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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları 
hakkındaki mazbata tasvib edildikten sonra 

Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedel
lerine, 

Alay sancaklarına istiklâl madalyası verilmesi hak
kındaki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâ

yihalarının birinci müzakereleri yapılarak çarşamba 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
R. Camtez 

Kâtib 
Bursa 

Dr. S. Konuk 

Kâtib 
tsparta 

K. Ünal 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı madde
lerini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanununa 
bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası (1/373) 
(Adliye encümenine) 

Tezkereler 
2 — Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Eti-

bank tarafından idhal edilecek 5150 tona münhasır 
kalmak üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/240) (İktısad, Gümrük 

ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
3 — Bayındırın Yenice mahallesinde mukim Ay-

dmlıoğullarmdan Hüseyinoğlu Altmdiş Mustafa Küçük-
aydınlmm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/241) (Adliye encümenine) 

4 — Bigadicin Servi mahallesinden Cellâd Haliloğlu 
Kasım Afacan ile Kuyu mahallesinden Memed Alioğlu 
Kara Mustafa özkulanın ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/242) (Adliye encü
menine) 

5 — Çorumun Alaca kazasının Küre köyünden Hü
seyinoğlu Bayram Purun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/243) (Adliye encü
menine) 

6 — Nezibin Kefericebel köyünden Ali Osmanoğul-
1 arından Memedoğlu Davud Turgudun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/244) 
(Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
7 — Askerlik kanununun 58 inci maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/343) (Ruznameye) 

8 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1939 
malî yıh bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun 
teklifile 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(2/21, 1/372) (Ruznameye). 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

*—** 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Maliye vekili söz istemiştir, buyurunuz. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Arkadaşlar; bugünkü ruznamede iki defa mü
zakereye tâbi mevaddm birinci numarasında 
58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası vardır. 
Bu lâyihada Millî Müdafaaya verilecek tahsi
sat mevzubahstir. Malî senenin sonuna yakla

şıyoruz. Buna binaen bu lâyihanın müstacelen 
müzakeresine müsaade buyurursanız bir defa 
müzakere ile intaç edilmiş olur. (Kabul, kabul 
sesleri). 

BAŞKAN — Teklif edilen lâyihanm müsta
celen müzakeresinin kabulünü reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ruznameye geçiyoruz. 
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3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Birinci kânun 1939 : şubat 1940 aylarına 
add raporun sunulduğuna dair Divana muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/232) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz isteyen var mı? 

ZÎYA KARAMURSAL (istanbul) — Evvelâ 
sık sık huzurunuza çıkarak sizleri işgal ettiğim
den dolayı affinizi dilerim. 

NECMEDDÎN SAHlR (Bingöl) — Vazife
nizi yapıyorsunuz. 

ZÎYA KARAMURSAL (Devamla) — Ma
lûmu âlimiz olduğu üzere Meclise kül halinde 
gelmekte olan Divanı muhasebat raporlarının 
ihtiva ettiği kararlar Meclisten geçince devair-
de mabihüttatbik birer Meclis karan mahiye
tini alryor. Alâkadarların ise bu vaziyet karşı
sında Şûraya müracaat etmek hakları münselib 
oluyor. Bu kararların her biri esas itibarile mü
him birer mevzudur ve birer vatandaş hakkına 
taallûk etmektedir. Bundan dolayı diğer encü
menlerden gelen kararların üzerinde tevakkuf 
ederek nasıl kılı kırk yarıyorsak bu raporların 
ihtiva ettiği kararlar üzerinde de biraz olsun 
tevakkuf etmek, zannederim, yolunda olur. Ben
deniz de, bugün huzurunuza arzedilen raporun 
beşinci maddesinde yazılı olan bir kararı muh
tacı tedkik gördüğüm için izah etmeği faydalı 
buldum. 

Mesele, Ankara îcra dairesi reis muavini 
iken talebi üzerine tekaüd edilen Derviş Nuri 
Artaç namında bir zatm tekaüd maaşına aid-
dir. Bu zat 7 nci derecede hâkimdir. Eski ba
rem veçhile senelerce 55 lira üzerinden maaş al
mıştır. Yeni barem, 7 nci dereceyi 60 liraya çı
kardığından bu zat bir müddet de 60 lira üzerin
den maaş almış, sonra talebi üzerine tekaüd edil
miştir. Tekaüd kanununun altmcı maddesine 
göre talebile tekaüd edilenlerin son memuriyet 
maaşını iki sene almış olmaları meşruttur. Bu 
noktaya binaen kendisine evvelki barem kanunu 
veçhile aldığı 55 lira üzerinden tekaüd maaşı 
tahsis olunmuştur. îşin tevakkufu icabettiren 
noktası da burasıdır. Mesele biraz muğlaktır. 
Fakat izaha çalışacağım. 

Teadül kanununun muvakkat birinci maddesi
nin ikinci fıkrasında, maaş asılları değişmiş olan
ların, ki bu zatın da maaşı aslisi değişmiştir, ge
rek evvelki, gerek yeni derecelerinde geçen hiz
met müddetlerinin eski maaş asıllarına en yakm 
üst maaşı derecesinde geçmiş sayılacağı musar-
rahtır. Bu zatin vaziyeti ise aynen bu hükme 
tevafuk etmektedir. Çünkü bu zatın en yakın 
üst maaşı 60 liradır. Zaten tekaüd kanununda 

[1] 93 sayılı bdpmayazı zabtın sonundadır. 

üç esas vardır: Hizmet, maaş, müddet. Bu üç esas 
da bu hükümde mündemiçtir. Bundan başka 
bu muvakkat maddenin son fıkrasında ise, maaşı 
az olanların tekaüd hesabında eski maaşların 
sayılacağına dair hüküm konduğu halde, maaş
ları yükselenler hakkında ayrıca serahata lüzum 
görülmemesi ikinci fıkradaki hükmün tekaüd-
lüğe şümulü olacağını sarih olarak göstermekte
dir. Diğer bir nokta: Teadül kanununun asıl 
birinci maddesinde de tekaüd ve harcirah hesab-
larında bu maddeye dercedilmiş olan cedvelin 
ikinci sütununda yazılı mikdarm esas olduğu 
tasrih edilmektedir. Divan heyeti umumiyesin-
deki azanın hemen nısfı da bu kararda akalli-
yette kalarak ve taadül kanununun bu sarih 
noktalarına istinad ederek Nuri Artaç, iki sene
den fazla bulunduğu son memuriyetinin yeni 
baremde muadil maaşı olan 60 lira üzerinden 
tekaüd maaşı bağlanması hakkındaki Adliye ve
kâletinin noktai nazarını tamamile muvafık gör
müşlerdir. Bendeniz de vaziyeti tedkik ede
rek bu akalliyetin ve vekâletin noktai nazarının 
kanuna muvafık ve hakka mutabık olduğunu 
gördüm. Şimdi müsaade buyurursanız, mesele
nin kısaca bir tahlilini yapacağım: 3656 sayılı 
teadül kanunun muvakkat birinci maddesinin 
ikinci fıkrasında; «Maaşı aslileri değişmiş olan 
ki, bu zatm da maaşı aslisi değişmiştir, gerek 
evvelki ve gerek yeni derecelerinde geçen hiz
met müddetlerinin, eski maaş asıllarına en ya-
kin olanı üst maaşı derecesindeki sayılacağı ya
zılıdır ki Bu zatin eski baremde maaşı 55 lira 
ve yeni baremde maaşı da 60 liradır. Bendenize 
öyle geliyor ki, bunda iki hüküm arasmda yani 
teadül kanununun muvakkat birinci maddesile 
Tekaüd kanununun altıncı maddesindeki tearuz 
nazara alınsa bile ahkâmı umumiye ile ahkâmı 

hususiyetinin tearuzu halinde ahkâmı hususiyenin 
nazara alınması en basit bir kaidei hukukiye ve 
umumiyedir. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Ma-
liye encümenine gitsin. Tedkik etsinler. 

ZÎYA KARAMURSAL (İstanbul) — Maaha-
za meselenin ehemmiyeti itibarile ve bahusus 
bu işde Divanı muhasebat heyeti umumiyesinin 
de ikiye ayrılması dolayısile bu işin esaslı bir 
usrette tedkik mevzuu olduğunu görüyorum. 
Müsaadenizle bir takrir takdim ediyorum. Ma
liye encümeni bunu tedkik etsin (Muvafık ses
leri). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Divanı muhasebat 
encümeni ne diyor? 

DÎVANI MUHASEBAT E. M. M. RUSUHÎ 
BULAYIRLI (Çanakkale) — Ankara icra dai
resi reis muavini Derviş Nuri Artaç, 3656 nu
maralı teadül kanunu mucibince maaşı 60 liraya 
iblâğ edilmiş. Fakat kendisine 55 lira üzerinden 
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maaş tahsis edilmiş. Şikâyet ediyor. Teadül ka
nununun bir maddesile bazı memurların maaşla
rını yükseltmiş, bazılarının maaşlarını da indir
miştir. Yine bu kanunun muvakkat bir madde
sinde memurların harcırah hesablarının tahak
kukuna ve tekaüd muamelelerinde bu derecele
re ittiba edileceği musarrahtır. Ancak tekaüd 
kanununun hükümlerine nazaran kendi talebi 
üzerine tekaüd edilen bir memurun son aldığı 
maaş üzerinden tekaüd olması için o maaşı iki 
sene alması şarttır. Bu hükmün tadil edildi
ğine dair her hangi bir kanun da yok. Hattâ 
teadül kanununun muvakkat bir maddesinde 
maaşı indirilenlerin tekaüd muamelesinin bu 
maaş üzerinden yapılacağı hakkında sarahat 
vardır. Fakat maaşı yükselenlerin, yükselmiş 
olan maaşlarını iki sene almadan bu maaş üze
rinden tekaüd olacaklarına dair bir sarahat yok. 
Arkadaşımızın istinad ettiği, teadül kanununun 
muvakkat maddesi şudur. Maaşı aslileri değişen
ler gerek yeni ve gerek eski derecelerinde ge
çen hizmet müddetlerinin eski maaşlarına en 
yakın olanı tekaüdlükte esas addolunur, diyor. 
Bu madde daha ziyade memurların terakkilerin
de nazarı dikkate alınmak üzere konulmuş bir 
maddedir. Yoksa tekaüd maaşlarına şümulü yok
tur. Binaenaleyh o maaş üzerinden tekaüd edile
bilmesi için, ayni maaşı iki sene alması lâzım
dır. Fakat maaşı yükselmiş ise yine malî ka
nunlardan istidlal ve kıyas tarikile muamele 
yapmak doğru olmaz. Malî kanunlarda aranılan 
daima sarahat, vuzuh ve katiyettir. Aksi takdir
de hukuku Hazine muhtel olur. Binaenaleyh 
icra reis muavini 60 lirayı iki sene almamasından 
dolayı 55 lira üzerinden tekaüd edilmiştir. Ya
pılan tekaüd muamelesi kanun ve mevzuata 
uygundur. Encümenin noktai nazarı bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Ziya Beyin takririni okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim veçhile Nuri Artaçm te

kaüd maaşı hakkındaki Divanı muhasebat ka
rarının bir kere de ihtisas encümeni olan Mali
ye encümeninde müzakeresini teklif ederim. 

İstanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arzedi-
yorum. Nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

Raporun diğer maddeleri hakkında mütalea 
"v ve mı? Raporun heyeti umumiyesini, 5 nci fık
ra hariç olmak üzere, reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı 
katğişine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divam muhasebat riyaseti tezkere-

süe Devlet demiryolları ve limanları isletme 
umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hak
kında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/206, 1/43) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaş
lar, müzakere ettiğimiz Devlet demiryolları 1936 
hesabı katğişine aid kanun lâyihasını tedkik et
tim. Müsaade ederseniz bu babda bazı maruzat
ta bulunacağım: 

Evvelâ, şükranla görüyoruz ki 1936 senesi 
zarfında Davlet demiryolları hasılatında büyük 
bir artma olmuştur. Bu artmanın başlıcası da 
yolcu nakliyatmdadır. Bence bu, tarifelerin ten
zilinden ileri gelmiştir. Daha doğrusu ticarî bi
letlerin ihdasından doğmuştur. Bundan dolayı 
hemen hemen varidatta % 30 kadar bir artma 
vaki olmuştur. Anlaşılıyor M tarifeler memle
ketin tahammül ettiği ve milletin malî kudreti 
kâfi gelecek bir hadde inerse nakliyat artacak
tır. Bu takdirde milletin trene binme imkânı 
yükselecektir. Yalnız bu tarifelerde bazı bozuk
luklar mevcuddur. Bahusus kısa mesafelerde. 
Şimdi arzedeceğim misallerde görüleceği üze
re bazı nisbetsizlikler göze çarpmaktadır. Ir
maktan Çankırı 104 km. olduğu halde 32 kuruş 
almıyor. Sonra Eskişehirle Polatlı arası 40 kilo

metre olduğu halde 80 kuruş almıyor. Bu vaziyet
te ne millet trene binerek trenlerden istifade edi
yor, ne de köylünün ihtiyacı teğmin ediliyor. Bi

naenaleyh Münakalât vekâletinden, Vekil Beyden, 
en büyük ricam şudur: Bunu tedkik buyursun
lar ve her tarafta bir müsavat teğmin etsinler. 
Köylülerin tâbi oldukları şehirlere gidip gel
melerinde trenden istifade edebilmeleri için ya 
tarifelerde tenzilât yapsınlar veyahud hepsini 
müsavi bir şekle soksunlar. Birinci ricam budur. 

İkinci ricam; işletme emsaline temas edece
ğim; Devlet demiryolları ve Münakalât vekâle
tinin esbabı mucibesinde işletme emsalinin 84,28 
olduğu bildiriliyor. Malûmu âlinizdir ki işlet
me emsali, bir hattın varidatını elde etmek için 
yaptığı sarfiyatın varidata nisbetidir. Bir hat
tın iktisaden işleyip işlemediği doğrudan doğru
ya işletme emsalini nazarı itibare almakla anla
şılır. Onun için daima her şeyde bir hattm işlet
me emsalini kaydederler. Yalnız bu ne kadar 
az olursa hattm o kadar nafi bir şekilde işledi
ği anlaşılır. Bu işletme emsali olan 84,28 de 
tecdid sermayesi nazarı dikkate alınmamıştır. 
Malûmu âlinizdir ki tecdid sermayesi işletme 
emsalinin içine girmesi lâzım gelen bir şeydir. 
Çünkü döşenen hatlar yıpranır, vagonlar es
kir ve sonra konmuş olan bütün bu büyük ser

maye mahvolur gider. Onun için tecdid serma
yesi de işletme masrafmrn içinde bulunur. Bu 

[1] 97 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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masrafı da bunun içine ilâve edersek işletme 
emsali 95 şe kadar çıkıyor. Tabiî bu % 95 işlet
me emsalinin vaziyeti hazıra dolayısile münaka
şa edilmesi doğru değildir. Onun için şimdi bu
nu geçiyorum. 

Yalnız nazarı dikkatimi celbeden en mühim 
mesele Bağdad hattı meselesidir. Esbabı muci-
bede deniliyor ki, Bağdad hattmm işletme mas
rafı 900 bin, varidatı 2,5 milyon liradır. Yanı bu 
hat senede bir buçuk milyon lira hasılatı safiye 
teğmin etmektedir, bunu şirketin matlubuna 
kaydettik diyorlar. D. Demir yollan' masarifi 
ile varidatı başa baş işlerken Bağdad Demiryol
ları bir buçuk milyon lira kâr ediyor. Bunu da 
şirke tin matlubuna kaydediyorlar. Şimdi bu ka
nunu tasdik edecek olursak, şirketin bir buçuk 
milyon lira daha matlubu olacaktır. Bence tek
mil Devlet demiryolları % 90, 95 ile işlerken bağ
dad hattmm. % 40 işletme emsalile işletilmesine 
imkân yoktur. Her halde masarifi umumiyeden 

isabet eden mikdar buraya kaydedilmemiştir. Tek
rar ediyorum eğer, bu lâyiha Yüksek Meclisimiz
ce kabul edilecek olursa, Hükümetten şirketin 

ilerde bir hak iddia ve taleb edebilmesi mümkün
dür. Malûmu âliniz Bağdad demiryolları, Devlet 
demiryolları içerisinde bir çıbandır. Çünkü in
şaatı Hükümetin malı olmakla beraber, işletme 
imtiyazı henüz mubayaa edilmemiştir. Bir ano
nim şirkettir. Hususî mesmuatmıa göre 30 bin 
aksiyonu vardır, bunun 3000 ni Ziraat bankası 
nm, 5000 ni Osmanlı bankasmm, 7500 ü de Ta
mirat komisyonundadır, Fransızlar ve ingiliz
lerin elindedir. Fransızlar istediği zaman İngi
lizler vermemiştir, İngilizler istediği zaman Fran
sızlar vermemiştir. Bu böyle devam edib gidiyor. 
Bu böyle olduğu için Hükümetin karşısma bir 
işletme şirketi çıkamamıştır. Lâkin malûmu âliniz 
dünyanm her türlü hali vardır. îhtimalki Dev 
letin müşkül bir zamanında bu şirket ortaya çı
kar. Bizim resmî kayıdlarmııza göre milyonlarca 
alacağı çıkmış bulunur, Devlet müşkül bir saf
haya girmiş bulunabilir. Bunu şimdiden hallet 
mek üzere gerek Hariciye, gerek Nafianm muh 
terem vekilleri bu işle meşgul olsunlar. Hattı ya 
mubayaa etsinler ve yahud bu meseleyi siyasî 
bir yolda halletsinler. Yahud da Tamirat Komis
yonundaki aksiyonları alarak hiç olmazsa aksi
yon ekseriyetinin elimize geçmesini teğmin bu
yurmalarını istirham ederim. Söyliyeceğim bun
dan ibarettir. (Doğru doğru sesleri). 

MÜNAKALÂT V. ALİ ÇETÎNKAYA (Af
yon Karahisar) — Arkadaşımın hakkı vardır. 
Bazı yerlerde hakikaten ufak tefek farklı tari
feler tatbik edilmektedir. Bu, benim de nazarı 
dikkatimi celbetti. Seyahatlarımda bazı müra
caatlar olmuştur. Buyurdukları gibi bazı sebeb-
lerden dolayı böyle fark devam edib gitmekte
dir. Nihayet emir verdim, tedkik ettirdim. Ra
poru bana verdiler. Ancak bu hali tedkik eder
ken bazı vaziyetleri de aksine olarak zannet

mek lâzımgelecektir. Meselâ bir zamanlar Âri-
karadan Samsuna işleyen tirenlere yolcu bula-
mryorduk. Çünkü umumî tarife esasma göre 
tarife tatbik etmeğe devam ettiğimiz vakit gör
dük ki yolcular köhne otobüslerle seyahat edi
yorlar. Halk tirene binmiyor. Halkı bir türlü 
alıştramadık. Evvelâ % 50 tenzilât yaptık. Fa
kat gördük ki, bununla da kabili islâh olmadı. 
Bu hayli zaman devam ettikten sonra nihayet 
% 50 den % 50 daha tenzil ettik. Yani dörtte 
üçünü tenzil etmek suretile bir tarife tatbik 
ettik. O vakit bozuk köhne otobüsler de kalktı. 
Bu otobüslerde bir çok kazalar oluyordu. Kar, 
kış, çamurdan yollarda kalıyor, insanlar ölü
yordu. Bunun için de arzettiğim tatbikatı yaptık. 
Buna mümasil tarifeleri yeni hatlarda tatbik 
etmeğe başlaymca gördük ki vaziyet ve hale 
göre tatbik edilecek şekiller vardır. Bunların 
hepsini tatbik ettikten sonra neticede indirme, 
bindirme suretile bir müsavat hâsıl olacaktır. 
Bir komisyon teşkil ediyoruz. Başmda bizzat 
bulunacağım. Vaziyeti o komisyonda tedkik 
ettikten sonradır ki, neticeyi söyliyebilirim. 
Şimdilik hazırlanmaktadır. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Eeşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka mütaiea var mı? .. (Ha
yır sesleri). Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katği 

kanunu 
MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğünün 1936 malî yılı 
masarifi bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üze
re 25 884 413 lira 24 kuruştur. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Vekil bey 
Bağdad hattı meselesi üzerindeki suale cevab 
vermediler. Öğrenmek isteriz. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ ALİ ÇETÎNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Efendim; bu Bağdad hat
tı malûmu âliniz, galib Devletlere kaldıktan son
ra safha safha bize intikal etmiştir. Yenice ve 
Adana kısmı bizde öbür tarafı elan Fransızla
rın imtiyazı altındadır. Buyurdukları mesele 
bir iki defa Heyeti Vekilede mevzubahs olmuş
tur. Biz dikkati celbettik, yani bunun bir an 
evvel Almanlarla olan alâkasının bir nihayete 
vardınlması lâzım olduğu kanaatini izhar ettik. 
Hariciye de bunun üzerinde tedkikat yaptı, zan
nederim, Maliye vekâleti de alâkadar oldu, fa
kat henüz bir neticeye bağlanamamıştır. Biz, bi
ze düşen vazifeyi yaptık. Hakikaten buyur
dukları gibi, bu mesele artık nihayete gelmesi 
lâzım olan bir iştir. Esas itibarile bizim serma
yemizle yapılmıştır, düyunu umumiyenin bir 
kısmı buna aiddir, onlar tarafından işletilmiş-
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tir, bilâhare harb neticesinde diğerlerine intikal 
etmiştir. Yani ufak bir pürüz vardır, halledil
mesi lâzımdır. Dikkatimizi çektiler, Heyeti Ve-
kilede bir daha mevzubahs ederiz. 

BAŞKAN <— Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
bu yıl tahsisat bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere 31 225 955 lira 31 kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1936 malî yılı içinde sarfolun-
mryan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen 2 349 537 lira 88 kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye 
ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

3 — 58 9:17 000 liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/364) [1] 

BAŞKAN-
talea var mı?. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mu-

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

58 917 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 3628 sayılı kanunun birinci 
maddesile Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde 
(Muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) namile 
açılmış hususî fasla 9 100 000 ve Jandarma ge
nel komutanlığı bütçesinde (Muhtelif jandarma 
hizmetleri karşılığı) unvanı altmda açılacak hu
susî fasla 400 000 ve Nafia vekâleti bütçesinde 
(Askerî ihtiyaçlar için yapılacak iskele, ve mey
danlar karşılığı) unvanı altında açılacak hususî 
fasla da 1 500 000 liranın tahsisat kaydine me
zuniyet verilmiştir. 

Bu tahsisatların hizmetlere tevzii ve madde-

[1] 99 sayılı basyam zabtın sonundadtr 

lere tefriki İcra Vekilleri Heyeti kararüe yapıkr. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var mı? 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi açık reye arzolunacaktır. 
4 — Köy enstitüleri teşkili hakkında kanun 

lâyihası ve Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/339) [1] 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Köy enstitüleri hakkındaki kanun bu günkü 
ruznamede vardır. Fakat tevzii üzerinden ni-
zamnamei dahilinin tayin ettiği müddet henüz 
geçmemiştir. Lâyihanın müstaceliyeti dolayısile 
bu gün müzakeresini ve Encümen mazbatasında 
arzettiğimiz gibi müstaceliyetinin lütfen kabu
lünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Encümen, Köy enstitüleri kanu
nunun bu gün ve müstacelen müzakere edilmesi
ni teklif ediyor. 

Bu teklifi Yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, teşkilâtı esasiye kanunumuzla vatandaş
lara ilk tahsil mecburiyeti vermişizdir ve orada 
Devlet tarafından meccanen ifa edileceğine da
ir sarahat vardır. B. M. M. ve Türkiye Cumhu

riyeti Hükümeti şimdiye kadar vatandaşlara bu 
ilk tahsilden istifade etmeleri için pek çok ted
birler almıştır. Bununla beraber elimizde bulu
nan ve gayet umumî gayeleri istihdaf eden ka
nun lâyihasından anladığımız veçhile görüyo
ruz ki henüz daha köylere hoca teğmin edecek 
vaziyette değiliz. Muallim mektebinden çıkan
ları köylere kadar yaymak kabil olmamıştır. Üç 
sene evvel eğitmen usulüne başlanmış, fakat 
ancak maksadın ufak bir kısmı tahakkuk et
miştir. Bu gün, meslekinde cidden sayılı bir üs-
tad olarak tanılan Maarif vekilimiz umumî bir 
derdimize deva olarak bu köy enstitüleri ka
nununu getirdiklerinden dolayı kendilerini min
net ve şükranla karşılarım. Bunlarm gayesi 
şimdiye kadar yapılan hareketlerden başka bir 
hususiyeti ifade etmesidir. Şimdiye kadar biz 
daima şehirlerde yetiştirdiğimiz muallimleri ve
ya diğer mutahassısları köylere kadar yaymak 

[1] 98 say üt basmayazı zabtın sonundadtr. 
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tasavvurunda bulunuyorduk. Fakat şehir haya
tına, lüks hayata alışmış bir insanı köyün mah
rumiyet muhitine atmak mümkün olmuyordu. 
Şark vilâyetleri, mevzubahs olduğu zaman biz 
daima fedakârlık talebinde bulunuyorduk. Fe
dakârlık esbabı mucibesini, bu gün elimizde bu
lunan Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında 
görmekteyiz ki, muallimleri köylere, bu mahru-
miyetli muhitlere atmağa o da imkân görmü
yor. Binaenaleyh bu noktai nazardan köy mu
allimlerinin ve bunlarla beraber köy ustalarının 
kendi muhitlerinden yetiştirilmesinde esbabı za
ruriye ve ciddiye vardır. Bu köy çocuklarının 
kendi muhitlerinde yetişerek, kendi muhitlerin
de hocalık etmelerinde bazı mahzurlar olabilir. 
tnsan mekteblerde kitablardan ve hocalarından 
bir çok şeyler öğrenebilir, Fakat muhitinden öğ
renecekleri bir çok şeyleri kimse öğretemez. Onun 
için bunların köylüyü bir az yavaş kalkmdıra-
bilecek derecede olacaklarını tahmin ederim. 
Ancak bunu bir mahzur olarak ortaya atmak is
temiyorum. Maarif encümeni ve diğer encümen
ler esbabı mucibelerinde köy çocuklarmm köy
lerde yetiştirilmesi hakkmda güzel mütalealarda 
bulunmuşlardır. Gerek kanunun heyeti umumi-
yesinde bu köy muallimlerinin terfihlerine ve 
gerek askerliklerine dair kayidler var ki bun
lar da kendileri için hakikaten büyük cazibe
lerdir. 

Sonra bir şeye daha dokunacağım; o da ens
titü kelimesidir. Niçin enstitü denmiştir? Bu
na enstitü demekten ziyade politeknik mektebi
nin daha küçük mikyasım ifade eden kelimeyi 
bulmak lâzımdır, ben bulamadım. Maamafih 
kelimeleri aynen yazmak davasında olanlara il
tihak ederek diyeceğim ki, enstitü kelimesine 
(enistitü) deyiverelim. (Gülüşmeler). Burada 
en büyük dava köy enstitüleri veya şimdi tek
lif ettiğim gibi köy (enistitü) lerinin memleket 
dahiline taksim ve tevziidir. On iki muhtelif 
mmtakada köy enstitüleri kuruluyor. Bu mm-
takalan teşkil ederken Maarif vekâletinin ne 
gibi zaruretlere istinad ettiğini esbabı mucibe-
sinden iyice anlayamadım. Maamafih ben bu
nu kendi cebhemden mütalea etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, Konya vilâyeti bütün vilâyetle-
rin en büyüğüdür. 48 990 kilometre murabbaı 
bir yerdir, bir ucundan öbür ucuna gitmek için 
adetâ bir kaç vilâyeti katedercesine alman yol
lardan daha uzun yollar katetmek lâzımgelir. Bu 
büyük vilâyetin köy muallimlerinin mahreci îs-
partada Gönen köyüdür. Gönen köyünde yeti
şecek muallim Konyada hizmet edebilir. Fa
kat Konyada hizmet edecek çocuğu günlerce 
uzağa atıyorsunuz. 

Konya bundan başka 890 köye maliktir. Bun
ların ancak 155 inde mekteb vardır, 735 inde 
yoktur. 155 köy mektebinde 225 muallim var
dır, bu da ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 

Ben, Konya için 1000 tane hoca istiyorum. 

Bunu bile nazarı itibare alsak, Konyanm başlı 
basma hususî bir mektebe ihtiyacı vardır. Mah
reci ve müşterisi bu kadar bol bir yerin çocuğu
nu uzak yerlere göndermektense, mademki bir 
fedakârlık yapılıyor, Maarif vekâleti muhitin 
uzaklığını nazarı itibare alarak kararını ona 
göre vermelidir ki, bu suretle daha ziyade mü-
fid yollara çıkmış olalım. 

Arkadaşlar, konyada okuma yazma nisbe-
ti, tahsilde bulunanlar hariç olmak üzere, % 18 
dir. Yine vilâyette okuyanlarm yani 7 - 16 ya
şında bulunan çocukların nisbeti % 23,6 dır. 
köylerdeki talebenin adedi nihayet 14 000 dir. 
Bu 14 000 mevcud vilâyetin nüfusunun % 80 

ini teşkil eden köylünün % 2 sine muadildir. 
Konya vilâyeti bu kadar maarife susamış bulun
duğu halde ve şimdiye kadar Devlet orada hiç 
bir büyük müessese yapmamış olduğu halde, bu
rada Konyalıların arzusunu bildirmekle iftihar 
duyuyorum, bir mekteb de burada yapılsm ve 
o kalabalık olan o muhitin halkı başka tarafa 
gönderilmesin . 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu mesele ha
kikaten bu gün bayram yapacak kadar memle
ketimizde çabuk meyvesini veren bir hâdise ol
muştur. Eskişehirde şahidi olduğum için haki
katen minnet ve şükranla söylerim. Galiba adı
na eğitmen diyorlar, bunlarm bulunmadığı köy 
bizim tarafta ancak 10 - 15 tane kalmıştır. Be
nim merak ettiğim bir yer var. Her şeyden ev
vel bu işin müessisi olan Saffet Arıkana şahsen 
minnet ve şükranımı arzederim. Zannederim be
nim gibi bütün Türk milletinin de bütün bu küçük 
köyleri okutmak hususundaki hisleri bu mer
kezdedir. Eğitmenleri o kadar enerjik buldum 
ki muallimlerde bunu görmedim. Geçen sene 
kendi kazamda kaplıcaya gitmiştim. Eğitmen 
orada muhtarı almış, köylüyü toplamış, mek
tebin taşmı kerestesini getiriyorlar, valiye, kay
makama bâr olmaksızın kendi mekteblerini ken
dileri yapıyorlar. 

Ahalinin ruhuna bu kadar nüfuz etmiş, mek
tebini kendi yaptırıyor. Onlarm yetiştirdiği ço
cuklara baktım, hakikaten onlarda da benim 
aradığım hayat enerjisini ve faydalı bilgi itiba-
rile büyük bir terakkiye namzed olduklarını gör
düm. Acaba bunları biraz daha nurlaştırmak 
mümkün değil mi; mevcud enerjiyi kaybettir
memek için. Askerlik etmiş çocukları toplamış

lar, okutuyorlar, altı, sekiz ay tahsil gösteriyorlar. 
Burada zikre şayan bu teşkilâtın en kuvvetli 
tarafı beş köy ve beş mektebde bulunan eğit
menlerin terbiye, tahsil ve talim kabiliyetlerini 
yükseltecek bir seyyar murakıb ve müfettiş bu-
lundurulmasıdn*. Bunlar her gün için onlarm 
talim ve terbiye kabiliyetini yükseltiyor ve bil
mediklerini öğretiyor. Onları görünce çok mem
nun oldum ve bahtiyarlık hissettim. Çünkü bu 
işi ötedenberi kafamda gezdirir dururdum. Bu 
millet ne vakit çocuklarını okutabilecek diye. 
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50 - 60 lira maaş vererek ve terfi zamları vade-
derek bu işin yapılmasına aklım ermezdi. Çün
kü bu milletin kesesi buna elvermezdi. Binaena
leyh bu işi nasıl başarmalı? Bu gün başarıldığını 
şükranla görüyorum. Bu buluş mucize gibi bir 
şeydir. Malûmu âliniz her şey bulunduktan son
ra basittir. Benim bildiğim bunım mucidi Saf
fet Arıkandrr. Binaenaleyh bu teşkilât onun is
mini taşımalıdır. Eğer başka iş ortağı varsa 
onun da ismi girmelidir. 

Bu arada korktuğum bir nokta vardır, onu 
da arzedeyim. Beş sene tahsil ve terbiye alan 
küçük köylerin terbiyesini müsavi hale getire
ceğiz. Acaba burada bir tezad var mı?. Bunun 
yanmda büyük köyleri de nazarı itibara almak 
lâzımdır. 60 - 80 haneyi geçince oraya tayin 
edilecek eğitmen veya öğretmene daha fazla 
maaş vermek suretile daha bilgili kimseler gön
derilmesi zaruret icabı olmaz mı?. Çünkü 300 
haneli köy çocuklarının, küçük köy çocuklarına 
nazaran, daha fazla bilgiye ihtiyaçları olamaz
ını? Şimdi 15 haneli bir köyle 300 haneli bir köy 
aynı seviyede yetişecektir. Zihnime takılan me
sele budur. Kanunu da henüz okumadım. Sa
lâh Yargı arkadaşımız, vebal vermek istemem 
amma, geidi müstacel dedi, memleketin en bü
yük ve mühim bir kanununu, aklımız ermeden 
çıkarmağa vesile oldu. Aklımız ererek çıksaydı 
elbette daha iyi olurdu. Bendeniz bu hususta 
Maarif vekili arkadaşımızın bizi tenvir etmesini 
rica ediyorum. Hakikaten eğitmenlerin çok fay
daları görülmüştür. Üçüncü smıfta olması 
lâzımgelen bir çocuk bu gün ikinci sınıfta aynı 
seviyeyi kazanıyor. Buna muvaffak olmuşlardır, 
hakikaten şayanı takdirdirler. 

Şimdi bu tahsili beş sene yükseltince acaba 
bunlar eski eğitmenler gibi köylünün içine nü
fuz edebilecekler midir?. Burada bana bir te-
reddüd hâsıl oldu, tenvir etmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — General Kâzım Karabekir. 
Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — 

Kanun lâyihası büyük bir ihtiyacı karşıladığın
dan hakikaten her türlü şükrana lâyiktir. Yal
nız gerek hazarda, gerekse seferde böyle güzel 
müesseselere düşecek bazı vazifeler nakkmda 
bir kaç şöz arzedeceğim. Bir kerre bu müessese
ler kurulurken harb halinde dahi bir istihsal 
merkezi olarak faaliyette bulunması düşünül
meli ve harbde istihsal kudretlerini arttıracak 
tedbirler almalıdır. Çünkü hazarda arazi zeriya-
tı için hayvanat için, ağaçlar vesaire için bir çok 
fedakârlıklar yapılacaktır. O halde hali harbde 
Hükümet bunları birer istihsal cüzü tamı gibi 
elde eder ve seferberliğini yapacak tedbirler 
alırsa gerek memleket dahiline ve gerek cebhe-
lerde mümkün olduğu kadar güzel bir istihsal 
merkezi olur. Bir çok işsizleri de sinesinde ba
rındırır. 

Esas kuruluşunda şu esasları da tabiî göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. 

Birincisi lüzumsuz mesraflara boğulmamak 
yani ihtiyaç gördükçe alınması, yoksa bütün mü
esseselerimizde gördüğümüz veçhile ilk tesisi 
masrafa boğub lâzımı kadar hasılat almamakla 
meyus ve müteessir bir halde kalmamak lâzım
dır. Onun için çok tasarruflu hareket etmelidir. 
Ve köylerimizin hayat şartlarını daima göz 
önünde bulundurarak bu tesisatı kurmak lâzım
dır. 

İkincisi esbabı mucibede söyleniyor fakat 
çok uzun zamanlardan beri böyle amelî mek
teblerimiz hakkmda çok böyle nazarî güzel söz
ler söylenmiştir. Büyük bir titizlikle hedefe 
yörümeli, yani bilgili iş adamları yetiştirmek 
üzere işi tutmak lâzımdır. Gerek kuruluşunda 
ve gerek idamesinde bu noktayı gözden kaçır
mamak lâzımdır. Çünki bugün köylerde dahi 
teessüs etmiş ve ayni maksadları ifade edilmiş 
öyle mekteblerimiz vardır ki köyden alıb da 
yetiştirdiği çocuğu o köyde tutamıyor. Çünki 
kazması, küreği vardır. Fakat depolarda daha 
ziyade istirahat halindedir. Onun için bu nok
tayı arzettiğim gibi büyük bir dikkat sarfı lâ
zımdır. 

3 ncüsü sağlam vücüd ve sağlam seciye hu
suslarına çok dikkat edilmek lâzımdır. Yani 
beden ve ruh terbiyesine büyük bir titizlikle ve 
ilmî bir zihniyetle devam etmek lâzımdır. Bu
gün böyle bir güzel kanunun gayet güzel esbabı 
mucibesini okuduğumuza rağmen hali hazır 
mekteblerimiz gerek beden terbiyesi gerek ruh 
terbiyesi hususlarında bizi tatmin edecek dere
cede değildir. Beden terbiyesi namı altında 
haftada bir gün çocukları hırpalayacak ve bir 
iki gün onları huzur ve rahatını selb edecek 
ağır hareketler yaptırılıyor. Halbuki diğer gün
ler çocuklar atalette kalıyor. Beden terbiyesi
nin bu günkü ilmî manası, nasıl insanlar haya
tını idame için gıda alıyorlarsa, nasıl fikir 
adamları gazeteleri, mecmuaları okuyarak fikir
lerini besliyorlarsa, bedenlerinde de her gün ha
reket gıdasmı almasıdır. Rahatlık ve sıhhat 
için vücud her gün bir takım hareketler yap
ması lâzımdır. Bir çok milletler bu hareketleri 
dört yaşndan yetmiş yaşma kadar yaptırıyor, 
bu hususta kitablar, talimatnameler yapmış
lardır. Bu gün en son medeniyete girmiş olan 
Japonya gibi bir memlekette sabahlan bütün 
çoluk çocuk, bir ibadet gibi, meydanlarda top
lanarak radyolarile hareketler yaparlar. Her 
sabah bir çok yerlerden bu hareket nağmelerini 
işitiyoruz. Demek ki dimağm, ruhun ihtiyacını 
tatmin gibi beden de kendi gidasını bu şekilde 
alıyor. Halbuki bizde çocuklar salı günü mek-
tebde, kız çocukları bile, bir çok ağır hareket
ler yaparlar. Kendilerinden ağır arkadaşlarını 
taşırlar, atlamak, cambazlık yapmak gibi ağır 
hareketler yapyorlar ki bunlar çocukların inki
şafını teğmin etmiyor, bilâkis çocukların sıhha-
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tini ihlâl ediyor. Onun için bu mekteblerde, 
tabii diğerleri için de şayanı temennidir. 
Bizim içimizde de elbette bu beden terbiyesi il
minin ilmî safhalarına hâkim insanlarımız var
dır, esaslı surette bu işe ehemmiyet vermelidir. 
Hatta bendeniz şunu da rica ederim ki ta bun
dan 15 - 16 sene evvel elimize geçmiş olan bil
hassa Fransızların dört yaşmdan arzettiğim gibi 
ölünceye kadar dört, beş Mtabtın ibaret güzel 
talimatnameleri vardır, bunlar üzerinde işleme
lidir. Dört yaşmdan 6 yaşma, 6 yaşmdan İ2 ya
şma, 12 yaşmdan 18 yaşma kadar yapılacak ha
reketlerin talimatnameleri vardır, bu talimatna
meleri her gün için bir gıda gibi mecburî tut
malıdır. Terbiyei bedeniye, bir takım akrobatik 
hareketlerin haftada bir yapümasile ellerin kol
ların tamamile köylerde işlemesine imkân bu
lunmaz. Ordudaki faaliyet her gün onlarm yap
tıkları hareketlerin neticesi olarak kazanılır. 

Ruh terbiyesine gelince; sağlam bir seciye 
sahibi etmedikçe istikbal hayatlarında, hayat 
kazancına imkân olmryacaktır. Ahlâk düşkünlük
lerinin, bütün telâkkilerini göz önümüze getirerek, 
yalancılık, hilekârlık, emniyeti süi istimal, hır
sızlık ve envai.. Bunların fenalığını köy çocuk
ları yakından, mütemadiyen derslerinde, mekteb 
sıralarında öğrenmezlerse, nitekim bu gün şehir
lerimizde dahi görüyoruz, kendi doktirinlerini 
telkin eden bir takım ifsadı ahlâk cemiyetleri 
veyahud bir takım şehvet düşkünlerinin, bir ta
kım yalancılık, hırsızlık aşılayıcı kimselerin, si
nemalarda daimî surette seyredilen bu kabîl fe-
zahat; çocukların ruhunda nasıl izler hak etti
ğini biliyor ve her gün şahid oluyoruz. Binaen
aleyh ahlâk telâkkisi, o çocuklar üzerinde sağ
lam bir seciye vermeğe müessir olacak veçhile 
ahlâk derslerine ehemmiyet verilmesini pek fay
dalı görüyorum. Bu suretle sağlam bir seciye 
alarak yetişecek olan bu öğretmenler kendi al
dıklarını tabiatile aşağıya da verirler. Eğer bu 
hususa yani manevî, moral cihetine ehemmiyet 
verilmezse veyahud az ehemmiyet verilirse ar
zettiğim gibi bu gün ücretsiz hayirhah görünen 
başı boş o kadar ahlâksızlık muallimleri vardır 
ki; köylere kadar salgm halinde gittiği için bi
zim bütün bu güzel teşebbüslerimizi alt üst ede
bilirler. Bu umumî şartlardan sonra bendeniz 
bu kanunda bir noktayı mahzurlu görüyorum: 
o da 3 ncü maddesi hükmile köy enstitülerini 
yalnız köy ilk okullarını bitiren çocuklara has
rediliyor. Şehir ve kasaba çocuklarmm köylerle 

a temasmı kesiyor. Halbuki dünyanm her taraf mda 
bu teması çoğaltmak için yeni yeni tedbirler alm-
dığmı görüyoruz. Büyük şehir çocuklarmm köy
lere gitmelerini teğmin için bütün milletler ya
rış ediyorlar. Biz ise, bir iki şehrimiz müstesna, 
İstanbul, izmir, Bursa gibi diğerleri zaten ma
hiyeti itibarile ufak olan ve halkmm büyük bir 
kısmı ziraat yani köy işlerile meşgul olan kasa-
bamsı şehirlerde ve kasabalarımızın mekteble-

rinden çıkan ve belki de babasmm ziraatla ve
yahud meyvacılıkla meşgul olan çocukları bile 
köylere almryoruz. Şu halde 40 - 50 sene sonraki 
hayatı tasvir edersek memleketimiz ikiye ayrıl
mış olacaktır. Biri köylünün kendi ruhile 
terbiyesi, biri de şehirli kısmı. Halbuki bugün 
görüyoruz, gerek iktisadî ve gerekse siyasî bir 
takım doktrinlerle trpkı ahlâkî meselede arzetti
ğim gibi büyük büyük teşeküllerle büyük 
Büyük Devletler çok meşgul oluyorlar. Biz şe
hir ve köy çocuklarına böyle birbirlerile kay
naştıracak yerde bir safiyeti fikriye ile ayırır
sak, sonra acaba bu köylere başka taraflardan 
yapılacak telkinlerle günün birinde biz bu şehir
lilerin karşısında başka fikirlerle onları mü
cehhez bulmaz mıyız. Onun için bendenize öy
le geliyor ki, şehir çocuklarmı köylere götür
mek için diğer Devletlerin yaptığı gibi daha ba
zı tedbirler almalıyız. Geçen sene bütçe mü
zakeresi esnasında da uzun maruzatta bulundu

ğum için kısa arzedeyim. Her medenî memleket
te olduğu gibi münevver çocuklarımızı köy ens
titülerinde staj gördürerek tecrübe sahibi yap
malıyız. Üniversiteden çıkıb Devlet memuru 
olacaklar da köylülere ve köy çocuklarına mad
dî ve manevî yardımlarını esirgememelidir. 
Köylüler onları kendi menfaatleri için çalışan 
hayırhah kimseler olduğunu görsün Her Devle
tin yaptığı gibi gençlerimizi muayyen zaman 
zarfmda köylerde barınmalarını teğmin edecek 
yerler yaptırmalıyız. Nitekim buradada ensti
tü düşünülmüştür. Bendeniz maruzatımda daha 
başka esaslar da arzetmiştim. Bu suretle bü
tün şehir gençliğinin köy gençliği ile ve köy 

I halkile ruhî kaynaşması teğmin edilmelidir. 
j Denebilir ki, esbabı nıucibede de beyan ediliyor, 

Şimdiye kadar biz şehirlerden, kasabalardan 
muallim göndermekle hiç bir şey elde edemedik. 
Bu tamamile tutulan usullerin ve muallimleri 

i yetiştirme sisteminin muvaffak olmamasmdan 
ileri gelir. Bu gün şurada, yanmızda bir köy 
mektebi vardır, köyün içindedir. Fakat köy
lü çocuğunu şehirli yapmaktadır. Demek olu
yor ki, biz bu köy mekteblerine köyün ihtiya
cına göre bir şey verse idik, muallimlere ona 
göre tahsil verse idik.. Muallim bağdan anla
maz, aşıdan anlamaz, nebattan anlamaz, çiftten 
anlamaz, hiç bir şeyden anlamaz.. Yalnız klâ
sik tahsilini yapmış. Nasıl köyle ünsiyet eder? 
Onun için şimdiye kadar muvaffakiyetsizliği 
yalnız şehir hayatmın köylerde tatbikmda ara
mamalı bilâkis usulü tedrisin, usulü talimin 
köylerin ihtiyacına tekabül etmemesinde ara
malıdır. Onun için köylü, şehirli diye de 
tefrik etmemelidir. Zaten münhasıran köy ço
cuklarından buraya kâfi derecede ele
man bulmak müşkül olabilir. Şehir ve 
kasabalarda ilk mektebi bitirmişlerden lâzım 
gelen şeraiti haiz olan ve köylerde çalışmağı ta-
ahhüd eden ve gelib de bu müesseselerde beş 
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yıl tahsili kabul edenleri de almalıdır. Bu suret
le öğretmenler arasmda şehirli, köylü diye 
memlekette bir ikilik yaratılmış olmaz. 

