B :5

6 . 9 . 1960

O :1

bilir. Lise nnezunu veya muadili 'okullarda test
Bîr noktaya cevap vermek istiyorum r Bi
le muvaffak 'olanların yedek subay olım'amalsızim m'end'eketimizdeki bedava talhteil Ihiçbir
nı nasıl talhdidedebiliriz ? Bu igayet zor bir me
memlekette yoktur. Bedava tahsil demekle şu
nu demek istiyorum. Ücretsiz 'talhteil var bizde.. .' seledir. Bu balomdan Madanoğlu'nun teklifine
Kıtea zaruri ibir ihtisas tahsil veya eğitimini mü- , iştirak ediyorum. Hiç 'okumamış adamla lise
taia'kıp yüksek talılsîlin ücretle olduğunu ve bu- ı mezunu arasında fark olsun.
nun d a ailenin sırtıma yüık olmadan hay ata atı
Mâruzâtım !bıı 'kadar.
lacak h'er delikanlının 'kendisini geçindirecek
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim,
ve ailesine yük oimıyacak (bir kazancı temin
zannediyorum ki, 'kanun kabul edildiği tarikten
ettikfen sonra üst kademelerde kendisini yetiş
itibaren yürürlüğe girecektir. Halbuki 'Elsin Ve
tirecektir. IBu bakımdan lise tahsili yapanlara
Yıldız arkadaşlarımızın teklifi, üç sene müddetle
şans vermeyi şa'hsan düşünmüyorum. Şayet
kamplarda liyakat göstermiş olandar Yedek Su
böyle bir durumda kalırsak ve Ibu reform d aba
bay Okuluna gitsin, testlerde muvaffak olanlar
uzun süreceMse, Madan'oğlu'nun söylediği gibi,
yedek subay olsunlar, şeklindedir. Şu halde ka
hu arkadaşlarımızın, yani lise mezunu olanların
nunun tatbikatını üç sene Sonraya atmak lâhizmet 'sürelerini kısaltmak suretiyle' cevap ve
•zı/mgeliyor. Benim düşünceme göre şu 'şekilde
rilebilir. istical edil'memesini, kanunun acele
halletmek daiha muvafık olur, lise mezunları
ihtiyaçlara cevap vereceğini bilmeme rağmen,
sıkı bir tetete tâbi 'tutulur, testte 'muvaffak olan
nraari'f sistemi ile birlikte mütalâa edilmesinin
lar yedek subay olur, testte muvaffak olamıdaiha uygun 'olduğu kanaatındayıım arkadaşlar.
yanlar iki sene, teste girmeyi arzu etmiyonler
bir buçuk sene askerlikten sonra terhis edilir.
BAŞKAN — Haydar Tunçkanal
Tıpkı bizim subaylara yaptığımız teklif 'gibi
TUNÇKANAT HAYDAR — Numan Bey arkendi isteği ile müracaat edenler beş seneyi ga
kadaşi'mızm belirttiği hususlardan bilbass'a bu
ranti Cder, et'miyenler sicillen ve re''sen tekaüt
kanunun lise mezunlarını azaltacağına , veya
edilirlerse eski (statüye tâbi tutulurlar. Yani
bu mıemlekette üniversite taihsilinin fazlalaşa
böyle bir hal çaresi bulmak mümkündür.
cağına dair bir filkir ileri 'sürdüler.
BAŞKAN — Er Ahmet,
'Bugün Rusya'nın ulaştığı tekâmül, Ameri
ER AMHET — Efendim, şimdi lise ve mu
ka, ingiltere ve Batı devletleriyle mukayese
adili
'okullar «mezunlarından yedek subaylık
edildiği takdirde, Rusların Yüksek talhteil ımehakkı
ya tamamen kaldırılır, üniversitelere ve
zunlarmın bir ihayli artmış olmasından ileri
rilir,
ki
Ib'en lise ve muadili okullar mezunlarına
geldiği muhtelif vesilelerle dünyaya ve 'efkârı
yedek
'subaylık
hakkının tanınmasına taraftanftnunı'iyeye açıklanmıştır.
rını, Çünkü yedek subaylık bir ümit kaynağı
Bizim gibi, ıdaba yüzde 37 nispetinde okur dır? Bu hak kaldırılırsa bunların hepsinin şevki
yazarı bulunan bir memleketteki yüksek taihsisöner. Bu, psikolojik bir sebebolabilir.
le ol'an ihtiyacının derinliğini Iher kaide hepi
Sonra lise ve muadili okullara bu hakkın ta
niz takdir edersiniz. Burada bir kıtea 'hikâye
nınması şu faydaları sağlı.yabiHr: Lise ve muadili
nakledeceğim.
okullarda yarışma duygusunu temin edecektir.
Benim bir yeğenim Vardır, Ibu sırf yedek su
bay olmak için liseyi bitirdi, olgunluk ihtima
BAŞKAN — Arkadaşlar, şu noktayı arz ede
li anını veremedi, Veremez zaten. 'Sırf yedelk sııyim: Konuşmaların seyri bakımından şunu arz
pay olmak için liseyi bitirdi. Hiçolmazsa bu ka
edeyim:
nun çıktığı zaman bu şekilde teırf yedelk 'subay
Lise mezunu 17 bin yedek subay var. Banlar
oîmalk için okuyanlar, talbiî 'hepsi değil, ama
için tasarlanan şekil millî eğitim seferberliğin
bir 'kışımı sırf yedek subay olmak için bu tahsili
de fahrî rütbe ile ve bulunacak imkânlar dâhilin
yapıyorlar. Bunlarla ıbiçoimazsa mektepler/n
de öğretmenlik yapmaktır. 3 ay eğitim merke
bugünkü 'kalabalık kadroları eksilmiş olur. Bu
zinde pedagoji tahsilinden sonra üç ay eğitim
balkımdan Ib'en Ibu kanunun bir an evvel kabul
birliğinde birlik eğitimimi gördükten sonra bun
edilmesi lüzumludur. Realite ortadadır, bu re
lar ilkokul öğretmenliğini derubde edecekler ve
aliteler karşısında nasıl bir bal çaresi bulunaaskerlik vazifesinin mütebaki safhasını böylece
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