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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komite- I 
eince Temsilciler MeclMne 18 üye seçildiği hak- | 
kıtadaki karar örneği görüşüldü ve karar kabul ! 
edildi. 

Kuytak Fikret'in, Bakamlar Kurulu üyesi ! 
olan 'bir galisin ıbu «sıfatı sona erdikten sonra da- ı 
M Temsilciler Meclisi üyesi olma hakkımıın de
vam edeceğine dair fcaırar önergesi' görüşüldü ve 
karar kabul olundu. 

Ankara Kavaklıdere Paris caddesi No: 44 te 
oturan ismet özcan'a maluliyet maaşı bağlamıma-
sı hakkındaki karar önergesi görüşüldü ve karar 
kabul 'edildi. 

Yıldız Ahmet'in, Basım ilâm Kurumu teşkili
ne dair kamun teklifli ıgörüşüldü ve Kanun fealbu'l 
edildi. 

Ekici tütünleri satış piyasalarının destekıLeiîh 
meşine dair kanun tasarlısı 'görüşüldü ve Kanuni 
kabul olundu. 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
giriş tarife cetvelimin bâzı pozisyonlarımda de- I 
ğişikiikler yapılmasıma dair İkamın tasarısı görü
şüldü ve Kanun kabul olundu. 

2349 sayılı fahrî konsolosların aidatı hakkın
daki Kamunun 1 ve 2 nci maddelerimin değiştiril
mesi hakkımdaki kamun tasarısı görüşüldü ve ka
bul edildi. 

Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören Türk çjıft-
.çiisimıe yapılacak tohumluk (buğday ve tohumluk 
aırpa yardımı hakkındaki kanun tasarısı görüşül
dü ve Kamun kalbul edildi. 

idare Âmirleri Ataklı Mucip ve iki arkadaşı
nın 1960 malî yılı Muvazene! Umumiye Kamu-

ııuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya-
pılnııası hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve 
Kanun kabul olumdu. 

5887 sayılı Harçlar Kan/ununun 79 ve 80 mcd 
maddeleri ile Ibu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tari
felerim değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa/msı 
görüşüldü ve Kamun kabul edildi 

5327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Kanunuma bâr madde eklenmesi hakkım
daki kamun tasarısı görüşüldü ve Kamum kabul 
olumdu. 

Ersü Vehbi'min ve Çelebi Emanullah'ım, 657 
sayılı Kamunun 4 ve 5 nci maddelerimin değişti-
ırilmesinıe ve bu kanuma üç madde ile bir geçici 
madde eMemmesime dair kanun teklifi görüşüldü 
ve Kamum kalbul edildi. 

Yıldız Ahmet'in, Basın meslekinde çalışanlar
la çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tamzd-
mi hakkımdaki 5953 sayılı Kanunun bâzı madde
lerimin değiştirilmesine ve bu kamuma bâzı mad
deler eklemmescınıe dair fcanum teklifi üzerinde gö
rüşüldü. 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu
ma bağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk ve Veteri
ner fakülteleri kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kamum tasarısı okundu ve Kanun kabul 
edildi. 

Birleştıme son verildi. 

Başkam Divan Kâtibi 
Küçük Sami Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
özkaya Mehmet Şükrrnı 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,25 

BAŞKAN — Küçük Sami., 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil. 

m 

2. — Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı
na Fazlı öztan'm seçildiğine dair karar örneği 

BAŞKAN — Nisabımız cardır, oturumu açı
yorum. 

Şimdi Mucip Ataklı arkadaşımıza söz veri
yorum. 

ATAKLI MUCİP — Muhterem arkadaşlar, 
yüksek malûmunuz olduğu üzere Yüksek Soruş
turma Kurulu Başkanı Mustafa Hayrettin Perk; 
Temsilciler Meclisine üye olarak seçilmiş bulun
maktadır. Yüksek Adalet Divanının tavsiyeleri 
üzerine Yüksek Soruşturma Kurulu azalarından 
Fazlı öztan'ım başkanlığa getirilmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

MADANOĞLU CEMAL — Hariçten birisi 
gelmesin, içlerinden birini yapm diyecektim. Ta-* 
mam, kabul. 