Sonra buradan yetişecek eğitmenler için ya
pılacak talimatnamede bir takım vazifelerin de 
bunlara yükletilmesi fikrindeyim. Biz sureti 
umumiyede köy kanunu ile köy ihtiyar heyetle
rine bazı vazifeler tahmil ettik. Fakat, bizzat 
geçen sene civar köyleri gezdim, gözümle gör
düm, bu vazifeler lâyürile yapılmıyor. Meselâ 
köyün çeşmesi, yalağı bozulmuş, etrafı bataklık 
ve pislik içindedir. O köydeki eğitmenin elinde 
yüzlerce çocuk vardır, istese onlara oyuncak ka
bilinden bunu temizletir ve yolu açtırır. Halbu
ki hiç alâkadar olmamaktadır. Sonra köyün sıh
hî vaziyetini ihlâl edecek şeylerle de alâkadar 
değildir. Mesela helalar kokuyor, bunu yaptı-
ramazsa bile hiç o'mazsa haber vermek vazifesi 
olmalıdır. Demokk? köyün sıhhatile, âbidelerin 
muhafazasile ve şimdi arzedeceğim bir takım 
vazifelerle kendisinin alâkadar olması lâzımdır. 
Mademki, kafası olgunlaşmış bir insandır, me
denî hayatm da nâzımı olması lâzımdır. Elinde
ki kudret membaı ile imkânı olanlarını bertaraf 
etmek, olmryanlarmı derhal en yakm Hükümet 
merciine haber vermeği kendisi için bir vazife 
telâkki etmiyor. Onun için bendeniz bir kaç 
noktanın bunlara yapılması lâzrmgelen bir tali
mata konulmasını faydalı buldum: 

Birincisi, gerek bulundukları köyde gerekse 
civar veya geçtikleri yerlerde umumî binalar, 
çeşmeler, köprüler, yollar su mecraları ve sai-
renin iyi ve temiz bir halde tutulması. Çocuklar 
için bedenî bir mümaresedir. Ufak tamirlerin 
derhal yapılması lâzımdır. 

İkincisi ,köyün temizliği, insan ve hayvan 
sıhhatinin korunması mahsulât ve alâtm hüsnü 
muhafazası yine bu gibi şeyler de gerek sözle 
gerek icab ediyorsa yardımla teğmin etmelidir. 

Üçüncüsü, yardıma muhtaç hastalara, lohu-
salara, malûllere, fakirlere mümkün olan yardı
mın teğmini. Müterakki milletlerde köylere her 
sene seyahat eden yüksek mekteb talebesi ara
sındaki kız çocukları gidiyorlar. Lohusalara 
yardım ediyorlar, yemeklerini pişiriyorlar, ça
maşırlarını yıkıyorlar, her türlü işlerini görü
yorlar. Bu Öğretmenler de kendilerine bunu me
denî bir vazife olarak almalıdırlar. 

4 ncüsü bütün bu işlere yardımı, kudreti ha
ricinde görüyorsa bu işleri derhal mafevkine ve 
en yakın Hükümet âmirine bildirmelidir. 

Son olarak isim meselesi : buna da enistitü 
diyoruz. Ziraat enistitüsü diyoruz, kız enistitü-
sü diyoruz. Bilmem bu ismi köy muallim mües
seselerine kadar tamim etmeli midir? Yoksa 
kendi mesailerine mukabil ve köylülerin ruhuna 
kadar tesir yapacak bir isim bulmalı mıdır? 
Bendenize öyle geliyor ki « hayat mektebi » 
yahud « hayat kaynağı » gibi daha anlaşılır ve 

! köylüler, çocuklar üzerinde bize hayat vermeğe 
I gelmiştir gibi bir tesir bırakacak bir isim ver-
! mek daha muvafık olur. Böyle yaparsak hem 
| yüksek enistitülerin ismini bu kadar yaymış ol-
! mayız hem de gerek çocuklar ve gerek köylüler 
i üzerinde daha güzel bir tesir yapacak şekilde 
i maksad izah edilmiş olur. 

BAŞKAN — Açık reye arzedilen lâyihalara 
| rey vermeyenler lütfen reylerini versinler. 
| FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Cumhuriyetin 

en güzel bir eseri karşısındayız. Hakikaten 
köye doğru gitmek, köylü ile yakından alâkadar 
olmak, onun her türlü ihtiyacını teğmin ede
cek, onun hars itibarile ve içtimaî terakki iti-
barile her türlü ahvalini yakından göz önün
de tutacak böyle esaslı bir uzva köylünün bil
hassa ihtiyacı vardı. Bu hususun şimdi böyle 
bir kanunla tekevvün etmiş olması ve yüksek hu
zurunuza gelmesi son derece mucibi şükrandır. 
Binaenaleyh kanunun başlıca teğmin edeceği fa-
ide, köylü ile meşgul olmak davasıdır ki inşaal-
lah az zamanda köylünün kalkınma, bu davayı 
karşılamak hayırlı semereler verecek ümidile 
kanunu çıkarmak vazifemizdir. 

İkinci arzedeceğim mesele, eğitmen meselesi
dir. Bu kanunla, bilhassa eğitmen noktasmdan 
en teknik bir şekilde başladığımız dava, daha 
müsbet, daha amelî ve daha ilmî bir mahiyet alı
yor. Bu itibarla da kanun ilim ve fen namına 
güzel bir hamle ve terakki safhası kaydediyor. 
Sonra asıl bence mühim olan bir nokta da bil
hassa mekteb meselesinde, maarifin yayılması 
nisbetinde arzettiği bir cihet vardır. Bu bil
hassa dairei intihabiyelerimizi gezdiğimz zaman 
nazarı dikkatimizi celbediyordu. O da, köy 
mekteblerînde okuyan çocuklara, veya köye 
müşabih vaziyette olan yer çocuklarına bir 
mahreç vermek lâzımdı. Bunların ekserisi, he
men hepsi memur olmak, memuriyet hayatma 
girmek, köyden ayrılmak, bütçe çerçevesi içine 
girmek gayesini takib ediyorlar. Halbuki şimdi 
bu kanunla en güzel bir şekilde bu dava halle
dilmiş oluyor. Binaenaleyh bundan sonra köy 
çocukları için en güzel bir istikbal hâsıl olu
yor. Memleket içinde en esaslı bir Devlet işi 
halledilmiş oluyor. Çünkü okur yazarların ço
ğalması ve bunların işsiz kalması elîm bir vazi
yet husule getirebilirdi. Onun için bu kanunla 
bu mühim dava da halledilmiş oluyor. 

Yalnız kanunun faydalarını arze derken bazı 
temenniler de izhar edeceğim : Bunlardan birin
cisi; bu kanunla yetiştirilen ve bir çok hukuka 
malik kılman elemanları köye bağlamak için da
ha kuvvetli bir müeyyide konamaz mıydı? Me
selâ, bunların Devletin diğer hizmetlerinde her 
hangi bir surette istihdam edilmelerine mâni 
olacak ve daha kuvvetli bir şekilde köye bağla-

i mak için daha kanuna kuvvetli bir takım ah-
i kâm koymak iktiza eder. Çünkü bunlar yarm 
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buradan aldıkları ilmüfeyzi başka sahalara sar-
federlerse bu yüksek maksad terkedilmiş olur. 
Bu bilhassa korkulan bir noktadır. 

Bir de imece usulü ile köye bazı vaziyetler 
tahmil ediliyor. Bu; Türkiye Hükümetinin, 
Cumhuriyetinin büyük bir emelidir, büyük bir 
hedefidir, büyük bir davasıdır ve milletimizin 
Türklüğün inkişafı itibarile da gayet esaslı bir 
hamledir. Bu itibarla bu işi Devletin üzerine 
alması acaba daha doğru olmaz mıydı? Bu nok
tanın da tamamile tebarüzü faideli olur. 

Kanunun 3 ncü maddesindeki prensib esaslı 
olduğu için, burada umumî müzakere esnasında 
bunu arzetmeği lâzimeden görüyorum. Çünkü 
3 ncü madde bu enstitüleri yalnız köy mekteb-
leri mezunlarına hasrediyor. Halbuki bendeni
zin dairei intihabiyem olan Bingölün merkezi 
Çapakçur, öyle bir vaziyettedir ki, orada oku
makta olan köylü çocukların, bu kanunun çer
çevesi dahilindeki hükümler tatbik edilecek o-
lursa, bu mektebe alınmaması iktiza edecektir. 
Halbuki orası küçük bir muhit olduğu için bazı 
vilâyetlerimizin mahdud vaziyeti diğerlerinden 
farklı olmadığından bu ciheti burada nazarı iti
bara almak iktiza eder. Yani mümkün olduğu 
kadar. Bazı arkadaşların izah ettikleri gibi 
Muğlanm Dadyası, Kâhta, Karaisalı ve buna 
mümasil kaza merkezleri vardır ki, bunlar köy 
gibidir. Bunları bu nimetten mahrum etmek 
gayet sakat ve yanlış olur. Onun için bende-
nizce vilâyet merkezleri denirse bizim Bingöl 
de bunun içerisinde kalır. Buna bir formül bul
mak iktiza edecektir. Bu sebeble mümkün ol
duğu kadar böyle köy vaziyetini yine köy içe
risinde, sanayi merkezi olmayan çiftçi merkez
lerine bunu teşmil etmekle bu yanlışlıkları, bu 
sakatlıkları kaldırmak ve bunu bu kadar dar 
tutmamak iktiza eder. Bilhassa bu noktanın 
esaslı şekilde ifade edilmesi icabeder. Bunu 
arzettikten sonra bilhassa maksadım, kendimce 
en esaslı gördüğüm noktayi ifade etmektir. O 
da Şark vilâyetlerinde bilhassa bu muallimlerin 
ifa edecekleri büyük hars vazifesidir. 

Binaenaleyh, bunun bütün şumulile ifa ede
ceği vazifenin ehemmiyetini nazarı itibara ala
rak içtimaî noktadan, hars noktasında ve bilhas
sa dil noktasından bu muallimlerin köylülerle 
de meşgul olarak onların dillerini tashih etmek, 
memleketimizin, milliyetimizin, tesanüdümüzün 
bütün gayelerini nazarı itibara alarak tamamile 
misyonlarını köylünün ruhuna telkin edecek 
şekilde yapılmasını teğmin etmesi için bilhassa 
Maarif vekilinden bunun Şark vilâyetlerinde 
daha ziyade nazarı itibara alınmasını ve elden 
geldiği kadar o vilâyetlerin bu kanundan daha 
esaslı surette istifade etmeleri esasmı araştırma
larını rica edeceğim, maruzatım bundan ibarettir. 

KÂZIM NAMÎ DURU (Manisa) — Arkadaş
lar, gerek köy eğitmenleri, gerek köy enstitü
leri kanunu parti programının muayyen bir mad-

! desini tahakkuk ettirmek içindir. İlk evvel 
Saffet Arıkan köy eğitmen kursları açtı. Orada 
yetiştirdiği eğitmenlerle köyleri birer yeni nur 
ve hayat ocağı yapmağa çalıştı. Bu gün Türk 
irfan tarihinde Saffet Arıkanın teşebbüsü şerefli 
bir sayfa işgal ediyor. 

Gelelim köy enstitüsüne;. Arkadaşlar, köy 
enstitüleri şöyle kafadan düşünülüvermiş, mem
leketin hayat ve faaliyeti umumiyesile uğraşıl
mamış olarak vücude getirilmiş bir eser değil
dir. Köy enstitüleri kanunu bilhassa köy eğit
menlerinin işe başlamasından sonra vücuduna 
şiddetle ihtiyaç olduğu görülerek tesisine ça
lışılmış bir müessesedir. Bu gün Maarif vekâ
leti Eskişehirin Mahmudiye yahud Hamidi-
ye köyünde - Çünkü birisinde kurs vardır, bi
risinde de köy Öğretmen okulu - Trakyada, Kızıl-
çulluda, bir de Kastamonuda Köy öğretmenler 
okulu açmış bulunuyor. Benim bildiğim dört 
tane köy öğretmenokulu vardır. Bu okullar köy
lere muallim yetiştirmek için teessüs etmiş ise 
de bu köylerde beş senelik tahsilini yapanlar için
de istidadı mahsusu olanlar varsa diğer memleket
lere tahsili âliye kadar da sevkedilebilirler. îşte 
Bilamel yapılan bu tecrübeler bunu ideal köy 
enstitüleri şeklinde tahakkuk ettirmek lüzumu
nu göstermiştir. Kanun, yapılan temennilerin, 
idealistçe söylenen sözlerin bence hepsini cami
dir. Çocukların beden terbiyesinden, ahlâk 
terbiyesinden bahsedildi. Beden terbiyesi gıda
dır, denildi. Çocuğa nasıl gıda lazımsa beden 
terbiyesi de öyle lâzımdır, denildi. Çocuklar 
beden terbiyesi namile ağır vazifelerle tavzif 
ediliyor denildi. Halbuki beden terbiyesi bu gün 
hususî ehemmiyeti haiz bir müessesedir. Beden 
terbiyesi biyoloji, pedagoji denilen ilimlere is-
tinad eder. Bu ilimler olmaymca beden terbiye
sinin vereceği neticeler hiç bir vakit mantıkî 
yani ilmî neticeler olamaz. Şöyle hareket et
tiririm, böyle hareket ettiririm diye herkes bir 
türlü söyler. Onun için ilk mekteb programla
rında beden terbiyesinin hangi hareketler ol
duğu ve çocukların her yaşta hangi hareketler
le iştigal ettirileceği yazılmıştır. Bu, bütün ile
ri memleketlerde şimdiye kadar intişar etmiş 
ve teşebbüs edilmiş olan pedagojik mesainin 
verdiği mutalar üzerine yapılmıştır. Ahlâk ter
biyesi yalnız telkini değildir, ahlâk terbiyesi 
muhitin kendisinden çıkar. Muhitte ahlâk varsa 
o muhitte yetişen çocuk ta ahlâklı olur. Fena 
muhitte bulunursa onu istediğiniz telkinatla 
yola getiremezsiniz. Binaenaleyh ahlâkî terbi
ye köyün kendisinde vardır. Esasen köyünden 
ayrı bir muhite gitmiyecek ki köyünün ahlâkı
na, milletinin ahlâkma aykırı olsun 

Bendenizce köy enstitüleri, memlekette ilmî 
bir surette köylüyü kalkındırmak ve köylüyü 
terbiye etmek ve köylüye cihanı anlatmak için 
büyük: bir teşebbüstür. Fakat bu teşebbüs köy-

I lüyü şehre getirmek teşebbüsü değildir. Köylü-
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nün köyüne, arazisine sevgi ile bağlı olarak kö
yünde çalışması için yapılmıştır. Bendeniz bu
nu sevkettiği için Vekil Hasan Âliye teşekkür 
ederim ve bu hususta çok çalışan bir arkadaşı
mız vardır, İsmail Hakkı Tonguç, onu da hür
metle yadederim. 

Dr. ALÎ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Yüksek huzurlarınıza büyük bir ferah hissede
rek çıkmış bulunuyorum. Özlediğim bir hasrete 
kavuşmuş olmak hissi var. Çünkü memleketle 
alâkası olan, memlekete merbut olan herkes 
gibi bendeniz de kendimi idrak ettiğim zaman-
danberi en büyük davanm köy davası olduğu
nu idrak etmiş bulunuyorum. Köy kalkınması 
için muhtelif fikirler, nazariyeler serdedilmiş 
bulunuyor. Burada bunlarm üzerinde tevakkuf 
ederek kıymetli vaktinizi izaa edecek deği
lim. Yalnız köylünün okutulması meselesi, her 
münevverin ve bilhassa Heyeti Celilenizin hep
sini ayrı ayrı meşgul eden bir meseledir ve 
meşgul ettiğine de kaniim. Köylünün okutulma
sı denince acaba alelıtlak şu muayyen tahsilden 
mi ibaret olmalıdır ve bunda büyük bir fayda 
umulabilir mi? Bendeniz kılasik, ibtidaî tahsilin, 
tenevvüre esas olduğuna kani bulunmakla be
raber münhasıran bunun bizim düşündüğümüz 
memleket halkmı yükseltmek noktasından pek 
büyük bir krymet ifade edeceğine kani değilim. 
Köylünün kalkınması demek daha ziyade onun 
hayat şeraitinin medenî memleketlerde onun 
mümasili vaziyette bulunanların hayat şeraitine 
binnisbe yaklaşması demektir. Halbuki bu gün 
köylerimizle, hattâ mekteb bulunan köylerimiz
de verdiğimiz tahsil, eğitmen usulile ver
diğimiz tahsil bu gayeyi teğminden çok 
uzaktır. Hepimizin bildiğimiz gibi açık bir 
hakikattir ki, köy mekteblerinde verilen 
tahsil klâsik tahsil çok defa hayatî kıymeti haiz 
olmadığından az bir zaman sonra, unutulur. 
Görüyoruz ki, köy mektebinde okumuş bir ço
cuk genç yaşına geldiği ve askerlik çağını idrâk 
ederek orduya çağırıldığı zaman maatteessüf 

okuma ve yazmağı da bilmeyen bir vasıfta gel
mektedir. Bu itibarla bendeniz köy mekteble-
rinden ve eğitmenlerden ziyade asıl tatbikî kıy
meti haiz şe'ni hakikatte ve şeniy etlere muta
bık amelî faydaları olduğuna katiyetle inandı
ğım enstitü kanununu gayet büyük takdirle 
karşılarım. 

Bir meseleyi tedkike lâyik görmekteyim. 
Bendeniz köylü ile şehirli arasında ruhiyat nok
tasından bir fark olmadığını iddia etmeyeceğim. 
Çünkü bendenizin salâhiyetimin haricindedir. 
Fakat umumî ve ahlâkî telâkkiyat noktasından 
şehirli ile köylü arasında bir fark olmadığında 
hiç tereddüdüm yoktur. Şehirli unsuru ile köy
lü unsuru arasında manevî kudretlerin tezahürü 
şeklindeki telâkkiyat daima beraber yürür. Za
ten cemaatlerin teşekkülü düşünülürse böyle 
bir fark göstermeğe de imkân kalmaz. Çünkü, 

evvelâ aşiretler sonra köyler, sonra şehirler hâ
sıl olmuştur. Onun için köylüyle şehirliyi büs
bütün ayrr telâkki etmek ve halkı şehirli ve köy
lü diye iki ahlâk zümresine ayırmağa imkân 
yoktur. Zaten bizim köylümüz medeniyetin her 
tezahürünü azamî derecede ihtimamla kabule 
meyyaldir, Bu muhakkaktır. Bunun için binler
ce misal vardır. Fakat burada izah etmeyi za-
id görüyorum. Elverir ki, biz köylüye iyi bir 
yol göstermiş olalım. Hiçi bir zaman köylüye iyi 
bir iş verilmiş te köylü bunu kabul etmemiştir 
denemez. Efendiler, memlekette büyük içtimaî 
inkilâblar yaptık. Meclisin gerek içinde ve ge
rek dışındakilerin mühim bir kısmı bendeniz de 
şahsan itiraf ediyorum, bendeniz de dahil oldu
ğum halde bazı tereddüd vakfeleri geçirdik. 
Acaba cemaat bu inkilabları hazmedebilecek mi? 
Köylü çok defa, hiç olmazsa şehirli derecesin
de, şehirli gibi bütün yapılan bu inkilâbların 
hepsini kabul etti, benimsedi. Ahlâkiyat nok
tasından, bendeniz kezalik şehirli, köylü diye iki 
zümrenin mevcudiyetine inananlardan değilim. 
Memleketimizde bir kısım münevverler köylüyü 
bir melek tarzında, bunun haricinde kalan bir 
kısım münevverlerde köylüyü bilâkis tereddi et
miş bir mahiyette görüyor. Bunlar, maalesef 
söylüyorum, bunlar köylümüzü ezcümle tenbel, 
teşebbüsü şahsiden mahrum, sây kabiliyetin
den çok kaybetmiş bir zümre olarak gösteriyor
lar. Bendeniz bunların hiç birisine iştirak et
mediğim gibi böyle bir taksimi ve tefriki de 
doğru bulmuyorum. Muhterem arkadaşlar, böy
le bir tefriki manasız buluyorum. Nasıl şehirli 
baştan başa melek değil ise, köylü de baştan 

başa melek değildir. Şehirli nasıl baştan aşağı ah
lâksız değilse, köylü de baştan aşağı ahlâkan 
sukut etmiş değildir. Kaldı ki, memlekette, 
köylerde ahlâk bozukluğu, bulaşık hastalıkla
rın bir çoğu gibi şehirlerden köylere doğru git
miştir ve bu itibarla köylüde eğer bazı ahlâkî 
zâflar görüyorsak bunları doğrudan doğruya 
köylünün bizatihi ruhî bünyesinde aramamalı, 
şehirden sirayetini düşünmelidir. Bu kanu
nun bendenizce şayanı şükran cihetlerinden bir 
tanesi de yüksek münevverle, yani üniversite, 
fakülte mezunu ile köylüyü temasa getireceği
dir. Memleketin aşağı demiyeceğim, ibtidaî ta
bakası bulunan köylü ile yüksek münevver ne 

kadar çok temasa gelirse kalkınmasının kuv
veti o adar artacaktır. Bunu, bu vaziyeti ke
mali şükranla kabul etmekle beraber gönül bu 
temasın daha yakından olmasını ve bazı balkan 
memleketlerinde olduğunu işittiğimiz gibi yük
sek mekteb mezununun köylüyle, köy çocukları
na muallim yetiştirecek bir mektebde değil, doğ
rudan doğruya köyde ders vermek suretinde köy 
çocuğu ile daima temas etmesini istiyor. Ben
deniz köy enstitüsü kanunu münasebetile bazı 
temennilerde bulunacağım. O da bizim memle
ketimizdeki köylerde ev hayatının teessüsü me-
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selesidir. Hakikaten hepimiz biliriz ki, bizim 
memleketimizde köylerdeki ev hayatı tarzı ta-
mamile ibtidaî bir mahiyettedir. Köylü maalesef 
çok defa, bunu bir doktor sıfatile arzediyorum, 
kendisinin sâyine, enerjisine tekabül edecek de
recede lâzımgelen gıdayı güzel bir yolda alama
maktadır. Yani hepimiz biliriz, köylü sabahle
yin bir çorba, akşam bir çorba içer. Köylünün 
gıda maddeleri buğday, arpa, yahud mısır ekme
ği, ve çorbasından ibarettir. İşte köylünün ye
dikleri. Bu açılacak köy enstitülerinde köylü 
çocuklarına kendi hayatlarının yükselmelerini 
amelî usullerle öğretmekle beraber ayni zaman
da, köylü kızına da biraz daha, medenî ye
mek demiyorum, kendi yiyeceklerini gene kendi 
malzemelerile sıhhî bir şekilde de yapılmasını 
öğretmek lâzımdır. Başka maruzatım yoktur, 
maddeler hakkındaki dileklerimi sırası gelince 
arzedeceğim. 

HAKKI KILICOĞLU (Muş) — Çok kıymetli 
sözler söyleyen arkadaşlarınım ifadelerine bir 
şey ilâve edecek değilim. Yalnız çok mühim 
olduğunu zannettiğim bir noktaya temas ede
ceğim. 

Genç ve bilgili Maarif vekilimiz çekirdekten 
yetişerek bu mevkie geldiği için bittabi hasta
lığı herkesten daha iyi teşhis etmiş ve bu ara
da bize bu kanunu getirmiştir. 

Muallim mektebleri niçin muvaffak olama
dı, oradan yetişenler neden köylere gitmediler, 
gittilerse niçin kaçtılar? Bence bu, tek bir ke
lime ile, iman meselesidir. Biz bunlara vazifele
ri hakkmda bir iman vermedik, bir misyoner 
vazifesi takib etmedik. Eğer bunları yapmış ol
saydık, pek âlâ muvaffak olurlardı. Ben bu
nun misalini gördüm. Bir örneği düşmandan 
almak dahi faydalıdır. Bir tarihte Cumaibalâda 
bulunuyordum, köyleri gezerken Bulgarların 
çok bulunduğu bu köyde genç ve güzel bir mu
allime gördüm. Hayretimi mucib oldu. Genç 
ve bu kadar güzel bir kadmm ücra ve 15 - 20 ha
nelik bir köyde işi ne idi? Kendisile konuştum, 
neden burada bulunuyorsunuz, siz Sofyada ve
ya büyük bir şehirde daha müreffeh bir hayat 
temin edebilirdiniz dedim. O kadın bana; beni 
iman buraya şevketti, benim imanım, milleti
me olan bağlılığım beni burada çalışmağa mec
bur ediyor dedi. Eğer muallim mekteblerinde 
muallimleri yetiştirirken onlara bu ruhu telkin 
edebilseydik, gönderilen yerlere giderler ve git
tikleri yerlerde dururlardı. Muallimlerin vazi
fesi yalnız A, B, C öğretmekten ibaret değildir. 
Bilhassa bizim memleketimizde. Gittikleri yer
lerde Cumhuriyetin, inkılâbın, medeniyetin bü
tün esaslarını anlatacaklar, onlarla gece gün
düz uğraşacaklar, hakikî imanlı, meslekli genç 
yetiştireceklerdir. Eğer bu ruh bu enstitülerde 
verilmezse emek boştur. Genç Maarif vekili; siz
den bunu rica ediyorum, bunu siz yapabilirsiniz. 

i MAÂRİF V, HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetinize su
nulmuş olan köy enstitüleri kanununun heyeti 

j umumiyesi hakkında burada konuşulurken onu 
j hazırlamak vazifesini yapmış olmakla kendini 
! müftehir sayan bir arkadaşınızın bir kaç söz söy-
I lenıesine de müsaade buyurursunuz. Bu kanunu 
I hazırlamağa saik olan sebebleri izah etmekle 

sözüme başlamak istiyorum. Bunun için de bi-
I zim bu gün ilk öğretim bakımından memleketi-
I mizin umumî vaziyetini bir levha halinde huzu

runuzda kısaca tasvir etmek istiyorum: 
l Bizim nüfusumuz 17 milyondur. Yuvarlak 

bir hesabla 4 milyona yakın insanımız şehirlerde 
I oturur ve 13 milyon halkımız köylerdedir. Buna 
İ mukabil tahsil çağında bulunan çocuklarımızın, 
J klâsik surette hesab edildiği takdirde, yani nü-

füsun % 12 si alınarak hesab olunduğu takdir-
ı de iki milyon kadar çocuğumuz olmak lâzım. 
j Bunun 785 binini okutmaktayız. Şu halde % 12 
I si hesab edilerek alınan ve tahsil çağmda bu-
| liman çocukların ancak üçte birini okutabili

yoruz demektir. Halbuki bu klâsik hesab dı
şına çıkıb istatistiklerimizin tahsil mecburiyetini 
tahmil ettiği 7 ile 16 yaş arasındaki çocukla
rın mikdarma bakacak olursanız bu 3 354 000 dir. 
Orta mekteblerde ve bu derecede bulunan diğer 
okullarda okuyan çocukları bu yekûnden çıka
racak olursanız, demek ki, 7 ile 16 yaş arasında, 
takribi bir hesabla üç milyon çocuğumuz var
dır. % 12 klâsik hesabile aldığımız takdirde üçte 
birini okuttuğumuz bu çocukların 415 bini köy
lerde ve 370 bini şehirlerdedir. Şu halde 13 mil
yon köylü nüfusuna mukabil 370 bin çocuk okut-

I maktayız. 4 milyon şehirli nüfusa mukabil 415 
I bin çocuk okutuyoruz. Bunu hulâsa edecek 

olursak, şehirlerde oturan vatandaş çocukları-
I nm yüzde 80 ni okuldadır. % 20 si o-

kumaktan mahrumdur. Köylerde oturan 13 
milyon vatandaşımızın çocuklarını da na-

I zarı dikkate alırsak bunun ancak % 25 
i ni okutabiliyoruz, % 75 ni okutamıyoruz. 

Binaenaleyh, okutmak, okutamamak nis-
beti şehirli ile köylü arasında hemen, hemen ter
sinedir. İşte sizlere arzedeceğim levha budur. 

I Bu levha karşısında bulunan Hükümetiniz va
ziyeti halledici bir tedbir bulmak için çalışmış 
ve 13 milyon gibi büyük bir kütlenin oturduğu, 
yaşadığı köy muhitindeki evlâtlarımızı yüzde 
yüz okutmak için emek sarfetmiştir. Bu kanun 
o emeğin ifadesidir. Başvekillik zamanından 
beri bu dava üstünde dikkat ve büyük emeğini 
sarfetmiş olan Millî Şefimiz, hepiniz hatırlarsı
nız, beşinci kurultayda bu davaya temas etmiş 
ve şöyle demişti : 

«Katği olarak inanıyoruz ki köylümüzün tah
silini ve maişetini daha yüksek bir dereceye 
vardırdığımız gün, milletimizin her sahada kud
reti bu gün güç tasavvur olunacak kadar yük-

I sek ve heybetli olacaktır». 
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Bu cümlelerin içerisine gizlenmiş olan büyük 

ideali gerçekleştirmek için bu sözlerden önce de 
şunları söylemişlerdi: 

«Önümüzdeki senelerde nüfusumuzun çoğu
nu teşkil eden köylümüzün gerek tahsil, gerek 
geçim hususunda seviyesini yükseltmeği başlı
ca hedef tutacağız. Bu hususta elde edeceğiniz 
neticelere çok ehemmiyet ve kıymet veriyoruz». 

Geçen sene Büyük Meclisin altıncı inti-
hab devresinin birinci toplantısının açış nutuk
ları içerisinde de şu direktifleri buluyoruz: 
«Maarif işlerimizi yeni Meclisin tarihimizde müm
taz bir farikası olarak ehemmiyetle ellerinize 
almanızı beklerim. Malî ve umumî şartlarımız 
sıkıntıya maruz olsalar bile maarif işlerimizin 
ana istikametlerde ilerilemekte geç kalmıyaca-
ğmı ve her halde esaslı tedbirlerin zamanmda 
alınmasını ümid ediyorum. Hükümet ilk tahsile 
amelî ve ana tedbirlerle el koymuştur. Bunları 
süratle tedkikinize alarak karara bağlıyaca
ğınıza kaniim», işte millî Şefimizin direktif ola
rak bize verdiği bu esaslar dairesinde ilk öğre
tim davasmı halledeceğine inandığımız bu ka
nunla huzurunuza gelmiş bulunuyoruz; davayı 
halletmek için bir arkadaşımın da burada söy
lediği gibi filî hakikatin, realitenin kendisine bak
mak ve ondan ilham alarak hareket etmek lâ
zım geldiği kanaatinde idik ve böyle yaptık. 
Köylerimizin umumî vaziyetini mütaleaya alın
ca gördük ki, 40 bin köyden ancak (8) bini
nin nüfusu dört yüzden yukarıdır ve 32 bin 
köyümüzün nüfusu dört yüzden aşağıdır. Bu 
32 bin köyün 16 bininin nüfusu da 150 den az
dır. Binaenaleyh, 16 bini 150 den aşağı, mü
tebaki 16 bini 150 den yukarı ve 8 bini 4 yüzden 
yukarı olan köyleri öğretmenlemek ve burada 
bulunan köylümüzün çocuklarını okutmak üze
re tedbir almak mecburiyetindeyiz. Bu gün köy
lerde filî olarak çalışmakta olan okullarımız 
4 500 dür. Eğitmenli okullarımız da 4 bin ve 
orada okuttuğumuz çocukların adedi ise 19 bin
dir. Şu halde köylerimize göndereceğimiz öğ
retmenleri birinci kademede nasıl hazırlamak 

lâzım geliyor; evvelâ bunu düşünmek iktiza 
ediyordu. Onu halle çalıştık. 

Şimdiye kadar şehir muallim mekteblerin-
den köye gitmiş olan ve orada hakikaten idea
list bir ruhla çalışmış bulunan öğretmen arka
daşlarımız yok değildir. Onlarm mühim bir 
ksmmm köylerde duramamış olmaları sadece 
bir idealizm noksanndan ileri gelmemiş; hazır
lama hususunda gittikleri muhite intibak ede
cek melekeyi onlara vermemiş olmamızdan doğ
muştur. Dava, sadece bir vatanperverlik, bir 
mefkûrecilik davası olarak mütalea edilemez. 
Bunu filî olarak bildiğiniz için o şekilde bu 
gençleri yetiştirelim ve hayat tarzları o şekil
de olsun ki kendilerine köyde vazife verdiği
miz takdirde tabiî olarak okul hayatları devam 
ediyormuş gibi olsun, vazifelerine memnuni-

' 3>-etle gitsinler, bu işleri seve seve görsünler 
i diye düşündük. Onun için köy enstitülerini 
| kurmağı düşündük. Köy enstitülerinin mahiyet-
I lerini anlatmadan evvel burada iki arkadaşımın 
I işaret ettiği bir noktaya parentez içinde cevab 
} vereyim. O da enstitü tâbirine dairdir. Biz bu 

müesseselere köy öğretmen okulu demedik. Çün
kü evvelce bu isimde müessesler vardı. Bunları 
ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni şey
lerdir. 

Enstitü kelimesini biz frenklerin telâffuz 
ettiği tarzda aldık ve buna alıştık. Bu isim, ba
zı memleketlerde büyük, yüksek amelî müesse
selere verilmektedir. Meselâ Ziraat enstitüsü bu 
manâ ve mahiyette isimlendirilmiştir. Ziraat 
enstitüsü bir yüksek okuldur. İçerisinde amelî 
faaliyetler vardır, ilmî araştırmalar yapılır. Fa
kat bir kısım memleketlerde bu ismi yalnız 
böyle yüksek derecedeki okullara veya ilim mü
esseselerine vermezler. Daha aşağı derecede 
olanlara da vermektedirler. Fransada, ve İtal-
yada böyledir. Bizde de buna alışılmıştır. Bildi
ğiniz gibi İsmet Paşa Kız enstitüsü, nihayet 
orta derecede bir okuldur. Buna enstitü denil
mesinin sebebi içerisinde talebesini amelî faa
liyete sevkedici, tatbikat yaptırıcı ve meleke 
kazandırıcı bir takım atelyelerin ve faaliyetle
rin bulunmasıdır. Biz köy enstitüsünü sadece 
içerisinde nazarî tedrisat yapılan bir müessese 
olarak almadık. İçerisinde ziraat sanatları, de
mircilik, basit marangozluk gibi amelî bir ta
kım faaliyetlerde bulunduğu için okul adile an
madık, enstitü diye isimlendirmeyi, muvafık 
gördük. 

Enstitüde yetişecek öğretmenlere umumî ve 
meslekî kültür bakımından lüzumlu olan bil
giyi vereceğimiz gibi, bunlara köye gittikleri va
kit köy hayatında âmil, prestij sahibi, kendi

sine fikir sorulabilecek, reyi alınabilecek insan 
olabilmesi için amelî bilgiler de verilecektir. 
Bunun bel kemiğini, amelî bilgi ve melekenin 
esasını, gidecekleri, çalışacakları muhit köy ol
duğuna göre, ziraatin teşkil edeceği şüphesizdir. 
Onun için enstitüleri kurarken bunları nereler
de açmak lâzım olduğunu iklim bakımından, 
ziraat şartları bakımından tedkik etmek ve o 
suretle bunları tesis etmek muvafık olacağı ka
naatinde bulunarak Ziraat vekâletinden sorma
ğı muvafık bulduk. Öyle yaptık. Binaenaleyh 
enstitülerin tesis edileceği mmtakalar ihtisas 
vekâleti olan Ziraat vekilliği tarafından tesbit 
edilmiştir. Yine parantez içinde ve bu vesile ile 
bu hususta endişe izhar eden arkadaşıma cevab 
vereyim: 

Bu işte idarî bir mahiyet mevzubahs değil
dir. Filân vilâyet büyük, filân vilâyet küçük 
meselesi yoktur. Arzettiğim gibi ziraî mahiyet 
ve iklim mevzubahstir. Bilfarz İspartada açıla
cak enstitüde Konyalı çocuklar da okuyacak, 
bu köy enstitüsünda Konyanm ilk öğretmen ek-
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siğini tamamlayacak elemanlar yetişmiş olacak- I 
tır. Bu itibarla müessesenin muhakkak büyük | 
vilâyettir diye Konyada olması zarurî değildir. 
Yetiştirdiğimiz elemanlar orada da vazife göre
cekler ve ziraî şartlara göre iş yapmayı îspar-
tada öğrenmiş olacaklardır. 

Enstitülere alınacak talebenin seçiminde dü
şündüğümüz şu olmuştur; şimdiye kadar ilk | 
öğretmen yetiştirmekte uğradığımız hataya şu I 
veya bu mülâhaza ile yeniden düşmemek için 
katği olarak köyde yaşamış ve köy ilk okulla
rının her iki devresini bitirmiş çocukları alma
yı doğru bulduk. Arkadaşlarım biliyorlar ki, 
bir seneden beri memleketimizde mevcud üç sı
nıflı köy ilk okullarını beşe çıkarmak yolunda
yız. Bu sene bunların dördüncü sınıfları tam 
teşekkül etmiştir. Bir kısmının beşinci sınıfları 
da açılmıştır. Önümüzdeki sene dördüncü ve 
beşinci smıflar tamamen açılmış ve işler bir 
hale sokulmuş bulunacaktır. Binaenaleyh esasen 
köyde mevcud olan ve bu seneden evvelki sene
lere kadar üç smıflı olan köy okulları beşe çık
mış olacaktır. Oradan gelecek çocukları, şu 
veya bu şekilde tereddüde mahal vermeksizin, 
imtihan ederek, karakterlerini yoklryarak ve be
denî kabiliyetlerine bakarak, seçip enstitülere 
alacağız. 

İçtimaî bir smıf doğurma meselesi mevzubahs 
değildir. Partimizin programında da yazıldığı 
veçhile esasen rejimimiz smıf ve imtiyaz kabul et
mez. Yalnız hayat tarzı bakımından meslekî züm
reler, biz ister kabul edelim, ister kabul etmiyelim, 
mevcuddur, Çiftçi vardır, demirci vardır, tüccar 
vardır, memur vardır. Bunlar bir takım çalışma 
ve iş zümreleridir. Başka bir siyasî ayrılık ifade 
eden kümeler değildirler. Böyle olduğuna göre 
zaten köylü ve çiftçilik etmekle meşgul olan va
tandaşlarımızın çocuklarını okutmak için onla
rın hayatından başka bir hayatla ülfet etmeme
sini istediğimiz ve o bakımdan yetiştiridğimiz 
insanları yeni bir smrfm müvellidi addetmeği 
bendeniz doğru bulmuyorum. Kaldı ki bizim 
arzumuz, bir arkadaşımızın da burada izah etti
ği gibi, köyün içerisinde bilgili, sıhhatli, mem
leketine bağlı ve müstahsil vatandaş yetiştir
mektir. Yoksa köylüyü, bu arzettiğim bilgi ve 
melekelerle teçhiz edip onları şehre akm eder 
vaziyete getirmek değildir. Onları müstahsil, 
kendi tarlasında ve muhitinde kuvvetli yapmak 
ve istihsal kabiliyetini arttırıp memleketin sos
yal seviyesi kadar ekonomik seviyesini de yük
seltmektir. Binaenaleyh sınıf teşekkülü hatıra 
gelemez. 

Bu suretle köylere sevkedeceğimiz öğretmen
leri yetiştirecek bu müesseselerin gayesini teba
rüz ettirdikten ve oraya alacağımız çocukları 
nasıl alacağımızı arzettikten sonra iki noktayı 
yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmek isterim: | 
Bu enstitüden çıkacak öğretmenler ilk tahsil i 
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vermek bakımından şehir öğretmen okulundan 
yetişecek arkadaşlarından aşağı olmryacaktır. 

Çünkü bizim köyde vereceğimiz ilk öğretim, 
şehirde vereceğimiz ilk öğretimden aşağı olma
yacaktır. Bunları beş senede yetiştiriyoruz. Köy 
okullarında da ilk tahsili beş senede veriyoruz. 
Fakat fark şuradadır: Köy ayrı bir muhittir, 

tabiat ve ekonomik bakımından. Burada o muhite 
hazırlıyoruz, şehirdekini de şehir muhiti için 
hazırlamaktayız, o kadar... Onun içindir ki, ensti
tülere alacağımız gençleri beş senelik bir tah
sile tâbi tutacağız. Şu halde ayni zamanda bir 
program mahiyetinde bulunan bu kanunun ilk 
hedefine, bizim hesabımıza göre, 15 senede va
racağız demektir. İçinde bulunduğumuz seneyi 
kaybetmiyoruz. Yeni alacağımız talebe ile kad
rosunu 3 bine çıkaracağımız 4 köy öğretmen o-
kulımu bu enstitüler zümresine almak suretile 
bu sene ve bundan sonraki 4 sene içerisinde ve 
5 sene sonra 3 bin mezun vermeğe başlayacağız. 
10 sene içerisinde 30 bin hoca elde etmiş olaca
ğız. Elde edeceğimiz, yetiştireceğimiz bu hoca
ları geçindirme bakımından ayrı bir kaideye, 
ayn bir usule tâbi tutmayı zarurî gördük. Çün
kü bu gün mevcud olan kanunî mevzuat ve usul
leri alırsak köy için bize lâzım olan 30 bin öğ
retmeni gerek yetiştirmek ve gerek yetiştirdik
ten sonra maaşlamak, bu günkü bareme göre 
onlarm terfih vaziyetlerini teğmin etmek bir 
defa zaman bakımından asırlara muhtaçtır. 
Çünkü biz şehir muallim mekteblerinden her se
ne 500 - 600 mezun almaktayız. Bununla asırlar 
beklemek lâzımdır. Para itibarile de hiç değilse 
70 - 80 milyonluk bir program yapmak icabedi-
yor. Halbuki takdim ettiğimiz kanunun esbabı 
mucibesinde de izah edildiği gibi, biz 27 milyon 
liralık bir program yaptık. Bunun 3 milyon li
rası bina inşaatı, 24 milyonu da maaş, tahsisat ve 
yeme, içmedir. Bu itibarla yetiştireceğimiz öğ
retmenleri maaş bakımından, gidecekleri muhite 
göre teçhiz etmeği ve onlara rahat yaşama im
kânlarını vermeği düşünüyoruz. Bunun için 
köylerimizin ve köylümüzün umumî hayatma ve 
vasatî hayat şartlarına baktık. Gördük ki, 
köylünün başını sokacak bir yeri, bir evi, çalı
şacak bir tarla ve tarlada çalışması için iktiza 
eden vesait elinde bulunursa buna ayda verece
ğimiz 20 lira, onu terfih etmekte, seve, seve ça
lışmakta, kendisini, ailesini ve çocuklarını ge
çindirmekte kâfi bir maişet medarı olacaktır. 
Binaenaleyh, 20 lira ücretle enstitü mezunu öğ
retmenlerimizi çalıştırmayı muvafık bulduk. 
Bunu şehirde bulunan öğretmen arkadaş
larımızla kiyas etmek doğru değildir. 
Çünkü şehirde oturan öğretmenlerimize, biz
zat mesken verememekteyiz. Hayat vasıtası 
olmak üzere ellerinde yalnız maaşları bulunmak
tadır. Bilhassa büyük şehirlerde almış olduk
ları maaşla geçimlerini ancak karşılayacak va
ziyettedirler. Maaştan maksad geçim olduğuna 
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göre köy öğretmenlerine vereceğimiz 20 lira 
diğer vesait teğmin edildiği için şehirde oturan 

muallimlerin maişet medarından aşağı saydamaz. 
Bir arkadaşım da başka bir kaygı izhar etti

ler: bu gene öğretmenler vazife aldıktan sonra 
başka işlere giderler, Devlet memuriyetine ka
çarlar, buna mani olacak tedbirler almalıdır bu
yurdular. Bu tedbir işin mahiyetinden çıkmak 
üzere alınmış demektir. Çünkü biz tarlasını ve
receğiz, tarlasını ekmek için her türlü vasıtayı 
vereceğiz; evini vereceğiz ve bundan ayrı ola
rak da ücret vereceğiz. Bu yaşama imkânları
nı kendi tahsil seviyesine göre bu arkadaş baş
ka yerde bulamıyacaktır ve başka yere gitme
yecektir. Kaldı ki köy öğretmenine biz otuz 
senelik bir hizmeti mecbure tahmil ediyorduk. 
Encümendeki arkadaşlar bu otuz seneyi yirmi
ye indirmeği muvafık buldular, biz de kabul et
tik. Şu halde yirmi senelik bir mecburî hizmet
leri var demektir. Bu mecburî hizmet şu dü
şünce ile konmuştur. Köyden aldığımız, ensti
tüye getirdiğimiz ve oradan okutub çıkarttığı
mız bu gençler, kız olsun, erkek olsun iki vazi
fesi olduğunu ve bu vazifelerinin hayatlarının 
sonuna kadar devam eder mahiyette bulundu
ğunu evvelden bilsinler. Vazifelerinden biri 
memleket müdafaasıdrr, ikincisi de köydeki ço
cukları okutmaktır. Bunun haricinde vazifeleri 
yoktur. Bunu bilsinler ve böyle yapsmlar. Onun 
için kaçmak mevzubahs değildir, gitmek mevzu-
bahs değildir. Esasen cazib noktaları olduğu
nu kanun mütalea edildiği zaman bütün arka
daşlarımız görecektir. 

Fazla söyleyerek başınızı ağırtmak istemi
yorum. Yetiştireceğimiz bu öğretmenlerle, 15 
senelik programımız tahakkuk ettiği zaman as
garî bir buçuk milyon köylü çocuğu okuma im-
kânmı kazanacaktır. 

