekkür 
ederim. Avrupa'daki ataşelerimizin ecnebi mem
leketlerdeki ödevleri yurttaki ödevlerinden daha 
mühimdiı- kanaatindeyim. Fakat imkân vermek 
lâzım. Ataşe daktilo makinasmın başından kalk
mıyor. İş çoktur. Kâtibi yazar, başkâtibi ya
zar, kendisi yazar. Halbuki ataşemiz makina ba
şından alini]) esas ödevine «'itmelidir. Hattâ 
başkâtibe de daha fazla; Devlet malî imkân ver
melidir. Şahıs maaştan tatminkârdır. Fakat 
Devlet işi değil. Avrupa memleketimizi tanımı
yor. Hattâ bu meyanda tarih boyunca Habs-
bıırg Hanedanından Avusturya harbleri hariç 
Almanlarla her hangi bir harbimiz de olmamış, 
bilâkis silâlı arkadaşlığımız vardır. İkinci Ci
han Harbinde I üt ler'in verdiği muhtıra; her 
zaman Türk Milleti, dünya milletlerine liderlik 
yapmıştır. Onuru yerinde; biz de onun izinde
yiz, demiş. Bu itibarla bu milletin bizi iyi tanı
ması lâzım. Fakat tanımıyor. Okullarını, tarih 
kitabını tetkik ettim. Milâttan evvel Orta - Cağ 
ve Yeni çağlardaki Türk dünyasına ait tek ke
lime görmedim. Orta - Cağdan kendilerinden 
yani Batı - Germenlerinden saydıkları Huna 
Türk .İmparatorluğunun Başbuğu Atillâ'yı isim 
olarak tanırlar ve calibi dikkat olanı da yeni 
çağda .1609 Karlofça Muahedesinin bizim mağlû
biyet metnini ancak bilirler. M.orak saikası ile 
yetkili bir Vekilinden sordum, üzüntülerimi be
yan ettim. Kabahat sizin; memleketinizin siya
sal ve kültürel propagandası yoktur, cevabında 
bulundu. Bu itibarla Alman çocuğu Türkiye'
yi bilmiyor ve tanımıyor. Ben kendi tarihlerini 
tetkik eltim ve bu tetkikimin neticesinde şu ka
naate \ ardım : Yalnız Batı - Germen âleminden 
saydıkları ve bu münasebetle tanıdıkları Hım 
Türklerini ve Başbuğları Atillâ'yı bilmektedir
ler. Bunun dışında Milâttan evvel, Ortaçağ 
ve Yeniçağlnrdaki Türk dünyasına ait tek keli
me görmedim. 
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üzüntü ile söyliyeyim ki; ortaokul ve lisele

rinin son smıflarmdaki tarih derslerinde, bizim 
için büyük bir- üzüntü kaynağı olan 1699 Kar
lofça Muahedesinin ancak bizim mağlûbiyet met
nini bilirler. Bundan başka birşey yoktur. Bil
diğiniz gibi Karlofça Muahedesi bizim için bü
yük ve ilk mağlûbiyetin neticesidir. Bunun se
bebini yetkili bir Alman Bakanına üzüntülerim
le beyan ettim ve sordum. Bana verdikleri ce
vap şu oldu : «Kabahat sizin, tarihiniz ve kül
türünüz hakkında bilgi verip sizi tanıtan ele
manınız olmamış, onun için sizi biz tanımıyo
ruz.» dedi. Bu itibarla Alman çocuğu Türkiye -
yi bilmiyor ve tanımıyor. Ben bu şahsa o zaman 
cevap verdim, ama beklendiği kadar iyi bir ce
vap veremedim. Zaman zaman yabancı memle
ketlerde hakkımızda kötü konferanslar ve göste
rilen filimler karşısında ataşelerimiz tarafından 
acaba biı müdahale oluyor mu? Bonn'da böyle 
bir hâdise cereyan etmiş, hiçbir cevap verme
miştir. Bunu üzüntü ile söylüyorum. Orada bu
lunan sefirimiz, ataşenin eevapsızlığı karşısın
da Maarif Vekâletine müracaat etmiş, netice 
ataşenin oradan alınmasını intacetmiştir. Bu 
hususu da sözlerime ilâve etmek isterim. 

Ataşelerimiz emrinde çalışmış olan kâtipler
den ve başkâtiplerden de bir nebze bahsetmek 
istiyorum. Başkâtipler vazifeleri icabı yalnız 
daktilo yazarlar, başka bir şey yapmazlar. Ge
len yazılara cevap verirler, kırtasiye işleriyle 
uğraşırlar. Halbuki bunların ataşelere işlerinde 
müzahir olmaları mümkündür. Ancak nazarı 
dikkatimi celbeden bir husus da şudur : Hatip
lerimiz buradan giderken, buradaki kadroları
nın çok aşağısında bir kadro ile tâyin edilmek
tedir. Meselâ burada 90 lira asli maaşı varsa, 
Avrupa'ya bunun altında çok dun bir kadroyla 
gidiyorlar. Kâtip ve başkâtibin buradaki kad 
rosıı 40 ise oraya gittiğinde ancak 30 - 35 lira 
ile tâyin edilir. Sayın Vekilimiz ataşelerin ka
nununda bir tadilât yapmak istiyorlar. Hattâ 
bana kalırsa başkâtiplerimiz de yüksek mektep 
mezunu olmalıdırlar. Aynı zamanda bunlar bu
radaki maaşlarının mukabilini almalı ve ataşe 
ile beraber çalışmalıdırlar. Yerine göre ataşe 
teftişe gidemez yerine başkâtip bu vazifeyi göre
bilir. 