BAŞKA.N — Teklif üzerinde konuşmak isti-
yen arkadaşımız var mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Kıdem müessesesine riayet 
ediliyor mu? Yargıtay başsavcılarından, yardım
cılarından kıdemli kimseler vardır. Meselâ Feh
mi Tören bunların en kıdemlilerindendir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Böyle mühim 
bir görevde Ikıdem meselesini ele almaya lüzum 
yoktur. İdeale bakmak lâzım. Bence teklif edilen 
,aday uygundur. Oylanmasını teklif ddiyoruım. 

BAŞKAN — Efendim kifayeti müzakere tak
riri verilmiştir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mucip Ataklı, teklifi okuyor. 
ATAKLI MUCİP — Teklif şudur : 
Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığına 

Fazlı öztan'm seçildiğime dair. 
Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanı Mustafa 

Hayrettin Perk'in Temsilciler Meclisi Üyeliğine 
seçilmesi dolayısiyle bu vazifeye-halen Yüksek 
Soruşturma 4 numaralı Kurul Başkanlığını ifa 

etmekte olan Fazlı öztan, Türkiye Cumhuriyeti 
Millî Birlik Komitesinin 3 . 1 . 1961 tarihli top
lantısında ittifakla seçilmiştir. 

Başkan Kâtip 
Küçük Sami Karavelioğlu Kâmil 

Kâtip 
Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

3. — Taşıt kanunu tasarısı, Bayındırlık ve 
İmar ve İktisat komisyonları mazbatası (1/92) 

Şiımdli Taşıtt Kanununun müzakeresine başlı
yoruz. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, Ta
şıt Kanunu için gecen hafta yaptığımız uzun mü
zakerelerden sonra birkaç maddede ihtilâf oldu. 
Bunun halli için bana vazife verdiniz. Karayol
ları Umum Müdür Muavini Tahsin Beyin Baş
kanlığında bir komisyon kurdum. Bayındırlık 
Komisyonu azaları tabiî üye idi. İktisat Komis
yonunun temsilcileri vardı. Devlet Su İşlerin
den, Devlet Plânlama Dairesinden temsilciler 
bulundu. Adliye Bakanlığı ve Dahiliye Bakanlı
ğının Ceza İşleri Müdürlüğü temsilcileri bulun
du. Hizmeti aksatmıyacak ve suiistimali önliye-
cek bir şekilde maddeler tanzimi için arkadaşla
rım bir komisyon olarak toplantı halinde çalış
tılar. Bir ihtilâf müstesna, hizmeti aksatmıya
cak ve vasıtaların suisrtâmalini önliyecek şekilde 
maddeleri tanzim edip huzurunuza getirdiler. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanunun, malûmu-
âliniz, evvelâ 2 nci maddesi komisyona havale 
edilmişti. Sonra cetvel de gözden geçirilsin den
di. Şimdi uzman arkadaşlarımızdan Tahsin Beye 
söz veriyorum. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Efendim, müsamahanıza sığına-
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nak, bize tevdi edilen kanunda, daha evvel ka
bul edilen bâzı maddelerinde de değişiklik yap
mak mecburiyetinde kaldık. Huzurunuza daha 
iyi bir kanun getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu'nun teklifi olarak 
getiriyorsunuz. Uzman olarak bir teklif yaptınız 
mı? 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Tarifler maddesine bir panel 
ilâve ettik. Bu panellerin yük taşıma yeri tama
men kapalı olacaktır. Tarifi genişletmiş oluyo
rum. 