Emin Sazak arkadaşım, eğitmenler hakkın
da bazı endişeler izhar ettiler. Eğitmenlerimiz 
hakikaten çalışkan, vazifesini sever ve bilaistis
na her yerde müfid olmaktadırlar. Kendilerin
den memnunuz. Bu teşkilâtı idame etmek fay
dalıdır. Ve bir müddet için zarurî olacaktır. Bu
nu şimdi getirdiğimiz kanunla karıştırmamak 
lâzımdır. Çünkü eğitmenler askerlik vazifesini 
yapmış, ve bir senelik kurstan geçmişlerdir. On
lara bu gün de filî olarak beş senelik ilk tahsil 
verdiremiyoruz. 

Çünkü bilgileri ve melekeleri bunu yapmaya 
kâfi değildir. Eğer bu kâfi olsaydı böyle bir 
tedbire ihtiyaç olmazdı. Eğitmenlerimiz ele hiz
mete devam edeceklerdir. Bilhassa nüfusu az 
olan ve seneler sonra öğretmen gönderebilece
ğimiz yerler için kendilerinden azamî istifade 
edeceğiz. Onun için vaziyetlerinde bir değiş
me mevzubahs değildir; çalışacaklar ve çalış
malarına devam edeceklerdir. Bir arkadaşımız 
bu enstitülerin harb halinde kendilerinden isti
fade edilmesi için tedbir alınması lâzımgelece-

ğini söylediler. Bu umumî seferberlik hazırlığı 
içinde - pek tabiî - tegafül etmeyeceğimiz bir 
noktadır. Diğer taraftan da tasarruf tavsiye
sinde bulundular. 70 milyon liradan fazla bir 
para ile ve bir asırda tahakkuk edecek bir işi 
27 milyon liraya yapmak için emek çeken bu 
arkadaşınızın, zaman ve para bakımından ta
sarrufa ne derece riayet edeceğini takdir buyu
rur. Beden ve ruh terbiyesi bakımından ne ka
dar dikkatli olduğumuzu bütün arkadaşlarımız, 
zannederim, görüyorlar. Beden terbiyesi bakı
mından aksayan bir cihet olmuşsa bu, mevcud 
talimatların ve o talimatları hazırlayanların ha
tasından ziyade tatbikat bakımından bir takım 
aksaklıklar demektir ki, onları tashih etmek 
vazifemizdir, tashih etmeğe çalışacağımız şüp
hesizdir. 

Karakter terbiyesi; zaten bu bizatihi terbiye
nin esasıdır, kendisidir. Terbiye mefhumun
da biz bedeni ayrı ahlâk, ayrı, fikri ayrı telâkki 
etmemekteyiz. Bedeni terbiye ederken ahlâki 
ve fikrî, fikri terbiye ederken bedeni ve ahlâkı, 
ahlâkı terbiye ederken diğer ikisini gözden ayrı 
tutmak bizce hatadır. Biz bu hatayı yapmamak 
üzere çalışmaktayız. 

Zannediyorum arkadaşlarımın endişe ve te-
reddüd mevzuu olarak burada söylemiş olduk
ları noktalara umumî olarak cevab vermiş bu
lunuyorum. Eğer tatmin edemediğim cihetler 
varsa emir buyururlar. Tekrar cevab arzet-

meğe amadeyim. (Kâfi sesleri, Allah muvaffak 
etsin sesleri). Sözlerimi bitirirken vicdanî bir 
vazifemi yapmak istiyorum. Bu kanun dört en
cümenden geçti: Maarif, Ziraat, Dahiliye, Bütçe 
Bu encümenler deki arkadaşlarım en küçük nok
talara kadar kanun hakkında fikir sordular, 
emek verdiler ve tadil ettikleri noktalarda bu 
kanunu kuvvetlendirici bir netice verdi. Ken
dilerine huzurunuzda teşekkür etmeği bir borç 
bilirim (İstağfurullah sesleri), (iştirak ede
riz sesleri). 

Bu kanun en eşağı 15 sene sonraki bir haki
kati bu gün bize tatlı bir hayal olarak düşün
dürmektedir. Ben kendi hesabıma, milletimin 
naçiz bir irfan hizmetkârı olarak bu hayalin bü
yük zevki içerisindeyim. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Hepimiz öy
leyiz. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(Devamla) — Onu tasvib buyurmak suretile 
Yüksek Heyetinizin bu kanunun tatbikına im
kân vermesini rica ediyorum. (Bravo sesleri, al

kışlar), 
HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar; 

memleketin en esaslı bir derdine bir deva çaresi 
olmak üzere bu kanun lâyihası teklif edilmiş 
bulunuyor. Şimdi ben hem çiftçi, hem hukuk
çu, hem de bir politikacı bir arkadaşınız sıfa-
tile, bu esaslı derde bu kanun hakikî teşhisi 
koymuş mudur ve devasını verebilecek midir? 
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Onun hakkında mülâhazalarımı arzedeceğim : 

Arkadaşlarım; memleketin ziraî vaziyetini 
umumiyetle nazara alırsak varacağımız müşa
hede şudur : bu kadar kısa mesafeler içinde bu 
kadar muhtelif iklimleri sinesinde toplayan 
memleket dünyada hemen emsalsiz gibidir. Bu 
iklim tahavvülleri nisbetinde de çeşidli verimi 
itibarile gene emsalsiz bir memlekete sahib bu
lunuyoruz. Topraklan nisbeten bereketli, çiftçi 
ve çiftçi içinde yaşayan ve çiftçilikle meşgul 
olan bir arkadaşınız sıfatile şunu söylüyorum 
ki; Türk çiftçisi dünyanın en çalışkan insanıdır. 
O güneş doğarken karısı ile, çocuğu ile beraber 
işinin başına gider, ve güneş batmcaya kadar 
işinin başındadır. Maksad çeşidli, ve toprak 
nisbeten verimli, işleyeni bu kadar çalışkan fa
kat verimi itibarile, işleyene verdiği kıymet iti
barile seviye emsali bulunmayacak derecede dü
şüktür. Vaktile Hükümet, 934 de zannediyo
rum, salâhiyettar büyük bir heyet göndermiş, bu 
heyet memleketin içinde uzun tedkikler yapmış, 
onun hazırladığı raporu çok dikkatle okudum. 
Hakikaten yüksek salahiyetli bir heyet 
olduğu yaptığı tedkikden, derdi teşrih ede
rek davasmı göstermekteki muvaffakiyetin
den dolayı gördüm . ve takdir ettim. Bun
lar köye gitmişler, köylünün 60 dönüm
lük tarlası üzerinde işini tedkik etmişler, 
dakik hesablar yapmışlar, evvelâ en çok ve
rimli olan tütün mahsulü üzerinde tedkikat yap
mışlar, bundan sonra hububata dönmüşler, he-
sab yapmışlar. Her cebhesinde, uzun boylu söy
lemek istemiyorum, tedkikler yaptıktan sonra 
vardıkları netice şudur ; bir Türk çiftçi ailesi
nin bir senedeki gayri safi hasılatı 78 - 150 lira
dan ibarettir. Hükümet te bu mıntakalarda he
yetler gezdirmiş, bir sene kadar mutahassıslar 
vasıtasile tedkikat yaptırmış köy, köy gezdir
mişler. 

Onlarm vardığı netice de 130 lirayı göster
miştir. Şimdi bu kadar çeşidli ve bu kadar ve-
r'mli ayni zımarda böyle dünyanın en çalışkan 
insmları ta afrndan işenilen bu toprakta ne
den kâr bu kadar az oluyor? Bunlar m vardık
ları uetice şudur: Köylünün çalışma tarzı tek-
n k d?ğildir. Köylünün yaşama t a m yani s hhî 
ve iktis dî emisyon girmemiştir. Ş'mdi t u lâ
yiha bu iki derde çare olma\ üzere sunul
muştur. Köye, çiftçiliği toprak üzerinde tatbik 
etmiş, çiftçil ği öğr nmiş öğretmen g'rnieriyor. 
Sonra çirtçinin m'htaç olduğu sanatı yine öğ-
r'nmiş mürebbi gönderiyoruz. Binaenaleyh ora
ya varacak o1 an ç fteinin ç 1 şma şartları üze
rinde teknikman ıslâhat yapacaklar demektir. 
Lâyihanm bir m^ddesnde göldüm. Kız çocukla-
r na çocuk dokumu, ev işleri ve s ire gibi işleri 
de bu enstitüler p-österec^ktir. Arkada^ar; 
çiftçin'n yarrı kadmı-lrr. Köy<;n, ç^teinin kal
kınmasında çar-1 ararken b i l i r e bn noVavı 
ihmal etmeme1* lâzımdır. Günkü çiftçinin yansı 

kadmıdı?. Kadın çocuğuna sıhhatli yetiştirir, 
evin idaresini iktisadlı bir şekilde yürütürse 
çjutçi yarı yarıya kalkın ı iş uemeKtir. Binaen
aleyh nu r r f miz bu cihe't?n tedbir almış de
mektir. Tebrik ederim. Fakat çiftçinin çalışma 
vesaitini ıslah, çiftçinin yaşama tarzmı ıslah çare
si yalnız maarifimizin alacağı tedbirlerle olamaz. 
Bunun yanında daha bir çok tedöirler almak ve 
bunları plânlaştrrmak ve programlaştırmak za
rureti karşısındayız. Maahaza derdi iyi teşhis 
ettiğinden ve bu derdin muhtelif sebeblerini en 
iyi gördüğünden ve onun çaresini esaslı suret
te düşündüğünden ve kendisine düşen payı yap
tığından dolayı Hasan Âliyi tebrik ederim. Di
ğer cephelerde çiftçinin çalışma ve yaşama şart
larında almacak tedbirler hakkında Başvekil 
Hazretlerinin nazarı dikkatini celbederim. Asıl 
salâhiyettar olan vekâleti harekete getirsinler, 
bu meseleyi esaslı olarak konuşalım. Bendenizin 
bu hususta geniş bir şekilde grubumuzda ko
nuşulmak üzere bazı hazırlıklarım da vardır. Bu 
suretle bu meseleyi umumî cepheden görüşmeğe 
vesile olur, Şimdi bu kanunu getirdiğinden do
layı Hasan Âliyi ve Hükümeti bir çiftçi sıfatile 
candan tebrik ederim. 

(Müzakere kâfi, maddelere geçilsin sesleri). 
Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 

Bazı anlaşamamazlıklar var. Ben hiç bir vakit 
Konya vilâyetine mahsus olmak üzere bir ensti
tü açılsın demedim. Bu kadar dar düşünmem. 
Hattâ İstanbul mebusu da olsaydım dahi Konya-
da bir enstitü açılmasını isterdim. 

İkincisi, buyurdular ki köy enstitüleri iklim 
ve toprak şartları nazarı dikkate almarak açı
lacaktır. Konyanm ve tspartanm iklim şartları 
arasmda münasebet değil bilâkis zıddiyet, 
aykırılığı vardır. Beş senelik istatistiklere na
zaran aldığım rakamları arzedeceğim: Bir defa 
sühunet vasatisi Ispartada 14,5, Konyada 11,9. 
kapalı günler tspartada 99, Konyada 65. senelik 
yağmur mikdarı Ispartada 579 milimetre irtifa, 
Konyada 300. Ispartanın benzeri olan yerler 
Afyon, Ankara, Bilecik, Bolu, Çorum, Eskişehir, 
gibi yerlerdir. Konya ise Kırşehir, Kütahya, Si
vas, Sivrihisar, Tosya, Uşaka benzer. Bu ben
zerlik düşen yağmur ve kar suyunun senelik 
mikdarlara aiddir ve İsparta oldukça yağmur
lu, Konya ise kurak mmtakalardrr. 

Bunları Başvekâlet istatistik umum müdürlü
ğünün neşretmiş olduğu rakamlardan aldım. 
Eğer onlar yanlışsa ve Maarif vekilinin söyle
diği sözler bunları tashih eder mahiyette ise 
ben de kabul ediyorum. İklim ve ziraî şartlara 
göre yapılan birliklerde Konyanm İspartaya iş
tirak etmemesi lâzım gelirdi. 

Konyanm ziraî bir hususiyeti vardır. Konya 
kuraktır, Konya Türkiyenin en çok buğday is
tihsal eden bir memleketidir. Senevî istihsali 
412,645 tondur. Arkadaşlar bu mikdarm yarışma 
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dahi yaklaşan bir vilâyetimiz yoktur. En çok 
buğday yetiştiren vilâyetlerimizden üç danesini 
alıyorum: Ankara 183 bin ton, Adana 151 bin 
ton, Sivas 147 bin ton. Diyarbakır daha aşağı. 
En çok buğday yetiştiren bu üç vilâyetin mec
muu kadar buğdayı Konya vilâyeti yalnız ba
sma yetiştirmektedir. Deminki maruzatımda 
mesahai sathiyeden bahsederken Konyanın üç, 
dört vilâyetin mecmuuna muadil cesamette oldu
ğunu söylerim. 

Sonra Klimatoloji noktai nazarından tedkik 
edilirse İsparta ile Konyanın hiç alâkası yoktur. 
Eğer böyle bir münasebet aranırsa Kırşehrine 
nakledelim, daha doğrudur. Daha nasıl muka
yese edelim, nasıl buyuruyorsunuz; (Kanun 
maddelerinde yok sesleri). 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini tek
lif ederim. 

Bingöl 
Necmettin Sahir 

(Muvafık sesleri). 
BAŞKAN — Teklifi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Köy enstitüleri kanunu 
MADDE 1 — Köy öğretmeni ve köye yara

yan diğer meslek erbabmı yetiştirmek üzere zi
raat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde, 
Maarif vekilliğince köy enstitüleri açılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu enstitülerin 1 numaralı ced-
velde gösterilen maaşlı muallim ve memurları 
3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı ced-
velin Maarif vekilliği kısmına ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Enstitülere tam devreli köy ilk 
okullarını bitirmiş sıhhatli ve müstaid köylü 
çocuklar seçilerek alınırlar. 

Enstitülerin tahsil müddetleri en az beş yıl
dır. 

öğretmen olamayacağına kanaat getirilen 
talebenin ayrılacağı mesleklerin tahsil müddet
leri Maarif vekilliğince tesbit edilir. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bu maddede 
iki noktayı arzedeceğim: Birisi köy hükmü me
sabesinde olan bazı vilâyet ve kaza merkezleri
miz vardır. Tamamile ağrikol muhit mahiyetin
dedir. Binaenaleyh bunlar kaza merkezi, vilâ
yet merkezi ise; meselâ Bingölün merkezi Ça-
pakçur, Tuncelinin merkezi Hozat ta olduğu gi
bi. Bunlar hakikati halde kasabadan bile ma-

dud değildir, köydür, hattâ zaif bir köy mahiye
tindedir. Binaenaleyh buraların çocuklarının bu 
nimetten mahrum olmaları caiz olamaz. Böyle 
vilâyet ve kaza merkezleri olması yüzünden köy 
mahiyetinde olan bir çok yerlerimizin çocukları 
bu istifadeden mahrum olacaklardır. Meselâ bu 
kanuna göre Bingölün hiç bir çocuğu bundan 
müstefid olamıyacaktır. Halbuki bilhassa bu 
gibi muhitlerin müstefid olması o muhitler için 
faydalı bir hareket olur. Bu itibarla bendeniz 
bir takrir takdim ediyorum. O da, esas olmak 
üzere «orta okulu bulunmayan vilâyet ve kaza 
ve nahiye merkezlerinde» şeklinde fikrimi izah 
edebilirim. Meselâ Bingöl vilâyetinin hiç bir ka
za ve nahiye merkezinde köy mektebi yoktur. 
Tunceli vilâyeti de böyledir, Bitlis de böyledir. 
Buna mümasil vilâyetler halkı katiyen müs
tefid olamryacaklardrr. Bendinz bu hususun 
tedkik edilmek üzere nazarı itibare almmasmı ri
ca ederim. 

Diğer bir mesele daha vardır: Şehir ve kasa
balarda ilk tahsillerini ikmal eden ve kanunî 
şartlan haiz olan köy çocukları dahi bu ensti
tülere almabilmelidir. Bazı şehir ve kasabalar 
vardır ki, kendisine civar köy çocukları gidip 
ora mekteblerinde okuyorlar. Binaenaleyh 
kanunun ibaresi mutlaktır. Buna göre mem

leketin bir çok yerlerinde bir çok çocuklar bu 
mekteblerden ve bu kanunun teğmin ettiği ni
metlerden müstefid olamryacaklardır. Onun için 
prensib itibarile bu iş nazarı itibare almacak 
olursa encümence daha esaslı şekilde meselenin 
halline imkân olur. Çünkü malûmu âliniz ka
nun bu şekilde kabul edilecek olursa enstitülere 
yalnız tam devreli köy ilk okullarını bitirenler 
girecektir. Halbuki memleketin umumî vaziyeti 
nazarı itibare almacak olursa, dediğim şeklin 
esas itibarile doğru olduğu görülür. Bir kere 
birinci arzettiğim şekilde, bir çok vilâyetleri
miz katiyen bu kanundan istifade edemiyecek-
lerdir. İkinci şekilde ise bir çok köylü çocuk
larımız bundan asla nasibedar olmayacaktır. 
Çünkü hepimiz takdir ederiz ki, şehir ve kasaba
lara mücavir köyler vardır ve bu köy çocuk
ları oralara devam etmektedir. Bu çocuklarda 
kanunun aradığı vasıf mevcuddur. Çiftçi evlâ
dıdır] r. Kanunun ruhu d? budur. Kanunun iba 
resindeki rekiklik yüzünden bunlar istifade ede
meyeceklerdir. Kanunun esas ruhunun siyanet: 
noktasından iki takrir takdim ediyoruz. Birisi 
bendenize aiddir, diğeri arkadaşlarla müşterek
tir. 

Bunları nazarı itibare alarak encümenlerce 
daha muadeletli ve kanunun esaslarına daha uy
gun ve adalet gayesini teğmin eder hükümler 
vazedilmesini ve bu işin teğmin edilmesini bil
hassa istirham ederim. Esasen müsabaka ile alı
nacağı için Maarif vekâleti büyük hakkı takdir 
sahibidir, biz vekâletin hakkı takdirini takyid 
değil, tezyid ediyoruz. 
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Gl. KÂZIM KARABEKİR (istanbul) — Ben

deniz de bu maddenin encümenlerde yeniden esas
lı surette düşünülmesini rica edeceğim. Bu gün 
her milletin bütün kültür vasıtalarını kullana
rak tesisine çalıştığı bir millî vicdan ve millî 
şuur vardır, biz ise, bütün medeniyet alemi ile 
temasta bulunan; şehir ve kasabalardaki aynı 
şartları haiz olan çocukları köylere gönderme
yeceğiz, yalnız köy hayatmı gören, gözünü köy
de açmış, medeniyet alemi ile hiç bir teması ol
mayan bu asrın kültürünü taşımayan bir kısım 
vatandaşları alacağız. Onlara hususî tahsil ve
rerek götürüb köylülerimizde millî vicdan uyan
dıracağız. Mesele yalnız ziraat yapmak hayatmı 
teğmin etmek değildir. Bu gün bir milletin fik
rinin ve vicdanının aynı suretle çarpması lâzım
dır. 40 - 50 sene sonrayı tasavvur buyurun. Şe
hir ve kasabalardaki medeniyet alemi ile, ailele
rinin görgüleri ile hiç teması olmayan bir heyeti 
talimiyenin yetiştirdiği köylü sınıfının taşıdığı 
ruh ile kasabalılar ve şehirliler arasındaki de
rin uçurumu tasavvur buyurun. Bilhassa öyle 
bir vaziyette ki, bütün cihanda her kes birer 
doktirinle kendisine hazır asker ararken biz ken
di devlet hayatımızı tedvir eden şehir ve ka
sabalıları köylere göndermeyeceğiz. Onlardan 
köyleri mahrum edeceğiz. Uzun zaman sonra 
kendi dilimizle onlarla arlaşamayacağız. Halbu
ki başka alemler onlara tamamı ile el salmış ola
caklar. Onun için bendeniz Maarif vekili arka

daşımızın fikrinde bulunmuyorum. Parti progra
mımızda sınıf yok diyoruz.* Fakat elimizle tesis 
ediyoruz kanaatindeyim. Çünkü seneler ilerle
dikçe köyler ile şehirler arasında dehşetli bir kül
tür farkı olacaktır. Millî vicdanlar ayrılacak 
memlekette tamamile ayrı iki tabaka teşekkül 
edecektir. Ayni şartları haiz, şehirlerde ve ka
sabalarda ilk mekteblerden çıkan ve köylere 
gitmeyi arzu eden vatandaşları da bu haktan 
mahrum etmemeliyiz. Hususile orta Anadolu-
dan Şarka doğru gittiğimiz zaman şehir denen 
şeyler köyün biraz büyüğüdür. Bu gün Erzuru-
mu almız, Sivası alınız orada memur çocukları 
ve tüccar çocukları hariç hepsi ziraatle ve köy 
hayatile meşguldurlar. Köylere nazaran onlarm 
medenî alemle bir az daha fazla teması vardır. 
Onun için köylülerimizi böyle kültür sahasında 
az görgülü yarı münevverlerin nüfuzuna hatta 
maddî manevî tahakkümüne bırakmağa bende
niz istikbal için çok tehlikeli görüyorum. 

BAŞKAN — Söz İbrahim Alâeddin Gövsa-
nmdır. 

İBRAHİM ÂLAEDDİN GÖVSA (İstanbul) 
İlk tahsilin mecburiyeti ve meccaniliği hakkın
daki kanun zannediyorum ki, 264 tarihinde in
tişar etmiştir. İmperatorluk zamanında. Demek 
ki, 100 seneye yakin bir zamandan beri memle
ket ilk tahsili bütün halk smrflarma yaymağı 
istihdaf etti. Fakat o zamandan beri yapılan 
bütün gayretlere rağmen hiç bir Hükümet mu

vaffak olmadı. Meşrutiyetin ilânından sonra ilk 
tahsil hayatında bir kalkmma yapılmak istendi. 
Fakat yine ilk tahsil ve terbiyeyi köylere 
göndermek mümkün olmadı. Cumhuriyet inki-
lâbmdan sonra yapılmış olan fark hayli barizdir. 

İstatistik malûmatını tekrara hacet görmü
yorum. Fakat ona rağmen yine ilk tahsili 
köylere göndermek imkânı olmadı. Fakat şu 
noktayı da nazarı dikkatinize arzetmek isterim : 
Bütün imparatorluk devrinde, meşrutiyet dev
rinde acaba köylerde hiç ilk tahsil yok mu idi? 
Şehir mekteblerini az çok idare eden anasıra 
mukabil köylerde de yine bir takım anasır var
dı. O zamanm idealine göre telkinatmı yapıyor
du ve halka yine bir takım şeyler öğretiyordu. 
Namaz surelerini, dinî telâkkileri öğreten köy 
hocaları vardı. Bunlar haddi zatinde fena in
sanlar değildi. Çünkü köylünün içinden çık
mıştı. Tâbi oldukları fikir seviyesi itibarile bü
tün yurddaslara müfid olmağa çalışırlarken zarar 
h da oluyorlardı. Demek ki, asırlardan beri 
memleketin köylü halkı bunlarm terbiyesi al
tında bulunuyordu. Şimdi huzurunuza gelen 
kanun köylere yalnız ilk tahsil ve terbiyesinin 
muktazası değil, ayni zamanda meydana gelmiş 
olan büyük inkilâblarm içtimaî, siyasî değişik
liklerin esasını da telkin etmekle vazifedardrr. 
Bu noktayı pek ziyade haizi ehemmiyet telâkki 
edilmek icab eden Maarif encümenimiz kanunu 
mütalea ederken bu hususiyeti bilhassa nazarı 
dikkate almıştır ve bu noktayı nazarı dikkate 
aldığımız içindir ki, köyler için yetişecek mual
limlerin behemehal köylerde yaşayacak ve köy
lerde yaşamış çocuklardan teşekkül etme
si esasmı mahfuz bulundurmak istedik. 
Hükümetin bu teklifi kanunun ruhu için zaru
rî bir şart olarak görüldü. Maarif vekilinin 
söylediği gibi hakikaten köy mektebini biz köy
lü çocuklardan intihab edib, onları kendi köy
lerinde çalışmak üzere yetiştirelim dediğimiz 
zaman ,şehir için ayn, köy için ayn sistemler 
intihab etmişiz, ayrı düşünce tarzları yaratmı
şız, bunun mevzubahs olmaması lâzımgelir. 
Çünkü köy mekteblerinde yetişmiş çocuklar ay
rı bir zihniyete, ayrı bir esasa tâbi olacak de
ğillerdir. o şekilde intihab edilmeleri, köyler
de yaşamasını teğmin etmek, köylere merbut 
kalmasını teğmin etmek içindir. 

Şimdiye kadar muallim mekteblerinde,, köy
lerde çalışacak gençler yetişmiyor mu? Demin 
bir arkadaşımın onların iman ile kâfi derece
de mücehhez olmadığını söylediler. Ben mual
lim mekteblerinde uzun müddet çalışmış bir ar
kadaşınız sıf atile bu zehabı tashih etmek isterim. 
Eski muallim mektebleri köylerde çalışacak 
imanlı gençler yetirtirmiştir. Buna şüphe yok
tur ve o gençlerden pek çoğu köylerde de çalış
tı. Fakat ne yapalım ki biz o köylerin ihtiya
cına cevab verecek mikdarda muallim yetiştir
mek imkânma malik değiliz. Bütün köylere 
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gönderdiğimiz gençlere barem kanununun ayır
dığı nisbette maaş vermek imkânına sahib deği
liz. Bu cihete gidecek olursak iş üç asra müte
vakkıf olurdu. Demek ki ne ideal itibarile ne 
mantalite itibarile şehirde çalışacak çocuklarla 
köylerde çalışacak çocuklar arasmda katiyen 
bir ayrılık mevzubahs olamaz. Bu itibarla mad
dede Hükümetin getirdiği Maarif encümeninin 
ve diğer encümenlerin tasvib ettiği şekilde köy 
çocuklarına hasredilmesi meselesini mahfuz bu
lundurulmasını encümen namma bilhassa istir
ham ederim. Feridun Fikri arkadaşımız bir 
noktaya işaret buyurdular ki zahiren haklı gi
bi görünüyorlar. Bazı vilâyet merkezlerinin 
meselâ Bingölün çok küçük bulunmalarından 
dolayı bu kanuna istinad edilirse o mekteblere 
talebe göndermek imkânmı bulamıyacaklardır 
diyorlar. Bu mütalea zahiren çok haklıdır. Fa
kat düşünmelidir ki Bingöl gibi bir iki vilâyetin 
vaziyeti şimdilik istisnaî bir vaziyettir ve ancak 
bu vaziyet bir kaç seneye münhasırdır. O mer
kezlerde elbette şehirlilere mahsus mekteblerin 
açılması teehhür etmiyecektir. Bir iki sene son
ra nüfusları da artacaktır. Şu halde köy hak
kındaki bir lâzimeyi şehirlere de, bir kaç istis
naî vaziyet dolayısile, teşmil etmekle kanunun 
esasmı bozmağa mahal yoktur. Öyle yaparsak 
kanunun kuvvetinden ve tatbikatından bekledi
ğimiz faydayı ihlâl ederiz. Bahis buyurdukları 
vilâyetlerin vaziyeti istisnaidir, mektebler açı
lacaktır, nüfus çoğalacaktır. Binaenaleyh bu is-
tisnayi bunu koymıyalım. 

Encümen noktai nazarından arzedeceğim şey
ler bundan ibarettir. Maddenin aynen mahfuzi-
yeti kanunun tatbikmdaki ehemmiyeti teğmin 
edecektir. Bu ehemmiyeti deminden beri bu 
hususta söz almış olan bir çok arkadaşlarımızın 
kanaatleri teyid etmiştir. 

KÂZIM NAMÎ DURU (Manisa) — Arkadaş
lar, ben de takrirler üzerinde söz söyliyeceğim. 
Bazı vilâyet merkezlerinin köy mesabesinde ol
duğunu söylediler. Rençberlik itibarile bu 
memlekette şehirlerimiz dahi köy gibidir. Be
nim dairei intihabiyem olan Manisa şehri, me
murları ve bir kaç esnafı çıkarılacak olursa mü
tebakisi kamilen rençberdir, çiftçidir ve çiftçi
likle iştigal ederler. İstanbul, îzmir gibi ticari 
şehirlerde dahi civar yerler rençberlik ederler, 
bahçivanlık ederler. Eğer biz bu köy mekteb-
lerini bu gibi şehirlere de teşmil edersek işin al
tından kalkamayız. Bingöl merkezi bu gün köy 
halinde de bulunsa nihayet vilâyettir. Şimdi 
küçüktür, fakat sonra büyüyüp şehir olacaktır. 
Binaenaleyh şehri şehir, köyü de köy olarak 
telâkki etmek icab eder. Onun için maddenin 
burasmı değiştirmemelidir. 

Sonra gelelim kültür bahsine: Kültür nedir? 
Millî vicdanm muhtelif tecellileri demektir. 
Durkhayımcı Sosyolog olanlar böyle düşünürler. 
Bendeniz de sosyolog yamaklarından olduğum 
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için böyle düşünüyorum. Kültürü irfan, ilim, 
teknik manasmda alırsanız o zaman değişir, fa
kat millî kültür hiç bir zaman ayrı değildir, şe
hir mektebinde de, köy mektebinde de aynıdır, 
öylece gidecektir. Millî vicdana taallûk eden 
şeyler köy müesseselerinde dahi ayni süratle 
ilerileyecektir. Çünkü kültüre taallûk eden 
dersler ilk mektebde ne ise - ki coğrafya, tarih, 
yurd bilgisi gibi dersler ki bunlar kültür dersle
ridir - köy mekteblerinde de ayni olacaktır. 

Yalnız teknik değişecektir. Onun için bun
lar memlekette ayrı bir vicdan yaratacaktır, 
iki türlü millî vicdan olacaktır endişesi varid 
değildir. Bendenizce bu iki takrire lüzum yok
tur. Doğrudan doğruya maddenin kabul edil
mesi lâzımdır. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bendeniz ka
sabalara şehirliler giderse ne olur, onun mah
zurunu arzedeceğim: 

Şimdi köy kâtibi diye bir bid'at çıkardık. 
Köylerde okumuş, yazmış insanlar varken ka
sabalarda ne kadar kahveci çırağı, boyacı, ser
seri varsa köylere kâtib olmuştur. Kasabalılar 
köylere gitti mi ve bunların adedi çoğaldı mı 
bunların her birisi köyün sadrazamı, reisicum
huru olur. Fakat kasabalı köye akm edince 
köylü çeker bayrağı biz de insanız, tahsilimiz de 
aşağı değildir, bizi niye takyid ediyorsunuz? 
Hadi bakalım diye Ankaraya kadar gelirler, 
Meclisi çevirirler. Köylü bunu yapmaz, hakkına 
razı olur, zaten aldığı paraya ve işine de razı
dır. Bu iş te biter, ilerde bizde de ideal sahibi 
yüksek tahsil görmüş, köy hayatına, 15, 20, 30 
liraya razı olacak gençlerimiz yetişir babası ile 
geçinir, ille biz de köylü olacağız diye tutturur-
larsa... 

înşaallah Finliler gibi yüksek ruhlu genç
ler yetiştirelim, biz de o vakit deriz ki; haydi 
buyurun. Köylüye haydi çiftini sür demek ko
laydır. Kasabalıyı oradan koğduğun gün gelir 
ve mutlaka bir iş ister. Bütün köy vaziyeti bu
dur. 

Terbiye meselesi denince muhterem Paşa 
Hazretlerinden bunu beklemezdim. Çünkü bü
tün beraber çalıştıkları köyden yetişen arslan-
larladır. Onlarla çalışmıştır. Köylünün kasabalı 
ve şehirliden nesi noksandır? Kültür denince 
mektebde tahsil görecek, memleket duygusu
nu, vatan sevgisini, milliyetini bütün aşılaya
caktır. Binaenaleyh hem lisanları ile, hem ha-
reketlerile memleket sevgisini muhakkak çok 
fazla aşılayacaklardır. Onun için bendenize 
göre bu maddeyi buradan kaldıracak olursak 
ben bu kanuna Allah rahmet etsin diyeceğim 

FERÎDUN FlKRÎ (Bingöl) — Bu gün ya
pılmakta olan kanun, memleketin beklediği en 
esaslı bir kanundur ve bu mahrum yerleri bil
hassa istihdaf eden ve bu gibi muhitleri nazarı 
itibare alan bir kanundur. Bu kanunun takib 
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ettiği gaye, bilhassa köylü muhitinde yetişmiş 
olan çocukları yine köylü sahasında hizmet et
mesi gibi bir vaziyeti esas tutulmuştur. Mazba
ta muharriri arkadaşımız bendenizin Bingölden 
bahsettiğimi ileri sürerek mütalea beyan etti
ler. Bendeniz yalnız Bingölü kasdetmiş deği
lim. Haşa böyle bir mantık asla hatırımdan geç
mez. Yalnız ben iki kaidei adaleti esas tutuyo
rum. Birincisi; kanunun ruhu nedir? Köylüyü 
ve köylü çocuğunu bu nimete nail etmek ve 
köyü umumiyet itibarile tenvir edecek eleman 
yetiştirmektir. Köy mesabesinde olan bir mu
hiti her hangi bir teşkilâtı idariyeye tâbi tutul
duğundan, teşkilâti idaresinin şeklinden dolayı 
bu haktan mahrum etmek ve kanunun takib et
tiği prensibden mahrum bırakmak kaidei ma-
delete sığar mı? Lâyihai kanuniye nedir? Şek
len köy, ruhan ve vaziyeten köy demektir. Ben
deniz ondan ayrılmıyorum. Bu gün rica ederim, 
memleketin bir çok kazaları, vilâyetleri vardır 
ki, bunlar idarî ve siyasî bir çok esbab ve mülâ
haza ile bir takım idarî vaziyetlere tâbidir. İda
rî bir takım kaidelerle vasıflandırılmışlardır. 
Fakat bunlar köydür ve köyden başka bir şey 
değildir. Şimdi biz istiyoruz ki oradaki çocuk
lar da bu mekteblerde okutturulsunlar, muallim 
olarak köylerine avdet etsinler, köylerinde ça
lışsınlar Yani bu kanunun teğmin ettiği nimet
lerden müstefid olsunlar. Eğer bu prensib ka
bul edilmeyecek olursa böyle bir çok yerlerdeki 
vatandaşlarımız bu kanunun teğmin ettiği nimet
lerden müstefid olamıyacak ve köyüne gidib hiz
met edemiyecektir. Kanunu niçin yapıyoruz? 
Maksadı aslimiz nedir? Maksadı aslimiz mem
leketin köy davasmı, memleketin mahrum muhit
lerine muallim yetiştirmek, onları aydınlatmak, 
onları yükseltmek, hars itibarile geri kalmış mu
hitleri Türklük gayei âliyesine ulaştırmaktır. 
Biz bu suretle bir çok muhitlerimizi bundan 
mahrum edecek olursak kanunun esas bünüyesi-
nin en mühim kısmını feda etmiş oluruz. Onun 
için bendeniz gayeye aykırı bir teklifte bulun
muyorum. Mademki şehir olacaktır, mazbata 
muharriri arkadaşım, yetişecek de, büyüyecek 
de, şehir olacak da, (Gülümsemeler) ne zaman o-
lacak? Bu sözlerini hayretle karşılarım. O zama
na kadar bunları mahrum mu bırakacağız? Bu
nu nazarı itibare almak lâzımgelir. Kanunu 
niçin yapıyoruz Geri kalmış muhitleri ilerlet
mek için değil mi? 

Sonra ikinci bir nokta daha var. Maarif ve
kilimiz de çok iyi bilirler, bir çok kasabalarımız 
köy mesabesindedir, onlara devam etmekte olan 
bir çok köy çocukları vardır, onlar da köy ço
cuğudur, köy prensibini kabul ediyoruz, o köy 
çocuğu nerede olursa olsun, hangi idarî bünyeye 
konulmuş olursa olsun bunu esas tutarak o ço
cukları kanunun teğmin ettiği bu büyük nimet
lerden müstefid etmeliyiz. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Evvelâ Gl. Kâzım Karabekir arkadaşımın bir 
sözüne cevab vermek istiyorum; bu yapılacak 
köy enstitüleri ayrı bir terbiye prensibine tâbi 
tutulmayacaktır. Mevcud tevhidi Tedrisat kanu
nu ve onun ruhu icra vaziyetinde olan insan
lara emrediyor ki, bu memleket içerisinde bir 
terbiye esası vardır; köy, kasaba, şehirde ve bun
ların dışarısında başka bir yer varsa oralarda da 
ancak bu prensib tatbik olunur. Binaenaleyh, 
köy enstitülerinde ayrı bir terbiye prensibi, 
diğer okullarda ayrı bir terbiye prensibi güdü-
lemez. Terbiye prensiblerimiz Parti programın
da yazılıdır. Onları tahakkuk ettirmek bize 
düşen vazifedir. Bunun için köy, şehir ayrılığı 
mevzubahs edilemez. Amma köy hayatı da şe
hir hayatı değildir. Hatta köye benzer mahi
yette kurulan kasabalarımız dahi bünye itibarile 
köy değildir. Binaenaleyh, terbiye vahdeti bu 
gün mevcuddur, yarın da mevcud olacaktır, 
böyle bir ayrılık yoktur. 

İkinci noktaya ve itiraza gelince: 
Bu maddede «Beş sınıflı köy ilk okullarını 

bitirmiş köylü çocukları almır» denilmesinin 
sebebi bu çocukların esasen başka yerden gelme
sine imkân olmamasıdır. Demin maruzatta bu
lunurken söyledim, bir sene sonra bütün köy ve 

şehirdeki ilk okullar beş sınıflı olacaktır. Köylerin 
ilk okullarından çıkmış bulunanlardan şu ve bu 
evsafta bulunanları seçib alacağız. Dava şudur: 
şimdiye kadar şehir öğretmen okullarına, hatta 
köyden gelmiş çocukları aldığımız halde kalo
riferli, fazla konforlu tertibatlarile, bildiğiniz 
tarzı hayatta yetiştirdiğimiz çocukları (Yine 
tekrar edeyim idealizm noksanından değil, alış
kanlık olmadığından dolayı) köye göndereme-
dik, çokları bu işi yapamadılar. Aynı hataya 

düşülmesin diye bu kaydı katği olarak koyduk ve 
encümenlerdeki arkadaşlarla uzun, uzun müna
kaşalardan sonra onlar, bu kaydı takviye bile 
ettiler. Encümenlerde, menşei köy olduğu halde 
kasaba veya şehire gelmiş, o hayata alışmış olan
lar gelib, kuracağımız bu müesseseye başlarken 
bir bozgunluk yapmasınlar diye düşünüldü ve 
esasen biz de böyle düşünmüştük. Esasen ka
nunun adı, köy enstitüsüdür. Burada yetişecek
leri, köye göndermek istiyoruz. Köyü, kanun 
tarif etmiştir. Bu gün köye benzer kasabadır, 
köye benzer şehirdir diye indî bir tasnif yap
mağa hakkımız yoktur. Kanun nazarmda na
hiyeler köylere dahildir, kanun, nüfusa göre 
bir tasnif yapmıştır, neresi köy, neresi kasaba
dır, tayin edilebilir. Binaenaleyh, Heyeti Celi-
lenizden istirhamım şudur; belki bir kısım köy 
çocukları, enstitüye senede 3 000 çocuk alaca
ğımıza göre bundan mahrum kalacaktır, bu 
mahrum kalacak bir kaç çocuğu biz başka şe
kilde okutalım, fakat davanm esasını bozma
yalım ve bozmamak için maddeyi olduğu gibi 
bırakalım. (Bravo sesleri, alkışlar). 
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î : 41 17-4-1940 C : 1 
Gl. KÂZIM KARABEKÎR ( istanbul) — 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, bendeniz ve
rilecek tahsilin ayrılığından bahsetmedim. 
O çatı altında toplanacak olanların saf 
köylü çocukları olduklarını, binaenaleyh, 
şehirler medenî alemin bir çok safa
hatı ile ilerlerken onların temastan ayrı olarak 
büsbütün saf vaziyette kalmaları ihtimali nazarı 
dikkati celbediyor. Halbuki aynı kültür, aynı 
millî vicdana sahib kılmak lâzımdır. Sorarım: 
müterakki devletler şöyle dursun Osmanlı cami
asından ayrılan Balkan devletleri dahi köylerini 
çoktan İslah edib köy çocuklarını okutmuşlar
dır. 

Biz bu usulü müterakki memleketlerden ve
ya her hangi bir yerden, tecrübe edilmiş bir 
yerden mi alıyoruz, yoksa bir çok işlerimizde ol
duğu gibi bir çok zan ve tahminlerimiz üzerine 
onun iyi neticeler vereceğini düşünerek mi alı
yoruz? 

MAARİF VEKÎLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(Devamla) — Derhal arzedeyim ki, bir vatandaş 
şehirde hayat geçiriyor ve köyü tanımıyorsa o, 
millî şuur ve vicdan bakımından ayrı bir mahi
yet arzeder, köyde oturmuş şehri tanımıyorsa o 
millî şuur ve vicdan bakımından ayrı bir mevcu
diyet arzeder, şeklinde bir dava mevzubahs ola
maz. Şehirde otursun, köyde otursun, ülkümüz 
birdir. Bu ülkünün duyuluş tarzı birdir. Belki se
viye, tahsil, muhit insanların telâkkilerini de
ğiştirebilir. Fakat bu telâkkilerin esası, belke
miğini teşkil eden şey değişmez. Onun için ens
titüleri köy civarında tesis ediyoruz. Onlara 
şehri hiç göstermiyeceğiz, zannmı nereden çı
kardılar? Sonra, demin konuşurlarken köy öğ
retmeni için (yarım münevver) demişlerdi. İlk 
tahsilini bitirmiş, beş sene de enstitüde okutmu
şuz, demek bu insan, yarım münevverdir? O 
halde Türkiye de yarım münevver olmayan, tam 
münevver kaç kişidir? Bunun dozu nedir? İlk 
tahsilini bitirmiş, beş sene de ayrıca tahsil gör
müş insan yarım münevver değildir, münevver
dir. Yüksek tahsil görmüş insanlar arasında da 
bir çok farklar olduğu bir çok vesilelerle zahir 
ve bahirdir. Ayni tahsil derecesine ererler amma 
aralarında yine binihaye farklar olduğu kolay
ca anlaşılır. Yüksek heyetiniz bu türlü farkla
rı pek iyi farketmektedir. 

Arkadaşlar; bu kanunla bizim yaptığımız 
şey, bir kopya değildir. Fakat indî, uydurma 
bir iş de değildir. Bizim yaptığımız bu işi Bul-
garistanda başka mahiyette görürsünüz, Meksi-
kada başka şekilde bulursunuz. İlk öğretim me
selesini bundan bir asır evvel halletmiş memle
ketlerde de başka şekillere tesadüf edersiniz. 
Biz hiç bir memleketin ilk tahsil meselesini hal
lederken aldığı tedbirleri aynen almadık. Hep
sinin tarihini biliyoruz, cahili değiliz. Bunları 
kendi memleketimizin filî hakikatine ve içtimaî 
realitesine uyarak yapmış bulunuyoruz. Bu, bi

zimdir, kimseden olmadık; başkaları bizden al
sınlar (Alkışlar). 

Bu, muvaffak olacak bir şey midir? Bunu 
nereden biliyorsunuz? Hayalidir, demek istedi
ler. Emin Sazak arkadaşımın burada gayet gü
zel söylediği gibi muhterem selefim Arıkan ta
rafından nüvesi kurulmuş bir şeyin tekâmülü
dür. Bu gün îzmirde, Eskişehirde, Kastamonu-
,da ve Trakyada işlemekte bulunan ve bir çok 
arkadaşlarımızın gördüğü ve görmeyenlerin de 
her zaman görebileceği müesseselerimiz vardrr. 
Üç senedenberi köy öğretmen okulu şeklinde iş
leyen bu müesseselerde bir tek talebe inzibatî 
bir vaka yapmamıştır (Alkışlar). Yapmamıştır
lar. Değil ahlâksızlık, en küçük bir terbiyesiz
lik hareketine Maarif vekilliği şahid olmamış
tır. Bunu, sizlerin huzurunuzda söylemekle bu 
köylü çocuklarımızın kendilerinin ve ailelerinin 
saffetini bir kere daha millet nazarında tebarüz 
ettirmiş oluyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Irk temizli
ği, kan temizliği. 

MAARİF VEKtLt HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Onun için bu neviden bir endişe 
mevzubahs değildir. Yaptığımız işi, sade ken
dimizi bilerek değil, dünyayı da bilerek yap
maktayız. Her ikisinin de gafili değiliz. Neş
rettiğimiz şeyler de gösteriyor ki bunlarm far
kındayız. Şimdiye kadar yaptığımız işler de 
gösteriyor ki, bu yolda muvaffak oluyoruz. 
Evet, yapıyoruz ve muvaffak oluyoruz. Muvaf
fak olduğumuz şeylere devam edeceğiz. Sele
fimin bıraktığı yerden alib ben devam ediyo
rum; ben bırakırım halefim devam eder. Fa
kat davamıza devam edilecektir. Söyleyeceğim 
bundan ibarettir . 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendenizin 
arzettiğim nokta memleketin bir çok kısımla
rında idarî teşkilâta tâbi olarak mektebler vü-
cude getirilmiştir. Vücude getirilen mektebler 
idarî taksimata tâbidir. Bu formül aynen kabul 
edilirse bu muhitler tamamile mahrum kalacak
lardır. 