Nazarı dikkatimi celbeden diğer bir husus da, 
Sayın Vekilimiz muhtelif kanunlardan bahset
tiler ve su kanuna girerse kıdeme savılır, bu 
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kanuna, girerse sayılmaz diye buyurdular . Tür
kiye'de aynı vazifeyi yapmış olan bir elemanımız 
orada, buradaki haklarından istifade edebilme
lidir. Neden bu kanıma girerse sayılı)' da. öte
ki kanuna, girerse sayılmaz? Mademki bu ka
nun yapılıyor. İni hususun da ayrıca bir düzene 
sokulmasını kendilerinden rica ediyorum. 

Muhterem, a rkadaş lar ım, şimdi tmrada maa
rif du rumumuz hakk ında biraz konuşmak isti
yorum. 

Öğretmen kadromuzda, büyük bir açıklığın 
olduğunu Sayın Bakan da itiraf etmiş 'bulunu
yorlar . Ve yine gecen konuşmasını da d ikkat le 
dinledim, zaman akışı karşısında bunun sebebi
ni tamamen gerilere atfetıtiler. "Benice .'bunun ıgü-
naiımı jgerilere yüklemek doğru değildir. H e r 
geçen sene talebenin çoğalma'kta olduğunu ve 
çoğalacağını, ıbıına miitevazi olarak öğretmen 
'kadronunun da art ır ı lmasının ibir İhtiyaç, oldu
ğunu kabul etmek lâzımdır. Ve gene kendi ko
nuşmaları arasında, ası! öğretmen bulunmadığı , 
bunu -telafi için de (İ aylık kurslar la İhtiyaca 
yetecek sayıda, öğretmen yetişltirileceğini söy
lediler. Meslekteki bokluklar bu şekilde yetiş
tirilen öğretmenlerle doldurulaibilir. Ancak, (i 
ayda, yetişt ir i len öğretmen her ne kadar kadro
yu do ldurur ise de, kanaat ime ,göre, hakiki bir 
öğretmen olara1!-; vazife göremez. İlerisine gide
ceğim, özür dilerim, siyasi mülâıhaızalar ve sair 
düşüncelerden müborra. olarak şunu söyliyeyim 
ki, 'bu şekilde öğretmen yetişt irnıcktense, 'mek
tepleri kapa tmak d allı a. iyi olur. Bu şekilde1 kos
koca. m e k t e p iki öğretmenle yürümez. Meselâ 
bakıyorsunuz, bir orta mektepte iki t ane öğret
men var. (îene bakıyorsunuz, koskoca lisede iki 
öğretmen var. Bu şekilde çocuk yetişmez, ye
tişmesine de imkân yoktur . Sözlerime ilâve ola
rak şunu arz edeyim: Ntıpolyon'a sormuşlar, 
«Mevcut ihtiyaçları gidermek için nelere iht i
va*; vardır?» o da, «Un başta, o la rak para, pa
ra, gene para», demiş. Bizde de bu memleketin 
kur tu luşunun dayandığı varlık kü l tü r ve bunu 
elinde tutan öğretmen, öğretmen, gene de öğ
retmendir . 

Mene \"a.poİyon'dan bir misal datıa verece
ğ im: «Hu'dud ,boıyundaki topların endaıht etme
diğini, sustuğunu gören Napolıyon Ibaşçavuşu 
çağı ra rak sorar, başçavuş; «Dokuz selbep var
dır, bu dokuz sebepten bir tanesi, 'barut 'bit
miştir.» devince, \ a p o l y o n ; «'Kâfi, diğerlerini 

saymanıza lüzum yoktur .» demiştir . Binaena
leyh, 'bu milletin kalkınmasının dayanmış oldu
ğu tek noikta vardır , bu da eğitim ve maar i f t i r . 
Bğer bu 'barutumuz biterse maarifimiz de iflâs 
etmkş olur. Hepinizin nazarı 'dikkatini 'bu nok
t a üzerine cel'betmek isterim. Öteden beri maa
rifimizin idare mekanizması öğretmeni sınıfla
rı doklurmakt ı r . Maksa t ıgürült/ü çıkmasın, ö ğ 
ret m en. ci'kar girer maksat gürü l tü çıkmasın da 
ne olursa olsun. Yetişmiş, ehliyetli öğretmenle
re ihtiyacımız vardır . Demin ıMeihmet Ali De
mir arkadaşımızın bahset t ikler i ıhususa ben de 
bir, iki noktada temas edeceğim. 