Tarifler 
MADDE 3. — a) Kurum : 1 nei madde hük

müne giren bütün daire, teşekkül ve müessese
leri, 

fo) Taşıt : Motorlu ve motorsuz bütün ulaş
tırma araçlarını, 

c) Ara.zi binek : Bütün tekerlekleri muhar
rik binek taşıtlarını, 

d) Kaptıkaçtı : Asigfainı İM sıria oturanla yeri 
bulunan kapalı ve insan taşımaya mahsus taşıt
ları, 

e) Arazi kaptıkaçtı : Bütün tekerlekleri 
muharrik olan kaptıkaçtıları, 

f) Pikap : Şoför mahallimde şoför dâhil 8 
kişiye kadar oturacak yeri ile arkasında âzami 
1 750 kilograma kadar yük ıtaşımak için yeri bu
lunan motorlu taşıtları. 

g) Arazi pikap : Bütün tekerlekleri muhar
rik olan pikapları, 

h) Panel : Yük taşıma yeri tamamen kapalı 
olan pikapları, 

ifade eder. 
BAŞKAN — Tarifler kısmında, bütün vası

taların tarifleri yapılmıştır. Buraya bir tarif 
daha ilâve edilmiş bulunuyor. Oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... 

KUYTAK FİKRET — Bunlardan Station 
Wagon durumunda olanları vardır. Pencereleri 
açılıyor, koltukları geliyor, lüks araba haline 
getiriliyor. Panel tarifine, arkası kapalı pikap
lar girecektir, değil mi? 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Bunlar; yük (taşıma yerleri ta
mamen kapailî pikaplardır. 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin (F) fıkrası 
olarak fıkrayı kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
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I MADDE 5. — Birinci maddede yazılı Dev-
I let daireleri ve kurumlar daimî hizmetleri için 

Bakanlar Kurulundan karar almak şartiyle yal-
I mz birer hizmet arabası bulundurabilirler. Bu 

hizmet arabaları ihtiyaca göre Station Wagon 
binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabilir. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Burada bâzı redaksiyon yapıl
mıştır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İktisat Ko
misyonunun teklifi olarak, her kurumun birer 

r arabası olacaktır. 
KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH

SİN ÖNALP — Yüksek Komitenizin havasına ve 
münakaşasına uyularak; Bakanlar Kurulundan 
karar almak şartiyle, kurumlar ve Devlet daire
leri için ancak bir araba kaydını koyduk. Maliye 
Bakanlığı sözcüsü «Devlet dairesi» ibaresine 
muhaliftir. Ama biz bunda fayda mülâhaza edi
yoruz. Zira bununla hakikaten memleket kalkın
masına büyük hizmetler eden müesseselere, Ba
kanlar Kurulu kararı ile, bir araba verilmesi hu
susunu derpiş ediyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ILGIT — Burada bir tek kelime. Ama 
tatbikatta bu kelime çok büyük mahzurlar tev-
İidedecektir. Biz kurumlar tâbirini tarifler mad
desinde tasrih ettik. Bunun ne ifade ettiğini 
tarif ediyoruz. Bunun dışında bir de «Devlet 
dairesi deyince» bunun şümulüne âmme hizmeti 
gören her müessese girecek ve bir araba istiye-
cektir. Bir nüfus müdürlüğü de bir Devlet dai-
residir. O da bir binek arabası istiyecektir. Böy
le bir müşkülâta sebebolacak bir kelimenin bu
raya konmamasını rica edeceğim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kurumun ta
rifini okur musunuz? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ILGIT — 1 nei madde hükmüne giren 
daire, idare, banka, teşekkül ve meüsseseler, 
diyor. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH-
• SİN ÖNALP — Arkadaşıımıiiz Ibu kurum tâbiri 

içine Nafıa Vekâleti Liman Inşaıaltı Reisliği •g'i'rer 
md, girmez mi? Bumu lütfen 'açıklasın. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ILGIT — Biz kurumun tarifinde Dev
let daire ve müesseseleri diyoruz. Arkadaşımı-

I zın söylediği Reislik bu tarifin içine girmez. 
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Bunların vasıtaları başka, yoldan temin edil
mektedir. Burada aradığımız müstakil hüviyeti 
olan dairelerdir. Hava Meydanları diyorlar. 17 
nci maddede kabul ediyoruz. Binek ve Station 
wagon bütün arabaları bulma yetkisini haizdir. 
Hava meydanlarına bir araba tahsisine lüzum 
yoktur. 