Bu kanunun teğmin edeceği nimetten o mu
hitleri istifade ettirmek, Cumhuriyetin büyük 
iyiliğini bütün evlâdı millete yaymak lâzımdır. 
bendeniz vekâletten soruyorum: Vekâlet bu ka
nunu tatbik ettiği zaman köy mahiyetinde ne 
kadar muhite, ne kadar nüfusun ve ne kadar sa
hanın bundan mahrum olacağını tesbit etmiş
imdir. Bir çok vilâyetlerimiz, kaza merkezleri
miz bu nimetten mahrum kalıyor. Bu husus ted-
kik edilerek arzettiğim yerlere de teşmil edile
mez mi? Bunun için Vekâlete bir salâhiyet ver
mek istiyoruz. Vekâlet böyle bir hakkı takdi
ri haiz olursa ne gibi mahzurlar hâsıl olur? 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Feridun Fikri arkadaşımızın hassa
siyetini pek yerinde buluyorum. Fakat köy 
mahiyetinde kasaba ne demektir, anlamıyorum. 

— 86 — 
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Kasaba kasabadır, şehir şehirdir. İdarî mesele 
mevzubahs değildir, kanun bunları tarif etmiş
tir. Yoksa bir sosyoloji mütehassısı gibi şu 
ekonomik evsafta bu ekonomik evsafdadır di
ye bunları ayırmak vaziyetinde bulunmuyoruz. 
Amma yarın sosyal ve ekonomik bakımdan bu 
günkü köyler ve şehirler vasıflarını değiştirebi
lir. Haklı olarak söyledikleri şey bazı vilâyet
lerimizde ilk öğretim bakımından daha dikkatli 
mesaiye lüzum olduğudur. Böyle olan yerlerin 
hususî bir emeğe mevzu olacağı şüphesizdir. 
Takdir buyururlar ki, Maarif vekilliği bunun 
farkındadır. Fakat imkânların nisbetinde, 
kudreti nisbetinde, yalnız vekilliğin kudreti de
ğil, mevzubahs olan yerlerin ve içtimaî muhitin 
kudreti nisbetinde, gayret edib bu davayı halle 
çalışacaktır. Bundan şüphe etmesinler. Bu 
olacaktır diye kanunun tarifi haricine çıkıb, 
elimizdeki kanunun mahiyetini değiştirecek bir 
kayid komağa biz taraftar olmuyoruz, nitekim 
encümenler de taraftar olmadılar. 

Sonra vekâletin daha serbest bulunması me
selesine gelince : Ben Maarif vekili sıfatile ser
best kalmağa razi değilim. Bu hususta vekilliği 
serbest bırakmayın diye ben sizden istirham edi
yorum. Çünkü şu veya bu vaziyette kanunun 
mahiyetini bozacak yollara gidilmesi ihtimali 
düşünülebilir. 

Mesele, köylü çocuğunu hayat bakımından 
köylülük mahiyetini kaybetmeksizin yetiştir
mektir, bu davayı hiç bir suretle zayıflatmaya
lım diyorum. (Doğru sesleri, Müzakere kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

üçüncü maddenin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde tadilini teklif eylerim. 

« Orta okulu bulunmayan vilâyet, kaza ve 
nahiye merkezlerindeki ilk okullarla tam dev
reli köy ilk okullarını bitirmiş sıhhatli ve müs-
taid çocuklar seçilerek alınır ». 

Bingöl mebusu 
Feridun Fikri 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki 

cümlenin kabulünü arzeylerim: 
Şehir ve kasabalarda ilk tahsillerini ikmal 

eden ve kanunî şartları haiz köylü çocuklar da 
bu enstitülere alınabilir. 

Bingöl mebusu Ordu mebusu 
Feridun Fikri H. Ekşi 

Kastamonu mebusu 
Abidin Binkaya 
Seyhan mebusu Çankırı mebusu 
S. Tekelioğlu Dr. A. Arkan 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettigim sebeblerle 3. maddeye şu 

fıkranın eklenmesini dilerim: 
(2. fıkra olarak) 
Şehir ve kasaba ilk mekteblerini bitirmiş 

olanlardan ayni şartları haiz olanlardan isteyen
ler de alınır. 

îstanbul mebusu 
K. Karabekir 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutub yük
sek reyinize arzedeceğim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Takrir hakkmda söz söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Hangisi hakkında? 
ABDURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ (De

vamla) — Takrirler okununca hangisi hakkmda 
olduğunu arzedeceğim. 

(Bingöl mebusu Feridun Fikrinin takriri 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bunun hakkmda mı söyliye-
ceksiniz? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Hayır; bunun hakkında değil. 

BAŞKAN — O halde takriri reyinize arzedi-
yorum. Nazarı itibare alanlar . . . Almayanlar . . . 
Alınmamıştır. 

(Feridun Fikri ve arkadaşlarının takriri 
tekrar okundu). 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Takrir münasebetile şunu arzetmek is
tiyorum ki bazı yerlerde köyler kasabaya daha 
çok yakındır. Köy mektebleri daha uzaktır. Bi
naenaleyh köy çocukları kasaba mektebine ge
lir, akşam evlerine dönerler. Bu şekilde şehir 
ve kasaba mekteblerinde okuyan köylü çocuk
ları bundan mahrum kalır (Red sesleri). 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutacağım ve 
reyinize arzedeceğim. 

(Takrir tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Takriri nazarı itibare alanlar . . . Almayanlar . . . 
Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 
(Gl. Kâzım Karabekirin takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri yüksek tasvibine arze-
diyorum. Nazarı itibare alanlar . . . Almayan
lar . . . Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Enstitülere kabul edilenler 
sıhhî sebebden gayri sebeblerle müesseseden ay
rıldıkları veya çıkarıldıkları takdirde okuduk
ları müddete isabet eden masraf, kendilerinden 
veya kefillerinden alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu müesseselerde tahsillerini 
bitirerek öğretmen tayin edilener, Maarif ve
killiğinin göstereceği yerlerde yirmi sene ça
lışmaya mecburdurlar. Mecburî hizmetlerini ta-
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marnlamadan meslekten ayrılanlar Devlet me
muriyetlerine ve müesseselerine tayin edile
mezler. Bu gibilerin kendilerinden veya kefil
lerinden müessesede bulundukalrı zamana aid 
masrafın iki misli alınır. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Be
şinci maddedeki bir hüküm haklımda encü
menden izahat taleb ediyorum. Orada deni
yor ki ; bu müesseselerde tahsillerini bitirerek 
öğretmen tayin edilenler Maarif vekilliğinin 
göstereceği yerlerde 20 sene çalışmağa mecbur
durlar güzel, outz seneyi yirmi seneye indir
mişler. Fakat «mecburî hizmetlerini tamam
lamadan mektebden ayrılanlar Devlet memu
riyetlerine ve müesseselerine tayin edilemez
ler» bunun üzerinde izahat istiyorum. Bu nokta 
Kanunu esasinin 92 nci maddesile kabili telif 
midir? Teşkilâtı esasiye kanunun 92 nci mad
desi diyorki: «Hukuku siyasiyeyi haiz her 
türlü ehliyet ve istihkakına göre Devlet me
muriyetlerinde istihdam olunmak hakkını ha
izdir..» Bunları hizmette tutmak, elden kaçır
mamak için, cinayet işlemiş gibi, Devlet memu
riyet ve hizmetinden mahrum etmek doğru 
mudur? Muhterem encümenden izahat rica edi
yorum. 

BÜTÇE En. M. M, SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu bir taahhüdün müeyyidesidir. Şu 
kadar sene hizmet edeceğim, etmezsem şu ceza
ya razıyım diyor, bir taahhüdün müeyyedesi-
dir. Böyle bir müeyyide Teşkilâtı esasiye ka
nunundaki esas hukuka müessir olamaz. Bu 
şekli kabul etmiş, bu şekilde iş görüyor de
mektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Madde
yi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Köy enstitülerinden mezun öğ
retmenler, tayin edildikleri köylerin her türlü 
öğretim ve eğitim işlerini görürler. Ziraat işleri
nin fennî bir şekilde yapılması için bizzat mey
dana getirecekleri örnek tarla, bağ ve bahçe, 
atelye gibi tesislerle köylülere rehberlik eder ve 
köylülerin bunlardan istifade etmelerini teğmin 
edenler. Bu öğretmenlerin disiplin işlerinin ne 
suretle görüleceği bir nizamname ile tayin 
edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Köy enstitülerinden mezun olan 
öğretmenler, ayda (20) lira ücretle Maarif ve
killiğince tayin edilirler. Muvaffakiyetle hiz
met görenlerin ücretleri 6 nci ders yılı başında 
30, 15 nci ders yılı başında da 40 liraya çıkarılır. 
Bu öğretmenlerin istihkakları üç ayda bir pe
şin olarak yılda dört defada ödenir. Öğretmen
lerin aylık ücretleri ve vazife mahalline gitme 

zarurî yol masrafları Maarif vekilliği bütçesin
den ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Köy enstitülerinden mezun olan 
öğretmenler hasta oldukları takdirde, 788 sa
yılı kanunun 84 ncü maddesinin A, B ve C fık
ralarındaki hükümlere göre, ücretlerini alırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Köy enstitülerinden mezun öğ
retmenlerin filî askerlik hizmetleri esnasında 
kayidleri terkin olunmajracağı gibi kendilerine 
asteğmenlik veya askerî memurluk tevcihine 
kadar almakta oldukları ücretin üçte ikisi ay
lık tazminat olarak verilir. 

Ayni öğretmenler, seferberlik, talim, ve ma
nevra gibi sebeblerle silâh altına alındıkları tak
dirde, 3041 numaralı kanun ahkâmına tâbi tu
tulurlar. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. KÎAZIM SEVÜK-
TEKlN (Diyarbakır) — Muhterem Maarif veki
linin güzel ve mukni beyanatından sonra, köy 
enstitülerinin talebesi beş senelik mektebi ikmal 
ettikten sonra alınacağı ifade olunduğuna göre 
enstitü tahsillerinde ziraat ve sanat mebadileri 
de gösterilecek. Sanat mektebleri orta mekteb 
olduğuna nazaran bunların da orta mekteb se
viyesinden yukarı çıkmamaları zan ve hissini ve
riyor. O halde Maarif vekâleti bir mektebin 
tahsil derecesini tayin ve tesbit ettiğine nazaran 
acaba bunlar orta mektebden yüksek bir dere
cede, ihtiyat zabiti olacak bir derecede addedi
lecekler mi?. Bunu soruyorum. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Orta okullar, malûmu âliniz üç senedir. Bu 
enstitüler en az beş senedir. Binaenaleyh, üç se

nenin üstünde en az iki sene daha tahsil görü
yorlar demektir. Bu, orta okul tahsilinin fev
kinde bîr meslekî tahsildir ve lise muadilidir. 
Onun için General Kâzım arkadaşımın buyurduk
ları mahzur mevzuubahs değildir. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
O halde, müsaade buyurursanız, buraya (1076 
numaralı kanun mucibince) ibaresini koyalım. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Esasen encümenler de buna muvafakat edi
yorlar. Kanun numarasının konması muvafıktır. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Şöyle denmesi icabediyor: (Olunamayacağı gibi 
kendilerine 1076 numaralı kanun mucibince üs
teğmenlik..). 

BAŞKAN —- Teklif edilen kayid encümence 
de kabul ediliyor. Maddeyi encümence kabul 
edilen şekilde reyinize arzediyorum.. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Köy enstitülerinden mezun 
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olanların, Maarif vekilliği bütçesinden ve bir de
faya mahsus olmak üzere vazifeye başladıkları 
ay içinde zatî teçhizat bedeli olarak (60) lira 
verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Köy enstitülerinden mezun 
öğretmenlere istihsale yarayıcı aletler, ıslah edil
miş tohum, çift ve irad hayvanları, cins fidan 
gibi istihsal vasıtaları, köy öğretmenlerinin ta
yin edildikleri okulların demirbaşına geçirilmek 
suretile Devletçe parasız olarak verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Köy öğretmenlerinin tayin 
edildikleri okullara, köy hududu içindeki ziraat 
işlerine elverişli araziden Köy kanununa göre 
satın alınarak öğretmenin ve ailesinin geçimine, 
okul talebesinin ders tatbikatına yetecek mik-
darda arazi tahsis edilir. Köyde Devlete aid 
arazi bulunduğu takdirde okula tahsis edilecek 
arazi tercihan bunlardan ayrılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Köy öğretmenlerinin okul na
mına meydana getirdikleri her türlü işletmeler
deki mahsul, hayvan ve binalar kuraklık, sel, 
yangm, çok hasar yapan nebat ve hayvan hasta
lıkları ve bilûmum cevvî hâdiseler gibi sebeb-
lerle ziyana uğradıkları takdirde işletmeyi ye
niden tesis maksadile ve Maarif vekilliği bütçe
sinden zamanında okul namına zarar ve ziyanı 
karşılayacak bir yardım yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Köy okuluna aid her türlü 
demirbaş eşya, hayvan ve saire okulun malı olub 
bu işletmeden elde edilecek hasılat, öğretmene 
aiddir. Ancak öğretmenin ayrılışında bu de
mirbaşlar yeni gelen öğretmene, bu mümkün ol
madığı hallerde yeni öğretmen gelinceye kadar 
köy ihtiyar heyetine, işletilmek üzere, aynen 
teslim edilir. İşletmeyi köy ihtiyar heyeti tesel
lüm ettiği takdirde işler imece ile yapılır. Bu 
suretle elde olunan mahsullerden satılması za
rurî olanlar, ihtiyar heyetlerince satılarak nak
den ve diğerleri aynen muhafaza ve yeni öğ
retmene devir ve teslim olunur. 

işletmeye aid eşya ve tesisat ile hayvanlar 
Devlet emvali muamelesine tâbi tutulur. 

HAMDİ SELÇUK (Hatay) — 14 ncü mad
denin tatbikatında bazı adaletsizlikler olacağın
dan bendeniz endişe ettim. Burada deniyor ki 
«Mahsul muallime aid olacaktır, muallim baş
ka bir yere nakledilecek olursa mahsulü gelen 
muallim alacaktır. İdrak edilinceye kadar işe 
ihtiyar heyeti bakacaktır. Harmanı kaldıracak, 
ambara koyacak». Memleketimiz muhtelif ik-
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limler arzetmektedir. Bilfarz Hatayda bir köy
de bulunan bir muallim Kars köylerinden birine 
ağustosta nakledilirse. Hatayda mahsul tem
muzda idrak edilir, Karsta ise ancak teşriniev
velde idrak edilir. Bu muallim hem Hatayda 
mahsul alacak, çünkü idrak edilmiştir. Gittik
ten sonra da teşrinievvelde Karsta da mahsulü 
alacak. Fakat Karstan gelen muallim Karsta 
henüz idrak edilemediği için ve Hataya da 
gelirken mahsul Hataydan ayrılan muallim ta
rafından alındığı için ondan da mahrum ola
caktır. Binaenaleyh birisi hiç istifade etmedi
ği halde diğeri ikisinden de istifade edecektir. 
Ortada adaletsizliği mucib bir vaziyet vardır. 
Binaenaleyh Bütçe encümeni müsaade ederse 
«mahsul, eken ve yetiştiren muallime aiddir» 
dersek bu müsavatszlık ortadan kalkar. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu maddenin müzakeresi Bütçe encüme
ninde çok münakaşayı mucib oldu. Bütün ihti
maller düşünülmüştür. Bir noktayi ehemmiyetle 
nazarı dikkate almak lâzımdır ki; köy okulla
rında muallimlere verilen, hasılat ve menfaatin 
terkinden başka bir şey değildir. Vazifei talimi-
yesi icabı olarak, kendisinin talebeye öğretmesi 
ve örnek olması itibarile ziraî mahsulü ve fi
danlığın hasılatı bu muallime terketmektedir, 
vermektir. Yoksa muallimin bu hasılata taal
lûk eden hiç bir hakkı kabul edilemez. Tesis edi
len arazi, fidanlık, alât ve saire encümende, baş
ka manaya hamledilmemek için okul demir
başına kaydedilmesi lâzımgeleceği de ayrıca 
maddeye ilâve edilmiştir. Şimdi bu böyle olun
ca, muallimin infikâki halinde gelecek muallime 
devredilmesini tabiî görüyoruz. Eğer işletil
mesi icab ederse o hasılatın alınması, bir suret
le ziyaa uğramasın, kaybolmasın diye köy ih
tiyar heyetince imece suretile yapılması kanun
da tasrih ediliyor. Baym misal gösterdiği gibi 
Hatay vilâyetinden Karsa nakil gibi, bilmem 
ne gibi şeyler, tatbikatta bunlara mahal ve-
rilmiyecek şeylerdir. Asıl bizim ehemmiyet ver
diğimiz nokta, bu hasılatın muallimlere veril
mesi bir terk ve bahşayiştir. Yoksa kendilerine 
verilmiş bir hak değildir. Bu maksadla Bütçe 
encümeni 19 ncu madde olarak bir madde koy
muştur. Onda, infikâkten gayri, ölüm halinde, 
ne yapılması lâzım geleceğini ayrıca gösterdik. 
Bu. maddede yardım sandığından ailesine mua
venet edilmesi de tasrih edilmiştir. Bu bir mual
limin hakkma taallûk etmeyip bir vazifei tali-
miyedir. 

HAMDİ SELÇUK (Hatay) — Bir mualli
mi, hasad zamanında veya buna yakm bir za
manda, her hangi idarî bir icab dolayısile, Ma
arif vekâleti nakletmiş olursa vaziyet ne ola
caktır? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (De
vamla) — Bendenizin söylediklerimi esas ola
rak kabul ediyorsanız bu itiraza mahal yoktur. 
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Çünkü o okulun arazisindeki, fidanlığmdaki ha
sılat bahş ve terkedilmiş bir şeydir. Yoksa mu
allimin onun üzerinde bir hakkı yoktur. Mual
limin orada sebkeden emeği vazifei talimiyesi-
nin icabıdır. O itibarla ne zaman infikâk ede
cek, mahsulün idraki yakınlaşmış mıdır, uzak
laşmış mıdır, bunlar mezvubahs olamaz. 

BAŞKAN — Takrir okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Aşağıda yazılı hususun 14 ncü maddede na
zara almmasmı teklif ederim: 

(Yetişen mahsul onu eken ve yetiştiren öğ
retmene aiddir). 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar . . . Almayanlar . . . Takrir nazarı dikkate 
alınmadı. 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Köy öğretmenlerinin işleri, 
gezici başöğretmenler ve ilk tedrisat müfettişle
ri tarafmdan takib ve teftiş edilir. 

Köy öğretmenlerinin işlerinin normal bir 
şekilde yürütülmesine Devlet teşkilâtı mensub-
lan yardım ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Köy Öğretmenlerinin tayin 
edilecekleri okulların binaları ve öğretmen ev
leri Maarif vekilliğince verilecek plânlara gö
re köy kanununa tevfikan, bölge ilk tedrisat 
müfettişi ile gezici başöğretmenin nezaretinde 
köy ihtiyar heyetleri tarafından yaptırılır ve 
öğretmen tayin edilecek köylere keyfiyet üç 
yıl önce bildirilir. Köy bütçesinde de ona gö
re tedbirler alınır, öğretmenin işe başlamadan 
evvel okul binası ile öğretmen evi tamamen bi
tirilir. 

Köy okulları binalarının tamiri ve okulun 
daimî masrafları köy ihtiyar heyetlerince teğ-
min edilir. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Maddenin sonlarında (öğretmenin) 
deniliyor. O (öğretmen) olacaktır. Yani (in) 
kalkacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen^r... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17 — Köy enstitülerine aşağıda ad
ları yazılı müesseselerden mezun olanlar öğret
men tayin edilirler: 

1) Yüksek okullar ve üniversite fakülteleri 
mezunları, 
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2) Gazi terbiye enstitüsü mezunları, 
3) Öğretmen okulları mezunları, 
4) Ticaret liseleri ve orta ziraat okulları me

zunları, 
5) Erkek sanat okulları ve kız enstitüleri 

mezunları, 
6) Köy enstitüleri mezunları, 
7) inşaat usta okulları mezunları, 
8) Bunlardan başka her türlü teknik ve 

meslekî okullar mezunları. 
Bu enstitülerde mutahassıs işçiler yevmiye 

veya aylık ücretle usta öğretici olarak çalıştı
rılabilir. Köy enstitülerinde çalıştırılacakların 
ne suretle tayin edilecekleri, terfi şekilleri ve 
bu enstitülerin idarî işlerinin nasıl yürütüleceği 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

FİKRET ATLI (Giresun) — Muhterem ar
kadaşlar; bugün huzurunuza gelen ve şimdiye 
kadar münakaşasını yaptığımız şu kanunla ma
arifimizin, daha doğrusu köy maarifimizin yeni 
bir sistem, yeni bir istikamet aldığı şüphesiz
dir. Bu istikameti kendi anlayışımıza göre teba
rüz ettirerek, kanuna bir maddenin ilâvesini 
teklif edeceğim. 

Bu güne kadar köy mekteblerinde takib 
edilen sistem, yalnız köy çocuğunu okur yazar 
yapmaktan ibaretti. Yani köy çocuğu okur 
yazar olsun, bu kâfi idi. Fakat yeni girdiğimiz 
sistem, köy çocuğunun okur yazar olması de
ğil, kendine aid bilgilerle mücehhez olarak 
okur yazar yapmaktır. Koy çocuğuna okutul
ması lâzmı gelen şeyler nelerdir? bunları kı
saca tedkik edelim; en başta babadan kalma 
ibtidaî ziraat usulünü kaldırarak yeni sistem
de bir ziraat usulü kurmak, elinde bulunan hay
vanlara bakılmasm öğretmek ve onlardan alın
ması lâzım gelen randımanı alınmasını teğmin 
ederek onların hayatında hem gıda itibarile hem 
sıhhat itibarile bir varlığ teğmin etmektir. Üçün
cü olarak da köylünün hayat bilgisini tanzim 
edici dersler vermektir. Şu başta söylediğim 
birinci ve ikinci madde iledir ki köylünün asıl 
kalkınmasını teğmin edici dersler vermek lâzrm-
gelir. Ondan sonra üçüncü madde yani köylü
nün içtimaî hayatını kaldmdırmak, nihayet 
onun elindeki ziraî ve hayvani vasıtalara ba
kımı Öğrettikten sonra onun randımanı ile edi-

| neceği para veya teğmin edeceği refah ile iç
timaî hayatını yavaş yavaş, gittikçe düzeltmek
tir. Demekki evvelâ köylüye öğretmek istedi
ğimiz ders yalnız okumak yazmak değildir. Zi-
raate aid, hayvanata aid bilgiler itibarile bu öğ
retmen okullarmm derslerini tanzimde Ziraat 
vekâletinin büyük rolü olacağı kanaatindeyim. 
öünkü, memleketimizin, hepiniz biliyorsunuz ki 
iklim bakımından çok farklı farklı ve ayrı ayrı 
karakterde yerleri mevcuddur. Meselâ benim 

| mebus bulunduğum yerde fındık ziraati vardır. 
j Orada muhakkak ki halka ve çocuklara fındık-
I çılık öğretmek lâzımgelir (Gülüşmeler). Fakat 
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Adanada çocukların hiç şüphesiz daha ziyade 
pamukçuluk öğrenmesi lâzımgelir. Diğer bir 
yerde de meyvacılık. Memleketin kendi hususî 
karakterine uygun bir ziraat dersi vermek lâ
zımgelir. Demekki halk için kendi bulunduğu 
yerin hususiyet ve karakterine göre dersleri tan
zim etmek ve o dersleri mahsus muallimler ve 
o derslere mahsus kitablar yazmak ve o dersle
re mahsus tedrisat sistemi takib etmek lâzım 
gelir. Demek ki tedrisatta Maarif vekâletinin 
Ziraat vekâleti ile daimî bir elbirliği yaparak 
beraberce yürümesi lâzım gelir. Bu kanaatle
dir ki şu maddeyi huzurunuza arzediyorum. 
Lütfen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Takriri okuyoruz. 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı lâyi
haya aşağıdaki maddenin ilâvesini arz ve teklif 
ederim: 

Madde — Köy enstitüleri ders programlan 
Ziraat vekâleti ile beraber hazırlanır. 

Giresun 
F. Atlı 

MAÂRİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Kanun İcra Vekilleri Heyetini tat-
bika memur ediyor. Yalnız Maarif vekâletini 
değil. Sadece ziraat meselesi mevzubahs oldu
ğundan dolayı Ziraat vekâletile beraber ders 
programlarını yapmak doğru olmaz. Diğer 
dersler de vardır ki, muhtelif vekâletleri alâ
kadar eder. Ayni mebdeden hareket edince o 
vekâletlerle beraber programları halletmemiz 
icab eder. Bu da mümkün bir şey değildir. Onun 
için bu imkânsızlığı Yüksek Heyete arzediyo
rum. 

FİKRET ATLI (Giresun) — Muhterem ar
kadaşlar, ders programlarında arzettiğim şey, 
Maarif vekili Beyin dediği gibi, diğer vekâletle
ri alâkadar edecek dersleri kanun o kadar şü
mullü surette içerisine almış değildir. Ziraat 
Ziraat vekâletine aid olan kısım, Maarif vekâ
letinin hiç bir zaman ihtisası dahilinde değildir. 
Her hangi bir yerde, öyle zamanlar olacaktır ki, 
hususî bir ziraat sistemini yaymak lâzım gele
cektir. Ziraat vekâletinin elinde en mühim ele
manlar hiç şüphesizdir ki köy öğretmenleri, köy 
hocalarıdır, onlar vasıtasile bunları yayacaktır. 
Onun için beraberce hazırlayacakları program 
da kanunda bir madde olarak kalırsa daima Zi
raat vekâletile, Maarif vekâletinin hemfikir ola
rak yürümesi icab edecektir. Yoksa bu, umum 
diğer kanunları tatbik edecek olan Heyeti Ve-
kilenin ileri götüreceği ve tatbik edeceği bir iş 
olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
(Fikret Atlmm takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alan

lar . . . Almayanlar... Takrir nazarı itibare alın
madı. 

! Maddeyi kabul edenler . . Etmeyenler . . . 
I Madde aynen kabul edildi. 

MADDE 18 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
olacak köy öğretmenleri için Maarif vekilliği 

! tarafından, hükmî şahsiyeti haiz ve mercii Ve
killik olmak üzere «Köy öğTetmenleri tekaüd 
sandığı» ve «Köy öğretmenleri sağlık ve içtimaî 
yardım sandığı» teşkil edilecektir. 

a) Tekaüd sandığrnm sermayesi ve gelirleri 
: şunlardır: 
; 1 - Maarif vekilliği bütçesine köy enstitüle-
; ri masrafı olarak her yıl konulacak tahsisat ye-
j kûnunun binde biri. 

2 - Aylıkları artırılan, sandığa dahil, köy 
| öğretmenlerinin ücretlerinden kesilecek ilk ay-
j lık zamları. 

3 - Sandık sermayesinin bütün gelirlerile 
bilûmum müteferrik gelirler. 

Tekaüd sandığının mevcud alacakları Dev
let emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. 
Bu paralar ve alelûmum aidat ile faiz ve temet-

I tüleri bir gûna harç ve resme tâbi olmadığı gibi 
[ haciz ve temlik edilemez. Hizmet müddetleri 
i (30) seneyi dolduran ve sandığa dahil bulunan 
I köy öğretmenleri tekaüdlüklerini taleb edebi

lirler. Bu gibiler ayda 20 lira ücretle tekaüde 
I sevkedilirler. Tekaüdlük ücretleri üç ayda bir 
i peşin olarak ödenir. 
I b) Sağlık ve içtimaî yardım sandığmm ser-
! mayesi ve gelirleri şunlardır: 
| 1 - Maarif vekilliği bütçesine köy enstitüleri 

masrafları namile her yıl konulacak tahsisat 
yekûnunun binde biri. 

2 - Sandığa dahil öğretmenlerin aylıkların
dan kesilecek yüzde birler. 

3 - Teberrular. 
4 - Sandık sermayesinin gelirlerile sair bilû

mum gelirler. 
Her iki sandığın tediyeleri Divanı muhase

bat vizesine tâbi değildir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük

sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bir öğretmenin vefatı halin
de okula aid olub menfaati öğretmene tahsis 
edilmiş bulunan emvalin ölüm yılı içinde elde 
edilecek hasılatmm yarısı yardım sandığına ve 
yarısı da gelecek öğretmene verilir. 

Ölen öğretmenin mirasçıları, okul emvalinin 
hasılatı üzerinde hiç bir hak iddia edemezler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Köy öğretmenleri tekaüd san
dığı ile Köy öğretmenleri sağlık ve içtimaî yar
dım sandığmm idaresi, işleyiş tarzı, öğretmen
lerin tekaüde sevk usulleri, yapüacak yardım
ların şekilleri, velhasıl bu iki sandığm bütüa 
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işlerine müteferri bilûmum hususlar birer ni
zamname ile tesbit olunur. 

Bu nizamnamelerde hükmî şahsiyeti haiz 
Devlet müesseselerinde kurulmuş mümasil san
dıkların azalarına teğmin eylediği menfaatlere 
mütenazır menfaatler gösteren hükümlerin bu
lunması şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Köylerde çalışan öğretmenle
rin ve ailelerinin, köy okullarındaki talebenin 
sıhhat işlerine meccanen bakmak üzere Maarif 
vekilliğince sıhhat müfettişi hekimler tayin 
edilir. 

Köy öğretmenleri, öğretmenlerin eşleri ve 
çocukları Maarif vekilliği prevantoryom ve sa
natoryumunda parasız tedavi edilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu enstitülerin tesisat, inşaat 
ve tamirat işleri 2490 sayılı arttırma ve eksilt
me ve ihale kanununa tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MIUVAKKAT MADDE — A) 1 numaralı ced-
velde gösterilen kadrolardan ilişik 2 sayılı ced-
velde yazılı muallimlikler ve memuriyetler 1939 
yılı umumî muvazene kanununun 16 nci madde
sine bağlı (L) cedvelinin Maarif vekilliği kısmı
na konulmuştur. 

B) 7 - VIİ - 1939 tarih ve 3704 numaralı ka
nunda adı geçen köy öğretmen okulları bu ka
nunla köy enstitülerine kalbedilmişlerdir. Mez
kûr kanunun metnindeki köy öğretmen okulları 
tabirleri köy enstitüleri seklinde değiştirilmiş
tir. 

18 - I - 1940 tarih ve 3782 sayılı kanunun 7 
nci maddesile açılan (Köy öğretmen okulları 
her türlü masrafı) unvanlı fasıl (Köy enstitü
lerinin maaş ücret, ve her türlü masrafları) şek
linde değiştirilmiş ve bu fasla fevkalâde tahsisat 
olarak (250 000) lira konulmuştur. 

C) 1939 ve 1940 malî yıllarında bu enstitü
lerde çalıştırılacak ücretli müstahdemler kad
rosu İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

D) 1939 malî yılı umumî muvazene kanunu
nun 4 ncü maddesine bağlı (D) cedvelinin Ma

arif vekilliği kısmında yazılı leylî talebeler me-
yanına (köy enstitüleri) talebesi namile 2000 
aded talebe kadrosu ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MjADDE 23 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MlADDE 24 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya. icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun Heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum, 

Rey vermeyen arkadaşlar, lütfen reylerini 
versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı kat-
ğisi hakkındaki kanuna (316) zat rey vermiştir. 
Nisab mevcuddur. Kanun (316) reyle kabul 
edilmiştir. 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilme
si hakkındaki kanuna ek kanuna (316) zat rey 
vermiştir. Nisab mevcuddur. Kanun (316) rey
le kabul edilmiştir. 

Köy enstitüleri kanununa (278) zat rey ver
miştir. Nisab mevcuddur. Kanun (278) reyle 
kabul edilmiştir. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım, bizim hazırla
dığımız, encümenlerin üstünde çalıştığı bu ka
nun lâyihasnı şu anda kabul etmiş bulunuyor
sunuz. Bu kanunun memleketimizin istikbali, 
halkımızın maarif ihtiyacı ve köylümüzün kal
kınması bakımından haiz olduğu ehemmiyet, 
tasvibinizle bir kere daha ve en esaslı surette ta
hakkuk etmiştir. Bunu görmekle büyük bir bah
tiyarlık duyuyorum ve şahsan, uzun yıllar kal
bimde sakladığım bir idealin tahakkukuna şahid 
oluyorum. Onun için Yüksek Heyetinize bütün 
samimiyetimle, bütün yüreğimle bu tarihî anda 
en derin teşekkürlerimi arzederim (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ruznamede müzakere edilecek 
başka madde yoktur. Cuma günü saat 15 te top
lanmak üzere inikadı kapıyorum. 

Kapanma saati: 18,55 

| DÜZELTME 
Bu zabtın sonuna bağlı 97 sayılı basmayazınm 8 nci sayıfasının 19 ncu satırındaki « Demirler » 

kelimesi « Demirler satışı » şeklinde düzeltilmiştir. 
Bu zaptın sonuna bağlı 93 sayılı basmayazıdaki Dahiliye encümeni mazbatasının altına; Bingöl 

mebusu Necmeddin Sahir ismi ilâve edilecektir. 
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Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katğisi 

hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Eanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demire! 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 

A*f ı adedi : 429 
Rey t iştirak edenler 316 

Kabul edenler : 316 
Reddedenler ü 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler n o 
Münhaller 3 

/ Kabul 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 

edenler ] 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdataıar 
izzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
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Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yiirek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdeğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Alımed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükefrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr, Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yüeei 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 

t :41 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arık İr 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D»*. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmem 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
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Şevki Ergim 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit UzgÖren 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansıır Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakin Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravava Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdî Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
A1İ Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
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Ziya Basara 
Tekirdağ 

Nazrai Trak 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet înönü (Rs. C.) 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen (Rs. 
V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
GL Kâzım özaîp 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Balıa Pars 
Refet Camtez (Rs. V.) 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Baskaoı) 

î : 41 17-4 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

1940 C : ] 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Ziya İsfendiyaroğlu 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad ağralı (V.) 

Erzincan 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli. 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 

Mahmud Esad Bozkurd 
Kars 

Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ali Rıza Türel (Hasta) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi G ürpmar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Manisa 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Sırn tçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Maras 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Mu* 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(Mazur) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
(M.) 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
İsmail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
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Sivas 

Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uvbachn 

Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
GL Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 

Sırrı Day 
Tunceli 

Sami Erkman 
Vrfa 

Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi S oy er 

»-©-« 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki kanuna ek kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türkere 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demire] 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

A n adedi : 429 
Reye iştirak edenler 316 

Kabul edenler : 316 
Beddedenler o 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 11 () 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 

Dr. Münir Soykam 
Numan Afksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakla Uzıınçarşıh 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevf ik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memad Sanit 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çanktrt 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Fahri Akçakoca Akça 
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Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
61. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel ööksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra*t 
Aziz Samih Ilter 
İskender Artun 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
61. Pertev Demirhan 
61. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Gole 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

I : 41 17-4 1940 C : 1 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Mu-affer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 

Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Oümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
61. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
61. Kâzım Karabekir 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 
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Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdı Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çama? 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Kemal ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi S el m en 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

t : 41 174 
İbrahim Mete 
Sina'n Tekel ioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

1940 C : 1 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed A ytuna-
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı A tane, 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazsan 

Refet Ol gen 
Sami îşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Veled Izbudak 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rıfat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Aka Gündü/ 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. O.) 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alatas (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Bana Pars 
Refet Canutez (R. V.) 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçm 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 
Ziya İsfendiyaroğlu 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mıırsaloğlıı 
Abdülgani Türkmen 
Memed Teeirli 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kara 
Fuad Köprülü 

Gl. Muhittin Ak yüz 
Hüsrev KızıMugan 
(II asin) 
Şerafettin Karacan 
Zilini Orhun (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
11 azim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Alı Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ali Rıza Türel (Hasta) 
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Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. A. l\ (Vbesoy (. V. > 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr, Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Manisa 
Osman Ercin 
Refik tnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 

t : 41 17 4 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Üı\ Gl. İzzecldin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasira Perid Taiay 
Hazim Tepeyran 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü (>kır (V.) 
Memed Ali Yörük er 
(Mezun) 

1940 C ; 1 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
(M.) 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ismail Safa özler 

Siird 
Halil Hı'ılki Aydın (Has
ta) 
Şefik özdemir 

Sinoh 
Yusuf Kemal Tengirşenfc 

Sivas 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

b'aik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

ToJcad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Tunceli 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Soy er 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Köy enstitüleri kanununa verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edi.lmis.tir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere Türk er 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağr\ 
II al i d Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Alımed Ulus 
Arif Baytm 

Az; ı adedi : 42U 
Rey« iştirak edenler : 2 / 8 

Kabul edenler : 278 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topeoğlu 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Alımed Ruhi Yeşil 
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
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Dr. Sadi Konuk 
Fazlı Güleç 
01. Na'ei Tınaz 
Muhittin BaOıa Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

ÇanakJmle 
Hilmi Ergene]i 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Ren da 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf T üzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzrm Saman İT 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesnd Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkrran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

t : 41 17-4 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra*t 
İskender Arttın 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Tşm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi A.tuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya1 Zarbım 

Hakkâri 
fzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

1940 C : 1 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fa'kihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Ka raimi rsaü 

İzmir 
Bcnal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Ralımi Köken 
Reşad Mimaroğlıı 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Arrklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haoer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tam&ç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıplan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Galip Gül tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Deliibaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asrm Tüm er 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Küraosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
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îrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid JMengi 
Naim E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Eksi 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

I : 41 17-4 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fıra* 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki B ekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

1940 C : 1 
Atıf Esenbel 
îsmail Memed Uğur 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Sami Işbay 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Cemal Akçm 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(ita. V.) 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 

Gl. Kâzım özallp 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Dr. Muhlis Snner 
Salih Bozok 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin fVma'T Sn. la 
(Huşta) 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Fatin Güvendiren 

Çanakkale 
Atıf Karaıçıl 
Avni Yukaruç 

Çanktrt 
Fazıl Naszmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa>zıl Ahmed Aykaç 
Fim. I. Agralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankau (V.) 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Teeirli 

îçel 
Emin Inankur 
Ferîd Celâl Güven 

îsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

101 ~-



t : 4İ İ7-4 1940 C ; 1 
Kars 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuald Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
Kemalettîn Olpak 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel (Hasta) 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 

Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddiu Dalışlar 
(M) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

Rize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
(Mazur) 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali M.ünif Yegonu (M.) 
Damar Arıkoğlu 
İsmail Safa özler 

Siird 
Ali Rıza Esen 
llulki Aydın. (Hasta) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif Özlekin. Ev-
domğil. (M.) 

Hikmet İşık 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya1 özençi 
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Birinci kânun 1939: şubat 1940 aylarına aid raporun su
nulduğuna dair Divânı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/232) 

•T.C 
Divanı muhasebat 21 - III - 1940 

„ W. 162795 
8 m ff. 678 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mübaâebei umumiye ka&ununun yetmiş altıncı maddesi ahkâînma tevfikan üç ayda bir Büyük 
Millet Mecîisne takdimi icab' eden raporlardan birinci kânun 1939 - Şubat 1940 aylarına aid 
raporun OH fıkradan ibaret oldsüğu hâlde bir cedvel ile birlikte sunulduğunu derin saygılarımla 
arzeylerim. 

Divanı muhasebat reisi 
S. Oran 



Divanı muhasebatın mütıtleası 

1 — Bursa Hususî muhasebe kâtibliğinden 
mütekaid Hasan Supeun imzasile hizmet müddeti 
hesabına itirazen verilen dilekçe üzerine sebkeden 
istilâma cevaben Maliye vekâletinden alınan mü-
dafaaname ve Mülkiye tahsis şubesinin müzekke
resi Divanı muhasebat Umumî Heyetinde müd
deiumumi huzurile okundu. 

Dilekçede; 29 sene hizmeti olduğu halde Bal
kan harbinden sonra Türkiye hududu haricinde 
kalan mahallerde kalmış olmasından dolayı tabii
yetini kaybettiği ileri sürülerek 1339 senesinde 
tekrar Türkiyeye gelib yeniden hizmete intisab 
ettiği tarihten itibaren hizmeti sayılıb ondan ev
velki hizmetleri nazarı itibare alınmamak suretile 
mağdur edildiğinden bahsile işinin Divanı muha
sebat kanununun 73 ncü maddesi mucibince ted-
kikı taleb edilmekte ve Balkan harbini müteakib 
îzmire hicret ederek bir seneye yakın bir müddet 
İzmir malsandığından memaliki meşgule memur
ları meyanında maaş aldığı ve bilâhare memleke
tindeki emvalini tesviye için müsaade ile Pirişti-
neye gitmiş ve Sırp Hükümetinin gösterdiği bir 
çok esbabı mania dolayısile 1339 senesine kadar 
orada kalmağa mecbur olmuş ise de bu müddet 
zarfında tabiiyeti hakkında bir muamele cereyan 
etmemiş olduğu ve 1339 senesinde ana vatana 
avdetinde memuriyete tayin edilmiş olub kendisi 
hakkında yapılan muamele için mesned ittihaz 
edilen 2071 numaralı kanunun meriyetinde Tür-
kiyede ve memuriyette müstahdem bulunduğu ve 
bu kanunun makabline şamil olamıyacağı aşikâr 
olduğu gibi kendisinin hududu millî haricinde 
bulunduğu zaman cari olan tekaüd kanununda, 
müsaade ile gitmiş olduğu işgal altındaki memle-

2 — 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
D. M. Encümeni '• - § - IV'- 1940 
Esas No. 3/232 

' Karar No. 30 . ' J 

-Yüksek Reisl iğe^; 
Birinci kânun 1939 - Şubat 1940 aylarına aid 

olub Divanı muhasebat reisliğinin 21 mart 1940 
tarihli ve 162795/678 sayılı tezkeresile gönderil
miş ve Divanı muhasebat encümenine havale edil
miş bulunan üç aylık rapor v | l^ç^enimizce Di
vanı muhasebat reisinin huzurjle, tedkik olundu. 

Raporun fıkralarına mütenazır olarak ittihaz 
olunan kararlar aşağıya;yazılmış ve Umumî He
yete arzedilmek üzere sunulmuştur. 

1-—2071 numaralı, kanunun birinci madde
sinin üçüncü fıkrası ^ürk vatandaşlığını terke-
den veya vatandaşlıktan ıskat olunanların vt,e-, 
kaüd haklarının sakıt olacağını göstermekte ve 
Sırbistan Hükûmetile yapılan istanbul muahede-
namesinin meriyete girdiği 6 nisan 1914 tarihine 
kadar hakkı hiyarını Türkiye lehine istimal et
meyenlerin Türk tabiiyetini gaybederek Sırp 
tabiiyetini iktisab etmeleri de mezkûr muahede
nin 4 ncü maddesi icabından bulunmakta olduğu
na göre muamele sahibinin Türk tabiiyetini zayi 
eylediği tarihe tekaddüm eden hizmetlerinin te
kaüd müddetlerine idhal edilmemesi yolunda Di
vanca ittihaz olunan karar muvafık görülmüştür. 
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kette bulunanların tekaüd hakkından mahrumi
yetini icabettirecek bir kayid olmadığı ve böyle 
bir hüküm mevcud olduğu farz olunsa bile tekrar 
Anavatana avdet etmiş ve memuriyete tayin edil
miş bulunduğuna göre hukuku sabıkasının avdet 
eylemesi lâzımgeleceği iddia kılınmaktadır. 

Vekâlet tezkeresinde; Tahsis muamelesinin is-
tinad ettiği kanunî sebebler tahsis dosyasında 
münderiç olub itiraznamenin buna ayrıca muta-
lea ilâvesini müstelzim kanunî esaslardan âri bu
lunduğu beyan olunmuştur. 