Bizi1, yaratıcı ve yapıcı maar i f ve millet 
dâvasında, savaşan idealist ler lâzımdır. Adalet 
'terazisini elinde tu tan hâkiminden bütün Dev
let moıkâııizmaısını idare edenlerin dimağı 'bun
ların eliyle ıbeskmiyor. Dünyayı dünya kılan 
varlığı ile ülkeleri nura 'kavuşturan karanlığı 
gönüm öğretmenidir. Beşeriyet onun ününde diz 
çöker. Kaderini ona bağlar . Onun önünde göz
lerini ışığa, açar. Onun çeşmesinden bardağını 
doldurur . O meçhul kaliıramanın mesleki ona, 
servet verir, ne de şölhret vaadeder. O, karan
lıkta yaşar, ({üçlüklere gönül rızası ile katla
nır. Kapısının önünde araiba beklemez. Yalnız 
insanlığın asalet unvanını taşır . Kahramanl ığı 
gibi unvanı da meçhuldür. O karanl ık lar ın hu
dudunda nöbet bekler. Cehalete siper et t iği aş
kını ve ruhundak i 'hazinelerini öğrencileriyle 
paylaşır ve ateşini ateşler. Demokrasi hayat ın
da, insanlığın hem hizmetkârı , hem sultanı tok 
adam olan öğretmensiz bir mektep olmaz. Ka
ranlığa, direnti ve ağart ı ^\K:lx iyi bir eğitimle 
kükleşir. Eğitim ateşin maşası, ıgözün gözlüğü
dür . Toplum iyi eğitimle beklenir ve tüm kapı 
analhtarları onunla elde tu tu lur . 'Bu itibarla ev
velâ im idealist imi bulmak sonra mektep açmak 
lâzımdır. 

Mehmet Akif: 
Kşikten at lamak isterlerse 'hayata yar ın 
Beşikte duyduğu sesler gelir bu yavrular ın . 
Öğretmenl ik mesleki komaya, girmiş, millet 

can çekişmektedir . İnsan, kaderin oyuncağıdır . 
lüğitim alanında kadere karşı zaferin yolu sağ
lam ıbir politika, tesbit etme/k ve yetiştiricilerin 
firesini en aza indirmekten ibare t t i r . Türkiye ' 
de eğitim gayreti yürekler acısıdır. İflâs için
deyiz. 
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Devlet temsilcileri millet şuurunu aşılıyan- | 

l a n n .gafletlerine veya oyunlar ına son vermeli, I 
iş edinmeli, millete/iliğin, her şeyden önce, eği- J 
tim ve refalh savaşında en verimli hamle oldu- | 
ğunu, dış tehlikelere karşı tek emniyeti bu şu
urun sağhyaeağmı anlatmal ıdır . Maarif Vekâ
leti bu seferberliğin mesuliyetini uzun yıllara • 
yaymaktad ı r . Eğitim ferdî hoş görür lükle , yu
muşaklığa, hat tâ sevgiye a l ış t ı rmakt ı r . Ka lp 
bağlar ı ıbile terbiye ile olur. Tehbiye bir davra
nış seklidir. Yumuşaklık, güler yüz, tatl ı dil-
d ir. Eğitim her şeye kaadi rd i r . 

Sayın Vekilin dediği .gibi birçok a rkadaş l a r 
mütemadiyen öğretmen mevzuu üzerinde bü tün 
kuvvet ler iyle konuşmaktad ı r la r . F a k a t yapılan 
konuşmalara d ikka t ediyorum, konuşmalar lâf 
edebiyatına münhasır ka lmaktadı r . .Memleket 
öğretmen, istiyor, mektep istiyor. Kaka t ne ya
palım öğretmen yok. Bugün, evvelce intisabet
miş 250 kişiden 200 kişi istifa etti, 50 kişi kal
dı deniyor. 

Bu tablo karsısında Devlet, bütün elemanla-
riyle, bü tün dokümanlariyle, bütün varlığiyle dik
katini öğretmenin üzerinde toplamalıdır. Öğret
mensiz maarif olmaz. Dün bir vekilin dediği gibi 
dağlarda, Koçero takibedil iyor. Dağlara maarif 
eğitim gittiği takdirde dağlarda Koçero kalmaz. 
Aksi takdirde hepimiz çıkar burada konuşuruz, 
Muhterem Vekil de cevap verir ve bütün bu ko
nuştuklar ımız burada, bu çatının a l t ında kalır, 
ve böylece devanı, eder bütün bu konuşmaların ar
kası gelmez. Onun için Sayın Senatodan da rica 
('diyorum, bu is en sıkı bir şekilde takibedilmeli, 
Vekil Beyefendi de bunun üzerinde hassasiyetle 
durmal ı ve takibetmelidir. Ne yapmak lazımsa bü
t ü n Devlet bu mevzuun üzerine eğilmelidir. Maa
rif işini kökünden halledip, bizi bu perişan du
rumdan kur tarmal ıd ı r la r . Hepinizi hürmet le se- < 
lamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EÖİTİM B A K A N İ Ş E V K E T R A Ş l T 

