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Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki
Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları ( 1 / 2 3 9 )
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'AlİLLET MEOLİ3İ. BARKANLİCİINA
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan vo Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan <-:Köy enstitüleri (ile ilk öğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki Kanunun beşinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gperekçesiyie
birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

Ü LU H K OE
6234' sayılı Kanunun 5 nei maddesinde :
'(İlk öğretmen okulu mezunları, [mecburi 'hizmetlerini tamamlayıncaya kadar köy okullarında ça*
hştırılırlar. Bunlardan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim müesseselerine devam edecek olanların
mecburi hizmetleri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur) denilmektedir.
Bu maddenin uygulanmasında görülen aksaklıklar ve bunların giderilmesi için düşünülen tedbir
ler şunlardır.
.1. Ekserisi- tek öğretmeni! bulunan köylerde çalıştırılan stajyer öğretmenlerin Üç yıllık, staj sü
resi içinde başarı sağlıyamadıklarından görevlerini.: sun verilmesi ieabetmektedir. Bu İse, öğretmen
lerin rehbersizlikten ve normal çalışma şartlarından yoksun köy muhitinde kendilerini yetiştirme
imkânlarının bulunmaması bakımından mağduriyetlerini mucip olmaktadır.
Tek ijğretmenli okullarda başarı gösteremiyen stajyer öğretmenlerin birden iazla üğrçtttKenli köy
okullarına, nakil suretiyle bu önemli mahzurun giderilmesi uıiüııküu ise do bu tip köy okuluifluı az
lığı sebebiyle staj süresinin ikinci yılında başarı 'göstcremiyenlerjn tam teşkilâtlı il, İlçe veya bucak
merkez- okullarından birinde çalıştırılmak suretiyle denenmesinin ve öğretmenin de kendistui yetiş
tirmesine fırsat hazırlanmasının. yerinde olacağı düşünülmektedir.
2. İlk öğretmen, okulunu bitirdikten .sonra ya doğivud.an doğruya veya öğretmen iktan lise bttirme imtihanını vermek sureliyle yüksek öğrenim müesseselerinden, birinde yüksek tahsilini yapmak
imkânını bulmuş olan öğretmenlerin yalnız öğretmen yetiştiren, yüksele öğrenim müesseselerine de
vamlarının kayda bağlanması yüksek tahsili engelleyici mahiyette bulunmuştur.
Esasen bahsoluıun1. şekilde yüksek tahsile devam için bir üst öğrenim yapmak istiyenlerin % oranı
cok azdır. 6234 sayılı Kanunun öğretmeni meslekine bağlamak hususunda derpiş ettiği bu endişe
ehemmiyetini geniş nisbette kaybetmiş bulunmaktadır.

- â Bunun için, Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ve usulü veçhile mecburi
hizmetlerinin ertelenmesi, demokratik nizamlar ve hakkaniyet esaslarına uygun düşeceğinden yukar
da yazılı mucip sebepler karşısında sözü edilen kanun maddesinin ilişik şekilde değiştirilmesi uygun
görülmektedir,

Millî Eğitim Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No : 1/239
Karar No : 13
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Yüksek Başkanlığa
Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen, köy enstitüleri ile ilköğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
'Tasarının gerekçesinde serd edilen fikirler komisyonumuzca da benimsenerek, tasarının madde
lerine geçilmiş ve yapılan müzakere neticesinde tasarı aynen kabul edilmiştir.
Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Niğde
M. Alhnsoy
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II.
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Muhalifim
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Denizli
R. Şenel
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Muğla
Boydur
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Erzurum
Dursunoğhı
Ordu
PeMivmıoğhı

Aydın
M. Şükrü Koç
Manisa
N. A.ğaoğlu
Sakarya
Y. TJlusoy

Sakarya
B. Akdnğ

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No : 1/239
Karar No : 73
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi.hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporu ilgili Hükümet temsilcileri
hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü.
Mezkûr kanunun 5 nci maddesi, ilk öğretmen okulu mezunlarının mccıburi hizmetlerini tamam
layıncaya kadar köy okullarında çalışmalarını ön görmektedir. Kanun tasarısında bu halin çoğun
luğu tek öğretmeni! bulunan köylerde çalıştırılan stajyer Öğretmenlerin üç yıllık staj süresi içinde
başarı sağlıyamadiklarından görevlerine son verilmeyi gerektirdiği ifade edilmektedir. Bu durumun
Önlenmesi, stajyer öğretmenlerin il, ilçe veya 'bucak merkezlerindeki okullarda çalıştırılarak .ye
tiştirilmelerini sağhyan t a s a n Millî Eğitim Komisyonunca müspet mütalâa olunmuştur.
M. Meclisi
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~3Komisyonumuzca da yerinde görülen kanun tasarısi ile değiştirilmesi istenilen 5 nci maddenin
birinci fıkrasındaki (il, d'lçe ve bucaklardaki taım teşekküllü bir okulda bir sene daha staj yaptırıl
ması) hakkındaki hüküm uygun görülmekle beraber bu türlü okulların köylerde de bulunabile
ceği ve başarısız bir kimsenin il veya ilçeye nakledilmesi bir taltif gibi görüldüğünden
mahal
zikredilmeden stajın tam teşekküllü bir okulda yapılniasi uyguri görülmüştür.
Diğer taraftan mezkûr maddenin üçüncü fıkrasiyle yüksek tahsil yapan öğretmenlerin mecburi
hizmetlerinin tecil edilmesi hakkındaki hükmün de öğretmen mesleki içerisinde kalmak şartiyle
yüksek tahsil yapması hem gayeye hem de mecburi hizmetin gerekçesinle daha uygun olduğundan
fıkra hu maksatla değiştirilmiştir.
t>iğer maddeleri 'aynen kabul edilen kanun tasarısı Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hatay
Şf. înal