Şube müzekkeresinde ise; mumaileyhin 1 ni
san 1313 tarihinde Piriştine Maliye sandık emin-
liği ile Devlet hizmetine girdiği ve Balkan har
binde bu mahallin işgal olunduğu tarihe kadar 
müstemirren bu memuriyette bulunduğu ve işgali 
müteakib hududu millî dahiline gelerek 30 
haziran 1329 tarihine kadar memaliki meşgule 
memurları meyanında maaş aldığı ve aldığı me
zuniyetin hitamında avdet etmemesinden dolayı 
bu maaşın bu tarihte kesildiği ve 5 teşrinievvel 
1340 tarihinde yeniden memuriyete tayin olu
narak 65 yaşmı ikmali üzerine 1937 senesinde 
tekaüde sevkolunduğu ve tabiiyet vaziyeti hak
kında sebkeden istifsara cevaben Dahiliye vekâleti 
Nüfus Umum müdürlüğünden Maliye vekâletine 
yazılıb bir sureti tahsis dosyasında bulunan tez
kerede «Piriştine Maliye sandık emini iken Bal
kan harbi esnasında îzmire geldiği ve 22 ağustos 
1329 tarihinde memleketine giderek 1339 senesi 

kânunuevvelinde ailesile birlikte memleketimize 
hicretle o yıl içinde nüfus kütüklerimize kaydedil
diği ve 5 kânunuevvel 1340 tarihinde de Bursa 
hususî muhasebe kâtibliğine tayin edildiği bildi
rilen Hasan Supcun mezkûr harbden sonra Sır-
bistana terkedilen yerler hakkında Sırblarla ya
pılan istanbul muahednamesinin meriyete gir
diği 6 nisan 1914 tarihinde Piriştinede bulun
muş olmasına ve 1339 yılında memleketimize mu
hacir olarak gelmiş bulunmasına göre mezkûr 
6 nisan 1914 tarihinden itibaren tabiiyetimizi 
kaybederek Sırb tabiiyetini iktisab edeceği adı 
geçen muahedenamenin 4 ncü maddesi ve 1339 
yılında memleketimize gelerek nüfus kütükleri
mize kaydedildiği tarihten itibaren de yeniden 
tabiiyetimizi ihraz eyleyeceği o zaman meri olan 
muhacirin nizamnamesi hükümlerinden bulun
duğu» bildirildiği ve bu vaziyete ve 1683 nu
maralı kanunun 53 ncü maddesini muaddil 2071 
numaralı kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fık-
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rasında «Türk vatandaşlığını tcrkeden veya va- I 
tandaşlıktan ıskat/ olunanların kezalik tekaüd-
lük haklan sakıt olur ve bunlar mütekaid iseler 
maaşları kesilir» diye yazılı olduğu gibi yine 
1683 numaralı kanunun 71 nci maddesinde 
«bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak tah
sislerde mütekaddim zamana taallûk etse de yir
mi beş seneyi ikmal için müessir olacak filî hiz- , 
metler ve tekaüd maaşının hesabında itibara alı
nacak müddetler bu kanunda yazdı olanlardan 
ibarettir» diye muharrer bulunmasına mebni bu 
kanunun meriyeti zamanında tekaüd muamelesi 
yapılmış olan mumaileyhin Türk tabiiyetini zayi 
eylediği tarihe; tekaddüm eden hizmetlerinin te
kaüd hesabında nazarı itibare alınmadığı ve ya
pılan muamelenin arzolunan hükümlere uygun 
bulunduğu gösterilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Knver Arkım, n üddeiniıı bidayeten anava-
lana geldikten sonra memleketi olan Pirişti-
neye avdet ederek oradaki ikametile Türk tabi
iyetini kaybetmiş ve bu suretle 1683 sayılı ka- I 
ıııııı hükümlerine tevfikan bu tarihten evvel te-
kaüdlük noktasından mevcud Jıakları sakıt ol
muş bulunduğundan bu tarihe tekaddüm zama
na aid memuriyet hizmetlerinin tekaüd hesabın
da nazarı itibare alınmasına imkân olmadığı mü-
taleasmda bulunarak icabı müzakere olundukta: 

Muamele sahibi Piriştine Maliye sandrk emi
ni iken Balkan harbi esnasında, fzmire geldiği 
ve 22 ağustos 1329 tarihinde mezunen memle
ketine giderek 133!) senesinde Türkiyeye mııhar 
ceret sııretile avdet eylediği anlaşılmış ise de 
Balkan harbini müteakib Sırbistan Hükümeti 
ile yapılan İstanbul muahedenamesinin meriyete 
girdiği 6 nisan 1!)14 tarihine kadar hakkı hiya-
rınr Türkiye; lehine istimal etmiyerek Sırbistan-
da kalmış olmasına binaen mezkûr muahedenin 
4 neü maddesi mucibince bu tarihten itibaren 
Türk tabiiyetini kaybederek Sırb tabiiyetini ik-
tisab etmesi ve ikinci defa Türkiyeye hicret ede
rek nüfus kütüğüne kaydolunduğu tarihten iti
baren de tekrar tabiiyetimizi ihraz eylemesi icab 
edeceği sebkeden istilâma cevaben Nüfus umum 
müdürlüğünden yazılan mütaleanamede beyan 
edilmiş olmasına ve 2071 numaralı kanunun 1 
nci maddesinin 3 neü fıkrasında Türk vatan
daşlığını terkeden veya vatandaşlıktan ıskat olu
nanların hakları sakıt olur ve bunlar mütekaid 
İse maaşları kesilir ve 1683 numaralı kanunun 
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71 ne i maddesinde (bu kanunun meriyetinden 
sonra yapılacak tahsislerde mütekaddim zama
na taallûk etse de yirmi beş seneyi ikmal için 
müessir olacak filî hizmetler ve tekaüd maaşla
rının hesabında nazarı itibare alınacak müddet
ler bu kanunda yazılı olanlardan ibarettir) di
ye yazılı bulunmasına binaen bu kanunun me
riyeti zamanında tekaüdü icra kılınmış olan 
mumaileyhin Türk tabiiyetini zayi eylediği ta
rihe tekaddüm eden hizmetlerinin kabulüne im
kânı kanunî bulunmadığından itirazının reddi
ne ve üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına 2514 
numaralı kanunun 73 ncü maddesi uyarınca ka
rar verilmiştir. 

2 — Bozdoğan malmüdürlüğünden mütekaid 
Na'zmi Erçelebi tarafından hizmet müddeti hesa
bına itirazen verilen dilekçe ile Maliye vekâleti
nin 'mütaleanamesi ve mülkiye tahsis şubesinin 
müzekkeresi Divanı muhasebat umumî heyetince 
müddeiumumi huzurile okundu. 

Müstedi dilekçesinde ; Vodina malmüdürü 
iken Balkan harbinde' burasının işgale uğraması 
hasebile tekaüd müddetinin hesabında 16 T. sani 
1328 tarihinden 30 T. Sani 1328 tarihine kadar 
olan müddet maaşsız açık ve 1 K. evvel 1328 
tarihinden gayei nisan 1329 tarihine kadar olan 
müddet de maaşlı açık hesablarına' alınarak hiz
met müddetinden tenzil edildiği ve halbuki 17 
T. evvel 1328 tarihinden îstanbula muvasalatı 
tarihine kadar geçen müddet zarfında Vodinada 
bilfiil malmüdürlüğü vazifesini yapmamış isede 
16 T. evvel 1328 akşamı kaza merkezinin işgali 
hasebile nukudu mevcude ve evrakı nakdiyeyi 
ve defterleri düşmana bırakmıyarak bunları alıb 
münakalât ve rücat hatlarının düşman eline düş
müş olmasından Yunan, Sırp ve Bulgar ordula
rının işgali altında bulunan mahallerden dolaş
mak suretile bin müşkilât ve mchalik ile kaçırıb 
Selâniğe ve oranın da sukutu üzerine 20 şubat 
1328 tarihinde îstanbula gelerek Maliye nazare-
tine teslim ettiğini ve bu suretle bu iki tarih ara
sındaki müddet harb ve işgal altında bulunan 
yerlerde bu mühim ve çok tehlikeli vazifenin ifa
sı suretile geçmiş olduğu ve teşrinievvel 1328 
maaşının tamam ile T. sani 1328 maaşının nısfı 
evvelini tam olarak Selânikten ve T. sani 1328 
nısfı ahir maaşının tama'mı ile îstanbula muva
salatından sonra yeniden memuriyete tayin oluıir 
duğu tarihe kadar geçen müddet maaşlarını ol-

2 —: İşgalden sonra artrk, memuriyet mahalli 
mevcud olmadığına ve ifayi vazife esnasında düş
mana esir düşmediğine göre muamele sahibi 
hakkında 1683 numaralı mülkî ve askerî tekaüd 
kanununun 23 ncü maddesi hükmünün tatbikına 
imkân olmadığı gibi mıemaliki meşgule memur
ları misillû maaş aldığı zamana aid müddetin de 
filî hizmetten addedilmemesi evvelce mümasili 
bir hâdise münasebetile ittihaz olunan J066 sa
yılı karar ile halledildiği cihetle Divanı muhase
batça yapılan red muamelesi yerinde görülmüş
tür. 
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babdaki mukarrerat veçhile Istanbuldan aldığını I 
ve Istanbula muvasalatından sonra tekrar memu
riyete tayin tarihine kadar da istanbul defter
darlığı aklanımda ve Maliye şubelerinde memu
rini meveudeye muavenet suretile istihdam edil
diğini beyanla Vodinanm işgali olan 17 teşrini
evvel 1328 tarihinden Istanbula geldiği 20 şubat 
1328 tarihine kadar olan müddetin iki kat sayı
larak bir katının fili hizmete ve diğerinin teka-
üd maaşının tahsisi hesabına alınmasını ve Is
tanbula muvasalatından yeniden memuriyete ta
yin tarihine kadar olan müddetin de filî hizmet 
sayılmasını; 

1 haziran 1927 tarihinden 10 teşrinievvel 
.1927 tarihine kadar olan maaşlı açık müddetinin 
nısfı maa'ş tahsisi hesabında hizmet müddetine 
zam olunmadığından bunun da tashihini ve bin-
• netice arzuhal altında hesabını gösterdiği veçhi
le otuz üç sene üzerinden maaşa müstahak iken 
32 sene üzerinden tahsis olunduğundan muamele
nin düzeltilmesini taleb etmektedir. 

Vekâlet tezkeresinde; tahsis muamelesinin is-
tinad ettiği kanunî sebebler tahsis dosyasında 
münderiç olub itiratename münderecatmın bu mu
amelâta ayrıca mutalea ilâvesini müstelzim ka
nunî esaslardan âri olduğu yazılıdır. 

Şube müzekkeresinde de; mumaileyhin müd
deti hizmet cedvelinde Vodina malmüdürlüğün-
deki hizmeti 15 teşrinisani 1328 tarihine kadar 
gösterilerek bunun hizasında «istilâ dolayisile 
Istanbula gelmiştir.» diye meşruhat verildiği ve 
bundan sonra' 1 kânunuevvel 1328 tarihinden ga-
yei nisan 1329 tarihine kadar kararname muci
bince maaş verildiğinin yazılı bulunduğu ve hiz
met hesabında 16 teşrinisani 1328 tarihinden ga-
yei teşrinisani 1328 tarihine kadar olan müddet 
maaşsız açık ve 1 kânunuevvel 1328 tarihinden 
gayei nisan 1329 tarihine kadar olan müddet ma 
aslı açık muamelesine tâbi tutulduğu ve fakat 
şubece bu hesabın tedkikinde Büyük Erkânihar-
biyece tanzim olunan harb mıntakaları kitabın
da Vodinanm işgali tarihi 19 teşrinievvel 1328 
olarak yazılı olmasına mebni bu tarihten (muma
ileyhin memuriyete tayin olunduğu gayei ni
san 1329 tarihine kadar olan müddetin, tamamı
nın maaşlı açık olarak hesab edildiği ve dairesin
ce yapılan hesab ile şubece yapılan hesab ara
sındaki fark neticeye müessir olmayıb her iki | 
hesaba göre de müddeti hizmetinin sene küsura-
tının tayyi suretile 32 seneden ibaret olmasına | 
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mebni bu fark dolayısile evrakın iadesine lü- I 
zum görülmeyerek maaşın tescil olunduğu ve Vo- | 
dinanm işgalinden sonra artık memuriyet ma- j 
halli mevcud" olmadığına göre bu işgal tarihin- I 
den îstanbula gelinceye ikadar geçen müddet i 
zarfında iddia edildiği şekilde hizmet vukuu tev- j 
sik edilse ve bunun başka suretle mükâfatlandı- j 
rüması lâzımgelse bile bu müddetin harb mev- i 
kiinde memuriyet vazifesi ifa edilmiş gibi addile 
iki kat sayılmasına imkân görülememekte olduğu 
gibi îstanbula muvasalattan sonra yeniden me
muriyete tayin tarihine kadar îstanbul defter
darlığı aklammda ve Maliye şubelerinde memu- j 
rini mevcudeye muavenet şuretile geçen müdde- I 
tin'de" filî hizmet olarak kabulüne Divanı muha- ı 
sebat raporları üzerine Meclisi Âlice kabul bu-
yurulan 2 - XII - 1938 tarihli ve 1066 numaralı I 
kararın ikinci fıkrasının sarahati mâni bulunmuş 
ve 1 haziran 1927 tarihinden 10 teşrinievvel 1927 ı 
tarihine kadar maaşlı açık müddetinin nısfı ile | 
diğer maaşlı açıkların nısfının dokuz ay yirmi üç 
gün millî mücadele zammile birlikte hizmet he- | 
sabında nazarı dikkate alınmış olduğu ve binaen- j 
aleyh iddialarının yerinde olmadığı gösterilmiş
tir. I 

Mütaleasma müracaat olunan müddeiumumi | 
Enver Arkun, müddeinin Vodinanın işgalinden 
sonra geçirdiği müddetin filî hizmet olarak ka
bulüne imkân olmadığı gibi îstanbula avdetinden I 
sonra bazı dairelerde yardım şuretile çalıştığı 
müddetlerde filî hizmet sayılamryacağına binaen 
hakkında tatbik edilen muamelenin doğru olduğu j 
mütaleasmda bulunarak icabı müzakere olun- i 
dukta : 

Muamele sahibinin mal müdürü bulunduğu 
Vodinanın işgalinden sonra artık memuriyet ma
halli mevcud olmadığına ve ifayi vazife esnasın- ı 
da düşmana esir düşmediğine göre işgal tarihin
den îstanbula gelinceye kadar geçen müddet 
zarfında, iddia edildiği şekilde hizmetin vukuu l 
tevsik edilse ve bunun başka suretle mükâf atlan-
dınlması lâzımgelse dahi bu müddetin harb mev
kiinde memuriyet ifa edilmiş addile iki kat sayıl
masına imkân bulunmadığı gibi îstanbula mu
vasalatından sonra yeniden memuriyete tayinine 
kadar îstanbul defterdarlığı emrinde ve mali
ye şubelerinde memurini mevcudeye muavenet şu
retile geçen müddtin filî hizmet olarak kabulüne 
Divanı muhasebatın üç aylık raporları üzerine 
Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 2 - XII - 1938 ta- | 
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rih ve 1066 sayılı kararın ikinci fıkrasının sara
hati mâni bulunmuş ve 1 haziran 1927 tarihinden 
10 teşrinievvel 1927 tarihine kadar olan maaşlı 
açık müddetinin yansı diğer maaşlı açık hizmeti 
hesabına idhal edilmiş oJduğu anlaşılmış olmakla 
talebinin reddine ve üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzına ve müstediye de tebliğine 2514 sa
yılı Divanı muhasebat kanununun 73 ncü madde
si uyarınca karar verilmiştir. 

3 — 366.1 numaralı kanunla maaşlarda ya
pıları zam ve tenziller 1 eylül 1939 tarihinden 
başlıyacağı ve'tekaüd maaşına alınmakta olan 
maaş esas ittihaz edildiği cihetle henüz alınmıya-
rak istihkak kesbedilmemiş bir maaşın tekaüd 
muamelesine esas tutulması doğru olamayacağı 
cihetle Divanr muhasebatın kararı muvafık gö
rülmüştür. 

3 — 3661 sayılı kanunun neşrinden sonra te
kaüd edilmiş olmasına binaen bû kanuna göre 
maaş tahsisi lâzımgel irken 1452 numaralı kanuna 
göre maaş tahsis edilmiş olmasına itirazen jan
darma binbaşılığından ınütekaid Ziya Oanefe 
tarafından verilen dilekçe ile Jandarma genel 
komutanlığın mutaleanamesi ve Askerî tahsis şu
besinin müzekkeresi Divanr muhasebat umumî 
Heyetinde müddeiumumi huzurile okundu.. 

Dilekçede; Tunceli isyanında muhtelif yerle
rinden yaralanma neticesi malûl kaldığından ic
rayı tekaüdü 21 temmuz 1939 tarihinde tasdikn 
iktiran etmiş isede 1 eylül 1939 dan İtibaren te
kaüd maaşına müstahak olmak üzere 8 ağustos-
1939 tarihinde vazifesine nihayet verildiği cihet
le 3661 numaralı kanunun tayin ettiği maaşla 
tekaüdü icab ederken bundan evvelki maaşının 
tekaüde esas ittihaz edileceği hakkındaki üçüncü 
daire kararının yerinde olmadığı ve kanunun bi
rinci maddesile kabul edilen maaş mikdarlarının 

tekaüd maaşı hesablarmda esas olacağı gösterilir: is 
olduğu gibi sekizinci maddesi de kanunun neşri ta
rihinden muteber olduğunu mutlak bir ifade ile 

kaydettikten sonra ancak hâsıl olan farkların J ey- j 
lül 939 dan tediye edeceğini bildirilmekte bulun 11: 
ğu ve kanunun neşri ile beraber binbaşıların ma
aşı 60 lira olub eylüle talik edilen cihet, tediye
nin başlamasından ibaret olduğu, ve eylülden ev
velki maaşı 55 lira iken tekaüd edildiği tarihdeki 
maaşı 60 lira olduğundan 55 lira olarak kabulü 
kanuna uygun olmadığı beyanile üçüncü daire 
kararının bozularak hukukunun ziyama meydan 
verilmemesi istenilmektedir. 

Umum kumandanlığın tezkeresinde; istida sa
hibinin iddialarının varid bulunmadığı ve tahsis 
olunan maluliyet aylığında mevzuata aykırı bir 
cihet görülemediği bildirilmektedir. 

Şube müzekkeresinde; 21 temmuz 1939 tari
hinde tekaüdü tasdiki Âliye iktiran eden muma
ileyhin 7 ağustos 1939 tarihinde ilişiği kesilmiş 
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ve 1683 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 1 ııei / 
fıkrası mucibince tekaüd ma'aşı 1 eylül 1939 ta
rihinde tahsis edilmiş olub 3661 numaralı ka
nunla tayin edilen maaşların tediyesine 1 eylül 
1939 dan başlandığına' ve muamele sahibinin ise 
bu maaşı almadan 21 temmuz 1938 tarihinde maL 

lûliyeti hasebile tekaüd edilmiş olmasına binaen 
gerek 3 ncü dairenin kararına ve gerek bu kararı 
teyid eden umumî heyetin 9 teşrinisani 1939 ta
rihli kararına1 uygun olarak son aldığı 55 liranın 
tekaüde esas ittihazı suretile yapılan muamelenin 
değiştirilmesini mueib bir hal bulunmadığından 
tekaüd maaşının 60 lira' üzerinden hesabı lâzım-
geleceği hakkındaki talebinin reddi icab edersede 
2514 numaralı Divanı muhasebat kanununun 
73 ncü maddesi mucibince keyfiyetin Umumî he
yetçe tedkiki taleb edilmektedir. 

Mütaleasma müracaat olunan müddeiumumi 
Bnver Arkun; mesele hakkında üçüncü dairece 
ittihaz edilmiş olan kararda da tesbit edilmiş ol
duğu üzere müddei temmuz 1939 talihinde teka
üde sevk edilmiş olmasına göre 60 lira maaşı 
almamış ve tekaüd kanununda ise tekaüd maaşı
nın hesabında' son alınan memuriyet maaşının 
esas ittihaz edilmesi muktazi bulunmuş olmasına 
binaen alınmamış olan bir memuriyet maaşının 
tekaüd maa'şının hesabında esas ittihaz edilme
sine imkân olmıyacağından bu babtaki iddia va-
rid görülmemiş ve tedkik edilen muamele kanu
na uygun olub tasdiki muktazi bulunmuş olduğu 
mütalaasında bulunarak icabı müzakere olun
dukta : 

3661 numaralı kanım 11 temmuz 1939 tari
hinde neşredilmiş isedo bu kanun ile tayin edilen 
derece maaşlarının tediyesine 1 eylül 1939 tari
hinden başlanacağı 8 nci maddesinde sarahaten 
zikredilmiş olmasına ve malulen tekaüdü icra 
kılman memurların tekaüd maaşına almakta bu
lundukları son memuriyet maaşının esas ittihazı 
1683 numaralı tekaüd kataunu hükümleri iktiza
sından bulunmasına binaen mümasili bir mua
mele dolayisile 7 - I I I - 1939 tarihli içtimada itti
haz oluna*!! kararda tasrih olunduğu veçhile he
nüz alınmıyarak istihkak kesbedilmemiş olan ma
aşların tekaüd muamelelerine esas tutulması va-
rid ola'mıyacağrndan 3661 numaralı kanunun ma
aşa müteallik hükümlerinin meriyete . girdiği 
1 eylül 1939 tarihinden evvel tekaüdlük muame
lesi tekemmül etmiş olan muamele sahibinin te
kaüd maaşına o zamato almakta bulunduğu maaş 
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esas tutulmak suretile yapılan tahsis muamele
sinde kanuna uyarsızlık bulunmadığından tadil 
talebinin reddine ve üç aylık raporla Meclisi Âli
ye arzına ve müstediye tebliğine 2514 sayılı ka
nunun 73 ncü maddesi uyarınca katar verilmiştir. 

4 — İsparta mebusu müteveffa İbrahim De-
miralayın zevcesi Memduha ve kızı Muazzez De-
miralay taraflarından verilen dilekçe ile Maarif 
vekâletinin mütaleanamesi Divanı muhasebat 
umumî heyetinde müddeiumumi huzurile okundu. 

Dilekçede; İsparta mebusu iken vefat eden 
İbrahim Demiralayın mebusluğa intihabından ev
vel Devlet hizmetinde bulunmuş olması dolayı-
sile tekaüd kanunu hükümlerine göre müstahak 
oldukları eytam maaşının tahsisi için Maarif ve
kâletine vaki müracaatları üzerine vekâleti mü-
şarünileyhaca muamelesi ikmal edilerek tescil için 
Divanı muhasebata sevkedilmiş ise de teseil mua
melesinde şubei aidesince gösterilen tereddüd üze
rine üçüncü dairece ittihaz olunan kararla tahsis 
evrakının Maarif vekâletine iade edilmiş oldu
ğundan bahisle Divanı muhasebat kanununun 73 
neü maddesi mucibince işin Umumî heyetçe ted-
kikı istenilmektedir. 

Vekâletin tezkeresinde; mumaileyhin mesleki 
memuriyet olmadığından dolayı ailesine maaş 
tahsisine imkân olmadığı üçüncü dairece mütte-
haz karar iktizasından olduğu beyan edilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan müddeiumumi 
Enver Arkun, İsparta mebusu müteveffa İbra
him Demiralayın mebus olmazdan dokuz sene ev
vel birincisi on dört gün ve diğeri dokuz ay de
vam etmek üzere iki defa muallim vekâletinde bu
lunduğu anlaşdmakta ve vekâlet, bir vazifenin 
muvakkaten ifasından ibaret olub iki defada ge
çen ceman dokuz ay on dört günlük vekâlet hiz
metinden dolayı müteveffa İbrahim Demirala
yın kanunun istihdaf eylemiş olduğu şekilde mu
allimliği meslek ittihaz etmiş addedilmesine ve 
bu itibarla ailesine yetim maaşı tahsisine imkân 
görülememiş olduğu mütaleasında bulunarak ica
bı müzakere olundukta : 

İsparta mebusu İbrahim Demiralayın mebus
luğa intihabından dokuz sene evvel iki defada bi
ri on sekiz gün diğeri dokuz ay olmak üzere 
muallimlik vekâletinde bulunmuş olduğu anlaşıl
makta iso de vekâlet her hangi bir hizmetin ifa
sını muvakkaten deruhde eylemek demek olub bu 
vaziyet deruhde edilen işin taallûk ettiği mesle-

4 —» İsparta mebusu ibrahim Demif Alayın 
mebusluktan evvel iki deki muallimlik vekâle
tinde bulunması o mesleğe intisabını göstermek
te olduğu ve tekaüde istihkak hususunda vekâ
letle asalet arasında bir fark nıeveud bulunmadı
ğı cihetle mumaileyhin mesleki memuriyet olan 
mebuslar hakkındaki hükümden istifadesine ma
ni görülmemiştir. 
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ke intisab demek olamayacağından ve esaleten 
memuriyette bulunmamış olduğundan kendisinin 
kanunun istihdaf ettiği şekilde mesleki memuri
yet tabirinin medlulü dahiline girmiş addedileme
yeceği mealinde üçüncü dairece ittihaz olunan ka
rar musib görülmüş ve itirazname mündericatı 
bu kararı tadil eder mahiyette bulunmamış ol
makla tadil talebinin reddine ve keyfiyetin üç ay
lık raporla Meclisi Âliye arzına ve müstediyede 
tebliğine 2514 numaralı kanunun 73 noü mad
desi uyarınca ekseriyetle karar verilmiştir. 

Azadan yedi zat : Mumaileyhin mebusluktan 
evvel iki defa muallimlik vekâletinde bulunması 
o mesleke intisabını göstermekte olub tekaüde is
tihkak hususunda vekâletle asaletin de bir farkı 
mevcud bulunmadığına göre talebi vakiin kabul 
ve isafı lâzımgeleceği mütaleasmda bulunmuşlar
dır. 

5 — Ankara İcra Reis muavini Derviş Nuri 
Artaça tahsis edilen tekaüd maaşına aid evrakm 
üçüncü daire kararile reddine itirazen mumailey 
tarafından verilen dilekçe ile tahsis şubesinin mü
zekkeresi Divanı muhasebat umumî heyetinde 
Müddeiumumi huzurile okundu. 

Daire kararında; 3656 sayılı kanunla memur
ların bir kısmının maaşları yükseltilmiş ve bu ka
nunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında teka
üd ve harcırah hesablarmda bu maaşların esas 
olduğu tasrih edilmiş isede tekaüd kanununun 
altıncı maddesinde (Talebi üzerine tekaüdü icra 
olunan zabitlerle mülkî ve askerî memurların te
kaüde esas olan memuriyet maaşlarını iki sene 
almaları şarttır, iki sene almıyanlarm tekaüd 
maaşları bu son maaşlara tekaddüm eden evvelki 
maaşları üzerinden tahsis olunur.) diye yazılı ol
duğundan ve yeni tekaüd kanununda bu hükmün 
ilgasma dair hiç bir kayid ve işaret bulunmadığın
dan bu fıkrai kanuniyeye nazaran talebi üzerine 
tekaüdü icra edileceklerin son maaşları üzerinden 
tekaüd maaşı tahsis olunabilmesi için tekaüde esas 
tutulmuş bu son maaşlarını iki sene almaları meş
rut bulunduğu, 3656 sayılı kanunun muvakkat 
birinci maddesinin ikinci fıkrasına gelince: teka-
üdlük hakkındaki hüküm bu maddenin üçüncü 
fıkrasında tasrih edilmiş olduğuna göre ikinci fık
ra terfi ve terfilerde nazarı itibare alınacak bir 
hükmü muhtevi olub bu fıkra tekaüdlüğe şamil 
olamıyacağı cihetle talebi üzerine tekaüdü icra 
edilmekte olan muamele sahibinin iki sene alma-

5 — 1683 numaralı tekaüd kanununun 6 ncı 
maddesinde, talebi üzerine tekaüdü icra edilecek 
olanların tekaüde esas olan memuriyet maaşla
rını iki sene almaları icabedeceği ve iki sene al
mayanların tekaüd maaşları, bu son maaşlara 
tekaddüm eden evvelki maaşları üzerinden tahsis 
olunacağı, tasrih edilmiş ve muamele sahibinin 
de tekaüd olduğu sırada memuriyet maaşı 60 
lira olub bu maaşı iki sene almamış olduğuna 
göre buna tekaddüm eden 55 lira maaş üzerin
den tekaüd maaşının tahsisi balâdaki fıkrai ka
nuniye hükmüne uygun görülmüştür. 
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iniş olduğu altmış lira üzerinden tahsis edilmiş ı 
olan tekaüd maaşının tescili caiz olamıyacağındaıı 
tahsis evrakının takrirle dairesine reddedildiği; 

Dilekçede ise; talebi üzerine Adliye vekâletin
ce 3 teşrinievvel 1939 tarihinde tekaüdlüğünün 
mucibe iktiran ettiği ve yedinci derece hâkim ol
duğu cihetle yeni Barem kanununun 1 nci mad
desi mucibince 11 eylül 1939 tarihinden itibaren 
maaşı 60 liraya iblâğ edilerek filen iki ay da bu 
maaşı almış olduğu; 55 lira maaşı üç sene 18 ay 
almış olduğundan 3656 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince meriyete tarihi olan 1 eylül 
1939 tarihinden itibaren tekaüd hesabında esas 
tutulan 60 lira maaş üzerinden vekâletçe tanzim 
olunan evrakın Divanı muhasebatça kabul edil
memiş olduğu; tekaüd kanununun 6 nci maddesi 
yine maaş derece esası üzerinden vaz ve tedvin 
edilmiyerek terfi vukuu takdirinde o derece ma-» 
aşının iki sene müddetle alınması şartını nazarı 
dikkate almış olub hâdisede olduğu gibi ayni 
derece dahilinde istihale geçiren bir maaşın yine 
ayni derece dahilinde tekrar iki sene müddetle 
alınması lâzımgeldiğini ne derpiş etmiş nede böy 
le bir düsturu münakaşa mevzuu tutmağa lüzum 
görmüş olduğu ve 60 lira maaş üzerinden tekaüde 
istihkak kesbetmek üzere bu maaşın daha iki senti 
müddetle alınması mecburiyeti mevzubahs olamı-
yaeağı beyanile keyfiyetin Umumî Heyetçe ted-
kiki istenilmekte bulunduğu; 

Şube müzekkeresinde ise; ArzuhaLsahibi üçün
cü daire kararına itiraz etmekte ve keyfiyetin 
Heyeti Umumiyece müzakeresini taleb etmekte 
isede zati mesele yeni teadül kanununun bazı hü
kümlerinin ne veçhile imali icabedeceğinin istiza
nını havi olarak yazılan müzekkere üzerine 6 -
I I - 1939 tarihli içtimada Heyeti Umumiyece 
de müzakere ve daire kararı veçhile kabul ve tes-
bit edilmiş olduğu gösterilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan müddeiumumi | 
Enver Arkun, tekaüd kanunu talebile tekaüdü 
icra olunanların tekaüde esas olan memuriyet 
maaşlarını iki sene almaları şartını vazetmiş ol
masına göre üçüncü daire kararı veçhile yapılan 
red muamelesinin tasdiki lâzımgcldiği mütaleasm-
da bulunarak icabı müzakere olundukta : 

6 - I I - 1939 tarihli ekseriyet kararında gös
terildiği veçhile (1683 numaralı kanunun 6 nci 
maddesinde talebi üzerine tekaüdü icra edilecek 
planların tekaüde esas olan memuriyet maaşla-
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rtııı iki sene almaları ieab edeceği ve iki sene ! 
almayanların tekaüd maaşları bu son maaşlara te-
kaddüm eden evvelki maaşları üzerinden tahsis ; 
olunacağı tasrih edilmiş olub 3656 sayılı teadül j 
kanununda tekaüd kanununun bu hükmünü de
ğiştirecek hiç bir hüküm bulunmadığı gibi mez
kûr teadül kanununun birinci muvakkat madde
sinin ( »bu kanuna istinaden maaş mikdarları 
indirilenlerin tekaüd maaşlarının hesabında ev
velce aldıkları maaş mikdarları esastır) diye ya
zık bulunan üçüncü fıkrası hükmü de bu ka
naati teyid eylemekte bulunmuş ve müzakerede 
hazır bulunan Maliye vekâleti Bütçe ve malî kon
trol umum müdürü Hulusi Aykent dahi ayni wıü-
taleaya iştirak eylemiş olmakla 3656 numaralı ka
nunun 2 nci maddesi hükmünce maaş dereceleri 
yükselmiş olanlardan tekaüdünü taleb edeceklerin 
nail oldukları derece maaşını iki sene almış ol
madıkça bunlar hakkında tekaüd kanununun 
bahsi geçen 6 nci maddesi hükmünün tatbiki | 
icab edeceği) kabul edilmiş ve arzuhal sahibinin i 
maaş vaziyeti de bu karara tamamen müşabih ol- j 
makla bu karara teban yapılmış olan tahsis mua
melesinin tadiline mahal görülmediğinden itirazın 
reddine ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzına ve müstediye tebliğine 2514 numa
ralı kanunun 73 ncü maddesi uyarınca ve ekse
riyetle karar verilmiştir. 

Azadan altı zat : 6 - I I - 1939 tarihli kararın 
akalliyet mütaleasında gösterildiği veçhile 3656 
sayılı teadül kanununun muvakkat birin
ci maddesinin ikinci fıkrasında maaş asıUarı 
değişmiş olanların gerek evvelki ve gerek yeni 
derecelerinde geçen hizmet müddetleri eski maaş 
asıllarına en yakm üst maaş derecesinde geçmiş I 
sayılacağı musarrah olmasına ve mezkûr madde- j 
nin son fıkrasında maaşı azalanların tekaüd he
sabında eski maaşlarının sayılacağına dair hü
küm korrulduğu halde maaşı yükselenler hakkın
da ayrıca tasrihatta bulunulmaması zikrolunan 
ikinci fıkradaki hükmün tekaüde de şamil olacak 
umumî mahiyette bulunduğuna delâlet eylemekte 
bulunmasına, 1683 numaralı kanunun 6 nci mad
desinin sureti tatbikına müteallik Meclisi Âlice 
ittihaz buyurulan 697 numaralı kararın vazeyle-
diği esaslara göre mumaileyhe iki seneden fazla 
bulunduğu son memuriyetinin muaddel maaşı 
olan 60 lira üzerinden tekaüd maaşı bağlanması 
hakkındaki talebinin kabulü lâzımgeleceği müta
leasında bulunmuşlardır. 
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6 — Emekli komiser İsmail Ünlü tarafından 
verilen 4 - I X - 1 9 3 9 tarihli arzuhal ve sebkeden 
işara cevaben Emniyet umum müdürlüğünden 
alınan tezkere ve Mülkiye tahsis şubesinden ya
zılan müzekkere Divanı muhasebat Umumî heye
tinde Müddeiumumi huzurile okundu. 

Arzuhal sahibi; 1323 senesinde askere duhul 
ve 1326 senesinde terhis olunduğunu, 27 eylül 
1327 tarihinde polis meslekine intisab ederek 
Balkan harbi, Umumî harb ve İstiklâl harbin
de polis vazifesile mükellef bulunduğunu, 1939 
senesi temmuzuna kadar zabıta meslekinde hiz
met müddetinin 28 seneden ibaret olup açıkta 
kaldığı iki senenin tenzilinden ve dokuz ay da 
nahiye tahrirat kitabetindeki hizmetinin ilâve
sinden sonra 27 sene bilfiil Devlet hizmetinde 
bulunduğunu ve kendisine bu hizmetlerine mu
kabil bağlanan 43 lira 20 kuruş maaşı az gördü
ğünü beyan ile künyesinin iyice tedkikini ve is
tiklâl harb zammı da dahil olduğu halde hiz
metine göre maaş bağlanmasını istemekedir. 

Emniyet umum müdürlüğünden gelen tez
kerede, komiser İsmail Hakkının dilekçesinde 
bahsedilen hizmetlerin aynen tekaüd hesabına 
sokularak 27 sene üzerinden tekaüd maaşı bağ
landığı ve hakkında yapılan muamelenin hangi 
kısmına itiraz ettiğini bilcfirmemekle beraber 
tedkik edilen muamelesinde de bir noksanlık gö
rülmemekte olduğu beyan olunmaktadır. 

Şube müzekkeresinde ise; tahsis dosyasında 
mevcud hizmet cedvelinde mumaileyhin 27 hazi
ran 1322 den 3 nisan 1323 tarihine kadar 9 ay 
7 gün nahiye tahrirat kâtibliğinde bulunduktaki 
sonra 4 nisan 1323 den 28 eylül 1327 tarihine ka
dar 4 sene 5 ay 25 gün açıkta kaldığı ve 29 eylül 
1327 tarihinde polis meslekine intisab ederek 
13 temmuz 1939 talihinde tahdidi sinne tâbi tu
tulduğu ve bu müddet zarfında da bir sene 11 
ay 23 gün açıkta kalmış olub şu halde polisteki 
hizmetinin 25 sene 9 aydan ibaret bulunmuş ol
duğu ve nahiye kâtibliğindeki 9 ay 7 gün bu 
müddete ilâve edilince bilfiil hizmetinin 26 sene 
6 ay 29 güne ba'liğ olduğu ve İstiklâl mücadelesi 
esnasında da îstanbulda vazife gördüğü için hiz
met müddetine İstanbulun Millî Hükümet emrin
de bulunduğu 1 teşrinisani 1338 den 13 ağustos 
1339 tarihine kadar geçen 9 ay 28 günün ilâve-
sile hizmet müddeti 27 sene 4 ay 22 güne çıka
rıldığı ve ancak doğum tarihi 1 mart 1302 oldu
ğundan 13 temmuz 1939 tarihine kadar hizmet 

1 4 -
I 6 — Müstedi tekaüd muamelesinin hangi kıs

mına itiraz ettiğini arzuhalinde tasrih etmemiş 
ve gerek tahakkuk dairesinin gerek Divanı mu
hasebatın tedkikaİTna göre tahsis muamelesinde 
bir hata ve noksanlığa muttali olunamamış ol
makla itirazın reddi yolunda Divanca verilen 
karar zarurî ve yerinde görülmüştür. 

( S. Sayısı ; 93 ) 
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etmiş olmakla beraber polis mensublarmm yaş 
haddine da*ir olan 2388 numaralı kanun hüküm
lerine göre 53 yaşını 13 mart 1939 tarihinde ik
mal etmiş olduğundan bu tarihten 13 temmuz 
1939 tarihine kadar geçen 4 ay ve 13 gün takvim 
farkı da bittenzil hizmetinin 27 sene 9 gün ola<-
rak tesbit edildiği ve son memuriyet maaşı 30 
lira olub yirmi yedi sene hizmet mukabili bu 
mikdar maaş üzerinden 43 lira 20 kuruş maaş' 
bağla'nması icab ettiğinden tekaüd maaşı tahak
kukunun bu suretle yapıldığı ve bu muamele 
kanuna uygun olmakla Divanca da tescil olundu
ğu anlaşılmış olub Emniyet umum müdürlüğü
nün tezkeresinde de beyan olunduğu üzere mu
maileyh arzuhalinde tekaüdlük muamelesinin 
hangi kısmına itiraz eylediğini tasrih etmemekte 
olduğu yalnız bu arzuhalinde 1323 de askere du
hul ve 1326 da terhis edildiğinden bahseylediği-
ne ve nahiye tahrirat kâtibliğinde de 27 haziran 
1322 den 3 nisan 1323 tarihine kadar bulunmuş 
olduğuna göre nahiye tahrirat kâtibi iken aske
re alındığı istidlal edilmekte olub ancak 302 do
ğum talihine nazaran bu askerliğini hizmeti fi
liye olarak ifa etmiş olması varid olmakla bera
ber askerliğini hizmeti filiye veyahud ihtiyat 
veya müstahfaz mı ola'rak yaptığına dair bir 
sarahat bulunmamış olduğundan bir gûna te
reddüde mahal kalmamak ve variyeti ona göre 
mutalea olunmak üzere keyfiyetin mumaileyhin 
mensub olduğu askerlik şubesinden sorularak 
alınacak cevabm bildirilmesi hususu 10 - X -
1939 tarihli ve 154657/2072 numaralı tezkere ile 
Emniyet umum müdürlüğüne yazılarak alman 
cevabta: 

tsmail Hakkının hizmeti askeriyesini muvaz
zaf olarak yaptığı Çorum Askerlik şubesinin işa
rına atfen bildirilmekte ve şu halde adı geçenin 
askere alrnma'sile memuriyetle alâkasının mün-
katî bulunduğu anlaşılmakta olub bu itibarla as
kerlikte geçirdiği müddetin filî hizmet hesabına 
katılmacına imkân bulunmadığı arzuhalinde te
kaüdlük muamelesinin hangi kısmına itiraz ey
lediğini tasrih etmemekte ve evrakı ınüsbitesine 
müsteniden tanzim olunan hizmet cedveline na
zaran yuka'rıda yazılı olduğu üzere yapılan teka
üdlük muamelesinde bir noksanlık bulunmaması
na göre muhassas tekaüdlük maaşının tashihine 
sebeb ve mahal görülememekte olduğu- bildiril
miştir. 

( S . Sayıtu : 93 ) 
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Mutaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 

Enver Arkım, müddei hakkında tatbik edilen te-
kaüdlük muamelesinde bir yanlışlık olmadığı an
laşılmış ve bu itibarla bu muamelenin tasdiki lâ-
zımgelınektc bulunmuş olduğu mutaleasında bu
lunarak icabı müzakere olundukta: 

Şube müzekkeresinde beyan edildiği veçhile 
muamele sahibi arzuhalinde tekaüd muataelesinhı 
hangi noktasına itiraz eylediğini tasrih etmemek
te olmasına ve evrakı müsbitesine müsteniden 
tanzim kılındığı anlaşılan müddeti hizmet ced-
veline göre yapılan tekaüd muamelesinde bir 
noksanlık..bulunmadığı a<nlaşılmasma binaen te
kaüd muamelesinin tadiline sebeb ve mahal gö
rülmediğinin cevaben müstediye tebliğine ve key
fi yo tin üc aylık raporla Meclisi Âliye arzına1 2514 
sayılı kanunun 73 ncü maddesi uyarınca karar 
verildi. 

7 — İçel polis memurluğundan malulen te
kaüde sevkedilmiş olan Hüseyin Ateş tarafın
dan verilen arzuhal ve sebkeden istifsara ceva
ben Emniyet umum müdürlüğünden alınan tez
kere ve Mülkiye tahsis şubesinden yazılan mü
zekkere Divanı muhasebat Umumî heyetinde 
Müddeiumumi huzurile okundu. 

Arzuhal sahibi; 1083 numaralı kanunun 43 
ncü maddesi mucibince malulen tekaüde sevko-
lunarak hizmet müddetinin on sene hesabile 
kendisine 600 lira ikramiye tahakkuk ettirilmiş 
olduğunu söyledikten sonra polis meslekine 1 
temmuz 1927 de girip 1939 kânunusanisinin bi
rinci gününe kadar bu meslekte vazife gördüğü
nü ve bu müddetin bir sene namzedlik hariç 
olmak üzere 10 sene altı aydan ibaret olduğunu 
ve binaenaleyh kaiminin altıncı maddesine tev
fikan bu altı ayın iblâğı halinde daha bir maaş-
nisbetin.de ikramiyeye istihkakı olduğunu iddia 
ederek hizmet müddeti hesabında yapılan yan-
1 işliğin tashihini istemektedir. 

Emniyet umum müdürlüğünün cevabî tezke
resinde; mumaileyhin polis meslekine ilk giriş 
tarihinden tekaüde şevkine aid mucib tarihine 
kadar sebkeden filî hizmet müddetinin on sene 
beş ay on beş günden ibaret bulunduğu ve bu 
müddetten tekaüd kanununun 6 ncı maddesi 
mucibince beş ay on beş günlük müddetin tenzil 
olunarak geriye kalan on senelik hizmeti için 
altı yüz lira tazminat tahakkuk ve tediye edilmiş 

7 — Tekaüdlüğün salâhiyettar makamların 
tasdiklim iktiranından sonra gecen müddetlerin 
tekaüdlük müddetine ilâve edilmemesi keyfiye
ti 695 numaralı karar ile hal ve tayin edilmiş ve 
Divanı muhasebatça reddi bu karara uygun bu
lunmuştur. 
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olduğu ve yapılan bu muamelede bir yanlışlık 
bulun madiği beyan olunmaktadır. 

Şube müzekkeresinde ise; filhakika tahsis dos
yasındaki hizmet eedveline nazaran mumaileyh, 
1 temmuz 1927 tarihinde polis meslekine namzed 
olarak girmiş ve bir sene namzedlik müddeti ge
çirdikten sonra polis memurluğu ile vazifesine 
devam etmiş- ve 1683 numaralı kanunun 43 neü 
maddesi mucibince tahakkuk eden maluliyeti üze
rine bu suretle tekaüde şevki 16 - X H - 1938 
tarihinde Dahiliye vekâletinin tasvibine iktiran 
eylemiş olmakla bu tarihe kadar bir senelik nam
zedlik müddeti tenzil olunduktan sonra 10 sene 5 
ay on beş günden ibaret kalan filî hizmet mu-

^ kabili kendisine son memuriyet maaşı olan 20 li
ra maaşın emsali hâsıUafiO lira üzerinden 600 lira 
ikramiye tahakkuk ettirilmiş ve kanuna uygun 
görülen bu tahakkukun şubece tescil edilmiş ol
duğu; gerçi adı geçenin 1 kânunusani 1939 tari
hinden itibaren alâkasının katı için mahalline 
yazıldığına dair hizmet cedvelinde bir meşru
hat mevcud olub bu suretle hizmette bulunduğu 
müddet iddia eylediği veçhile on sene altı aydan 
ibaret bulunmakta ise de tekaüdlüğü 16 kânu
nuevvel 1938 tarihinde vekâletin muicbine ikti
ran eylediği ve haziran - teşrinisani 1931 Divan 
raporları üzerine Meclisi Âlice müttehaz 695 nu
maralı kararın 6 ncı fıkrasına göre mucib tari
hinden sonra mesbuk hizmetin müddeti tekaüde 
mahsubu caiz bulunmadığına binaen arzuhal sa
hibi Hüseyin Ateşin bu babdaki iddiasının naza
rı dikkate alınarak muamelenin tadiline mahal 
görülemediği bildirilmektedir. 

Mutaleasına müracaat olunan müddei umumî 
Enver Arkun, müddei Hüseyin Ateşin tekaüdlü-
ğiinün 16 kânunuevvel 1938 tarihinde vekâletin 
mucibine iktiran etmiş ve buna göre hesab edilen 
müddeti hizmetinde bir yanlışlık bu -
lunmamış olmasına göre tatbik edilen muamelenin 
tasdiki lâzımgeldiği mütaleasında bulunarak ica
bı müzakere olundukta : 

Her ne kadar muamele sahibinin 1 kânunusa
ni 1939 tarihinden itibaren alâkasının kesilmesi 
için mahalline yazılmış olduğu mealinde hiz
met cedvelinde bir şerh görülmekte ve bu suret
le hizmet müddeti on sene altı aya baliğ olmak
ta ise de, tekaüdlüğü 16 kânunuevvel 1938 tari
hinde vekâletin mucibin* iktiran eylemiş olub ha
ziran - teşrinisani 1931 aylarına aid Divanı mu-
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hasebat raporu üzerine Meclisi Âlice itilıaz du
yurulan 695 sayılı kararın 6 ncı fıkrasında (1683 -
numaralı tekaüd kanununun 3 ncü maddesinde 
tekaüd muamelesi zabitlerle askerî memurlar 
hakkında Reisicumhurun ve mülkî memurlar hak
kında mensub olduğu vekâletin tasdikile yapıla
cağı muharrer olmasına nazaran bu tasdik ile te-
kaüdlük temam olacağından maaş tahsisine kadar 
mesbuk hizmetin müddeti tekaüde mahsubu doğ
ru görülmemiştir). diye yazılı olmasına göre bu 
babdaki talebinin tervicine imkân görülmediğin- ; 

den itirazın reddine ve üç, aylık raporla Meclisi 
Âliye arzına ve kendisine de tebliğine 2514 sayılı 
kanunun 73 ncü maddesi uyarınca karar veril
miştir. 