H A T İ P O Ğ L U (Manisa) — Ben a rkadaş ıma iki 
noktada müteşekkir im. Birincisi ataşeler nokta
sından. Avrupa 'dak i ateşelerimiziu yer ler inde 
o turdukla r ın ı ve işi o radan idare e t t ik ler ini tes-
bit et t ik. Verilen tahsisat ancak buna göredir . 
Onun için şimdi diyorum ki , kanun değişt i r i lerek 
bunun tedbir i a l ınacakt ı r . Bugüne kadar kanu
nun değiştirilmesi işi sürüncemede kalmıştır . | 
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Arkadaşımız bu teşkilât içinde bizzat çalışmış ol
duğundan ızt ı raplar ('ekmiştir. 

(Jönili is terdi ki, kül tür ateşelerimiz de ger
çekten Türk milletinin ve kü l tü rünün temsilcisi 
olsun ve orada, bizi çok iyi bir şekilde tan ı tan 
kıymetli kü l tü r temsilcilerimiz bulunsun. 

Ook konuştum, başınızı ağr ı tmış olmıyayım. 
Ben bu hizmete verildiğim gün bana bir gazeteci 
a rkadaş bir soru sordu. «Şu anda, kafanızı meş
gul eden en büyük mesele nedir?» Ben bu suale 
«En büyük mesele öğretmeli meselesidir» diye 
cevap verdim. Biraz vakit geçti aynı gazeteci, 
aynı suali bana. t e k r a r sordu. Ben de ikinci ola
rak «yüne öğretmen meselesidir» dedim. Biraz 
sonra yine-: sorulan bu sual yine aynı cevabı ver
dim. dünkü , arkadaş lar ım bu mesele çok ehem
miyetlidir. Bu meseleyi maziye yiikliyen bir 

adanı değilim. Ben objektif olarak vakayı tesbit 
ettim. Eğer 15 yıl evvel bu mesele plânlanmış ol
sa, idi, bugün Türk iye hu derece sıkıntıya düşmi-
yecekti . Öğretmen dâvası önceden planlanmadı
ğı için or taöğret im ihtiyacı karş ı lanmamaktadı r . 
İlköğretim mevzuunu aşağı - yukar ı yedek su
bay öğretmenlerle tanzim etmiş bulunuyoruz. Or
taöğre t imde öğretmen sıkıntımız devam ediyor. 
Bütün mesele işin önceden planlanması noktası 
üzerinde toplanma-ktadır. 

Kurslarda öğretmen yet iş t i r iyoruz demedim, 
kurslarda, öğretmen yardımcısı yetiştireceğiz de
dim, ikisi arasında fark vardır . Öğretmen yar
dımcılığı muvakka t t i r . Asıl öğretmen, okullar
dan gelecek meslek adamları olacaktır . Bunlar 
krizi savuş turmak için bugün başvurduğumuz 
1 edilirlerden birisidir. Binaenaleyh, meslek ada
mı, gerçek öğretmen ihtiyacını karşı layacak ve 
onun mesuliyeti altında iyi tahsil imkânları sağ
lanacaktır . 

Yüksek Senatoya şu hususu arz edeyim ki, öğ-
ı et inen okulları dâvasını iyi bir şekilde ayar edece
ğiz. Yedi eğitim enstitümüz vardı, bu sene iki ilâ
ve edilmek suretiyle adedi dokuza yükseldi, dele
cek sene 2 daha ilâve edilerek 1 1 olacak, öbür sene 
iki ilâve edilecek 13 olacak. İki tane yüksek öğret
men okulu vardı, iki ilâve edildi dört oldu, iki 
daha. ilâve edilecek, eder altı. Bunların heyeti 
umumiyesi yani bizini or taöğre t imde bulunan 
ortaokul ve liselerimizin öğretmen ihtiyacı 1972 
yılına vardığımız zaman muntazaman tamamlan
mış olacaktır . Arkadan gelecek' nesiller de yeni 
açılacak okullara al ınmak suret iyle ihtiyaç ta-
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mam en karşılanmış olacaktır. Bunun hesabı ya
pılmıştır ve bu böyle olacaktır. 

Ama müsaade edin de bir vaka anlatayım; hu 
husus 10 yıl evvel düşünülmüş olsaydı bugün bu 
bapta hiçbir sıkıntı çekilmiyecekti. Bundan son
ra da bunu böylece düşüneceğiz. Meselâ yakında 
üniversite açacağız. Biliyorsunuz 4 üniversitenin 
kanunu Millî Eğitim Komisyonundan geçmiştir. 
Bütçe Komisyonundan da geçtikten sonra Yük
sek Heyetinize gelecek ve çıkacaktır. Plânlama 
Kurulundan rica edildi, 5 yıl içerisinde 3 bin ilim 
adamının yetiştirilmesi hususu plâna kondu. Ya
tırım yapılacaktır. Bunu böyle düşünmek üni
versiteyi •kurmak mânasına. gelmez. Bu şekilde 
i'hliyaçlantıı evvelden düşünmeye mecburuz. 