YILDIZ AHMET — Anlaşılıyor ki, anlaşma 
zemini bulunamıyor. Kurum deyince, bâzı dai-, 
reler deyince, suiistimal endişesi mevzuubahs-
oluyor ve bunun için de bir karar mercii arı
yoruz. Bir mevzu eksik kalıyor. Bu açığı dol
duracak bir otorite ise kanunda zikredilmekte
dir. 

Tasarı zaten böyle bir ifade ile gelmiş, ne
ticeyi tahakkuk ettiremiyecek haldedir. Onun 
için aynen kabul edilmesini rica ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Taşıt suiistimalini ön 
lemek için çıkıyor kanun. O halde kanun bu 
şekilde kısır çıksın, bilâhara ihtiyaca göre dü
zeltilir. Böylece çıkması daha uygun olur. Ba
kanlar Kurulu tâbiri konması ile Bakanlar Ku
rulu ne yapacaktır? Her gün birçok şeyler gö
rülmektedir, bakanlar imzaladıkları şeylerin 
bâzan farkında bile değillerdir. Onun için ol
duğu çıkması münasip olur. Arz ettiğim gibi 
sonra düzeltilir. 

ORHAN DÜRO — Maliye Temsilcisi arka
daşımızın verdikleri misal iki ayrı fonksiyon
dadır. 

Bunlardan bir tanesi NATO Kurulu; 1954 
ten beri 120 milyon gibi büyük bir meblâğı sarf 
etmiştir. Diğeri ise; Millî Hava Meydanları İn
şaat Dairesi ki, 300 - 400 milyon gibi meblâğı 
sarf eden dairelerdir, ki, böyle bir daireye işle
rinin kontrolü için araba vermek kabil olmıya-
eaktır. 

ERHAN IŞIL — Efendim, bu «daire» tâbiri 
namütenahi tefsirlere ve karışıklıklara sebeb-
olur. Meselâ Dışişleri Bakanlığının Ekonomi İş
leri Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü ve bunun 
gibi 5 müdürlüğü, ben daireyim, verin araba, 
diyebilir. Halbuki bunlar Dışişleri Bakanlığı 
içindedir. Kurum birdir. Bu tâbir burada kalır
sa tesis etmek istediğimiz barajı yıkar. Burada 
«Devlet daireleri» tâbiri mahzurludur. 