8 — İadeten tahsis edilen tekaüd maaşının 
mebdeine itirazen Ordu mebusu Doktor Vehbi 
Demir tarafından verilen arzuhalle sebkeden is
tifsara cevaben Münakalât vekâletinden gelen i 
5 - I - 1940 tarih ve 65/92 sayılı tezkere üzerine \ 
mülkiye tahsis şubesinden yazılan müzekkere Di- . 
vanı muhasebat umumî heyetinde müddeiumumi '• 
huzurile okundu. 

Şube müzekkeresinde aynen : (Arzuhal sahibi : 
Devlet demiryolları Ankara - Sivas hattı başhe
kimi iken 1683 numaralı tekaüd kanununun mu
vakkat ikinci maddesi mucibince tekaüdünün ic- i 
ra kılındığını ve ancak tekaüdlük muamelesi ya- : 

pılmakla beraber memuriyetini muhafaza etmiş ; 
ve tekaüd maaşını da 900 numaralı kanun İnik-: 

münden istifade ederek almakta devam etmiş ol
duğunu ve fakat 2921 numaralı kanunun meriye- ; 
ti üzerine bu kanunun 36 ncı maddesine müsteni-
den tekaüd maaşının kesildiğini ve ahiren Ordu ' 
mebusluğuna intihabı ınünasebetile Devlet de-. 
miryolları idaresindeki vazifesinden ayrıldığın
dan tekaüd maaşı 1 mayıs 1939 tarihinden itiba-, 
ren tahsis edilmiş ise de 2921 numaralı kanunun 
meriyetinde Devlet demiryolları idaresindeki 
memuriyetinin sıhhat işleri müdürlüğü olmakla 
beraber vazifesi itibarile vaziyetinin 900 numa
ralı kanunun medlulüne dahil bulunduğunu ve 
nitekim başmühendis Mustafa Şevkinin unvanı 
memuriyeti başmüfettiş olmasına rağmen ifa et
tiği vazife itibarile kendisinin 900 numa
ralı kanundan istifade etmesi lâzımlgeleceğme 
Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince ka
rar verilmiş olduğunu söyledikten sonra tekaüd 

. ( S. Say 

8 —' 900• numaralı kanun hükmünden istifade 
edeceklerin, tayin olundukları memuriyetin meb
de maaşı ile istihdamları muktazi ohıb bu esas 
hilâfına1 istihdam tavzif mahiyetini göstereceği 
ve İm takdirdede 900 numaralı kanundan isti
fa delerine i mkân İm 1 u n a m ayacağı ve müm asi I i 
bir-'mesele evvelce 1145 numaralı kararla hal
ledilmiş olub Divanı muhasebatın reddi mezkûr 
karara uygun bulunduğu cihetle tasvib edilmiştir. 
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maaşının 2921 numaralı kanuna müsteniden kate-
dilmiş olması doğru olmadığı gibi ahiren Divanı 

muhasebatça da müseccel bulunan iadeten tahsis 
muamelesinde bu yanlışlığın tashihi cihetine gi
dilmesini ve maaşının kesildiği 1 haziran 1936 
tarihinden itibaren iadesi icabederken böyle ya-
pıhnayub evvelce muhasiblikç.e yapılan yanlış
lığın aynen kabulile maaşının mebusluğa inti
habı üzerine idareden infikâk ettiği tarihi takib 
eden ay başından itibaren tahsis olunmasının 
mevzuata mugayir bulunduğunu iddia eyleyerek 
işbu yanlışlığın tashihi ile» maaş mebdeinin 1 ha
ziran 1936 tarihine tashihi için Divanı muhase
batça kanunun 73 ncü maddesi mucibince Heyeti 
umumiyece karar verilmesini istemekte olub mu
maileyhin bu arzuhali üzerine Umumî Heyetçe 
yapılacak tedkike esas olmak üzere bu babdaki 
mütalealarının bildirilmesi için Münakalât vekâ
letine yazılan tezkereye Devlet demiryolları umum 
müdürlüğünden verilen cevabda; idare sıhhat iş
leri müdürü iken Ordu mebusuluğuna intihal) 
olunmasından dolayı 27 - I I I -1939 tarihinde alâ
kası kesilen Vehbi Demirin 1 - VI -1936 malî 
yılma kadar İdare başhekimliği ve 1936 tarihin
den itibaren de infikâkine kadar Sıhhat işleri 
müdürlüğü vazifesini görmüş olduğu, müdürlük 
unvanının idarî vazifeden madud olmasına rağ
men idarede bulunduğu müddet zarfında kendi
sine müracaat eden idare mensubininin muayene 
ve tedavisine baktığı bildirilmiş ve ancak adı 
geçenin tekaüd maaşı Münakalât vekâleti Zat iş
leri müdürlüğünce iadeten tahsis edilmiş oldu
ğuna göre Demiryolları cevabi tezkeresinden ba
hisle muhassas tekaüd maaşının iadeten tahsis 
işinde yapılan muamelenin ve arzuhal 

münderecatı hakkındaki mütaleanııı işarı için 
Münakalât vekâletine .tekrar tezkere yazılmasına 
lüzum hâsıl olmuş ve 22 - XI - 1939 tarih ve 
157157/4455 numara ile yazılan tezkereye vekâ
leti müşarünileyhadan gelen cevabda; Vehbi 
Demir Devlet demiryolları Ankara - Sivas hattı 
başhekimi iken 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun muvakkat üçüncü maddesi mucibince 1325 
tarihli tekaüd kanunu hükümleri dairesinde 
1 - VI -1930 tarihinden itibaren tekaüdlüğü ya
pılmış ise de yine vazifesinde kalarak l-VI-1930 
tarihinde 4 ncü işletme başhekimi unvanile 55 
lira idare baremi mukabili 280 lira verildiği, 
1 - VII I -1931 tarihinde idarece yapılan umu
mî tenzilâtta ayni unvanla ücretinin 224 liraya 
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indirildiği ve 1 - VI - 1932 tarihinde umumî ida
re başhekimliğine 250 lira ücretle tayin edildiği 
ve 1 haziran 1936 tarihinde 2847 numaralı ka
nuna intibak ettirilerek 336 lira 60 kuruş üc
retle unvanı memuriyetinin Sıhhat işleri mü
dürlüğüne tebdil edildiği ve 3173 sayılı kanunla 
4 ncü dereceye yükselerek ücretinin 423 lira 82 
kuruşa çıkarıldığı ve Sıhhat işleri müdürlüğü
nün idarî vazifeden madud olmakla beraber, 
Umumî müdürlükten de bildirildiği üzere, Sıh
hat işleri müdürlüğü vazifesini görenlerin icabı 
halinde idarenin hasta memurlarile de meşgul 
ve alâkadar oldukları Devlet demiryolları umum 
müdürlüğü Zat işleri müdürlüğünün 16 - VI -
1939 tarih ve 8240/2248 ve 18 - XII -1939 tarih 
ve 49753 sayılı yazdarile bildirildiği; Vehbi 
Demirin tekaüd sandığına dahil olduğu kânu
nuevvel 1926 tarihinden işinden ayrıldığı tarihe 
katlar istihkakından kesilen tekaüd aidatının 
usulüne tevfikan kendisine reddedilmiş olup 
müddeti hizmetine mukabil mezkûr sandıkça ay
rıca para verilmemiş olduğu da mezkûr idare 
Zat işleri müdürlüğünün 13 - V - 1939 tarih ve 
8240/2248 sayılı yazısından-anlaşıldığı; ve mu
maileyhin 2847 sayılr Devlet demiryolları teş
kilâtının tatbikmda bu kanuna intibak ettirilerek 
memuriyet unvanının Sıhhat işleri müdürlüğü
ne çevrilmiş olup almakta olduğu 250 lira üc
retten Sıhhat işleri müdürlüğünün mebde maa
şı olan 321 liradan verilmeyerek ücretinin 336,60 
lira üzerinden tesbit edildiği ve 3173 sayılı ka
nunla 4 ncü dereceye çıkarılmasından yine 4 
ncü derecenin mebde maaşı olan 401 lira veril
meyerek 423 lira 82 kuruştan ücretinin tediye
sine gidilerek 900 numaralı kanundaki mebde 
maaşı kaydinin nazarı itibare alınmamış oldu
ğuna göre dilekçesinde emsal olarak gösterilmiş 
olan başmüfettiş Mustafa Şevkinin vaziyetine 
aynen tetabuk ettiği görülmekte bulunduğu; 13 
mart 1939 tarih ve 145169/873 numaralı karara 
uyularak müstediye iadeten tahsis kılman te
kaüd maaşının Sıhhat işleri müdürlüğü vazife
sinden ayrıldığı tarihi takib eden ay başından 
itibaren tahsisi cihetine gidilmiş olduğu bildi
rilmektedir. 

Yapılan muamele; Vehbi Demir tahsis dos
yasında mevcud 16 mayıs 1939 tarihli arzuha
li le Münakalât vekâletine müracaatle Devlet de
miryolları başhekimliğinden muhassas olup An
kara emvalinden tesviye edilmekte iken 2921 
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sayılı kanun gereğince kesilmiş ulan tekaüd ma
aşının bu kere Devlet demiryollarındaki vazife
sinden ayrılarak Ordu mebusluğuna intibah 
edilmesi hasebi!e iadeten bağlanmasını islemiş 
olduğundan mezkûr maaş Münakalât vekâletin
ce mumaileyhin Demiryolları idaresinden ayrıl
mış olduğu tarihi takib eden ay başından itiba
ren iadeten tahsis olunmuştur. Mumaileyhin 
Devlet demiryolları idaresindeki memuriyet ve 
maaş safahatı hakkında bu idarenin Zat işleri 
müdürlüğünden Münakalât vekâletine yazılan 
ve tahsis dosyasında, mevcud bulunan tezkere 
nıünderieatı vekâleti müşarünileyhanın yukarıda 
arzedilen cevabî tezkeresinin birinci kısmındaki 
izahatın ayni olduğu gibi Ankara Defterdarlığı 
muhasebe müdürlüğünden çıkarılan tekaüd ma
aşı kayid suretinde de tekaüd maaşının 2904 ve 
2921 sayılı kanunlar mucibince 1 eylül 1936 ta
rihinden itibaren tamamen kesildiği ve haziran 
1936 maaşından fazla mehuzu olan 52 lira 92 ku
ruşun 27-1-1938 tarih ve 504161/8463 numaralı 
vezne makbuzile istirdad edilerek maaşının ter
kin tarihinin 1 - VI - 1936 olarak tashih olundu
ğu gösterilmiştir. Vehbi Demirin bu vaziyeti Mü
nakalât vekâletinin cevabî tezkeresinin son kıs
mında bahsedilen Mustafa Şevkinin tekaüd maaşı 
mebdei hakkındaki üçüncü daire kararına uygun 
görülmüş olduğundan vekâletçe yapılan tahsis 
muamelesi tescil olunmuştur. 

tki defa Münakalât vekâletine yazılan tezke
reye Devlet demiryolları umum müdürlüğünden 
verilen cevabda : « Müdürlük unvanının idarî 
vazifeden madud olmasma rağmen idarede bu
lunduğu müddet zarfında kendisine müracaat 
eden idare mensubininin muayene ve tedavisine 
baktığı » beyan olunmakta ye Münakalât vekâ
letinin cevabı tezkeresinde de yine bu müdüriye
tin işarma atfen . (Umum müdürlükten bildiril
diği üzere sıhhat işleri müdürlüğü vazifesini gö
renlerin icabı halinde idarenin hasta memurla-
rile de meşgul ve alâkadar oldukları) yazılı bu- | ; 

lunmakta ise de müdüriyet umumiyeden gelen 
tezkerenin bu bahse müteallik fıkrası yukarıda 
arzedildiği veçhile vekâlet tezkeresinde yazılı 
« Sıhhat işleri müdürlüğü vazifesini görenlerin 
icabı halinde idarenin hasta memurlarile de meş
gul ve alâkadar oldukları » şeklinde olmayıb biz
zat Vehbi Demirin şahsına matuf olarak muma
ileyhin idarede bulunduğu müddet zarfında ken
disine müracaat eden idare mensubininin mua-
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yene ve tedavisine baktığı şeklinde olduğu gibi 
her ikisine nazaran Vehbi Demirin bu işi, 
bu işle muvazzaf diğer etibbanm mevcudiye
tine rağmen yine vazifesinin icabı olarak mı ifa 
ettiği yoksa bu işle muvazzaf diğer etıbba mev-
cud olduğu için kendisine bu vazife ile mükellef 
olmamakla beraber vaki müracaatları reddetme
yerek kabul eylemek şeklindemi yaptığı sarihan 
anlaşılamamakta ve ancak Vehbi Demirin bu işle 
mükellef olduğu kabul edilse ve bu suretle vazi
yeti 900 numaralı kanunun bahsettiği doktorlar 
meyanına girse bile mumaileyhin tekaüd maaşı 
yukarıda arzolunduğu üzere 2921 numaralı ka
nunun 36 ncı maddesi mucibince 1 haziran 1936 
tarihinden itibaren tamamen kesilmiş olub bu mu
ameleye o zaman vaziyetinin 900 numaralı kanu
nun şümulü dahilinde bulunduğunu ileri sürerek 
itiraz etmemiş ve hatta tekaüd maaşından fazla 
mehuzu olan 52 lira 92 kuruşun istirdadına da 
muvafakat eylemiş bulunması ve Demiryolları 
idaresi tekaüd sandığına dahil olduğu kânunuev
vel 1926 tarihinden işinden ayrıldığı tarihe ka
dar istihkaklarından kesilen tekaüd aidatının 
usulüne tevfikan kendisine reddedilmiş olduğuna 
göre tekaüd maaşının tamamen kesildiği tarihten 
sonrada tekaüd sandığına iştirak ettirilmiş ve bu 
vaziyeti de kabul etmiş olması kendisinin bu ida
redeki hizmetinin tavzif şeklinde olduğunu gös
termekte olduğu gibi 250 lira ücret almakta iken 
1 haziran 1936 tarihinde idare bareminin tatbi-
kmda kendisine sıhhat işleri müdürlüğünün meb
de maaşı olan 321 lira verilmeyerek ücretinin 

336,60 üzerinden ve keza 3173 sayılı kanunla 4 ncü 
dereceye çıkarılmasından yine 4 ncü derecenin 
mebde maaşı olan 401 lira verilmeyerek ücretinin 
403,82 lira üzerinden tesbit edilmiş ve binaena
leyh 900 numaralı kanundaki mebde maaşı kay-
dinin nazarı itibare alınmamış olduğu anlaşıl
makta bulunmuştur. 

Arzuhalinde bahseylediği üzere Devlet Demir
yolları Aaakara - Kayseri hattı yol başmüfettişi 
mühendis Mustafa Şevkinin unvanı memuri
yeti başmüfettiş, olmasına rağmen ifa ettiği Na
zif e itibarile kendisinin 900 numaralı kanundan 
istifade etmesi lazmıgeleceğine Umumî Heyetçe 
karar verilmiş isede mumaileyhin Demiryolları 
idaresinde sureti istihdamı yukarıda arzolundu
ğu veçhile tavzif şeklinde vaki olmuş ve tahdidi 
sin dolayısile Demiryolları tekaüd sandığından 
da tazminat almış ve İm muameleden sonra ida-
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reden tahsis ^edilmiş olan tekaüd maaşı mebdei-
nin 2921 numaralı kanun mucibince kesildiği 1 
haziran 1936 tarihine tashihi hakkındaki ta
lebi yukarıdaki esbabı mucibeye istinaden üçün

cü dairece ittihaz olunan kararla reddolunmuştur. 
Esasen Vehbi Demirin Devlet demiryolları 

idaresindeki sureti istihdamı tavzif mahiyetinde 
< lub tekaüd maaşı da katedilmiş ve sandığa d t 
iştiraki devam ettirilmiş olub bu vaziyet kâmı 
nuevvel - şubat 1939 raporları üzerine Meclisi 
Âlice müttehaz 1145 numaralı kararın 12 nci fık
rasına muvafık bulunmuş ve idareden tahdidi sin 
veya maluliyet dolayısile ayrılmamış olduğundan 
kendisine sandığa iştirak mukabili tazminat ve
rilmeyerek yalnız istihkakından sandık için 
kesilmiş olan aidatı tekaüdiye usulüne tevfikan 
?ade edilmiştir. 

Keyfiyeti istihdamının tavzif mahiyetinde 
olduğuna göre tekaüd maaşı mebdeinin iddia 
eylediği üzere bu maaşın katı tarihi olan 1 ha
ziran 1936 tarihine tashihine imkân görüleme
mekte olduğu ve Aza mütaleasında ise işbu ta-
leb hakkında şubenin mütaleasma iştirak edil
mekle beraber müstedinin Devlet demiryolların
daki istihdamı 1930 tarihinden beri tavzif şek
linde olduğundan (1930 - 1936) tarihleri arasında 
aldığı tekaüd maaşının da istirdadı icabedeceği 
gösterilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, müddei Vehbi Demirin Devlet 
demiryolları idaresindeki istihdamı tavzif şeklin
de olub 2921 sayılı kanunun 36 nci maddesi mu
cibince tekaüd maaşının kesilmiş ve Demiryolları 
idaresinde bulunduğu zamana aid olarak is
tihkakından kesilen tekaüd aidatının kendisine 
reddedilmiş olması ve Demiryolları idaresindeki 
istihdamı zamanında aldığı maaşatı itibarile de 
hakkında 900 numaralı kanunun mebde maaş 
hükmünün tatbik edilmemesi de bu ciheti teyid 
eylemekte bulunmasına göre tekaüd maaşı meb
dei hakkında tatbik edilen muamele uygun gö
rülmüş ve bu muamelenin tasdiki lâzımgelmekte 
bulunmuş olduğu mütaleasında bulunarak icabı 
müzakere olundukta : 

Muamele sahibi Vehbi Demirin mesleki ta-
biblik olmasına ve Sıhhat işleri müdürlüğü va
zifesini görenlerin icabı halinde idarenin hasta 
memurlarile meşgul ve alâkadar oldukları U-
ımını müdürlükten bildirilmesine göre ifa ey-
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lediği vazife itibarile kendisinin 900 numaralı 
kanundan istifade etmesi icabedersede 250 lira 
ücretle müstahdem iken 1 haziran 1936 tari
hinde idare bareminin tatbikinde kendisine 
Sıhhat işleri müdürlüğünün mebde maaşı olan 
321 lira verilmiyerek 336 lira 60 kuruş üzerin
den 3173 numaralı kanunla memuriyetinin 4 neü 
dereceye çıkarılmasından yine 4 ncü derecenin 
mebde maaşı olan 401 lira verilmiyerek 423 
lira 82 kuruş üzerinden ücret tesbit ve tediye 
edildiği anlaşılmış ve sureti istihdam tavzif ma
hiyetinde bulunmuş olmakla vaziyeti kânunu
evvel 1938 şubat 1939 üç aylık raporlar üzerine 
Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 1145 numaralı 
kararın 12 nci fıkrasına tevafuk eden mumailey
hin iadeten tahsis edilen tekaüd maaşı mebdei-
nin 1 haziran 1936 tarihine tashihine imkân 
görülemediğinden tadil talebinin reddine ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına 
ve kendisine tebliğine ve Aza mütaleasmda ıııev-
zııbahs edilen 1930 - 1936 tarihine kadar ki, hiz
metleri bu mahiyette sürülmemiş ve o tarihe 
kadar mebde maaşile 900 numaralı kanun hük
müne göre istihdam edilmiş olduğu anlaşılmakla 
bu müddete aid maaşları hakkında bir mua
mele yapılmasına mahal görülemediğine ek
seriyetle karar verilmiştir. 

Azadan üç zat : Ekseriyet mütaleasına işti
rak etmekle beraber müstedinin Devlet demir
yolları idaresindeki istihdamı 1930 senesinden 
beri tavzif şeklinde olduğundan 1930 - 1936 ta
rihleri arasındaki aldığı tekaüd maaşının da is
tirdadı icabedeceği mütaleasile akalliyette kal
mışlardır. 

9 — Sabuk Dıraç beşinci fırkai tahririye mu
harriri evveli ve Bursa tütün inhisar başmüdür
lüğü muhasibi Ali Saib Akgöl tarafından tekaüd 
muamelesine itirazen verilen arzuhal ile sebke-
den istifsara cevaben Maliye vekâletinden gelen 
15 - I - 1940 tarih ve 94736/1314 sayılı tezkere 
ve mülkiye tahsis şubesi müzekkeresi Divanı 
muhasebat umumî heyetinde müddeiumumi hu-
zurile okundu. 

Arzuhalde : 15 seneden fazla Devlet hizmetin
de bulunduktan sonra 13 sene de İnhisarlarda 
hizmet ettiği ve 1932 senesinde İnhisarların tev
hidi dolayısile açıkta kalmış olub maluliyetine bi
naen vaki müracaati ve maluliyetinin sabit ol
ması üzerine Maliye vekâletince tekaüde sevkolu-

!) — Muamele sahibinin tekaüdlük muamelesi 
3028 numaralı kanunun neşrinden evvel salâ
hiyet t ar makamın tasdikına iktiran ile tekemmül 
etmiş ve kendisinin alâkası kesilmiş olduğundan 

mezkûr kanundan istifadesine imkân bulunma
dığı yolunda Divanı muhasebatça ittihaz kılman 
karar yerinde ve mümasili bir mesele hakkındaki 
1167 numaralı kararın 5 nci fıkrasındaki hük
müne uygun görülmüştür. 
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üarak 16 sene hizmet mukabili 550. lira ikramiye ::" 
verildiği ve bilâhare inhisar idareseinden de 
202,50 lira tazminat aldığı, ancak Devlette ve 
înhisarlardaki hizmetleri mecmuu 25 seneden faz
la olmasına mebni 3028 numaralı kanun mucibin
ce her iki hizmeti mecmuuna göre tekaüd maaşı 
tahsisi için Vekâlete müracaat etmiş ise de 3028 
numaralı kanunun meriyetinden evvel tekaüd 
edilmiş olması ileri sürülerek cevabı red verildi- i 
ği ve bu vaziyette olanlar hakkında Meclisi Âlice 
kabul olunan 1055 numaralı karardan bahisle 
tekrar müracaatta bulunmuş ise de buna karşı da 
mezkûr kararın 3028 numaralı kanunun meriye
tinden evvel askerî ve mülkî tekaüd kanunu hü
kümlerine göre tekaüd edilenlere şamil olmadığı i 
beyanile bu talebinin de isaf olunmadığı söylene- I 
rek işin Divanı muhasebat kanununun 73 ncü i 
maddesi mucibince Heyeti Umumiyece tedkik ve j 
karara raptı taleb olunmaktadır. j 

Vekâlet tezkeresinde: Tahsis muamelesinin is- j 
tinad ettiği kanunî sebebler tahsis dosyasında | 
münderiç olub itira'znamenin bu malûmata ayrı- | 
ca mütalea ilâvesini müstelzim kanunî esaslardan i 
ari bulunduğu bildirilmektedir. i 

i 

Şube müzekkeresinde ise; Tahsis dosyası ted- j 
kik olundukta: Mumaileyhin 11 - VI - 1934 ta- j 
rihli arzuhali ile maluliyetine binaen tekaüdlük '. 
talebinde bulunması ve maluliyetinin sabit \ 
olması üzerine umumî muvazenede mesbuk olan ; 
15 sene altı ay 9 gün hizmeti iblâğ olunmak su- j 
retile 16 sene üzerinden kendisine ikramiye ve- | 
rildiği ve bu muamelenin 11 - IV - 1935 tarihin- j 
de Divanca tescil olunduğu ve tahsis dosyası me- \ . " 
yanında bulunan bir vesikada inhisarlarda mes- ! 
buk olan hizmeti yazılı ise de o tarihde 3028 nu- j 
maralı kanun mevcud olmadığı için bunların j 
bittabi nazarı itibara alınmadığı ve yapılan mu- i 
amelenin o tarihteki mevzuata uygun bulunduğu i. 
anlaşıldığı gibi vekâletçe kendisine verilen ve ar- \ 
zuhalinde hikâye' edilen cevablarda beyan olun- ; 
duğu veçhile 1055 numaralı Meclisi Âli karan- ; 
mn 2921 numaralı kanun mucibince yaş tahdi- j 
dine tâbi tutularak tekaüde sevk edilmiş olan- I -' 
lara aid olub bu kanunla alâkafcı olmaksızın ve I 
3028 numaralı kanunun meriyetinden evvel 1GS3 j 
numaralı kanun mucibince tekaüd muameleleri ! 
tekemmül etmiş olanların bu kararın dairei şu- I 
mulüne giremiyeceklerine 3 - VII - 1939 tarihin- i 
de Heyeti umumiyece karar verilmiş olduğun
dan her iki cihetteki hizmetinin birleştirilerek 
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3028 numaTalı kanun hükmünden istifade etti
rilmesi yolundaki iddiası da varid görülememiş 
olduğu beyan edilmiştir. 

Mütalealsına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun; 

Müddeinin 3028 sayılı kanunun neşrinden ev
vel vaki olan müracaatı üzerine ve maluliyetim^ 
binaen müddeti hizmetine göre 1683 .sayılı kanun 
aîhkâmı dairesinde ikramiye verilmek suretile alâ
kası kesilmiş ve tekaüd hakkından istifade etmiş 
olduğu anlaşılmış olmasına binaen bilâhara neş
rolunan 3028 sayılı kamunun kedisine bir hak : 
bahşetmiyeceği ve iddiasının varid olmadığı ınü~ 
taleasında bulunarak icabı müzakere olunduta1: 

Muamele sahibi Ali Saib Akgölün 11 VI -
1934 tarihli arzuhal ile vaki talebine ve sabit 
olan maluliyetine binaen 1683 numaralı kanun 
mucibince Devlet memuriyetinde mesbuk hizme
tine göre umumî muvazeneden ikramiye verilmek 
suretile alâkasının 3028 numaralı kanunun neş
rinden evvel kesilmiş olduğu anlaşılmış ve mü
masili muamelenin reddi hakkında ittihaz olu
nan kararı tasviben Meclisi Âlice müttehate 1167 : 
sayılı kararın beşinci fıkrasında (Kocaeli vari
dat müdürlüğünden mütekaid Sami özkayanın 
tekaüdlük talebi 27 şubat 1936 ve tekaüdlüğünün 
sa'lâhiyettar makam tarafından tasdika iktiranı 
24 mayıs 1936 tarihine yani 3028 numaralı ka 
nunun neşri tarihinden evvele müsadif olub em
sali muamele 1034 numaralı kararın altıncı fık-
rasile halledilmiş ve 1055 numaralı karar ise 
2921 numaralı kanun ahkâmına tâbi tutulanlar 
hakkında ittihate kılınmış bulunduğu cihetle Di- i 
vanı muhasebatça bu nokta hakkında 
verilmiş bulunan karar muvafık görülmüştür.) \ 
tarzında yazılı bulunmuş olmakla müstedinin | 
mevzımbahs 3028 numaralı kanunun neşrinden ' 
•evvel intaç, edilmiş muamelesinin tekrar tedkikı i 
ile ve iadei muhasebe suretile her iki cihetteki \ 
hizmetinin birleştirilerek 3028 numaralı kanun
dan istifadesine mevzuat müsaid görülmediğin
den tadil talebinin reddine ve keyfiyetin üç ay
lık raporla Meclisi Âliye arzına ve kendisine teb- j 
ligine karar verilmiştir 
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10 — Beyoğlu kazası Kasımpaşa nahiyesi Bü-

yükpiyale Zencirli kuyu caddesi 261 numaralı 
evde mukim ölü Remzi Parlar eşi Zehra Parlar 
imzasile verilen dilekçe ile sebkeden istifsara ce
vaben Millî Müdafaa vekâletinden gelen 9 - XII -
1039 tarih ve 29972/5418 sayılı tezkere askerî 
tahsis şubesinin tezkeresi Divanı muhasebat U. 
Heyetinde müddeiumuminin huzurile okundu. 

Arzuhalde; kocasından kendisine maaş bağlana
cağı esnada kain validesi de maaş talebinde bu
lunmuş ise de zevcinden muhassas maaşı olduğu 
ve hayatta diğer oğlu bulunduğu tahakkuk et
mesi üzerine muhtaçlığı kabul edilmeyerek ken
disine oğlundan dolayı hisse tefrik edilmediği 
halde bu defa tekrar oğlundan maaş tahsisi ta
lebinde bulunduğu ve bunun gayri kanunî olub 
müteşebbisleri hakkında takibat yapılması ve ken
di maaşından mezbureye hisse tefrik edilmemesi 
istenilmektedir. 

Vekâletin cevabında ; müteveffanın karısına 
evvelce tahsis edilen maaş ile bilâhare anasına 
hisse ayrılmak suretile tadilen yapılan muamele 
izah edildikten sonra evrakın berayi tescil 1 kâ
nunuevvel 1939 tarihinde Divana tevdi olunduğu 
bildirilmiştir. 

Şube müzekkeresinde; 59 080 tescil numaralı 
tahsis evrakının tedkikinde filvaki anası oğlun
dan dolayı maaş tahsisi talebinde bulunmuş ise 
de 1683 sayılı kanunun 48 nci maddesini tadil 
eden 3337 sayılı kanun mucibince maaşa müsta
hak olabilmek için talebile beraber muhtaç bu
lunması da icab eylediği cihetle yapılan tahki
katta kocasından tahsisatı ile birlikte 11 lira 15 
kuruş maaşı olduğu ve berhayat oğlu tarafından 
da iaşe edildiği bildirildiğinden bu tahkikata 
müsteniden Beyoğlu kaymakamlığından verilen 
28 mart 1939 tarihli mazbata ile muhtaç olmadı
ğı karar altına alınarak yalnız karısı Fatimetüz-
zehraya kocasının ölümünü takib eden 1 kânu
nusani 1939 tarihinden itibaren 41 lira 75 kuruş 
maaş tahsis edilmiş ise de bu defa kain validesi 
tekrar müracaatle muhtaç olduğundan maaş ta
lebinde bulunmuş ve tekrar yapılan tahkikatta 
oğlunun kazancı ancak kendi ailesini geçindir
meğe müsaid olup anasına bakmağa kudreti ol
madığı ve kocasından aldığı maaşın da temini 
maişete kâfi gelmediği bildirilmiş olduğundan 
idare heyetinin diğer bir kararile muhtaçlığı 
kabul edilmiş ve bu sebeble kocasından olan ma
aşı kesilerek oğlu Remzi Parlardan dolayı anası-

10 — Muhtaçhk keyfiyeti kanunun tarif ve 
kasdettiği şekle uygun bir surette tevsik edilmiş 
olduğuna göre müevef fanın validesine de maaş 
bağlanmasında muhalefeti kanuniye görülememiş-
tir. 
Di. M. E. Rs. Na. 

Çanakkale 
R: Bulayırh 

Afyon K, 
Cemal Akçm 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Sivas 
M. Ğürleyük 

M. M. 
Çanakkale 
R. Bulayırh 

Balıkesir 
H. ŞeremetU 

Burdur 
M. Sanlı 

:i 
Kâ. 

Kastamonu 
H. Dicle 

Bolu 
C. özçağlar 
Kastamonu 
N. Tamaç 
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4W$ İSJSİbde. idâa?& heyeti kararında oğlunun ve- i 
f^ .taçihifedenitibaren muhtaçlığı zikredilme-
diğinden bu cihetin de tevsiki için evrakı 11 
kâmınuK>vvel 1039 tarih ve 1409 numaralı isti
zahla Millr Müdafaa vekâletine gönderilmiş ve 
nokşanjnrn ikmalinden sonra iade edilip 19 kâ
nunusani 1940 tarihinde .60680 numaraya tescil 1 
olunmuştur. Binaenaleyh tescil muamelesinin i 
kanuna uygun bulunmuş,olduğu ve hatta ölünün 
anası diğer oğlu tarafından iaşe edilmiş olsa bi
le mümasil bir mesele hakkında üçüncü,dairece 
ittihaz olunan 9 teşrinievvel 1939 tarihli karar- ' 
da (1683 sayılı kanunun 48 nci maddesini de
ğiştiren 3337 numaralı kanunun birinci madde
sinin sonunda «muhtaçlık kendisini veya besle
mesine mecbur olduğu aile efradını infak ede
cek irad, servet veya kazancı olmadığına dair 
mahallî Hükümet idare heyetince verilecek maz
bata ile tahakkuk eden» denilmekte olup bu fık-
rai kanuniyeye göre irad, servet veya kazancı ol
mayanların: muhtaç bulunduklarının kabulü za
rurî olup iaşesinin oğullarına terettüb etmesi 
muhtaçlık kaydmden kurtaramıyaeağı cihetle 
dairesince tahsis edilen maaşının tescili) bildi
rilmiş olmasına göre dilekçe sahibi hakkmda 
başka suretle muamele ifası mümkün olmadığı 
gösterilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun; muhtaçlığın 3337 sayılı kanunun 
1 nci maddesinde kendisini veya beslemesine 
mecbur olduğu aile efradını infak edecek irad, 
servet veya kazancı olmadığına dair mahallî 
Hükümet idare heyetince verilecek mazbata ile 
tahakkuk edeceği gösterilmiş ve ölü Remzi Par
ların annesinin muhtaçlığı bu şekilde tesbit edil
miş olmasına göre annesinin diğer oğlunun bu
lunması ve bu vaziyeti tebdil edemiyeceğinden 
kendisine oğlu ölü Remziden maaş bağlanması 
muvafık olduğu mütaleasında bulunarak icabı 
müzakere olundukta: 

1683 numaralı kanunun 48 nci maddesini de
ğiştiren 3337 numaralı kanunun 1 nci madde
sinde muhtaçlık (kendisini veya beslemesine mec
bur olduğu aile efradını infak edecek irad, ser
vet ve kazancı olmadığına dair mahallî Hükü
met idare heyetince verilecek mazbata ile tahak
kuk eder...) ibaresile ifade edilmiş olmasına ve 
müstediyenin kain validesinin hayatta bulunan \ 
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ikinci oğlunun kazancı ancak kendi ailesini ge
çindirmeğe müsaid olup anacına bakmasına kud
reti olmadığı ve kocasından aldığı maaşın da ma
işetini temine kâfi gelmediği yolunda mahallî 
Hükümet idare heyetince 5 -1 -1940 tarihinde 
tanzim edilen mazbatada gösterilmiş bulunması
na binaen oğlunun vefatı tarihinden itibaren ve 
müstedinin maaşından hisse tefriki suretile ta-
dilen maaş bağlanmasında kanuna muhalefet 
görülemediğinden itirazın reddine ve keyfiyetin 
üç aylık raporla Meclisi Aliye arzma ve müs-
tediye tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 ncü 
maddesi uyarınca karar verilmiştir 

( S. Sayısı : 93 ) 
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 
1936 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkere-
sile Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdür
lüğü 1936 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 

Divânı muhasebat encümeni mazbatası (3/206.1 43) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannaıfiesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/206) 

, : . £ . & • . . * " ; •• , , : . ' • • . , . . • - , , . 

; Divanı mutiaş&Şat ;
 ;; 14-11-1940 

V. 161061 - . . • • . • 
8mj% H. 380 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katğisine 
aid umumî mutabakat beyannamesinin Bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Mu. Reisi 
S. Oran • 

- • • • • • • • • • B e y a n n a m e , ":
 ; . . ' , . 

I — Teşkilâtı esasiye ve mukasebei,umumiye, kanunları, .hükümlerine tevfikan' -Nafıa vekâletince'-'• 
tanzim .olunarak, bir nüshası Divanı muhasebata- tevdi .kılınmış olan Devlet demiryolları ve liman-' 
ları işletme umum müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katğisi muhasibliğiu Divanca tedkik ve 
muhakemesi icra edilmiş olan idare hesabı ile karşılaştırılarak görülen farklar ve-.se/bcbleri aid olduğu 
cedveller.de arz ve izah- olunmuştun >!- -• • : . ; . -

2-—.,2514 sayılı,kanunun,'55 nci; maddesinde (...Divan ilâmlarının icrasını takibden memurun bağlı 
olduğu daire mesuldür, ilâmların.icrası derecesini gösterir bir ;cedvel alâkalı daireler tarafından her 
sene hesabı katğilerine bağlanır) diye yazılı bulunduğu halde D. D. Y: .ve, L. İşletme umumî idaresince 
1936 senesi için bu. yolda bir.cedvelm hesabı katğiye bağlanmadığı anlaşılmakla mezkûr kanun hük
münün tatbiki lüzumu umumî idareye tebliğ edilmiştir. •-•-

3 — Çedvellerde yazılı .meşruhat: nazarı dikkate, alınmak .şartile hesabı katğide mündcric. rakam
ların kabule şayanbulunduğunu, arzeylerjz. •,• , .! 

Birinci reis 
8. Oran 

Aza 
F. & "Adcın '•". 

Aza 
Ar. Başak 

D. l..„Reisi 
F. Eke 

•'••'•* :-'-r&'za 

- c:^mccr: 

Aza 
. E. R. Ayla-

• • » . . . - ' • ' : 

Dv 2. Reisi • 
A.Yurdakul • 

Aza 
• M .'Men e meneioğl u' 

- . A z a . - • , - . : ' . . - •••• 

F. Özbudun 

- • • - . • ' ' . ' • : - • 

D. 3. Reisi "•: 
Â. öbgen' 

Aza 
B. Baku'n 

. '-. Aza -
ZÎ Orhan 

25,- I -
T). 4. Reisi 
F. Erine 

Aza 
t. Erenli 

Aza 
M. Apak 

1940 
Aza 

B. Esen 

Aza 
II. Demir s oy 

Müddeiumumi 
Enver Arkım 

http://ve-.se/bcbleri
http://cedveller.de
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hakkında 

kanun lâyihası (1/43) 

T. C. 
Ba§vekâlet V 18^X1-1938 

Kararlar müdürlüğü ,* 
Sayı: 6/4706 ' , ^ ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ' 

Devlet demiryolları ve limanları işletme, umum "müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisi hakkında 
Nafıa vekilliğince hazırlanan ve Jcra Vekilleri Heyetince 7 - XI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzr 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. ' 

%•• Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresinin 1042 saydı teşkilât kanununu tadil eden 
1483 sayılı kanunun 12 ııci maddesi hükmüne göre ihzarı gereken 1936 malî yılı katği hesabı, inşaat 
dairesinin 1818 sayılı kanunla Nafia vekâletine bağlanması dolayısile yalnız işletme katği hesabını 
ihtiva etmekte bulunmuş ve aşağıdaki kısımlardan terekküb etmiştir. 

1 — Katği hesab kanunu projesi 
2 — Masraf katği hesab cedveli (A cedveli) 
3 — Varidat katği hesab cedveli (B cedveli) 
4 — İdarî nakliyat hesabı 
5 — İşletme hesabı ( « A » Devlet demiryolları, « B » Bağdad şirketi) 
6 — Kâr ve zarar hesabı 
7 — Bilanço 
1936 malî yılı bütçe sarfiyatı 25 884 413,24 liradır. 
İşbu mikdarın « 22 863 938,89 » lirası 1936 senesi bütçesine konulan « 23 364 657 » lira tahsisat 

ile 3138 saydı kanunla verilen « 1 665 000 » lira munzam tahsisata mukabil; « 2 210 422,79 » li
rası bütçe kanununun 5, 11 ve 13 ncü maddelerde «2 750 000» liraya kadar verilen istikraza mezuni
yetine istinaden ve « 810 051,56 »l i ras ı da satın alınan Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid 
malların tesellüm ve işletme muamelelerine dair olan 3159 sayılı kanunun muvakkat maddesi mu
cibince sarf olunmuştur. 

Masraf bütçesinin 7 ııci faslının 9 ncu tahmil ve tahliye ücretleri maddesinin « 93 000 » lira tah
sisatına mukabil « 168 909,64 » lira fazlasile « 261 909 64 » lira; 9 ncu faslının 3 ncü reddiyat 
vo bilet satışı aidatı maddesine konmuş (1000) li ra tahsisata mukabil «14 910,13 » lira fazlasile 
« 15 910,13 » lira sarf olunmuştur. 

Konulan tahsisata nazaran işbu iki fasıldan fazla sarf olunan ceman « 183 819,77 » lira bütçe 
kanununun 9 ncu maddesi hükmüne müsteniddir. 

Sarfolunmayan «2 349 537,88» lira tahsisatın iptali teklif olunmuştur. 
3156 numaralı kanunla satın alınan Şalk demiryollarının «810 051,56» liraya baliğ 1 ikinci kâ

nun 1938 - 31 mayıs 1938 tarihine kadar beş aylık masrafı hariç, Bağdad kısmı masarif atı dahil ol
mak üzere işletme masrafı: «4 995 459,96» lira tutan satın alma taksitlerde bütçe kanununun 5, 11 
ve 13 ncü maddeleri hükümlerine göre yapılan «2 210 422,79» lira masraf d;ehil olduğu halde 
«25 074 361,68» liraya; 

Şark Demiryollarının «741 598,65» liraya baliğ beş aylrk varidatı hariç, Bağdad kısmı varidatı 
ile 1935 senesinde satın alınan Aydra demiryollarının emanetten işletme varidatı lehine lıesabeıı 
nakli yapılan «510 518,22» lira ambar mevcudu ve malzeme stoku baliği dahil olmak üzere varidat, 

. .(» Sayısı : 97) 
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bütçesindeki muhamaıeû vattidata mukabil tahakkuk ed^n işletme varidatı «30 480 931,24» liraya 
baliğ olmuştur. 

Bu rakamlara göre varidat fazlası «5 406 569,56» liradır. 
Şark demiryollarının 1 ikinci kânun 1938 - 31 mayıs 1938 tarihine kadar olan beş aylık 

«741 598,65» Mra varidatına mukabil «810 051,56» lira masrafı olduğundan «68 452,91» lira varidat 
eksikliği kaydolunmuştur. 

Bağdad kısmı masarifi olarak tahakkuk eden «918 730,87:» lira ile varidat olarak tahakkuk eden 
«2 465 876,32» lira* 506 sayılı kanunun 7 nci maddesine tevfikan Bağdad demiryolları Şirketi hesabı 
zimmet ve matlubuna naklolunmuştur. 

Bu münakaleden sonra, Şark demiryolları beş aylık mafcraf ve varidatı dahil olduğu halde, işlet
me masrafı «19 970 222,41» lira ve mubayaa taksitlerile birlikte «24 965 682,37» lira; işletme va
ridatı da «28 756 653,57» lira olarak tesbit edilmiş ve bilançoya bağlı işletme hesabı bu rakamlara 
göre tanzim oluninuştur. 

işletme hesabında münderiç varidat ve masraf rakamlarına göre varidat fazlası «3 790 971,20» 
lira olarak tesbit edilmiştir. Ancak alacaklı hesabtan işletme varidatına nakil suretile irad kaydolu
nan Aydın hattı mağaza mevcudu karşılığı «510 518,22» lira nazarı itibara alınmadığı takdirde 
işletme varidat ve masrafı Umumî idare ve Şark demiryolları ayrı, ayrı olmak üzere aşağıdaki 
neticeyi verdiği görülmektedir. Şöyle ki : -
Umumî idare 
Varidat 28 015 054,92 

Aydın hattı mağaza karşılığı olub tenzil edilen 510 518,22 

Masraf 

Umumî idare varidat fazlası 
Şark demiryolları 

1 -1 -1938 - 31 - V -1938 beş aylık 
Masraf 
Varidat 

27 504 536,70 
24 155 630,81 

3 348 905,89 

810 051,56 
741 598,65 

Varidat eksiği 

Varidat fazlası yekûnu 

68 452,91 

3 280 452,98 

Bütçe kanununun 5 nci ve 6 nci maddelerinde münderiç hizmetler, akdine mezuniyet verilen 
istikrazlara ihtiyaç hissedilmeden normal varidatla ifasrna imkân hâsıl olduğundan yukarıda va
ridat fazlası olarak gösterilen «3 280 452,98» liraile alacaklı hesabdan varidata alman «510 518,22» 
lira ki, ceman «3 790 971,20» lira 1042 sayılı teşkilât kanununun 51 nci maddesi mucibince geç
miş seneler zararlarını telâfi için kâr ve zarar hesabına noklolunmuştur. 

1936 malî yi İr işletme emsali 
Varidat 

Alacaklı hesabdan nakil suretile 
irad kaydolunan Aydın hattı ma-

m. Masraf gaza mevcudu dahil değildir. 

İşletmeler 
Mubayaa taksitleri 

20 888 953,28 
4 995 459,96 

25 884 413,24 

30 712 011,67 

30 712 011,67 

Emsal 

68,01 

84,28 

( S. Sayısı : 97 ) 
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Belıer (100) lira varidata mukabil yapılan masrafı, gösteren işletme emsali yukarıda görüi-

•diiğü üzere mubayaa" taksiti 'hariç' olmak üzere ('6Ö*Ö1) ve mubayaa taksitîle birlikte (84.28) dir. 
1937 inalı yılına devreden kâr ve zarar hesabı zimmet bakiyesi 1935 senesinden" 1936" senesi

ne devreden bakiyeye nazaran (2 161 970,54) lira fazlasile (28 227 745,79) liraya baliğ olmuştur. 
1042 sayılı teşkilât kanununun 47, 49 -ve 50 ne i. maddeleri mucibince işletme masrafı gibi kâr 

ve zarar hesabına masraf kaydolunmakta olan itfa ve tecdid sermayelerine 1936 malî senesinde 
ayrılan mebaliğ, itfa için (4 227 055,50) lira ve tecdid için (2 513 164,15^ liradır. 

1936 malî yılı sonu itibarile amortismanın baliğ olduğu umumî yekûn : (24 720 168,30) li
rası itfa ve (14 709 183,98) lirası da tecdid olmak üzere (39 429 352,28) liradır. ' 

Bu gün (14 709 183,98) lira tutan tecdid sermayesinden l'zniit -Eskişehir ' arasında 80 kilo
metrelik bir lıat kısmında (739 292,67) lira sarfedıldiği gibi bü sermayeyi karşılayan, ancak esas 
itibarî].c inşaat bütçesinden yapılması icab ettiği balde işletme masrafına tahmil edilerek yapı
lan ve yapılmakta bulunan Ankara gar binası, Sivas atelyesi gibi tesisat da vardır. 