Arkadaşımın, gerçek öğretmen, yani meslek 
adamının yetiştirilmesi meselesinde bugün maa-
rifde mesuliyet almış'olan insanların çok hassas 
olduklarına itimadel melerini rica ederim. 

(»eliyorum, ataşe meselelerine: Bunların ma
aş durumları 'hakkında arkadaşımın, söyledikle
ri doğrudur, hakları vardır. Kadro maaşları
nın çok altında 'bir maaşla bu vazifeye gitmiş
lerdir. Niçin 'bilir inilsin? rU'uıkü. Avrupa'ya. 
bilgisini artırmak ve her ''hangi ;bir lisan, öğ
renmek için gitmişlerdir. 'Kadro maaşının ç<ok 
altında 80 - '15 lik kadroya razı olmuşlardır. 
40 liralık kadro var iken o0 liralık kadroya. 
razı olmuştur. Ben böyle ibir şeye müsaade et
mem, sizin 'de et m iveceğin izi tahmin ederim. Aşa
ğı bir kadro ile gidecek, orada kültürünü ge
nişleterek, görüş ufkunu açarak gelecek'. Du
nu herkes arzu eder, fakat doğru değil. 

Yeni çıkaracağımız kanunla, inşallah sizin 
de işaret ettiğimiz gibi, 'hakikaten kendisinden 
beklediğimiz hizmetleri verecek ve bu 'hizme
tin ifasına da yardımı olacak kadroları gönde
receğimiz hu insanlara vereceğiz ve ini lâzım
dır. Şimdi umumi surette maarif dâvamızın 
öğretmen meselesine geliyorum. Arkadaşlar, 
bizim bir bekleme çilemiz vardır, açık konuşu
yorum. Suç ne sizde ne .'bizde, bunu zaman 
öyle yapmış, fakat 'buna rağmen sevinilecek ta
raflar da. moveut. Memle'ketiınizde süratle ir
fana, eğitime ve öğrenmeye !bir düşkünlük var. 
Eskiden olduğu gibi vatandaşlar artık çocu
ğum ilk tahsilini yaptı, ortaokula gitmese de 
olur demiyor. Köylerimiz, ortaokul, lise iste
mektedir, meslek okulu istemektedir, sanat 
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okulu İstemektedir. Fakat 'buna karşı ekono
mik takatimiz anca'k ucu ucuna 'gelmektedir. 
Bunun içerisinde memleketin irfan ihtiyaçları
nı karşılamayı elimizden geldiği nishette feda
kârlığa. katlanmak suretiyle yapıyoruz. Özür 
dilerim, mâruzâtım bununla 'bitmiş oluyor. 

VEYSÎ YARDIMCI (Ağrı) - - Müsaade 
ederlerse Say m Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VEY$r YADTMCT (Ağrı) — Demin, 4 

yüksek öğretmen okulunun açılacağını beyan 
•buyurdunuz. Dün işittiğime göre, Plânlama 
Teşkilâtından verilen bir haberde, «fakülteler
den ta lehe çıktığına göre ancak fakültelerden 
öğretmen alınsın, bunların açılması doğru de
ğildir.» diye duydum. Doğru mudur? 

MİLLÎ EÖlTİM BAKANİ ŞEVKET RAŞİT 
1LVTİPOĞLU (Devamla) — Hayır! Bir tanesi 
Erzurum'da, bir tanesi de izmir'de açılacak
tır. Öbür yıl da daha iki tane açılacaktır. Bu, 
•böylece plânlanmıştır. Ye Plânlama Dairesi ya
tırımı da kabul etmiştir. 

BAŞKAN - - Soru cevaplandırılmıştır. 0* rıcı 
soru. 

6. — Cumhuriyet Senatom Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı n-ın, Doğu ve diğer illerde jandarma 
re zabıta kuvvetlerinin aldıkları tedbirlere dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(G/99) 

BAŞKAN' Soru sahihi 'burada. İlgili Ba
kanlar bulunmadıklarından soru. gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 7 nei .soru. 

/. — Cumhuriyet S < net tosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, tedavi için yurt dışına gönderilen has-
t ahırın mâruz kaldıkları müşkülâta ve ha hu
susta alınan tedbirlere eletir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu- (6/101) 

BAŞKAN —• Soru sahibi 'buradalar mı? 'Bu
rada. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 'bulun
madığından soru, gelecek birleşime bırak diniş
tir. 

S. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, büyük şehirlerin en ka/etbalık semtle rin
de yüksek sesle bağırarak gazete satılmasının 
önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair, İrişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/102) 
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BAŞKAN — Soru sa'hi'bi 'buradalar mı? 