KUYTAK FİKRET — Efendim şurada şu 
kanun görüşülürken, Karayollarının 2777 nu
maralı arabası, bir şahsın kendi yaptırdığı loj
mana her gün gelir, hususi işlerde kullanılır. 
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Arkadaş, tedbirlerin alındığını söylemişti. Ara
ba suiistimalini önlemek için bir kanun görü
şülürken bile böyle şeyler oluyor. Bu tedbirler 
bizim isteklerimize cevap verecek tedbirler de
ğildir. Böyle açık kapı bırakırsak, bir kurumun 
içindeki her teşkilât bir daire olur, hepsine ver
mek lâzımgelir. Osman Beyin dediği gibi şim
di bu işi sıkı tutalım, leabederse ilerde düşü
nülsün bu mesele. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAHSİN 
ÖNALP —• Efendim Yüksek Heyetinizin fikir
lerine iştirak ediyorum. Fakat bir kanun çıka
rırken geleceği düşünmemiz ve biraz daha 
prensiple hareket etmemizde isabet vardır. Bu , 
keyfiyeti muayyen bir daireye bırakmayı iste
medik. Bakanlar Kurulundan karar almak su
retiyle alır, diyoruz. Karayollarına bir araba 
vermeyi münasip görürlerse lütfedip verirler. 
Fikret Beyin verdiği misale gelince: Ben 2777 
numaralı arabanın kime ait olduğunu tahkik 
ettireceğim ve suiistimal edilmişse derhal hak
kında tahkikat açacağım. Ben Karayollarında
ki herkesin zemzemle yıkanmış, dürüst insan 
olduğunu iddia etmiyorum. Arabaları vazifele
rimizin icabettirdiği şekilde namus ve şerefimiz
le kullanıyoruz. Arabaların suiistimalini önli-
yecek madde olarak 16 ncı maddeyi getirmiş 
bulunuyoruz. Bu maddedeki suç T. Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine girmektedir. Bu ka
nunu okuyan ve bu şartları bilen bir arkadaş 
arabaya binmek değil, arabanın yanından bile 
geçmez. Bakanlar Kurulunun dairelere araba 
vermesinde bir mahzur yoktur. Bu şekilde olur
sa bâzı daireler ilânihaye araba alamıyacaktır. 
Bağlayıcı tedbirler koymuşuz, cezaları genişlet
mişiz. Bakanlar Kurulunun suiistimali varsa, 
bunun sebeplerini başka yerlerde aramak lâ
zımdır. Bakanlar Kuruluna bu salâhiyeti lüt
fedin de bırakalım. 

MADANOĞLU CEMAL — Bakan demek; 
su içmek için zamanı olmıyan adam demektir. 
Kendileri çok meşguldürler. Birçok işleri ayak
ta imza ederler. Ben hatırlarım, Petrol Ofisi
nin bir işini ayakta imza etmişlerdir. Bir litre 
petrol Karaköse'de bu suretle 76 kuruşa satışa 
çıkmıştır. Gelen bir evrak için nedir diyor?... 
Ayakta verilen izahat üzerine, haa, peki diyor 
ve imza ediyor, tetkik edemiyor. 

Bir başka misal vereyim. Tümen ve ordu 
kumandanlarının vasıtaları vardır. Bir hare-



B : 69 3.1 
kât dairesi ihdas edilir kolorduda, çok mühim 
bir mevkidir, ona vasıta verilmez. 

Onun için, Devlet daireleri için Bakanlar 
Kurulu, dairedir veya değildir diye karar ver
mek için bir formül bulunsun. 

KOKSAL OSMAN — Bu kanun titiz çık
ması lâzımdır. Aksi halde gelecek olanlar çıkar
sın. Kanunun çıkış sebebi; vasıta suiistimalle
rini önlemektir. Elimizdeki kanunların da mü
eyyideleri vardır, ama baştan aşağı suiistimal 
oluyor. 

27 Mayıstan sonra bütün bu aksaklıklar gide
rilecekti. Bu aksaklıkların hiçbirisi gitmemiştir. 
Bilâkis artmıştır. 27 Mayıstan sonra şu araba 
suiistimali daha fazla artmıştır. Onun için bey
efendiye iştirak etmiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri veril
miştir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okuyoruz : 
(Madde 5, tekrar okundu.) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL —.Şimdi ihtilâf 
şurada : «Devlet daireleri» buradan çıksın mı, 
kalsın mı? Bunun oylanması lâzım. 