Satın alman hatların mubayaa taksitleri işletme masrafından ödenmekte, diğer taraftan bu 
hatlara aid itfa ye tecdid sermayeleri ayrıca kâr , ve zarar hesabına masraf kaydolunmaktadır. 

Ayni gaye istihdaf edilerek yapılan ve mükerrer itfa maliyetini arzeden bu amortisman siste
mini ıslah etmek, ayni zamanda teşkilât kanunu hükümlerine göre tesis , edilmiş olan itfa ve tec
did sermayelerinin gaye ve hizmetlerini bu günkü icab; vçj. zaruretlere daha uygun bir hale ge
tirmek maksadilc kanunun bu babdaki hükümlerinin tadili etrafında gerekli tedkikata başlanmak 
üzeredir. . . . 

Devlet demiryollarr ve limanları işletme umumî idaresi 1936 malî yrlında .yapılan 
idarî nakliyat 

'Ton ..•.•:•:• 1 263 276 
--Ton-kilometre 137 054 546 

Lira 1 370 545,46 '* 

Maliye ve muhasebe , 
işleri reisi Umumî müdür Nafia vekili 



DİYûtti muhasebat encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
D. M. Encümeni 

E,m No. 1/4S, 3}m 
Karar No. 31 ' 

12 •- TV 1.940 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umıtm 
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katğisi hak
kında'Başvekilliğin 18 - XI ' - 1938 tarihli ve 
6/4706 sayılı tezkeresi ÜQ teklif olunan kanun 
lâyihası ye Divanı muhasebatın mutabakat beyan
namesi Divanı muhasebat reisi Seyf i Oranın hu-
zurile tedkik ve müzakere olundu. 

1 — Hesabıkatğinin mtfhassasat «edvelinde ya
zılı tahsisat ile tediy atın Divanı muhasebatça tes-
bit olunan" mikdaflara uygun olduğu görülerek 
kabul edilmiştir. 

2 .-T7- Hesabı katğinin varidat eedyelinde ya
zılı tahsilatın Divanı muhasebatça teşbit olunan 
mjkdara nazaran 3 425,42 (lira noksan olduğu 
görülmüş ve toıı da bütçeye aid bir varidatın ida
rece bütçe harici • bir hesaba kaydedilmesinden 
ileri gelmiş ve bu sebeble Divanı muhasebatın 
cedvelinde gösterilen mikdar kabul edilmiştir. 

3 — 1483 numaralı kanunun 12 nci maddesi 
mucibince hesabı katğiye eklenmesi lâzımgelen 
ccdvellerden tesisatı ibtidaiye hesabına aid ced-
velin 1818 numaralı kanun ile inşaat dairesinin 
Demiryolları idaresinden ayrılarak Nafia vekâ
letine bağlanmış olmasından dolayı eklenmediği 
anlaşılmış ve bu cihet zarurî görülmüştür. 

4 — Sözü geçen 12 nci madde mucibince ek
lenen ccdvellerden isletme hesabına aid cedvele 

göre Bağdad kısmı masrafı olarak tahakkuk ederi 
918 730)87 lira ve varidatı olarak tahakkuk Men 
2 465 876,32 lira 506 numaralı kamınü tadil 
eden 1483 numaralı kanunun 17 nci maddesi mu-
cübince. Bağdad şirketini temsil hesabın. zimnjet 
ve matlubuna münakalesinden "sonra1 işletmetthı 
hakikî masrafı 19 970 222,41 lira ve mubayaa 
talksitleri ile birlikte 24 965 682,3? liraya baliğ 
olmuştur, işletme varidatı da 2 nci fıkradaki 
mikdar nazarı dikkate alınnıak şârtiîe 
28 760 078,99 lira olarak tesbit edilmiş ve-btt 
suretle işletmenin nakikî kârı 3 794 396,62 lira 
olarak kabul olunmuştur; 

Yukarıda arzedilen söbehler dolayısile kanun 
lâyiihasmın 2 ve 5 nci maddeleri tadilen ve diğer 
maddeleri bazı kelimeleri değiştirilmek suretüe 
aynen kabul edilerek Umumî Heyetin yüksek tas
vibine arzedilmek üzere sunulur. 

Divanı muhasebat R. R. M. M. Kâtifc 
Niğde Çanakkale Kastaöıonu 

Faik Soylu R. Bulaytrh H± Dicle 
.Aifyon K. Balıkesir Bolu 

Cemal Akçm Et. Şeremetli Cemil 0zçağlqr 
Bolü Burdur Kastamonu 

E, Yerlikaya M. Sarili Nuri T amaç 
Sivas Ordu 

M .Oürleyük Ahmed İhsan Tokgöz 

( S . Sayısı: 97) 
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H Ü K Ü M E T I N TEKiaM 

Devlet Demiryollan ve limanla/n işletme umumî 
idaresinin 1936 malî yılı katği hesab kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Demiryollan ve liman
ları işletme umumî idaresinin 1936 malî yılı 
masrafı bağlı «A» cedvelinde gösterildiği üzere 
«25 884 413,24» liradır. 

MADDE 2 —- Sözü geçen idarenin ayni yıl 
varidatı bağlı «B» cedvelinde gösterildiği üzere 
«31 222 529,89» liradır. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıb 
«A» cedvelinin aid olduğu sütunda gösterilen 
«2 349 537,88» lira tahsisat bakiyesi iptal olun
muştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 -
raya Maliye ve 

Bş. V. 
G. Ba/yar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mİ V. 

J3. Ankan 
S. I. M V. 

Dr. H. Alataş 

— Bu kanunun hükümlerini ic-
Nafia vekilleri memurdur. 

12 -XI 
Ad. V. 

Hilmi Uran 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. I. V. 

Ram Tarkan 

-1938 
M. m v. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
Ş. Kesebir 

ZT. V. 
F. Kurdoğlu 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE-
&ÎŞTIBÎŞİ 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdüıiüğünün 1936 malî yılı hesabı katği kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğünün 1936 malî yılı 
masarifi bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üze
re 25 884 413,24 uradır. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
bu yü tahsisatı bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere 31 225 955,31 liradır. 

MADDE 3 — 1936 malî yılı içinde sarfolun-
mıyan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen 2 349 537,88 lira tahsisat bakiyesi 
iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

. MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye 
ve Münakalât vekilleri memurdur. 

(S . Sayışı : ÜT ) 
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A - CEDVELt 

Muhassasatın nevi 

Ücret ve yevmiyeler 
Daimi- memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
İdare teşkilâtına dahil memur ve müstah
demlere yardım 
İdare masrafları 
İşletme masrafları 
Mütenevvi masraflar 
Borçlar 
Tesisat ve tevsiat masrafları 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Tekaüd, dul ve yetim maaşları 
Mubayaa olunan hat ve limanların sene
lik faiz ve itfa karşılıkları ve sair masraf
ları 
Bakımı idareye devredilen hatların nok
sanlarının ikmali masrafı 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi 
mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilecek itfa karşılığı 
Ankara gar binası 
Sivas cer atelyesi 
İzmit - Eskişehir arasındaki hattın 80 ki
lometrelik kısmının tecdidi 
1932 malî yılına kadar sarfolunup ta mah
subu icra edilmeyen masraf 
1818 numaralı kanun mucibince inşaata 
devredilen Arada ambarmm 1-VI-1931 
tarihindeki mevcudu 
Şark hattı sarfiyatı 

YEKÛN 

Muhassasat 
Lira 

6 592 993, 
9 960 
31 2Ş9 
8& 48S 

690 000 
1 003 896 
9 817 303 
130 000 
172 910 
288 200 
55 000 
1 860 

5 855 755 

250 000 

228 858 
513 869 
923 727 

739 292 

4 803 

- 28 729 
810 051 

28 233 m 

K. 

64 

13 

17 
48 

67 

95 

52 
56 

12 

Sarfiyat 
Lira 

5 894 765 
7 134 
28 815 
58 834 

•V/ 637 555 
879 572 

9 535 683 
113 021 
24 789 
260 574 
55 000 

786 

4 995 459 

143 085 

228 858 
513 869 
923 727 

739 292 

4 803 

28 729 
810 051 

25 884 413 

K. 

30 
52 
94 
75 

74 
75 
93 
29 
77 
39 

84 

96 

71 

17 
48 

67 

95 

52 
56 

24 

İptal olunan 
muhassasat 
Lira 

698 227 
2 825 
2 443 
26 647 

52 444 
124 323 
281 619 
16 978 

'. 148 120 
27 625 

0 
1 073 

860 295 

106 914 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

2 349 537 

K. 

70 
48 
06 
25 

26 
25 
71 
71 
36 
61 

16 

04 

29 

88 
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B - CEDVELÎ 

F.V : <M/ Varidatın nevi 
Mnhammenat 

lâ ra ;•.. K. 
Tahsilat 
Lira İv. 

•! 3 

4 

F. M. 

Demiryolları işletme hasıla ti 
1 Yolcu ' ' 
2 Yolcu ağırlığı -
3 Mesajeri 
4 Seyri seri 

,5 Seyri hafif 
.6 Muhtelif .hasılat 

T/iman ve rıhtım hasılat,r'-" 
J Haydarpaşa limanı ve rıhtımı 
2 Derince limanı ' 

6 150 000 • 00 7 788' :187 15 
200 000 
450 000 
900 000 

13 850 000 
570 000 

178 647 29 
• 608 008 26 
-1-207 862 25 
17 554 067 08 
1 761 305 11 

'Fasıl yekûnu 22 120 000 • 29 098^277 14 

Fasıl yekûnu 

63OÖO0 
150 000 

780 000 

680 -227 05 
170*138 56 

850 365 61 

Sıhhiye tevkif atı 170 000 

Mütenevvi hasılat 
1 İstimalden i »kat edilen vapon, lokomotif ve hurda 

demirler ' 5 000 
2 Memurlarda.!) alınacak tahsil ücreti, 2 500 
3 İdareye aid binalardan alınacak-..icar,bedeli 35 000 
4 1 haziran 1912 tarihli itilfıfnamesine tevfikan İzmir li

man idaresinden senevi maktuatı alınacak bedel 7 500 

Fasıl yekûnu 50 000 

Bakımı işletmeye devredilmiş, luıtiardaki nevakıs be
dellerine mahsuben 

203 852 72 

824 10 
2 316 04 

78 7İ1 05 

0 

Sark hatlı varidatı 

wmmı YEKÜÎT 

250 000 

0 

23 370 000 

81 861 19 

250 000 

741 598 65 

31 225 955 31 

»©-« 

( S.'Savımı v4)7-)-



S. Sayısı: 98 
Köy enstitüleri teşkili hakkında kanun lâyihası ve Maarif, 
Ziraat, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/339) 

T. C. 
Başvekâlet 19 - III -1940 

Kararlar, dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1194 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Köy enstitüleri teşkili hakkında Maarif vekil iiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
5 - I I I -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun layihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

IjCöy enstitüleri tesisine ve bu' enstitüleri bitiren öğretmenlerin ne suretle çalıştırılacaklarına 
dair kanun projesinin mucib sebebi er lâyihası 

'Türkiyede büyük nüfus ekseriyetinin yaşamakta bulunduğu köylerimizde ilk tahsili süratle ve 
s kolaylıkla yaymak, ayni zamanda köylerimize köy sanatlarını öğrenmiş unsurlar kazandırmak ih

tiyâcı, Hükümeti; mahiyeti aşağıda anlatılacak olan köy enstitülerini kurmak ve mezunlarını is
tihdam edebilmek üzere kanunî salâhiyet talebine scvketmektedir. 

Bu maksadla tanzim olunan kanun projesinin iiıtiva ettiği hükümlere aid mucib sebebleri say
madan evvel memleketimizde okuma, yazma bilenlerle bilmeyenlerin karşılıklı nisbetini, ilk tahsi
lin" bu günkü umumî durumunu ve köylerimizdeki yayın derecesini ve bunu yayma yolunda yürü
necek yolların umumî istikametini bir kere gözden geçirmek enstitüler tesisindeki zarureti aydın
latır. 

1. îlk tahsilin bu günkü durumu ve köy: 
1935 nüfus sayımı istatistiklerine nazaran bu sayımın yapıldığı tarihte Türkiyede erkek nü

fusun % 23.3 ü, kadınların % 8,2 si okunma, yazma bilmekte; erkeklerin % 76.7 si, kadınların 
da % 91.8 i bilmemektedir. Ayni yıl istatistiklerine göre (10 000) den az nüfuslu yerlerde oku
ma, yazma bilmiyenlerin nispeti % 89.3; (10 000) den çok nüfuslu yerlerde % 59.7 dir. 

Bu durum; ilk tahsilin süratle yayılmasını birinci plânda bir millî dava haline koymaktadır. 
Kanunen ilk tahsil görmek mecburiyetinde olan çocukların şehir ve kasabalarda % 80 i, 

köylerde ise ancak % 26 sı okutulabilmektedir. Şimdiye kadar köy okullarımızın çoğu üç yıllık 
ilk okullardı. Onun için bu okullara devam eden talebe de normal beş sınıflı ilk okulu bitiremi-
yordu. 1939 - 1940 ders yılından itibaren tek Öğretmeni i köy okulları beş sınıfa çıkarılmıştır. 
Ancak iki sene sonra mezun verebileceklerdir. Bu durum, ilk tahsil görmek veya bu tahsili tamamlamak 
mecburiyetinde olan çocukların büyük ekseriyetinin köylerde olduğunu ve ilk tahsili yayma işine 
köylerimizin ehemmiyetle mevzu olması lâzımgeldiğini gösterir. 

2. Müstahsil nüfus: 
12,5 milyon köylü nüfusunun toplandığı köy ve ve bundan başka olarak köy karakterindeki ka

sabalarda oturan bilimsiz halkı bir de iş hayatı bakımından mütalea etmek lüzumludur. 
Türkiyede ihtiyar, çocuk ve malûller hariç, faal nüfusu teşkil eden 7 921 000 kişinin % 81 i 

. çiftçi, % 8 i sanayi ve maden işleri erbabı, % 4 ü ticaret ve münakaât mesleklerinde çalışanlar, 
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% 5 i memur, kalanı da serbest hizmetlerde iş görenlerdir. (Küçük istatistik yıllığı: 1937 - 1938) 

Bilimsizliğin en mütekâsif olduğu yer, faal nüfusun % 81 ini teşkil eden çiftçi halkın yurdu 
olan köylerdir. 

3. Köylünün okutulması ve daha iyi bir müstahsil haline getirilmesi: 
Bu sebeble Devlet elinin süratle köylere uzatılması, köylünün okutulması, terbiye edilmesi, is

tihsal kabiliyetlerinin arttırılması, sağlık işlerinin yoluna konması zarurîdir. 
Türk köylüsünü okutmanın ve onu daha iyi bir müstahsil haline getirmenin birinci şartı ve baş 

vasıtası adedçe ve keyfiyetçe bu işi başaracak şekilde hazırlanmış rehberlere ihtiyaç vardır ki, bun
lar köy öğretmenleridir. 

4. Nüfusun dağılış tarzı ve ilk öğretim: 
İlk tahsili yayma çarelerini ararken köylerimizin nüfusça durumlarını gözönünde tutmak lâzım

dır. 40 000 köyümüzden 32 000 inde nüfus 400 den az, geri kalan 8 000 köyde nüfus 400 den 
yukarıdır. Nüfusları 400 den az olan bu 32 000 köyün 16 000 inde ise nüfus 150 den de azdır. 

40 000 Türk köyünden ancak 4 959 unda öğretmenli ve 4 000 inde de eğitmenli okulumuz vardır. 
31 000 köyümüz okulsuzdur. Nüfusları 150 den aşağı 16 bin köyümüzde eğitmen kullanmak şartile 
okuma çağındaki bütün köy çocuklarını okula alabilmek ve ilk tahsil meselesini bütün memleket 
mikyasında halletmiş olmak için köy öğretmenleri kadrosuna 15 bini, okulsuz köylerde vazife almak; 

2 bini eğitmenli köy bölgelerinin merkezlerinde açı iacak tam devreli okullarda çalıştırılmak, 3 bini de 
eğitmen teşkilâtında gezici başöğretmenlik vazifesi görmek üzere daha 20 000 öğretmen ilâvesi lâzım
dır. 

Tablo şudur : 
1. Nüfusları 400 den çok, eksik öğretmenli ve öğretmensiz köylerle köy karakterindeki küçük 

kasabalar için. 15 000 
2. Eğitmenli köylerin bölge merkezlerinde tesis edilecek tam devreli okullar için 2 000 
3. Eğitmen teşkilâtına gerekli gezici başöğre tmenlikler için 3 000 

20 000 
Bu kadar öğretmenin çabuk, kolay ve iyi yetişt irilebilmesi için yeni ve pratik usullere ihtiyaç var

dır. Eğer böyle yapılmaz, ilk tahsil ile ilgili bu günkü kanunî mevzuatın dışına çıkılmadan ilk 
tahsil çağındaki bütün çocuklar okutulmak istenirse bu hedefin zaman itibarile bir asırdan evvel is
tihsali mümkün olmadığı gibi masraf bakımından da malî takatimizin hududlarmı aşan meblâğlar 
sarfı iktiza eder. 

Çok beklemeğe vaktimiz olmadığı gibi çok paramız da yoktur. Az zamanda ve az masrafla ilk 
tahsili yapabilme hususunda şu iki tedbir hatıra gelmektedir: 

1 — Nüfusları 400 den az küçük köyler için, köy eğitmenleri yetiştirmeğe devam etmek. 
2 — Mahiyeti aşağıda arzedilecek köy enstitüleri vasıtasile, şimdiye kadar yapıldığından ayrı 

bir şekilde köye öğretmen ve bu arada köye lüzumlu elemanları yetiştirmektir. 
5. Köy eğitmenleri : ' '• . 
Köy eğitmenleri yetiştirme işine üç sene evvel başlanmış, gereken kanunî tedbirler Büyük Mil

let Meclisince alınmış ve bu iş, yılda (2 000) eğitmen yetiştirebilecek şekilde organize edilmiş bulu
nuyor. Köylerimizde vazife görmekte olan eğitmenlerin çalışmalarından müsbet neticeler alınmak
ta, bu işe devam edilmesi lâzım ve zarurî bulunmaktadır. Yalnız eğitmenleri normal öğretmen 
addetmek ve bir öğretmenden beklenen vazifelerin hepsini beklemek mümkün değildir. Eğitmenler, 
ilk okulun birinci devresine aid programı tatbik edebilmekte ve bundan başka köylerde okul bi
nalarını yaptırma, örnek bahçeler tesis etme, ziraat işlerini fennî bir şekilde başarma bakımla
rından da çok kıymetli roller ifa etmektedirler. Eğitmen çalıştırdığımız köylerin nüfusları arttığı 
ve eğitmenle birlikte bir de öğretmen çalıştırılması icab ettiği zaman bu gibi köylere birer de öğ
retmen vermek veya eğitmen yerine öğretmen istihhdam etmek cihetine gidilecektir. 

6. Köy öğretmenleri : 
Şimdiye kadar köye hep büyük şehirlerimizde kurulmuş olan öğretmen okullarında yetiştirdiği-
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miz şehirli gençleri yolladık. Bu okullar daha ziyade şehir ve kasabaların ihtiyaçları göz önünde 
tutularak tesis edilmiş müesseselerdir. Kuruluş ve inkişaf tarihlerinin gösterdiği safhalar da bunu 
teyid etmekedir.. Bu müesseselerden yetişen öğretmenlerin köy şartlarına gereği gibi uymadıkları 
görülmüştür. Bunun için müstakbel köy öğretmenlerini görecekleri hizmetin ieablarına daha uygun 
şekil ve şartlar altında yetiştirmek zarurî bulunmaktadır. 

E % öğretmenlerinin de- eğitmenler gibi, hattâ onlardan ziyade kuvvetli ziraî bilgilere ve ikti
dara s&hib olmalarına umumî bilgileri ile meslekî seviyelerinin üstün olmasına ve her bakımdan 
köyde faydalı olabilecek insanlar halinde yetiştirilmelerine uğraşılacaktır. Bu vasıfları haiz öğret
menleri ve bunların yanı sıra da köye lüzumlu diğer iş unsurlarını yetiştirmeğe hazırlanırken köy
lerimizin umumî durumlarını, sıhhî, iktisadî şartlarımı içinde bulundukları tabiatin hususiyetle
rini, sakinlerinin meşgul oldukları işleri ve bu işleri yapmak için kullandıkları tekniği göz önün
de tutmak lâzımdır. Bunun için köye öğretmen yetiştirme işinde şu prensiblere riayet olunur : 

/ İ ) Öğretmen namzedini köyden almak, 
/ 2) Köyden alınmış çonukları, köy hayatından uzaklaştrrmayan bir muhit içinde iyi bir çiftçinin 

Şileplerinesabib ve bildiklerini de tatbika muktedir bir halde yetiştirmek, 
3} Bu çocuklara öğretmenlik mesleği ile birlikte köyde geçecek demircilik, yapıcılık, dülgerlik, 

/kooperatifçilik:; kız talebeye çocuk bakımı, dikiş, ev idaresi, ziraat sanatleri, hastaya bakmak gi
bi işleri de öğretmek. 

4) Bunlardan fevkalâde bir istidad gösteren talebeye yüksek tahsil yollarmı kapalı bulundur-
' manttak. 

5) öğretmen olamıyacaklan öğrendikleri işlerden birini yapmak üzere serbest köy hayatına bı
rakmak. 

6) öğretmen olacakları da köy hayatmın şartlarına tahammül edebilecek ve o muhit içinde daha 
mütekâmil ve verimli bir hayat yaratma iktidarını kazanacak surette hazırlamak. 

7) öğretmen ve köye lüzumlu unsurları yetiştirmek üzere açılacak müesseseleri arazi variyeti 
müsaid yerlerde kurmak, onları müstahsil birer müessese haline getirerek hiç olmazsa talebenin iaşe 
ihtiyaçlarını teğmin edebilecek şekilde idare etmek ve böylelikle masraflarını azaltarak ileride Dev
lete yük olmıyacak hale gelmelerine çalışmak. 

7. Köy enstitüleri: 
Köy öğretmeni yetiştireceğimiz müesseselerde öğretmenle birlikte köye lüzumlu diğer unsurlar da 

yetiştirileceği için bu yeni müesseselere Köy enstitüleri aidini vermek muvafık olacaktır. Enstitüle
rin tahsil programında ziraat bilgileri sıklet merkezini teşkil edecek ve talebe filen ziraat yapacaktır. 
Bu sebeble enstitülerin programlarının tanziminde Maarif vekilliği Ziraat vekilliği ile müşavere
lerde bulunacak ve enstitülerde ziraat tedrisatına veya ziraî faaliyetlerin idaresine memur edilecek 
elemanların seçiminde Ziraat vekâletinin yardımı istenecektir. 

8. Köy enstitüleri kanun projesi hükümlerinin mucib sebebleri: 
a) — ilişik kanun projesinin (1-3) ncü maddeleri köy enstitülerinin tesislerindeki gayeye ve bu 

müesseselere alınacak talebenin durumu ile nereden ve ne suretle alınacaklarına dairdir. 
b) Köy enstitülerinden mezun olacak öğretmenleri mevcud öğretmen okulları mezunları için kon

muş kaidelere tâbi tutmamak, onlar için vaziyetlerinin hususiyetine ve içinde çalışacakları muhitin 
ieablarına göre ayrı mevzuat koymak lâzım gelmektedir. 

Enstitüden tahsillerini ikmal etmeden çıkarılacak olanların veya» mecburî hizmetlerini ifa etmek 
istemiyenlerin ne gibi kanunî muamelelere tâbi tutulacaklarını, mezunların köyde vazifeye başla
dıkları andan itibaren alacakları aylık ücretleri, vazife esnasında hasta oldukları ve filî asker
lik hizmetlerini ifa ettikleri sırada ne gibi kanunî yardımlara mazhar olacaklarını tesbit eden 
yeni hükümlere ihtiyaç vardır. Kanun projesinin (4-11) nci maddeleri bu hükümleri ihtiva et
mektedir. 

c) Bu enstitülerden yetişecek öğretmenlerin müesseseden çıkıp işe başladıktan sonra uzun yıl
lar sürecek bir mecburî hizmete bağlanmalarını ve köyde memnuniyetle yarleşebilmelerini teğmin 
için onlara yardımlar yapılması icab etmektedir. Bu suretle köyde ve köy karakterindeki yerler-

( S. Sayısı : 98 ) 
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de münevver iş adamları yer leşerek-hayat lar ının sonlarına kadar kalabilecekleridir. Kanun pro
jesinin (12 -14 ) neü maddeler i 'bunu teğmin edici hükümleri ihtiva etmektedir. 

e) Ens t i tü binalarını birbirine yakın köylerde tesis etmek ve bir köyde erkek, .diğer köyde de 
kız talebeyi bulundurmak suretilc arazi, l abora tuar , ziraat âletleri ve diğer vası talardan müşte
reken istifade edilmesi teğmin olunur. Kanun projesinin bütün maddeleri bu gayenin tahakkuk 
ettirilmesine imkân verecek mahiyettedir. 

d) Köylerdi ' çalışacak öğretmenlerden iyi randıman alabilmek için esaslı şar t la rdan biri öğret
menlerin takib ve teftişi, diğeri de köyde okul binası ile öğretmen evinin bulunmasıdır.- Kantin 
projesinin (15 ve 10) neı maddeleri bunu teğmin ediei mahiyettedir. 

e) Köy enstitüleri talim heyetine gelince : Bunları diğer öğretmen okullarımızda olduğu gi
bi 1702 numaral ı kanunun çerçevesi içinde kalmryarak seçmek zarureti vardır . Köyde çalışabile
cek evsaftaki elem a w muhtelif menşclerden t o p b m a k , onlara kül tür dersleri, teknik dersler ve ida
re işleri sahalarında rol vermek bu müesseseleri yukarıda arzedileu gayelerine göre işletmek için 
zaruridir . Kanım projesinin 17 nci maddesi bu ihtiyacı karşılanacak şekilde hazırlanmıştır. 

f) Enst i tülerden çıkacak ve ücretle çalıştırılacak öğret inenlerin hastalık ve ihtiyarlık zamanla
r ında geçimlerini ve huzurlarını teğmin maksadile bir tekaüd, bir de sağlık ve içtimaî yardım san
dığı tesisine ve vazife esnasında hastalananların prevantoryum ve sanatoryomda meecanen tedavi 
edilmelerine taallûk etmek üzere (18, 19 ve 20) nci maddelerdeki esaslar konulmuştur . 

Şimdiye kadar bölge köy öğretmen okulu olarak İzmir, Trakya,, Eskişehir ve Kastamonu köylerin
di1 açılmış olan müesseseleri bu kanımla köy enstitüleri haline getirmek, bunla ra teğmin edilmiş olan 
kanunî haklar ı aynım muliafaza ve o haklar ı köy ensti tülerine teşmil etmek için ikinei muvakkat 
madde tesbit edilmişîr, 

15. yıl içinde (17 - 20 bin) öğretmen ile köylerimiz için lüzumlu diğer meslek erbabını yetiştirmek 
üzere bölge müessesesi halinde yeniden açılacak köy enstitüleri şunlardır : 

Bölgeye giren vilâyetler 
1 —-•Kars (Oılavuz) thzurum, Torulı, Ağrı 
2 — Kayseri (Pazaröreu) Yozgad, Kırşehir, Niğde, Sivas 
M — Malatya (Akçadağ) . Tunceli. Elâzığ, Diyarbakır, Mardin, Erfa 
4 — Kocaeli (Arifiye) Bursa , Bilecik, İs tanbul 
5 — İspar ta ((h'inen köyü) Konya, B u r d u r 
o — Camsını ( I lamamayağı) . Amasya, Tokad 
7 —- Adana (Harı ıniye - İloğlu) Maraş, (-la.ziant.eb 
S -— Ti'ab/.on (Be.şikdü/.ü) ' Ordu, (Iriesun, Rize, (Himüşane 
9 — Antalya « îa l ib paşa çiftliği) İçel, Muğla 

10 - - H a t a y 
11 — Van Muş, Mitli*, Siird, H a k k â r i 
12 — Şark vilâyetlerindim diğer bîr inde Bingöl 
1989 - lî)40 ders yılında, meycud dört. müesseseden başka, Kars, Kayseri, Malatya, Arifiye, Trab

zon (Beşikdüzü), Samsun Kandık l î amamyağı ) , Seyhan (l la.runiye), İspar ta (Gönen) da yeni
den köy enstitüleri açılabilecek şekilde hazırlıklar, yapılmıştır . Bunlar ın acılabilmelcri için yeniden 
alınacak 2 000 talebenin iki aylık ihtiyacına karşıl ık-olmak üzere Maarif vekilliği bütçesine fevka
lâde tahsisat olarak : 

250 bin lira ilâve edilmesi lâzımdır. İkinci muvakkat madde de bu cihet teğmin edilmektedir. 
Köylerde açılmış ve açılacak olan bu müesseselerin tesisat, inşaat ve tamira t işlerinin 2490 sayılı 

kanuna göre normal bir şekildi1 yapılamadığı eğitmen kurs lar ındaki tecrübelerle anlaşılmıştır. Onun 
için kanun projesinin 21 nci maddesi bu maksadla tesbit edilmiştir. 

9. Bölge köy ensti tülerinin tesisi için gereken tahsisat : 
B ü t ü n vilâyetlerimizin öğretmen ihtiyaçlarına cevab verebilecek şekilde 1G - 2 2 köy enstitüsü kur

mak ve bunlarda 17 - 20 bin talebeyi yetiştirebilmek için bu günkü mevzuata göre hareket edildiği tak-
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dirde yalnızî inşaat ve' tamirat işlerine en az 7 milyon lira1 sarf etmek zarureti vâr&r. Buna muka
bil enstitüler eğitmen kurslarile birleştirildiği lakdirde inşaat meselesini (3 000 000) lira ile hallet
mek mümkün olabilecektir. Eğitmen kurslarında bulunan eğitmenler inşaat derslerinin tatbikatı 
olarak bir kurs devresi zarfında (50 000) lira kıymetinde bir okul binasını (20 000) liraya meydana 
çıkarabilmektedirler. Bu tarzda çalışmak şartile bu enstitülere aid 7 milyon liralık inşaat işini 3 mil
yon liraya ikmal etmek mümkün olacaktır. 

Acılan ve yeniden açılacak olan köy enstitüleri inşaat masrafları 

- Öğretmen evleride dahil olmak 
üzere inşaat masrafları 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12.. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Acil 

Kars 
Kastamonu 
Eskişehir 
izmir 
Trakya 
Kayseri 
Malatya 
Arifiye 
Trabzon (Beşikdüzü) 
Hatay (Soğuksu) 
Adana (Harûniye) 
İsparta (Gönen) 
Samsun (Hamamayağı) 
Antalya 
Van 
Şark vilâyetlerinden bir: 

lan ve açılacak olan köy 

" 

inde 

enstitüleri inşaat 

220 000 
330 000 
230 000 
115 000 
230 000 
225 000 
155 000 
150 000 
175 000 
200 000 
200 000 
150 000 
170 000 
150 000 
250 000 

; 150 000 

3 000 000 
masraflarının yıllara tevzii 

Lira 

1940 — 1941 ders yılında 250 000 
1941 — 1942 » » 455 000 
1942 —1943 » » 550 000 
1943 — 1944 » » 720 000 
1944 —1945 » », 1 025 000 

3 000 000 
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On beş yıl zarfında mekülât, melbusat, tesisat, maaş ve ücret vesair masraflar 

Yıllar 

1940-1941 
1941 -1942 
1942-1943 
1943-1944 
1944 -1945 
1945,-1946 
1946-1947 
1947 -1948 
1948-1949 
1949-1950 
1950-1951 
1951-1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
.1 
1 

Tutarı 
Lira 

486 880 
670 880 
0£6 600 
057 920 
464 040 
451 040 
447 440 
718 520 
725 520 

2 355 120 
1 

24 

056 080 
910 080 
764 080 
618 080 
518 080 

340 360 
Not : 
Bu cedveldeki masraf yekûnlarının muhtelif yıllarda değişmesinin sebebleri : 1) 1942 - 43 yı

lında talebe kadrosuna nazaran tesisat eşyası tamamlandığı için bunu takib eden yılda masraflar 
38 680 lira azalmaktadır. 2) .1942-43 ve 1944-45 yıllarında Van ve Şark vilâyetleri bölgesindeki 
enstitülerde faaliyete geçirilerek ihtiyaçları tamamlanacağı için masraf yekûnu tekrar art
makta ve 1947-48, 1948-49 ders yıllarında yeni tesisata lüzum bulunmadığı için azalmaktadır. 
3) 1949-50 ders yılında enstitülerdeki talebe mevcudu azamî haddi bulacağı içi nmasraflar tek
rar artmaktadır. Bu ydı takib eden yularda talebe sayısı azalacağı için kadrolar daraltılacak 
ve eııstitülere kanunen teğmin edilmiş imkânlardan azamî randıman alınmıya başlanacak ve mü
esseseler talebenin iaşesile ilgili maddeleri istihsale başlayacaklarından masraf yekûnu da her yıl 
azalacaktır. 

t ik tahsili yayma işi sürat ve kolaylıkla başarılmak istenildiği takdirde her şeyden evvel ge
reken elemanı yetiştirmek ve bu uğurda 15 yıl mütemadi ve mütekâsif şekilde çalışmak lâzımdır. 
Bunu teğmin etmek ve köye muhtaç olduğu öğretmeni kazandırmak için ilişik kanun projesi ha
zırlanmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesile ilk tahsil işi Devletçe plânlaştmlmış olacaktır. Mucibse-
bebler izah edilirken ifade edilmiş olan hedefler, temas olunan zaruret ve düşünülen tedbirler nazarı 
itibare alınarak her yılın bütçe kanunları ile teğmin edilebilecek hususlar için bu kanunun met
nine maddeler ilâvesi cihetine gidilmemiştir. 

Onun için enstitülerin kuruluşlarile ilgili tahsisat mikdarı yalnız esbabı mucibede gösteril
miştir. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümem 26 - III - 1940 
Esas No. 1/339 

Karar No. 3 
Yüksek Reisliğe 

Köy enstitüleri teşkili hakkında Maarif vekil
liğince hazırlanan ve Başvekâletin 1194 sayılı ve 
19 mart 1940 tarihli tezkeresile Yüksek Meclise 
takdim edilerek Encümenimize havale edilen 
kanun lâyihası Maarif vekili Hasan Âli Yücelin 
ve îlk tedrisat umum müdürü ismail Hakkı Ton-
gueun huzurlarile tedkik ve mütalea edildi. 

Lâyiha esbabı mueibesinin istinad ettiği ista
tistik rakamlarının da açık ve acı bir şekilde ifa
de ettiği veçhile umumî nüfusumuzun yüzde sek
senini teşkil eden köylü ve çiftçi halkın çocukla
rını okutmak ve bilhassa onları daha muvaffaki
yetli ve verimli olacak şekilde yetiştirmek imkâ
nına bu gün sahiıb değiliz. Şu halde ilk terbi
ye ve tahsilin en mühim memleket kesafetine 
yayılmasına hizmet edecek olan bu kanun lâyi
hasını bizim için hayatî bir davanm çok ehem
miyetli bir adımı telâkki etmekte Encümenimiz 
tereddüd etmemiştir. 

Nüfusu 400 den az olan köylerimizde tatbik 
edilmek üzere daha evvel Maarif vekilliğince ha
zırlanmış ve Yüksek Mecliste tasvib edilmiş olan 
esaslar dairesinde açılan köy eğitmenleri kursla
rında şimdiye kadar 4 500 eğitmen yetiştirilmiş
tir ve bunlar kendilerine verilen hazırlığa göre 
çalışmakta ve faydalı olmaktadırlar. Önümüzde
ki seneler zarfında dahi az nüfuslu köylerimizin 
şimdilik noksan olan eğitmen teşkilâtının ikmali
ne devam edilecektir. Bahse mevzu olan lâyihanın 
hedef tuttuğu teşkilât, nüfusu 400 ü geçen köy
lerde öğretmenlik edecek ve bilhassa köylerin zi
raat ye sanat ihtiyaçları için faydalı olacak un
surları yetiştirmeğe aid bulunuyor. Lâyihanın 
eheffiuöiyeti yalnız köy çocuklarını okutmak mak
sadını gütmesine değil, ayni zamanda iyi ve mü
kemmel köylü yetiştirmek gayesini takib etmesine 
dayanmaktadır. 

Vekilliğin esbabı mucibesinde de bahsedildiği 
veçhile köy öğretmenlerinin mikdarı mevcud ih
tiyaçlara cevab verecek raddeleri buldukça ve 
şimdi eğitmen kullanılan köylerin nüfusları art
tıkça nisbeten basit bir halde yetiştirilmiş olan 

eğitmenlerin yerlerine öğretmenlerin ikamesine 
başlanması köylü seviyesini istenilen dereceye çı
karmaya memur ettiğimiz unsurların zaman ile 
tekemmülüne de hizmet etmiş olacaktır. 

Arzedilen bu sebeblerden dolayı lâyihayı he
yeti umumiyesile kabule şayan gören Encümeni
miz aşağıda bahsi geçen üç maddeye aid bazı fık
raların tadilini muvafık görüyor: 

Lâyihanın üçüncü maddesinin birinci fıkra
sında köy enstitülerine kabul edileceklerin köy 
Çocukları arasından seçilmeleri tasrih edilmiştir 
ve (Köylü) kelimesi bu maksadla ilâve olunmuş
tur. 

İkinci fıkrasında enstitülerin tahsil müddet
leri beş sene olarak tesbit edilirken buna (en az) 
kaydinin ilâvesi muvafık görülmüştür. Bundan 
maksad yapılacak tecrübeler beş sınıflı köy mek-
teblerinden çıkan çocukların beş senelik bir tah
sil sonunda köy öğretmenliğini hakkile yapacak 
bir seviyeye getirilemediği anlaşılacak olursa tah
sil müddetinin uzatılabilmeği için Maarif vekil
liğine imkân bırakmaktır. 

Üçüncü fıkrada yapılan tadil teklifteki (Di
ğer şubeler) tabirinin yersiz görülmesinden ileri 
geliyor. Vekilin de verdiği izahlara göre Köy 
enstitüleri muhtelif iş şubeleri için adam ye
tiştirecek derecede geniş teşkilâtı muhtevi olama
yacaktır. Ancak kabul edilmiş olan talebe ara
sında muallim olamayacaklarına sonradan kana
at getirilenlerin köy hayatında az çok faydalı bir 
şekilde çalıştırılmalarına imkân vermek ve onla
ra sarfedilen masraf ve emeği ziyandan kurtar
mak için tedbir düşünmek lâzımdı ve üçüncü fık
radaki tadil bu maksada istinad etmiştir. 

Beşinci maddede enstitüden çıkanların köy öğ
retmenliğinde otuz sene müddetle çalışmaları 
mecburiyeti teklif edilmişti. Encümenimiz bu 
müddeti çok fazla bulmakla beraber köy hayatı
nın kalkınması için bu maksadla yetiştirilecek 
gençlerin köye bağlı kalmaları zarureti hakkında 
Maarif vekilliğince ileri sürülen sebebleri de da-
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vanın selâmet ve emniyeti bakımından yarid gör
müştür ve mecburî hizmet müddetini yirmi sene 
olarak tesbit etmeyi faydalı bulmuştur. 

On üçüneü maddenin (Köy enstitülerinin, öğ
retmen şubelerinden) sözile başlayan fıkrasında 
(öğretmen şubeleri) tabirinin kaldırılması tensib 
edildi. Bunun sebebi yukarıda üçüncü maddenin 
üçüncü fıkrasına aid olan tadil noktasında arze-
dilmiştir. 

Kanun lâyihasının sayılan tadillerle tasvib ve 
kabulüne ittifakla karar verilmiştir. Havalesi 
mucibince Ziraat encümenine tevdi edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Maarif E. Reisi M. M. Kâtib 

Manisa istanbul ' izmir 
K. Nafiz Edgüer 1. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 

Ankara Antalya Çanakkale 
B. Baykan T. Örs A vni Yukarur 
Çanakkale Giresun Hakkâri 

h'(ş<td Nuri Gün i ekin T. Onay İ. U. Aykur l 
istanbul izmir Kars 

Ali Kâmi Akyüz Nazmi İlker F. Köprülü. 
Ordu Tokad Urf a 

H.-H". Tavcım 11. A. Ayhc.ıa livfet (''lıjen 

Ziraat encümeni mazbatası 

T BM. M. 
Ziraat encümeni 
Mas No. 1/33$ 
Karar No. 9 

29 - III -1940 

Yüksek Eeisliğe 

.,; Köyr enstitüleri kurulması hakkında Maarif 
vekiiJLjğinçe hazırlanan ye Başvekâletin 19 mart 
1940; tarih ve 1194 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise takdim edilerek encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası Maarif vekili Hasan 
Âli Yüoelin huzurile okundu ve görüşüldü: 

Encümenimiz, Hükümetin mucib sebebler 
lâyihasında, genel nüfusumuzun çok büyük bir 
ekseriyetini sinesinde yaşatan köylerimizdeki 
okul yoksulluğunu açık bir şekilde ifade eden 
rakamlar üzerinde derin bir hassasiyetle dur
muş ve Bu davanın halli yolunda atılacak mü
him bir adım olarak kabul ettiği bu lâyihayı 
büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. 

Bu lâyihanın istihdaf ettiği köy enstitüleri 
hem köylerimizin şiddetle muhtaç olduğu öğret-. 
menleri yetiştirmeğe, hem de bu öğretmenler 
delâletiTc köylerimizin ziraat ve sanat bilgilerini 
ve daha şümullü manasile hayat seviyelerini 
yükseltmeğe hizmet edecek müesseseler olması 
itibarile encümenimiz, İm teşebbüsü, en mühim 
millî - davalarımız ara sında bulunan (köy kal km -
ma) işini tahakkuk ettirecek bir kuvvet ve ma
hiyette görmektedir. 

Encümenimiz, bu lâyihanın kabul ettiği teş
kilât sistemini, köy çocuğunu, kendi muhitin
de yetiştirerek onu yine köy kalkınma işinde 

istihdam etmek gibi çok isabetli ve çok verimli 
vasfını şimdiden bariz bir muvaffakiyet âmili 
olarak mütalea etmektedir. Lâyihanın tedkikin-
den anlaşılacağı üzere Maarif vekilliği köy okul
larımızın biran evvel tamamlanması ve bunların 
muhtaç oldukları öğretmenlerin ihtiyaca en uy
gun bir vasıfta yetiştirilmeleri işini, en kısa 
yoldan ve en amelî bir usulle başarmak esaskv 
rını koymuş bulunuyor. Encümenimiz, bu nok
taya, hedefe biran evvel ulaşmağı teğmin bakı
mından hususî bir kıymet ve ehemmiyet atfet
mektedir. 

Şurası da kayde değer ki köy enstitüleri, köy 
öğretmenlerinden 'başka köylerimizin ziraat ve 
sanat hayatkınnda daima muhtaç olacakları pra
tik unsurları da aynı zamanda yetiştirmek gibi 
diğer bir faydalı bir hizmet de görmüş olacaktır. 

Fennî şartla'r altında hayvan bakimırirn İstih
sal hayatımızdaki çok tesirli rolü üzerinde duran 
Ericümenmıiz, köylerde yapılacak okul binaları
nın yanına köy halkı için'örnek ola'eak fennî 
ahırlar da yaptırmasını temenniye şayan' gormüş-
tür. Encümenimiz, ana hatları yukarıda kısaca 
arzedilen bu lâyihayı heyeti umumiyesi itibarile 
muvafık görerek kabul eylemiş ve ancak" âŞâğrcla 
yazılı bazı maddelerde kısmen vuzuhu'teğmin ve 
kısmen de tatbikatta tesadüf olunacak bazı müs-
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külleri önlemek bakımından icab eden tadilleri 
yapmıştır. Şöyle ki: 

Üçüncü madde hakkmda' Maarif encümenin
ce kaydedilen mucib sebeblere Encümenimiz işti
rak ederek bu maddeyi Maarif encümeninin ta
dil ettiği şekilde kabul etmiş ve ancak köy ensti
tülerinin Hükümet maddesinde tesbit olunan beş 
senelik tahsil müddetleri ihtiyaca tamamen kâfi 
görülerek bu tadilât arasındaki (en az) tâbiri 
kaldırılmıştır. 

Sıhhî sebeblerden gayri sebeblerle köy ensti
tülerinden ayrılan veya bü müesseselerden çıka
rılanlardan yalnız ihtiyar olunan masraf istir-
dad. olunarak ayrıca bu paranın faizi alınmaması 
encümenimizce muvafık görülmüş ve bu sebeble 
dördüncü maddedeki (faiz) kaydı kaldırılmıştır. 

Beşinci maddede' köy enstitüleri mezunlarına 
tahmil olunan otuz senelik mecburî hizmet müd
deti encümenimitce de fazla görülerek bu müd
det yirmi seneye indirilmiş ve madde Maarif en
cümeninin tesbit ettiği şekilde kabul olunmuştur. 

Köy enstitülerinin muhtelif şubelere ayrılaca
ğı hakkında Maarif vekilliğince verilmiş bir karat' 
olmadığına göre onuncu maddedeki (öğretmen 
şubesinden) kaydının kaldırılması muvafık görül
müş ve bu maddede (Sermaye) olarak zikredilen 
altmış lira, mahiyeti itibarile, sermaye değil bir 
teçhizat bedeli olduğundan madde ona göre tadil 
edilmiştir. 

On birinci madde de : Köy enstitüleri mezun 
lanna verilecek istihsal vasıtaları arasında (hay

van) zikredilmemiş olduğundan maddeye (Çift ve 
irad hayvanları) kaydi ilâve edimliş ve ona.göffe 
tadilen kabul edilmiştir. 