(Burada ) Bakan l)iırada yok. O 'halde geleeek 
••b idesini e bırakıldı. 

.9. -— ('urnlniri<j< I St:iiat<>su h;<İ İ'ı/ı.si ('arif 
İ)ny<i!ju.t'un, Müftü sül.ıjınun Özbd-'in jn (er
siz olduğu kurarı il e nuddiı/c seri- <•-•((ildiğinin 
doğru ohı.j) olmııdığnıa dair sözlü surusıı n I)< v-
Icl Huk'.un Hıfzı Oğuz Ilc-kula'nnı eevuhı (d'lOdi 

BAŞKAN -• Soru sahihi buradalar m; efen
dim.' (Burada sesleri) [»akan burada, soruyu 
okutuyorum. 

•24 . 5 . \W2 
( 'uınhuriyef Seiialosn Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım alâkalı Devlet Bakanı 

tarafından ( \ Senatosunda sözlü olarak (TVIIU-
laudırılınasına delâletinizi ar--; ve istirham ede
rim. 

('. Senatosu İçel Üyesi 
( 'av i t (Vkyayuz 

1. Medeni I i Kaymakamının vilâyetten husu
si isi olduğu beyan; ile aldırı bir izinle Ankara ' 
ya g'derek Diyanet İşleri Başkanlığı ne/dinde 
şifahen ve şahsan yaptığı ICIIIÜS ile Müftü Sühy-
ıııaıı Özbek'in yetci'siz olduğu k'ararı üe Ki Tem
muz HMİL' tar ihinde eiın'kliye sevk edildiği doğ
ru mudur : 

2. Bu harekat doğru ise 5434 sayılı Kanu
nun 40 neı maddesinin (C) fıkrası, müftülerin 
yetersizlikleri Diyanet İsleri Başkanlığınca be
lirt i I inceye kadar vazifelerdi" dr^am edecekleri
ni tesbit ettiğine ve yukarıda arz ve ifade edin n 
harekette bu müftünün yetersizliğinin belirtil
mesi mevzuunda en kindik -bir tetkik ve muame
le cereyan etmediğine ve II. İdaresi Kanununun 
9 ucu maddesinin (B) fıkrası 'hükümlerine 
güre Diyanet İsleri Başkanlığının 'bir me
muru. maddi ve manevi 'hayat :ve haysi
yetiyle 'alâkalı bu 'kadar mühim bir tasar
rufu vilâyet, makamı ile muhabere ederek veya 
kendi salahiyetli elemanları ile tetkik edip to-;b:t 
etmesi kanuni ve riayeti zaruri bir lâzime iken 
buna hictür suretle dikkat ve riayet edilmedi
ğine göre kanunların tâyin ve tesbit elliği ni
zama dayanmadan yapılan, dolayısiyle kanunsuz 
olan 'bu tasarrufun, alâkalı ve vazifeli Devle! 
Vekil i t a ra fi ndaıı t asvi'bedi 1 i p edil im •< 1 iğ inin. 

3. Bir zuhül neticesi yapılmış ise, bu me
m u r i n hukukıımın korunması hususunda. Wki-
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I in bir kanaat ve tasar rufunun olup olmıyacağr-
nm bildirilmesini istirham ederim. 

BASKAX ~- Sayın .Bakan. 
DKVLKT B A K A N I UlV/A OfU'Z BBKA-

TA. (Ankara) — Muhterem arkadaşlar , thımlhn-
riyet Senatosunun içel Üyesi Cahit- Okyayüz'ün 
'Müftü Süleyman Öz'bek'iu yetersiz olduğu kara
rı ile emekliye şevkine dair sorularına cevapla
rımı arz ediyorum. 

Müftüler, vaizler ve 'benzeri din adamlarının 
tâyinleri, terfileri, nakilleri, emekliye şevkleri 
Diyanet İşleri Başkanlığı taraf ından, Devlet Ba
kanlığına intikal el t irilmeden yapılır. B u tasar
ruf da doğrudan doğruya Diyanet İşleri Başkan
lığının gördüğü lüzuma binaen yapılmıştır. Bu 
lüzumun esası sudur : Müftüler , dinî işlerden 
maada, tahakkuk memurluğu, ayniyat mutemet
liği, hayrat 'hademesinin'kontrolü işleri igibİ diğer 
idari vazifeleri de beraber yapmaktadı r lar . 

Bahis konusu müftü 83 yaşındadır. 54.'.)4 sa
yılı T. ( \ Kmekli Sandığı Kanununun 40 neı 
maddesinin {(.') t'rkrası : (>5 yaşını ikmal etmiş 
••olsa dahi kendisinden faydalanılması mümkün 
'bulunan din adamlarına, bu yası astıkları zaman 
içind" de vazife verilmesi imkânını tanıyor. Ve 
aynı zamanda yetersizliği, ehliyetsizliği veya 'ne
deni kifayetsizliği bahis konusu olan a'h.vatlerde 
emekliye sevk yetkisini «rene 'bu 'Başkanlığa tanı
yor. 