Başkan V.
Balıkesir
F. İslimyeli

Aydın
1 nci maddenin son fık
rasına muhalifim.
/. Sezgin

Balıkesir
A. A. Bolak

Çanakkale
Ş. İnan

Giresun
Söz hakkım mahfuz
1. E. Küıçoğlu

Kars
K. Okyay

Kırşehir
A. Bilgin

Konya
R. özal

tzmir
N. Mirkelâmoğlu

Sözcü
Ordu
A. H. Onat

Kâtip
Yozgat
V. Uyar

Trabzon
A. Şener

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

MİLLl EĞÎTÎM KOMİSYO'
NUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRÎŞt

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen
okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 5 nci madde
sinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen
okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 5 nci madde
sinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen
okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 5 nci madde
sinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı

MADDE 1. — Köy enstitü
leri ile ilk öğretmen okullarının
birleştirilmesi hakkındaki 6234
sayılı Kanunun 5 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :

MADDE 1. — Tasarının
birinci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 1. — Köy enstitü
leri ile ilk öğretmen okullarının
birleştirilmesi hakkındaki 6234
saplı Kanunun 5 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :

«Madde 5. — îlk öğretmen
okulu mezunları mecburi hiz
metlerini tamamlayıncaya ka
dar köy okullarında çalıştırı
lırlar. Bunlardan üç yıllık staj
sürelerinin ikinci yılı sonunda
başarı gösteremedikleri anlaşı-

Madde 5. — tik Öğretmen
okulu mezunları mecburi hiz
metlerini tamamlayıncaya ka
dar koy okullarında çalıştırı
lırlar. Bunlardan üç yıllık staj
sürelerinin ikinci yılı sonunda
başarı gösteremedikleri anlaşı
rı. Meclisi
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lanlarm tam teşkilâtlı il, ilçe
veya bucak merkez okullarına
nakilleri caizdir.
Bu gibilerden stajyerliği kal
dırılanlar mecburi hizmetlerini
tamamlamak üzere yeniden köy
okullarında görevlendirilirler.
Yüksek tahsil yapmak istiyen ilk öğretmen okulu mezun
larının
mecburi
hizmetleri
Millî Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği esaslar dairesinde
ve usulü üzere tecil olunabilir.»

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür,
12 . 6 . 1962
Başbakan
/. İnönü
Devlet Balamı ve
Başbakan Yardımcısı
A. Eyidoğan
Devlet Bakanı
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
H. O. Bekata
Devlet, Bakanı
.V. ('men
Devlet Bakanı
N, Su
Adalet Bakanı
S. Kuruttuoğlu

Millî Eğitim Ko.

B. Ko.
lanlar tam teşkilâtlı okullara
nakledilebilirler.
Bu gibilerden stajyerliği kal
dırılanlar mecburi hizmetlerini
tamamlamak üzere yeniden köy
okullarında görevlendirilirler.

Öğretmenlik lisansı veren fa
kültelerle öğretmen yetiştiren
yüksek okullara girmek istiyen
ilk öğretmen okulu mezunları
nın mecburi hizmetleri Millî
i Eğitim Bakanlığının tesbit ede| ceği esaslar dairesinde ve usu1
lü üzere tecil olunabiliri
I
MADDE 2. — Tasarının I MADDE 2. — Tasarının 2
ikinci maddesi aynen kabul nci maddesi aynen kabul ediledilmiştir.
; mistir.
" MADDE 3. — Tasarının |
MADDE 3. — Tasarının 3
üçüncü maddesi aynen kabul ncü maddesi aynen kabul edilI mistir.
edilmiştir.
Millî Savunma Bakanı
/. Sancar
içişleri Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
F. <l Erkin
Maliye Bakanı
Ş. İnan
Millî Eğitim Bakanı
II. İncesulu
Bayındırlık Bakanı
E. PaJcsüt
Ticaret Bakanı
1. Gür san
Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı
S. Seren

M. Meclisi
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(jümrük ve Tekel Bakanı
§. Buladoğlu
Tarım Bakam.
C. Oral
Ulaştırma Bakanı
C. Akyar
Çalışma Bakanı
B. Ee-evit
Sanayi Bakan t
F. (Jelikbaş
Bayın - Yayın ve Turizm Bakanı
K. Evliyavğlu
Iııın r ve iskân Bakanı
M. Güven