On dördüncü maddenin köy okuluna aiçl de
mirbaş eşya hayvan ve sairenin okulun amahf .öl
düğü ve bu okullardaki ziraat işletmelerinden el
de edilecek hasılatın öğretmene aid bulunduğu 
esasları dairesinde tanzim edilmiş olduğu Maa
rif vekilinin encümende verdiği izahattan anla
şılmasına ve halbuki bu hususların madde met
ninde vazih bir şekilde ifade edilmemiş olduğu
na göre bu maddede yukarıda arzolunan husus
lar tasrih olunmuş ve ona göre tadilen kabul 
olunmuştur. 

Havalelerine göre Dahiliye encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

îzmir Seyhan Seyhan 
R. Köken Tevfik Tarman Tevfik Tatman 

Aydın Balıkesir Denizli 
Nuri Gökiepe Rahmi Selçuk E. Aslan Tokad 

Edirne Giresun Elâzığ 
F. Kaltakkıran Fikret Atlı Sabit Sağtroğlu 

Kars Manisa Manisa 
Ömer Küntay Hüsnü Yaman Kani Karaosman 

Maraş Siird Siird 
Dr. A. Kemali Bayizit Ali Riza Eseyı Şefik özdemir 

Sivas Sivas Trabzon 
.Atıf Esenbel t. Memed Uğur Ş. Bilgen 

Siird 
N. Bekmen 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/339 
Karar No. 35 

Yüksek. Reisliğe 

3-IV'1940 

Köy enstitüleri teşkili hakkmda Maarif ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 5 - I I I -1940 tarihli toplantısında Büyük Mil
let Meclisine arzı kararlaşıb Başvekâletin 19 
mart 1940 tarih ve 6/1194 numaralı tezkeresile 
Yüksek Reisliğe takdim edilen ve Encümenimi
ze havale buyuruian kanun lâyihası Maarif ve
kilinin de hüzurile tedkik ve müzakere olundu. 

tik terbiye ve ^»tahsilin yurdumuz nüfusunun 

büyük kısmmı . teşkil eden köylerimize yayıl
ması ve bu maksadla köyokullarımızm biran ev
vel tamamlanması ve öğretmenlerin ihtiyaçlara 
en uygun bir tarzda yetiştirilmesi ve en kısa, yol
dan bu işin başarılması maksad ve gayelerini 
istihdaf eden kanun lâyihası ve mucib sebebleri 
Encümenimizce;; muvafık görülerek madelerin 
müzakeresine geçildi, •'.. •...-, j. i 

Kanun başlığının çok uzan olduğunu mütatea 
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j£öy enstitüleri teşkili hakkında Maarif ve 
Mlliğince hazırlanan ve Başvekâletin 19-111 
1Ö4Ö tarih ve 6/1194 sayılı tezkeresile Büyük 
Meclise arzedilen kanun lâyihası Maarif, Zira
at « ^ Bediiye encümenlerinin mazbatalarile 
birlikte encümenimize tevdi edilmekle Maarif 
Vekili Hasan Âli Yücel hazır olduğu halde ted 
kik ve müzakere olundu: 

.< Hükümetin mucib sebebler lâyihasının mü 
ve 'Maarif vekilinin şifahî izahile-lâ-

^Ifâkr >eden diğer üç encümenin mazba 
«ttürKSericatmdan aulaşrldîğına göre 
iz nüfusunun en çoğu köylerde ol-

;#N$tt "ksiİBe ilk tahsilin süratle yayılması için 
l â ^ ^ d M p almak lüzumunu ehemmiyetli bir iş 
#«#A^e^ö)bn âikmmet İcm mafesadry«pine ge-
t-irittek üzere köylülerimize cöteıyup ayazma öğ-

?7^elh% s*aantatlarmntalian ile köylülerimi 

zitr içtimai ve iktisadî sahalarda kalkınmalarını 
teğmin etmek üzere köy enstitüleri kurmayı mu 
vafik bulmuş ve bu maksadla ihtiyaç ve tecrü 
belerin mahsulü olan tedbirlerle bu lâyihayı 
tanzim ettiği görülmüştür. 

thsaî malûmatın gösterdiği sarih rakamlar 
karşısında, memleketimiz halkının eifcek' nüfu 
sunun % 23 küsuru,, kadınların ise ancak fy 
8 i okur yazar olduğu anlaşılmasına göre, ilk 
tahsilin tamimi için çik:seri vasttâ%ra müracaat 
edilmesi ihiyaeı aşikârdır. Şimdiye kaöariftek 
teb açiMbilen köylerimizde ilk'talısiMn; t a m l e v 
eel i olarak yapılmasına bile imkan bulunatna 
mış ve son senelerde verilen kararla ilk «mel? 
teblerin beş senelik tam devreli alması%abuI 
edilmiştir. Bu tarzda M t ü n -köylerde î& inek 
teblerin kurüMbilmesi çok mmn s©u#ere nmüte 
vakkif alduğuniâan «JSEÜIKÎ ihtigmç <kaEşısmd» 
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bu ışöa kısa'bir zamanda yapılıuaaı esbabına 
tevessül olunması pek bariz,bk,zarurettir, Bun
dan bir kaç sene evvel kabul edilen kanunlarla 
köy eğitmenleri yetiştirilmeğe başlanmış ve bu 
sayede bir hayli köylerimizde binlerle köy ço-
eufclaaamız, okuma, yazma öğrenmiş, ve ayni za
manda eğitmenin fennî tarzda ziraat usullerini 
gösterme suretile köylülerimize güzel bir örnek 
meydana getirilmiş olduğu gibi içtimai hayatı 
ımzdaj-da. köylülerin; kalkınmasına medar olacak 
raydak hizmetler yapılmıştır^ Fakat hu tedbir ih-
tiyaeıatam ve kâmil bir tarzda karşılayamıyaea-
ğından köy çocuklarından alınarak okutturulduk
tan sonra yine köylerine dönüp orada öğretmenlik 
yapmak mecburî hizmetile mükellef olmak -üzere 
lâyihada- tesbit edilen, şartlar dahilinde bunlaıj 
Yetiştirecek köy enstitülerinin kurulması ve 
aer yerde muhite ve iklime göre kabiliyetler göz 
önünde tutularak iktisadî kalkınmaya yarayacak 
ve istihsali artırarak köylerimizin refahını teğmiiı 
edecek yeni ve verimli ziraat usullerini öğretmek 
ve köylü ihtiyacına yarayacak sanatları talim et
mek g£jai gayeleri istihdaf eden lâyiha encümeni-
mizcede takdirle karşılanarak esas itibarile kabul 
tMİilmiştir, 

Encümenin yaptığı tedkikat neticesinde lâyi 
ha üstünde ;bazı ufak değişiklikler yapılmıştır. 

Birinci madde Dahiliye encümeninin kaleme 
aldığa; metinde bir kelimenin, yeri değiştirilmek 
suretile ve ikinci madde diğer encümenlerin ka
bul ettikleri gibi encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Enstitülere kabul edileceklerin vasıf ve şart
larını gösteren ve tahsil müddetlerini tayin eden 
Üçüncü maddenin Ziraat encümenince tesbit edi
len metni üzerinde beş yıl olan tahsil müddeti 
hakkında (en az) kaydi ilâvesi suretile madde 
kabul edilmiştir. 

Ziraat encümeninin tesbit ettiği dördüncü 
ve Maarif encümenince kaleme a'lınan beşinci 
maddelerle 6, 7 ve 8 nci maddeler Hükümet tek
lifi veçhile 9 ncu madde bu öğretmenlere verile
cek maaşların 2/3 nisbetinde olacağına dair bir 
fcayid ilâvesile ve onuncu madde de Ziraat encü
meninin hazırladığı şekilde olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Enstitüden mezun olduktan sonra mükellef 
oldukları öğretmenlik vazifesini ifa için köylere 
tayin edilenlere verilecek istihsale yarayıcı alet
ler, ıslah edici tohum, çift ve irad hayvanlarile 

cins fidan gibi istihsal vasıtalarının Devletçe pa
rasız verileceğine dair hükümleri mutazanum m 
bulunan 11 nci maddeye eneumenlo^ t a s a l ı 
dan; parasız verüen bu Alât, töhu^-hâ>yyana v» 
fidanların öğretmenin şahsına değil,, ta*Um vazi
fesinin ifası maksadile verilmesi maksud oldu
ğuna, göre bu hususun maddede tavzihine İÜPÛP" 
görülerek bunların okul demirbaşına geçirilmele
ri ka^dinia ilâvesi suretile bumaddfr eneüm«n©e 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Lâyihanın 12 nci maddem, oknlla&a verıleüeü 
arazinin verilme ve tahsis tarzınt göstermekjtb 
ulub Hükümet teklifindeki metinde vakfa aid 
arazinin de Devlet malı olan azari gibi 4ereihan 
verileceği yazılmışsa da vak&n malı > üzerjade 
Devlet malları gibi muamele yapılması valsfisa-
hukukunataalluku noktasından^ doğyu^olatoi^kca* 
ğından töreihan tahsis kaydi yalnj^ Devletöfcai& 
araziye hasredilerek vakıf kaydi maddeden Jaddif 
rılmış ve maddeye ilâve edileu'Sön bir f^te Sm-
Devlet arazisi bulunmadığı takdirde madd»-
tesbit edilen maksada elverişli arazinin köy. ka
nununa göre satın alınması hakkında bir hüküm 
konmuştur: 

13 ncü madde Hükümetin teklifi gibi:'kabuk* 
edilmiştir, 

Lâyihanın 14 ncü maddesi köy okuluna; vesilen 
hayvan--ve arazinin hâsılatının okul öğretme&iatî 
aid olduğunu göstermektedir, öğretmenin inükâa 
ki halinde yapılacak muamele ve yeni öğretmene 
gelinceye kadar imece ile.işletilmek üzere köy-vah-
liyar heyetine eşya, hayvan, ve arazinin teslim 
edileceği ve mahsulün satılarak bedelinin nakd«ı 
ve, eşyanın aynen yeni öğretmene devir ve teslim 
olunacağı ve işletmeye aid eşya ve tesisatla hay 
canların Devlet, malları hakkındaki muamelelere 
lâbi olacağı yine bu maddede tesbit edilmektedir 

Encümenimiz bu maddenin müzakeresi sırasın 
da koy okulu öğretmeninin bir suretle vazifesin 
den ayrıldığı takdirde öğretmenlere tahsis edilen 
hasılatın olduğu gibi halefine verilmesini muvafık 
görmüş ve Ziraat encümeninin tanzim ettiği bu 
maddenin metninde yazılan ihtiyar heyetlerince 
işletildiği takdirde elde edilecek hasılatın satılarak 
bedelinin okul varidatı meyanına alınacağı hak
kındaki hükmü muvafık bulmamış ve okullarda va
ridat diye bir muamele yapılması doğru olmıya 
«»ağından hasılatın yeni gelecek öğretmene veril
mesini tasvib ile maddeyi bu şekilde değiştirmiştir 

15 nci madde Hükümetin teklifi veçhile vt 
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İ6 nci maddede Dahiliye encümeninin tanzim et
tiği surette aynen kabul edilmiştir. 

Köy enstitülerine tayin edilecek öğretmenlerin 
hangi okul mezunlarından olacağını tayin eden 
17 nci maddede tahsil derecesine göre sıra tertibi 
gözetilerek birden yedinciye kadar olan fıkraların 
yerer i değiştirilmiş ve 18 nci madde de Hükû-
meUn teklifi gibi kabul edilmiştir. 

Köy öğretmenlerinin ölümü halinde öğretmen
lere, tahsis edilmiş olan hasılat ve menfaatlerden 
mirasçıları için bir hak tanınması lüzumuna dair 
encümence yapılan müzakere ve münakaşa netice
sinde, okul demirbaşı olarak Devletçe parasız ola
rak verilen alet, tohum, fidan ve hayvan ile okula 
tahsis edilen arazide öğretmenin sebketmiş olan 
mesaisi talim ve.tedris vazifesinin ifasından başka 
bir ^ey .plmayıb hasılat ve menafiinin öğretmene 
terkedUniiş olması ölüm halinde mirasçıları için 
bir hak tanınmasını icab ettirmiyeceği ve böyle 
bir hakkın kabulü ise bir takım ihtilâf ve ihtilâtın 
tevellüdüne sebebiyet vereceği cihetle buna dair 
lâyihaya bir hüküm .konması muvafık görülme
miştir. Ancak ölen öğretmenlerin ailelerine bu 
kanunda kabul edilen yardım sandıklarında daha 
geniş bir yardım teğmini maksadile öğretmenin 
öldüğü yıl içinde elde edilecek hasılatın yarışının 
bu sandıklara ve yarısının da gelecek öğretmene 
verilmesi isabetli görülerek Hükümet mutabaka-
tile bu yolda kaleme alınan bir madde lâyihaya 
19 ncü madde olarak ilâve edilmiştir. 

Hükümet teklifine göre 19 ve encümenin ilâ
vesine nazaran lâyihanın 20 nci maddesinde encü
mence bir tabirin hukukî mânada tavzihi mülâha 

zasile değiştirilmesi suretile ve müteakib iki mad 
de de Hükümet teklifi gibi aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat hükümleri ihtiva eden ve teklif lâ
yihasına göre birden dörde kadar numara ile gös
terilen. muvakkat maddeler alfabe sıraslle her 
madde bir fıkra halinde olmak ve asıl kanun 
maddeleri numaralarile karışarak tatbikatta yan
lışlığa mahal verilmemek üzere muvakkat madde 
namile lâyihaya derci tensib edilmiştir. 

Lâyiha ihtiva ettiği hükümlerin ehemmiyeti 
sebebile tercihan ve müstaeelen müzakere dileğile 
Umumî Heyetin tasvibine arsolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur, 

Eeis 
Kırklareli 
/?. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 

U. Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kayseri 

F. Baysal 
Malatya 

M. Öker 
Muş 

$. Ataman 
Sivas 

R. Çiner 
Yozgad 

A, Sungur 

R. V. 
Kastamonu 

T, Çoşkan 

Bolu 
Ur, Z. Ülgm 

Elâzığ 
M. F. Altay 

tsparta 
M. Unsal 
Kayseri 

,N'. II. ÜrgüUii 
Mardin 

E. Erten 
Seyhan 

/). Arıkoğlu 
Trabzon 
S. Bay 

Yozgad 
S. tçöz 

M. M, 
Kocaeli 

& Yargı 

Bursa 
.V. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
tsparta 
R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muğla 

// . Kitabç» 
Seyhan 

(M. N. Eldeniz 
Urfa 

8, tşbay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köy enstitüleri tesisi ve bu ens
titüleri bitirenlerin çalıştırılma
ları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Köy öğretmeni 
ve diğer köy meslekleri erbabı 
nı yetiştirmek üzere ziraat işle
rine elverişli arazisi bulunan 
yerlerde, Maarif vekilliğince 
köy enstitüleri açılır, 

MADDE 2 — Bu enstitülerin 
1 numaralı cedvelde gösterilen 
maaşlı muallim ve memurlar; 
3656 sayılı kanunun ikinci mad
desine bağlı Maarif vekilliği 
kısmındaki cedvele ilâve edil
miştir. 

MADDE 3 — Enstitülere tam 
devreli köy ilk okullarını bitir
miş sıhhatli ve müstaid çocuk
lar seçilerek almırlar. Enstitü
lerin tahsil müddetleri öğret
men şubelinde beş yıldır. Diğer 
şubelerin tahsil müddetleri de 
öğretilecek mesleklerin icabma 
göre Maarif vekilliğince tayin 
edilir. 

MADDE 4 — Enstitülere ka
bul edilenler sıhhî sebebten 
gayri sebeblerle müesseseden 
ayrıldıkları veya çıkarıldıkları 
takdirde okudukları müddete 
isabet eden masraf, faizi de 
zammedilerek kendilerinden ve
ya kefillerinden almır. 

MAARİF ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Köy enstitüleri tesisi ve bu ens
titüleri bitirenlerin çalıştırılma
ları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE % — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3 ~ Enstitülere 
tam devreli köy ilk okullarım 
bitirmiş sıhhatli ve müstaid 
köylü çocukjar seçilerek almır
lar. Enstitülerin tahsil müd
detleri en az beş yıldır. Öğ
retmen olamayacağına kanaat 
getirilen talebenin ayrılacağı 
mesleklerin tahsil müddetleri 
Maarif vekilliğince tesbit edi
lir. 

MADDE 4 ~- Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

ZİRAAT ENCÜMENİMİN 
DEĞÎŞTlRÎŞl 

Köy enstitüleri tesisi ot bu ann 
Htüleri bitirenlerin çalıştırılma 
hm hakkında kamm lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin l 
nci maddesi aynen 

MADDE 2 - Mükumetin 1 
nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Enstitülere tam 
devreli köy ilk okullarını bi
tirmiş sıhhatli ve müstaid köy 
lü çocuklar seçilerek almırlar 
Enstitülerin tahsil müddetleri 
beş yıldır. Öğretmen olamaya 
cağına kanaat getirilen talebe 
nin ayrılacağı mesleklerin tah
sil müddetleri Maarif vekilli
ğince tesbit edilir. 

MADDE 4 — Enstitülere ka 
bul edilenler sıhhî sebebden 
gayri sebeblerle müesseseden 
ayrıldıkları veya çıkarıldıkları 
takdirde okudukları müddete 
isabet eden masraf, kendilerin 
den veya kefillerinden almır 

MADDE 6 ~~ Maarif encti 
meninin 5 nci maddesi aynen 

MADDE 5 — Bu müessese
lerde tahsillerini bitirerek öğ
retmen tayin edilenler, Maarif 
vekilliğinin göstereceği yerler
de 30 sene çalışmaya mecbur
durlar. Mecburî hizmetlerini 
tamamlamadan meslekten ayrı
lanlar Devlet memuriyetlerine 
ve müesseselerine tayin edile-
»ezler. Bu gibilerin kendilerin 

MADDE ö — £u müessese-
seterde tahsillerini bitirerek öğ
retmen tayin edilenler, Maarif 
vekilliğinin göstereceği yer
lerde yirmi sene çalışmaya mec
burdurlar. Mecburî hûmetleri-
ni tamamlamadan meslekten 
ayrılanlar Devlet memuriyetle-

; rine ve müesseselerine tayin 
edilemezler Bu gibilerin ken 
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D A HÎLtYJE. -.BNCÜMENÎNÎN 
DEÖÎŞTÎBÎŞÎ 

- Xb — . 
BÜTÇB^ICprÜMENlNlîsi 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Köy ( mtitüleri kanunu lâyihası \ Köy enstitüleri kanunu Mifâtiasi 

MADDE J. — Kpyt öğretmeni 
ve diğer köye yarayan -meslek 
erbabmı yetiştirmek üzere zi
raat işlerine elverişli arazisi bu
lunan yerlerde, Maarif vekil
liğince Köy enstitüleri açılır 

MADDE 2 — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE X — Koy öğretmeni 
ve köye yarayan düğer meslek 
erbabmı yetiştirmek üzere Zi
raat işlerine elverişli arazisi bu
lunan yerlerde, Maarif vekilli
ğince köy enstitüleri açılır 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Ziraat encüme
ninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ziraat encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir: 

MADDE 3 — Enstitülere tam 
devreli köy ilk okullarını bitir
miş sıhhatli ve müstaid köylü 
çocuklar seçilerek alınırlar. 

Enstitülerin tahsil müddet
leri en az beş yıldır. 

Öğretmen olamayacağına ka
naat getirilen talebenin ayrıla
cağı mesleklerin tahsil müddet
leri Maarif vekilliğince tesbit 
edilir. 

MADDE 4 — Ziraat encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen 

MADDE 5 — Ziraat encüme
ninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir 

MADDE 5 — Maarif encüme
ninin 5 nci maddesi aynen 

<:& Sagum .- 38 j 
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den veya kefillerinden müesse
sede bulundukları zamana aid 
masrafın iki misli alınır. 

MADDE 6 — Köy enstitüle
rinden mezun öğretmenler, ta
yin edildikleri köylerin her tür
lü öğretim ve eğitim işlerini 
görürler. Ziraat işlerinin fennî 
bir şekilde yapılması için biz
zat meydana getirecekleri ör
nek tarla, bağ ve bahçe, atelye 
gibi tesislerle köylülere rehber
lik eder ve köylülerin bunlar
dan istifade etmelerini teğmin 
ederler. Bu öğretmenlerin di
siplin işlerinin ne suretle görü
leceği bir nizamname ile tayin 
edilir. 

MADDE 7 — Köy enstitüle
rinden mezun olan öğret
menler, ayda (20 ) lira üc
retle Maarif vekilliğince ta
yin edilirler. Muvaffakiyet
le hizmet görenlerin üc
retleri 6 ncı ders yılı başmda 
30, 15 nci ders yılı başmda da 
40 liraya çıkarılır. Bu öğret
menlerin istihkakları üç ayda 
bir peşin olarak yılda dört de
fada ödenir, öğretmenlerin ay
lık ücretleri ve vazife mahalline 
gitme zarurî yol masrafları Ma
arif vekilliği bütçesinden öde
nir. 

MADDE 8 —- Köy enstitü
lerinden mezun olan öğretmen
ler hasta oldukları takdirde, 788 
sayılı kanunun 84 ncü madde
sinin A, B ve O fıkralarındaki 
hükümlere göre, ücretlerini 
alırlar. 

MADDE 9 —- Köy enstitü
lerinden mezun öğretmenlerin 
filî askerlik hizmetleri esnasın
da kayidleri terkin olunmrya-
cağı gibi kendilerine asteğmen-

- 16 -
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dilerinden veya kefillerinden 
müessesede bulunduklan zama- ; 
na aid masrafın iki misli alınır. 

MADDE 6 •— Hükümetin j MADDE 6 — Hükümetin 6 
teklifi aynen kabul edilmiştir, i ncı maddesi aynen 

MADDE 7 -1 Hükümetin MADDE 7 — Hükümetin 7 
teklifi aynen kabul edilmiştir. nci maddesi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin MADDE 9 — Hükümetin 0 
teklifi aynen kabul edilmiştir. ncu maddesi aynen 

( S. Sayısı : 98 ) 
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MADDE 6 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

—. 17 — 
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MADDE 6 — Aynen 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 8 — Aynen 

MADDE 9 — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Köy enstitüle
rinden mezun öğretmenlerin 
filî askerlik hizmetleri esnasın
da kayidleri terkin olunmaya
cağı gibi kendilerine asteğmen-

( S. Sayısı : 98 ). 
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lik veya askerî memurluk tev
cihine kadar muhassas ücretle
rini geçmemek üzere aylık taz
minat verilir. 

Ayni öğretmenler, seferber
lik, talim ve manevra gibi se-
beblerle silâh altma alındıkları 
takdirde, 3041 numaralı kanun 
ahkâmına tâbi tutulurlar. 

MADDE 10 — Köy enstitüle
rinin öğretmen şubesinden me
zun olanlara Maarif vekilliği 
bütçesinden ve bir defaya mah
sus olmak üzere vazifeye başla
dıkları ay içinde (60) lira ser
maye verilir. 

MADDE 11 — Köy enstitüle
rinden mezun öğretmenlere is
tihsale yarayıcı aletler, ıslah 
edilmiş tohum, cins fidan gibi 
istihsal vasıtaları Devletçe mec-
canen verilir. 

MADDE 12 — Köy öğret
menlerinin tayin edildikleri 
okullara, köy hududu içindeki 
ziraat işlerine elverişli arazi
den öğretmenin ve ailesinin ge
çimine, okul talebesinin ders 
tatbikatına yetecek mikdarda 
arazi tahsis edilir. Köyde Dev
lete ve evkafa aid arazi bulun
duğu takdirde okula tahsis edi
lecek arazi tercihan bunlardan 
ayrılır. 

MADDE 13 — Köy öğretmen
lerinin okul namma maydana 
getirdikleri her türlü işletme
lerdeki mahsul, hayvan ve bi
nalar kuraklık, sel, yangm, çok 
hasar yapan nebat ve hayvan 
hastalıkları ve bilûmum cevvî 
hâdiseler gibi sebeblerle ziya
na uğradıkları takdirde işlet
meyi yeniden tesis maksadile 

Mf. E. 

MADDE 10 — Koy enstitü
lerinden mezun olanlara Maarif 
vekilliği bütçesinden ve bir de
faya mahsus olmak üzere vazi
feye başladıkları ay içinde (60) 
lira sermaye verilir. 

MADDE 11 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[( S. Sayısı : 98), 
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[ MADDE 10 — Köy enstitüle
rinden mezun olanlara Maarif 
vekilliği bütçesinden ve bir de
faya mahsus olmak üzere vazi
feye başladıkları ay içinde za
tî teçhizat bedeli olarak (60) 
lira verilir. 

MADDE 11 — Köy enstitüle
rinden mezun öğretmenlere is
tihsale yarayıcı aletler, ıslah 
edilmiş tohum, çift ve irad hay-

j vanları, cins fidan gibi istihsal 
vasıtaları Devletçe meccanen 

i verilir. 

I MADDE 12 — Hükümetin 
] 12 nci maddesi aynen 

MADDE 13 — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen 



Da. E. 

MADDE 10 — Ziraat encü
meninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Ziraat encü
meninin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hükümetin 12 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- İ f t — 
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lik veya askerî memurluk tev
cihine kadar almakta oldukları 

I 

ücretin üçte ikisi aylık tazmi- | 
nat olarak verilir. 

Ayni öğretmenler, seferber
lik, talim, ve manevra gibi se-
beblerle silâh altma alındıkla
rı takdirde, 3041 numaralı ka
nun ahkâmma tâbi tutulurlar. 

MADDE 10 — Ziraat encü
meninin 10 ncu maddesi aynen 

MADDE 11 — Köy enstitü
lerinden mezun öğretmenlere 
istihsale yarayıcı aletler, ıslah 
edilmiş tohum, çift ve irad hay
vanları, cins fidan gibi istihsal 
vasıtaları, köy öğretmenlerinin 
tayin edildikleri okulların de
mirbaşına geçirilmek suretile 
Devletçe parasız olarak verilir. 

MADDE 12 — Köy öğretmen
lerinin tayin edildikleri okul
lara, köy hududu içindeki zi
raat işlerine elverişli araziden 
köy kanununa göre satm alına
rak öğretmenin ve ailesinin ge
çimine, okul talebesinin ders 
tatbikatına yetecek mikdarda 
arazi tahsis edilir. Köyde Dev
lete aid arazi bulunduğu tak
dirde okula tahsis edilecek ara
zi tercihan bunlardan ayrılır. 

MADDE 13 — Aynen. 
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ve Maarif vekilliği bütçesinden 
zamanında okul namma zarar 
ve ziyanı karşılayacak bir yar
dım yapılır. 

MADDE 14 — Köy okuluna 
aid her türlü demirbaş eşya, 
hayvan ve saire okulun malıdır. 
öğretmenin ayrılışında bunlar 
yeni gelecek öğretmene, bu 
mümkün olmadığı hallerde yeni 
öğretmen gelinceye kadar köy 
ihtiyar heyetine işletilmek üze
re aynen teslim edilir, işletmeyi 
köy ihtiyar heyeti tesellüm et
tiği takdirde işler (imece) ile 
yapılır. İşletme hasılatı okul 
varidatı meyanma alınır. 

İşletmeye aid eşya ve tesisat 
ile hayvanlar Devlet emvali 
muamelesine tâbi tutulur. 

MADDE 15 --- Köy öğretmen
lerinin işleri gezici başöğret
menler ve ilk tedrisat müfet
tişleri tarafından takib ve tef
tiş edilir. 

Köy öğretmenlerinin işlerinin 
normal bir şekilde yürütülme
sine Devlet teşkilâtı mensubla-
n yardım ederler. 

MADDE 16 — Köy öğret
menlerinin tayin edilecekleri 
okulların binaları ve öğretmen 
evleri Maarif vekilliğince veri
lecek plânlara göre köy kanu
nuna tevfikan, bölge ilk tedri
sat müfettişi ile gezici başöğ
retmenin nezaretinde köy ihti
yar heyetleri tarafından yaptı-

Mf. E. 

MADDE 14 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Zr. E. 

MADDE 14 — KÖy okuluna 
aid her türlü demirbaş eşya, 
hayvan ve saire okulun malı 
olub bu işletmeden elde edile
cek hasılat öğretmene aiddir, 
Ancak öğretmenin ayrılışında 
bu demirbaşlar yeni gelen öğ
retmene, bu mümkün olmadığı 
hallerde yeni öğretmen gelin
ceye kadar köy ihtiyar heyeti
ne işledilmek üzere aynen tes
lim edilir, işletmeyi köy ihtiyar 
heyeti tesellüm ettiği takdirde 
işler (imece) ile yapılır. Bu 
takdirde elde olunan mahsuller
den satılması zarurî olanlar, 
ihtiyar heyetlerince satılarak 
nakden ve diğerleri aynen okul 
varidatı meyanma alınır, 

işletmeye aid eşya ve tesisat 
ile hayvanlar Devlet emvali 
muamelesine tâbi tutulur. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 
nci maddesi aynen. 

MADDE 16 — Hükümetin 16 
nci maddesi aynen. 

.( S. Sayısı : 98 ). 
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MADDE 14 — Köy okuluna 
aid her türlü demirbaş eşya, 
hayvan ve saire okulun malı
dır. Öğretmenin ayrılışında 
bunlar yeni gelecek öğretme
ne, bu mümkün olmadığı hal
lerde yeni öğretmen gelinceye 
kadar köy ihtiyar heyetine iş
letilmek üzere aynen teslim 
edilir. İşletmeyi köy ihtiyar 
heyeti tesellüm ettiği takdirde 
işler «İmece» ile yapılır. İş
letmek hasılatı gelecek öğret
mene teslim edilmek üzere okul 
varidatı meyanma alınn*. 

İşletmeye aid eşya ve tesisat 
ile hayvanlar Devlet emvali 
muamelesine tâbi tutulur. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16 — Koy öğretmen
lerinin tayin edilecekleri okul
ların binaları ve öğretmen ev
leri Maarif vekilliğince verile
cek plânlara göre köy kanununa 
tevfikan, bölge ilk tedrisat mü
fettişi ile Gezici başöğretme
nin nezaretinde köy ihtiyar he
yetleri tarafmdan yaptırdır ve 

& E. 

MADDE 14 — Köy okuluna 
aid her türlü demirbaş eşya, 
hayvan vesaire okulun malı 
olub bu işletmeden elde edile
cek hasılat, öğretmene aiddir. 
Ancak öğretmenin ayrılışında 
bu demirbaşlar yeni gelen 
öğretmene, bu mümkün ol
madığı hallerde yeni öğret
men gelinceye kadar köy ih
tiyar heyetine işletilmek üze
re aynen teslim edilir. İşlet
meyi köy ihtiyar heyeti tesel
lüm ettiği takdirde işler imece 
ile yapılır. Bu suretle elde olu
nan mahsullerden satılması za
rurî olanlar, ihtiyar heyetlerin
ce satılarak nakden ve diğer
leri aynen muhafaza ve yeni 
öğretmene devir ve teslim olu
nur. 

İşletmeye aid eşya ve tesisat 
ile hayvanlar Devlet emvali 
muamelesine tâbi tutulur. 

MADDE 15 — Aynen. 

MADDE 16 — Dahiliye encü
meninin 16 nci maddesi aynen. 
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fîü. 

nlır ve öğretmen tayin edile
cek köylere keyfiyet üç yıl Ön
ce bildirilir. Köy bütçesinde, de 
ona göre tedbirler alınır, öğ
retmenin işe başladığı yü için
de okul binası ile öğretmen evi 
tamamen bitirilir. 

Köy okulları binalarının ta
miri ve okulun daimî masrafla
rı köy ihtiyar heyetlerince teğ-
min edilir. 

MADDE 17 — Köy enstitüle
rine aşağıda adları yazılı mü
esseselerden mezun olanlar öğ
retmen tayin edilirler : 

1) Erkek sanat okulları ve 
kız enstitüleri mezunları, 

2) Ticaret liseleri, ve orta zi
raat okulları mezunları, 

3) İnşaat usta okulları me
zunları, 

4) öğretmen okulları mezun
ları, 

5) Gazi terbiye enstitüsü me
zunları, 

6) Yüksek okullar ve Üniver
site fakülteleri mezunları, 

7) Köy enstitüleri mezunları. 
8) Bunlardan başka her tür

lü teknik ve meslekî okullar 
mezunları. 

Bu enstitülerde mutahassıs iş
çiler yevmiye veya aylık üc
retle usta öğretici olarak çalış
tırılabilir. Köy enstitülerinde 
çalıştırılacakların ne suretle ta
yin edilecekleri, terfi şekilleri 
ve bu enstitülerin idarî işleri
nin nasıl yürütüleceği bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

MADDE 18 — Bu kanun hü
kümlerine tâbi olacak köy öğ
retmenleri için Maarif vekilliği 
tarafından, hükmî şahsiyeti ha
iz ve mercii Vekillik olmak 
üzere «köy Öğretmenleri teka-
ud sandığı» ve «köy öğretmen-

M£ E. 

MADDE 17 — Hükümetin 
klifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 —- Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 17 — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen. 

i 

MADDE 18 — Hükümetin 18 
nci maddesi aynen. 
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öğretmen tayin edilecek köylere 
keyfiyet üç yıl önce bildiri
lir. Köy bütçesinde de ona göre 
tedbirler almır. öğretmenin işe 
başlamadan evvel okul binası 
ile öğretmen evi tamamen biti
rilir. 

Köy okulları binalarının tami
ri ve okulun daimî masrafları 
köy ihtiyar heyetlerince teğ-
min edilir. 

MADDE 17 — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- 23 
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MADDE 18 — Hükümetin 18 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17 — Köy enstitü
lerine aşağıda adları yazılı mü
esseselerden mezun olanlar öğ
retmen tayin edilirler. 

1) Yüksek okullar ve üniver
site fakülteleleri mezunları, 

2) Gazi terbiye enstitüsü me
zunlara, 

3) öğretmen okulları mezun
ları, 

4) Ticaret liseleri ve orta zi
raat okulları mezunları, 

5) Erkdk sanat okulları ve 
kız enstitüleri mezunları, 

6) Köy enstitüleri mezunları, 
7) İnşaat usta okulları me

zunları, 
8) Bunlardan başka her tür

lü teknik ve meslekî okullar 
mezunları. 

Bu enstitülerde mutahassıs 
işçiler yevmiye veya aylık üc
retle usta öğretici olarak çalış
tırılabilir. Köy enstitülerinde 
çalıştırılacakların ne suretle ta
yin edilecekleri, terfi şekilleri 
ve bu enstitülerin idarî işlerinin 
nasıl yürütüleceği bir nizamna
me ile tesbit olunur. 

MADDE 18 — Aynen. 
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leri sağlık ve içtimaî yardım 
sandığı» teşkil edilecektir. 

a) Tekaüd sandığmm serma
yesi ve gelirleri şunlardır: 

1. Maarif vekilliği bütçesine 
köy enstitüleri masrafı olarak 
her yü konulacak tahsisat ye
kûnunun hinde biri. 

2. Aylıkları artırılan, sandı
ğa dahil, köy öğretmenlerinin 
ücretlerinden kesilecek ilk ay-
ITİT Rfl.mlfl.rT. 
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MADDE 19— Hükümetin 19 
ncu maddesi aynen kakül edil
miştir; 

MADDE 20 — Hükümetin" 20 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

— 27 — 
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MADDE 19 — Bir öğretme
nin vefatı halinde okula aid 
olub menfaati öğretmene tahsis 
edilmiş bulunan emvalin ölüm 
yılı içinde elde edilecek hâsı
latının yarısı yardım sandığma 
ve yansı da gelecek öğretmene 
verilir. 

ölen öğretmenin mirasçıları, 
okul emvalinin hasılatı üzerin
de hiç bir hak iddia edemezler. 

MADDE 20 — Köy öğretmen
leri tekaüd sandığı ile köy öğ
retmenleri sağlık ve içtimaî 
yardım sandığının idaresi, işle

yiş tarzı, öğretmenlerin tekaüde 
sevk usulleri, yapılacak yar
dımların şekilleri, velhasıl bu 
iki sandığm bütün işlerine mü-
teferri bilûmum hususlar birer 
nizamname ile tesbit olunur. 

Bu nizamnamelerde hükmî 
şahsiyeti haiz Devlet müesese-
lerinde kurulmuş mümasil san
dıkların azalarma teğmin eyle
diği menfaatlere mütenazır men

faatler gösteren hükümlerin bu
lunması şarttır. 

MADDE 21 — Hükümetin 20 
nci maddesi aynen. 

(.Ş..Sayışı :,98) 
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MADDE 21 — Bu enstitüle
rin tesisat, inşaat ve tamirat 
işleri 2490 sayılı arttırma ve ek
siltme ve ihale kanununa tâbi 
değildir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
1 numaralı cedvelde gösterilen 
kadrolardan ilişik 2 sayılı ced
velde yazılı muallimlikler ve 
memuriyetler 1939 yılı umumî 
muvazene kanununun 16 ncı 
maddeesine bağlı (L) cedveli-
nin Maarif vekilliği kısmma 
konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
3704 numaralı kanunda adı ge
çen köy öğretmen okulları bu 
kanunla köy enstitülerine kal-
bedilmişlerdir. Mezkûr kanunun 
metnindeki köy öğretmen o-
kullan tabirleri köy ens
titüleri şeklinde değiştilmiş-
tir. 18 - İ - 1940 tarih ve 3782 
sayılı kanunun 7 nci maddesile 
açılan (köy 'öğretmen okulları 
her türlü masrafı) unvanlı fa
sıl (köy enstitülerinin maaş, 
ücret ve her türlü masrafları) 
şeklinde değiştirilmiş ve bu fas
la (250 000) lira, fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
1939 ve 1940 malî yıllarında bu 
enstitülerde çalıştırılacak üc
retli müstahdemler kadrosu İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilir, 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
1939 malî yılı umumî muvaze
ne kanununun 4 ncü maddesine 
bağlı (D) cedvelinin Maarif 
vekilliği kısmmda yazılı leylî 
talebeler meyanma (köy ens
titüleri) talebesi namile 2000 
aded talebe kadrosu ilâve edil
miştir. 

Mf. B. 

MADDE 21 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Zfr. & 

MADDE 21 — Hükümetin 21 
nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Hükümetin birinci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hükümetin ikinci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin üçüncü muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Hükümetin dördüncü muvak
kat maddesi aynen. 
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MADDE 21 -^ Hükümetin 21 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — Hükümetin birinci mu
vakkat maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MUVAKKAT MAD, 
DE — Hükümetin ikinci mu
vakkat maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MUVAKKKAT 
MADDE — Hükümetin üçün
cü muvakkat maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT 
MADDE — Hükümetin dör
düncü muvakkat maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

— 29 — 

MADDE 22 — Hükümetin 21 
nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) Hükümetin muvakkat bi

rinci maddesi aynen. 

B) 7 - VII -1939 tarih ve 3704 
numaralı kanunda adı geçen 
köy öğretmen okulları bu ka
nunla köy enstitülerine kalbe-
dilmişlerdir. Mezkûr kanunun 
metnindeki köy öğretmen okul
ları tabirleri köy enstitüleri 
şeklinde değiştirilmiştir. 

18 -1 -1940 tarih ve 3782 sa
yılı kanunun 7 nci maddesile 
açılan (Köy öğretmen okulları 
her türlü masrafı) unvanlı fasıl 
(Köy enstitülerinin maaş, ücret 
ve her türlü masrafları) şeklin
de değiştirilmiş ve bu fasla fev
kalâde tahsisat olarak (250000) 
lira konulmuştur. 

C) Hükümetin muvakkat ü-
çüncü maddesi aynen. 

D) Hükümetin muvakkat dör
düncü maddesi aynen. 
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MADDE 22 — Bu kanun neş- MADDE 22 —-Hükümetin MADDE 22 — Hükümetin 22 
ri tarihinden muteberdir. teklifi aynen kabul edilmiştir. nci maddesi aynçn. 

MADDE 23 — Bu kanunu MADDE 23 — Hükümetin MADDE 23 — Hükümetin 23 
tatbika icra Vekilleri Heyeti. teklifi aynen kabul edilmiştir. ncü maddesi aynen. 
memurdur, II 

Bş. y . 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf.V. 
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îk.Vı 
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a. t. v. 

B. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
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Da. V. 
Fayik öztrak 

Mal. V. 
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S. î. M. Y. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 
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MADDE 22 — Hükümetin 22 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 23 — Hükümetin 23 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- 31 — 
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MADDE 23 — Hükümetin p 
nci maddesi aynen. 

MADDE 24 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı cedveller 

t'l] NUMARALI OEDVEL | [2] NUMARALI CEDVEL 

Köy enstitüleri muallimlerine ve memiurlarma 
aid kadro 

İDereee Memuriyetin nevi Aded Maaş 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
12 
13 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 

16 
20 
25 
30 
45 
76 
63 
61 
111 
88 
40 
14 
24 

613 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
25 
20 

Köy enstitüleri muallim ve memurları kadro
sundan mevkuf tutulacaklara aid eedvel 

Derece 

' 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
12 
13 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Muallim 

Memur 

16 
18 
17 
10 
25 
46 
23 
26 
71 
48 
10 
8 
2 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
25 
20 

320 
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S. Sayısı: 99 
58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 
3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/364) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - IV - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1625 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa ve Jandarma hizmetleri için 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki 3628 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve icra Vekilleri H'eyetince 10 - IV - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı raucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam. 

Mucib şubeler lâyihası 

Millî Müdafaa ve jandarma hizmetleri için fevkalâde memıbalardan elde edilecek varidat Ue 
karşılanmak üzere (11 000 000) liranın daha sarfma lüzum hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu 
maksadla tanzim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 - IV - 1940 
Mazbata No. 54 
Esas No. 1/364 

Yüksek Reisliğe 

(58 917 000) liralık fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkında 3628 sayılı kanuna ek olarak ha
zırlanan kanun lâyihası Başvekâletten 11 - IV -
1940 tarih ve 6/1625 sayılı tezkere ile Büyük 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize 
tevdi edilmekle Millî Müdafaa vekili Saffet An-
kan ve Maliye vekili Fuad Ağralı ve Jandarma 
genel komutanlığından izam edilen memur hu-
zurile tedkik ve müzakere olundu. 

Muhtelif müdafaa hizmetlerini teğmin maksa-
{lile 3628 sayılı kanunla Mülı, Müdafaa vekâleti 
Kara kısmına verilmiş olan 25 310 000 liraya 
10 600 000 lira daha ilâvesi ve muhtelif jandar
ma hizmetleri için de 400 000 liranın 'tahsis edil

diğini mûtasammın bu lâyiha hakkında verilen 
izahattan bu tahsisatın fevkalâde membalartian 
elde edilecek varidatla karşılanacağı anlaşrtthış-
tır. Bu tahsisattan Millî Müdafaa vekâleti Kara' 
kısmma tahsis edilecek ftnikdarm 9 100 000 lira 
olduğu ve 1 500 000 lirasının da askerî ihtiyaç
lar için yapılacak iskele, yol ve meydanlar gibi 
hususata sarf edilmek üzere 1939 malî yılı Nafiâ 
vekâleti bütçesinde açılacak hususî bir fasla fev
kalâde tahsisat olarak lâyihaya derç edilmesi hak
kında Maliye vekili tarafından dermeyan edilen 
teklif Encümenimizce kabul edilmiş ve birinci 
madde bu suretle kaleme alınmıştır. 

Encümen tarafnidan hazırlanan kanun lâyi-
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huni U. Heyetin tasvibine arzedilım'k üzeıv Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Bûtge En. E. 
Kırklareli 

li. Denker 
Kâtib 

İstanbul 
W. öynıe.n 

li. V. 
Kastamonu 

7'. Coşkun 

Bursa, 
Ncvmd, Aya* 

Klâzığ < üresini 
M. h\ Altay W. Akkaya 

M. M. İsparta İsparta, 
Kocaeli Ylükcrreın fJnsal R. Ünlü 

Salâh Yaryı Mardin Muğla 
II. Erten il. Kitapçı 

Diyarbakır Seyhan 
Iıüşlü Ii< kil D. Ankoğiu 

(Jüıniişaııe 
I). Sakarya 

Kayseri 
.s'. //. tîrgüMü 

Muş 
Ş. Ataman 

Y o/>ga< 1 
A. Suni/ur 

HÜKMET İN T EKİ AF İ 

bb 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
imkkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası, 

MADDE 1 — 3628 sayılı kanunun birinci 
maddesile Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde 
(Muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) namile 
açılan hususî fasla 10 600 000 ve jandarma Ge
nel komutanlığı bütçesinde (Muhtelif jandarma 
hizmetleri - hizmetlere tevzii ve maddelere tefriki 
İcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır -) unvanla-
rile açılacak hususî fasla 400 000 liranın tahsi
sat kaydine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10 - IV -1940 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DKÜİKTİIİİKİ 

56' 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
ha!,-kındaki ö'6'.'J<Ş' sayılı kamımı ek kanan 

lâyihası 

MADDE 1 — 3628 sayılı kanunun birinci mad-
desile Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde (Muh
telif müdafaa hizmetleri karşılığı) namile açıl
mış hususî fasla 9 100 000 ve Jandarma genel 
komutanlığı bütçesinde (Muhtelif jandarma hiz
metleri karşılığı) unvanı altında açılacak husu
sî fasla 400 000 ve Nafia vekâleti bütçesinde (As
kerî ihtiyaçlar için yapılacak iskele, yol ve mey
danlar karşılığı) unvanı altında açılacak husu
sî fasla da 1 500 000 liranın tahsisat kaydine me
zuniyet verilmiştir. 

Bu tahsisatların hizmetlere tevzii ve madde
lere tefriki icra Vekilleri Heyeti kararile yapı
lır. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

lis. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Mf. V 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

A d . V. •• 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G, t V. 

R. Karadeniz 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S, Arıkan 

Ma. V. ! 
F. Ağrah \ 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. i 

! M. Erkmen 

K *mm »ta- M 
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