So yaşında, 'bulunan müftü, normal olarak G5 
yaşında emekliye sevk edileceğine 'göre kendisi 
diğer Devlet memurlarına tanınan kıstastan İS 
yıl daha fazla hizmet 'görmüş ve korunmuş 'bulun
maktadır. 

Kmrkliye -sevkı ile ilgili muamele ise şöyle 
cereyan etmiştir : Arkadaşımın ila biraz sonra 
yapacağı a erki a mada muhtemelen söyl ivecekleri 
gibi müftünün .bulunduğu kazanın, kaymakamı 
kemli işleri ile ilgili meseleleri takübetmek üzere 
Ankara 'ya '.geldiği zaman Diyanet İşlerine de uğ
ramış ve kendi kazasında bulunan müftünün 83 
yaşında olduğunu, müftülüğe mevdu isleri bede
ni kifayetsizliği dolayısiyle art ık yapamıyaeak 
halde .bulunduğunu ifade ve :beyan etmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 4" a raf ından mevzu. 
ele alınmış, tetkik edilmiş; kaymakamın söyledi
ğinin vâki olduğu, kanaatine varılmış, sonra, 83 
\ aşında, ve 'hizmetlerinden .şimdiye kadar fayda
lanılmış bulunan im zatın artrk, bedeni takati 
kalmadığı için, ilmî kifayetine hürmet etmekle 
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'beraber, kendisinin emekliye sevkı dizerinde mu-
ei|> hazırlanmış, imza edilmiş ve IKV1 ic<donnıisıtir. 

Arkadaşımın. sualinin «onu şöyledir : «Devi; 1 
Bakanı , İm •hususla bir tasarruf ta bulunmuş ıııu-
dur?» 

'Bu* imkânı kazanabilmiş olmak, gerek bu 
•din adamınıni: menıilekete daim çok hizmet etmesi
ni sağiıyahümek, 'gerekse arkadaşımızın arzusu
nu yerine getirmek için ilgili -daireyle konuşlum, 
aldığım cova.p şudur : ıBrı zat igeçmişte hakikaten 
hizmetvetmiş, fakat 'bugün yaşıuıi'n ilerleıniş ol
ması ise'bübiyle bu hizmet i müftü -Olarak .yapma
ya bedeni .kifayeti yefmiyeee'k 'bir hale geJİmiş-
tiı-. Bu itibarla., lah'bin i.sVfma imkan yoktur, 
cevabının. aldım. 83 yaşma gelmiş olan bu emek
tar idin ackımınTiı bedeni kifayetsizliği d olayı-
siyle emekliyim «evkı .muamelesi yapılmıştır . ıDu-
ruıii 'bundan ibaret t i r arz ederun. 1 lürnıet lerimie. 

BALKAN - • Sayın Okyayüz. 
ı(\AVÎT T B V F İ K OKYAYÜZ (İçel) -— Sa

yın Başkan \e sayın arkadaşlar , (Sayın Vekilimi
zin nazik ve hakikaten 'bize her zaman hürmet ve 
muhabbet telkin eden izahlarından memnun ol
duğumuzu ifade eder, kendilerine arzı teşekkür 
ederim. 5434 saydı Kanunun 40 neı maddesi, 
Diyanet İşlerinde çalışan 'bu gibi elemanların 
yetersizl ikleri Diyanet İşleri. Başkanlığınca be
lirt ilinceye loular yaş haddine asla ve katiyen 
teams edilmeden vazifeye devanı edeceklerine 
d a i r âmir bir hüküm sevk etmiş bulunuyor . 
Ben bu sözlü soruyu Sayın Ba'kana ve Hüküme
tin ı e en küçük bir tar iz yapmak için getirmc-
dim. Ancak millî güvenl ik sebepleriyle dahi 
haklarımızın -özüne dokunulmıyacağına dnir 
kat î ve zarur i 'bir rejim sevk etmiş olan mem
leketimizde kanunlar ın sevk ett iği hükümler 
içinde cebri bir nizam mahiyet ve muhtevas ın
da olan hu ta tb ika t karşısında kanunlara ria
yet, hürmet i istemede hakkımızdı ve ha'kkımdı. 

Müftü, maddi yönden kıymetsiz ve kifayet
siz de olsa, bunu belir tmek hakk ı hepimizce bir 
h a k i k a t t i r ki, yalnız doktor lar ımıza ve hastane
lerimize 'aidolması icabederdi. Dosyada, müftü
nün maddi kifayetsizliğine nıütaal l ik, alınlnış 
bir rapor yoktur . Kaymakam, yalnızca hisleri
nin ve maalesef üzülerek arz etmek mecburiye
tindeyim 'ki, 'hırslarının tes i r inde, validen dahi 
s'îVİdıyarak, «-hususi işlerim vardır» diye izin 
a larak Ankara 'ya , gelmiştir. Diyanet İşlerini, 
huzurunuzda üzülerek ve ezilerek ifade ediyo-
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î'iını, a lda tmak suretiyle, müftünün maddi kifa-
yesizliğini ileri sürerek emekliye sevk ettir
miştir. 

