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burada bir teknik husus var; bunlar kurstan
geçmedikçe öğretmenlik yapamazlar efendim.
BAŞKAN — Bununla ilgili arkadaşımız
Bakanlıktan çağırılmıştır, igelecektir. Gelinceye
kadar •biz diğer maddeler üzerinde görüşme
mize devam edelim.
KÜÇÜK «SAMİ — Bu arada bir noktayı
Umumi Heyete duyurmak istiyorum : Af Ka
nunu için tekrar (bir küçük tasarı geldi, ince
lendi, hazırlandı. Yalnız arkadaşlarım, tasarı
buraya gelince, şunu da ihtiva etsin bunu da
ihtiva etsin dememeleri için şimdiden bn ta
sarıyı alıp incelesinler ve ihtiva etmesini ve
ya etmemesini istedikleri IhusuSu da!ha evvel
den bize bildirsinler, efendim.
BAŞKAN — Kanunun kaldığımız noktadan
itibaren müzakeresine devam ediyoruz. Buyu
run Ahmet Er.. .
ER AHMET — Efendim, birinci maddenin
son satırında (öğretmen olarak tâyin edilir)
denilmektedir. Biz 'buraya (öğretmen ve yetiş
tirme yurtlarına tâyin edilir) diye Ibir ibare
si nin ilâvesini teklif etmiştik. Tahminen !bu da
60 kadar kadro temin edecektir. Evvelce bu
teklifim temas ettiğim alâkalılar
tarafından
da gayet münasip görülmüştü.
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""*"' ERSÜ VEHBÎ — Gayet güzel bir teklif
tir. Eğer böyle yeni işler ilâve edilecekse Se !
zai Beyin teklifini aynen kabul etmek yerinde
olurdu. Bu yetiştirme yurtları Maarife mi
!
bağlıdır?
!
ER AHMET — Bu yetiştirme yurtları bele |
diyelere bağlıdır, öğretmenlerini Millî Eğitim |
Bakanlığı verir. Şimdiki müdürleri de ortaokul I
ve lise öğretmenliği yapabilecek kabiliyette kim |
selerdir.
i
BAŞKAN — Zezai Bey, sizin bir diyeceği ı
niz var mı?
O'KAN ZEZAÎ — Eğer bunların kadroları
Millî Eğitim Bakanlığından veriliyorsa iştirak
ediyorum.
ESİN NÜMAN _ Mevlânakapı Yetiştirme
Yurdu Müdürünün kadrosu da Millî Eğitim Ba
kanlığından mıdır?
ER AHMET — Evet, yurt müdürlerinin
hepsi böyledir. Yetiştirme yurtlarına anası ba
bası veya yalnız anası veya babası oİmıyan kim
sesiz çocuklar mahkeme karariyle alınır. İdari

I
|
!
|
i
I
I
i

O :1

kararla da alınabilir. Fakat buradaki öğretin;
heyeti mutlaka Millî Eğitim Bakanlığından tâ
yin edilmiştir.
SOYUYÜCE Ş E F İ K — Efendim, geçen
•defa müzakere ettiğimiz 42 sayılı Kanun hü
kümlerine göre emekliye ayrılanlardan hukuk
ve diğer yüksek okul mezunları için düşündüğü
müz fikrin neticesi ne olacaktır?
ERSÜ VEHBİ — Maddede «ayrılan» kelimeşinden sonra «yüksek tahsil yapmış olan subaylardan» denmiştir....
BAŞKAN — Arkadaşlar; birinci maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
(Madde 2 okundu.)
BAŞKAN —• Sezai Bey, bu müracaat tarilıi ne kadar olmalıdır efendim?
O'KAN SEZAİ — Efendim, bu nokta, da
burada müzakere edilebilir. Ben kendi noktai
nazarımı arz edeyim; şimdi tedrisat başlamış
durumda. Millî Eğitim Bakanlığı, kendi imkânlarına göre, tâyin yaptı ise yapmıştır. Imkân yoksa, münhal kadrolara göre, önümüzdeki tedrisat süresinden bir müddet evvelki bir
tarih olur ve böylece bir müşkülât kalmaz. Bu
tarih uzayacak olursa, Millî Eğitim Bakanlığı,
vazife alacaklar olur diye oraya bir tâyin yapamaz. Bu karışıklığı önlemek için önümüzdeki
tedrisatın bitiminden evvel bunun nihayet bul
ması lâzımdır. Onu da şunun için teklif ediyorum. Kışa girilmiştir; arkadaşlar kış hazırlıklarını yapmışlardır. Onun için belki tâyin
edilenler bu kış devresi gitmek istemezler, önümüzdeki tedrisat sonuna kadar bir müddet tolerans gösterirsek bu tâyin keyfiyetini önümüzdeki tedrisat devresinden itibaren kullanabiliriz.
BAŞKAN — Bu mevzuda başka söz istiyen
yoktur. Tarih olarak 1 Eylül 1961 uygun mu
dur, Sezai Bey?
O'KAN SEZAİ — Ortaöğretimin tedrisatı

zannederim Haziranda biter. Bu tarih tedrisatın bitim tarihinde olmalıdır. (Mayıs sesleri)
BAŞKAN — 1 Mayıs 1961 tarihine kadar
olması muvafık mı efendim?
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, ben
bu teklifin aleyhinde konuşacağım. Kendisine
bir sene vakit vereceğiz. O bir sene içerisinde
«Ben Şarkı istemiyorum, İstanbul 'a tâyin edin»
| derse ve gitmezse maarif bunun kadrosunu bu-
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