S'Hyın Bakan hat ı r l ıyacaklardı r , Diyanet iş
leri müftünün Ankara'ya- gelişinde çalışabile
cek olduğunu gördük maalesef für muamele te
kemmül etmişt ir diye bir mâruzât ta bulunmuş
lardı. Bu da gösteriyor ki kanunun sevk etti
ği kayıt ve şarta 'hürmet etmek 'mecburiyetin
de olduğumuzu nazarı i t ibara alırsak Diyanet 
İşleri gereken hassasiyeti ve hürmeti ve riayeti 
göstermemiştir . Süleyman Özbek böyle bir hak
sız tasarrufla, vazifesinden uzaklaşt ır ı lmışt ır . 
Bu bilinen bir gerçektir . Amme sektöründe ça
lışan ve çalışkanlık ve fedakârlık örneği veren. 
bn millet hayrına ve yarar ına çalışan bütün va
tan çocukları hukuk ve emniyet huzuruna mut
laka sahibolmniıdı rlar. Âmme sektöründe çalışan 
arkadaşlarımızın kanaatleri ne olursa olsun, va
tan çocuklarının yapacağı hizmetimi ancak Türk 
"Milleti iftihar edecektir. Bu tasarruf ve haksız
lık üzerine eğilinmesini tekrar rica ediyorum. 
ilmî veya maddi kifayetsizliğinin belirl ilmesi 
bahsinde yine kanunlarımızın sevk ettiği usuller 
içerisinde gerekli letkikat ve tatbikatın yapılarak 
eğer ıcabediyorsa emekliye sevk muamelesinin 
ondan sonra yapılmasını rica ediyorum. Bizim İni 
şekilde yapılacak tatbikata engel, bir kanaatimiz 
yoktur. »Tınkü, aradığımız, bu memleketle ahlâk 
ve kanun tatbikatını ve hâkimiyetini mutlaka te
min bahsinde dikkatli olmamız iddiası ve inanı
şıdır. Ben her bakımdan, bizlere, geçmişteki ha
yalı, geçmişteki politikacı hizmetleri bakımın
dan örnek: olmak mevkiinde olan Hıfzı Oğuz 
Bekala arkadaşımızın kanunun sevk ettiği bu 
nizama, riayetle, benden daha titiz, daha gay
retli bir emek ve d'dek bekliyorum. Kendisini ve 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN' Buyurun Sayın Bakan. 
D'HVLHT BAKANİ MTFZI ()ClVZ BKK-

ATA (Ankarai - Muhterem arkadaşım, bahis 
konusu müftüye tatbik edilen tasarrufun haksız
lığı üzerinde soru sahibinin inanarak ısrarlı be
yanı, beni söyle bir düşünceye sevk etti. Yeter
sizlik mevzuunuu sadece ilimle değil, bedenle de 
ilgili bulunmasına rağmen bu <So yaşındaki emek
tar din adamımızın bir müddet daha bedeni ye
terliğe sahip ve çalışacak kabiliyette olduğunu 
muhterem Senato huzurundaki beyanlariyie ar
kadaşını izm iddia ettiklerini görüyoruz. Bir 
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muamele hangi safhada olursa, olsun yanlış bir I 
tasarrufun düzeltilmesini icranın bellibaşlı va
zifelerinden bilisi sayan zihniyete sahibim. Bu I 
itibarla müftüyü davetle kendisini Ankara'da 
biı- defa, hattâ bizzat, göreceğim. Arkadaşımı
zın iddia ettikleri gibi bedenî yeterliğe sahipse 
ilminden ve irfanından faydalanılması için üze
rinde tekrar duracağımı Muhterem Senato üye
lerine vait ve arz ederim. (Bravo sesleri ve al
kışlar) 

BAŞKAN — Cavit Okyayuz. 
OAVİT OKYAYUZ (içel) — Tekrar huzu

runuza geldiğim için özür dilerim. Memlekette 
yapıcı ve kurucu bir idarenin, her şart içinde 
dehşetle değil, şefkatle icraatta bulunacağı 
hakkındaki beyanından dolayı Sayın Bakanın 
vaitlerini minnetle karşılar ve huzurunuzda 
kendilerine teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul-
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tara dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 

BAŞKAN — Mehmet Ali Demir arkadaşımız 
buradalar mı? (Burada, sesleri) Millî Eğitim 
Bakanı bulunmadığı için gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden 
beri İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka
zası olduğuna dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/105) 

BAŞKAN — Fehmi Baysoy arkadaşımız bu
radalar mı? (Burada, sesleri) Alâkalı bakanlar 
bulunmadıkları için gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

Gündemde müzakere edilecek başka konu ol
madığından 16 Ekim 1962 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatfyorum. 

Kapanma saati : 17,40 