BAŞKAN — Buradaki «Devlet daireleri» iba
resinin çıkarılması suretiyle maddenin tadili şek
lini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler^.. Kabul edilmiştir. O halde madde şöy
le oluyor : 

Madde 5. — Birinci maddede yazılı kurumlar 
daimî hizmetleri için Bakanlar Kurulundan ka
rar almak şartiyle yalnız birer hizmet arabası 
bulundurabilirler. Bu hizmet arabaları ihtiyaca 
göre Station Wagon binek, kaptıkaçtı tiplerin
den biri olabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi, şimdi okunan şekilde, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet daireleri ve kurumların daimî ve devamlı 

hizmetleri için kullanacakları taşıtlar 
Madde 7. — Devlet daireleri ile 1 nci madde

de yazılı kurumların daimî ve devamlı hizmetle
rinde taahhüt yolu ile ifası mümkün ve caiz ol-
mıyan veya daha pahalıya malolacağı dairesince 
anlaşılan işleri için kaptıkaçtı (Lüks olanlar ha
riç) arazi binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, arazi pi
kap, panel kamyonet, kamyon, otobüs, cankurta
ran, ambulans, cenaze arabası, motosiklet, motor
lu ve motorsuz, sair kara, deniz taşıtlarından 
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(Binek ve Station Wagon taşıtları hariç) ihtiyaç
ları kadar kullanabilirler. 

Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve stan
dart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yol
larına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından 

A temin olunması şarttır. 
Bu taşıtlar münhasıran resmî hizmetin ifasın 

da kullanılmak üzere daire veya, kurumlarının 
, sorumlu makamlarınca tevzi ve tahsis olunurlar. 

Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonla
rından ve gündelik muayyen tarifelerle işliyen 
Devlete, belediyelere ait taşıt güzergâhından 
uzak bulunan mevkilerdeki teşkilât ve iş yerlerin
de devamlı veya geçici olarak görevli memur, su
bay ve hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi 
efradını ve okula giden çocuklarını oranın bağlı 
bulunduğu şehir ve kasabaya veya en yakın mu
ayyen tarifeli taşıt güzergâhına götürüp getir
mek için birinci fıkrada yazılı taşıtlardan tahsis 
edilebilir. 

Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla 
beraber tren, otobüs gibi gündelik muayyen ta
rifelerle işliyen taşıt güzergâhından uzak bulu
nan münferit mevkilerdeki teşkilât ve iş yerlerin
de devamlı veya geçici olarak görevli memur ve 
hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen 
tarifeli taşıt güzergâhına götürüp getirilmesi için 
de bu taş'tlar kullanılabilir. 

Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük 
merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla 
memurların zamanında iş başında bulunmalarını 
temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurum
larca ve Devlet dairelerince memurlar için oto
büs seferleri ihdas olunabilir. 

Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığınca hazırla
nacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak 
esaslar dairesinde işletilebilir. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Efendim; lüks kaptıkaçtı hariç, 
fakat kaptıkaçtı, arazi binek ithal etmiş bulunu
yoruz. Daimî ve devamlı hizmet ibaresini getir
dik. Bir hizmet devamlı fakat daimî olamaz. Bu
rada getirdiğimiz tadil teklifi devamlı ve daimî 
hizmet olarak tavzih etmiş oluyoruz. • 

BAŞKAN — Yani kanunun 7 nci maddesinin 
daha iyi bir hale geldiği kanaatindesiniz. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ILGIT — Burada bütün daireler hiz-
metleri için araba kullanacaklarına göre suiisti-

/ 
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mali önlemek için buradaki «Devlet daireleri ile» 
kelimesinin îayyını istiyoruz. îktisat Komisyo
nunun teklifinde olduğu gibi «kurumlar» olsun. 
Diğerlerine tamamen iştirak ediyoruz. 

YILDIZ AHMET — Demin reddedilen hu
susu ortadan kald rıyor gibi geliyor. Bu madde
nin son fıkrasında bu hükmün bir elastikiyeti 
var. Devlet kuruma bir araba tahsis ediyor, is
tediği gibi, burada, kullanabiliyor. Orada araba 
yoktur. Daireler bu şekli ile araba alamaz. 

ERHAN IŞIL — Tarım Bakanlığı Veteriner 
Umum Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü 
için ihtiyaç gösterilecek, zaten bunlar için taf
silât verilmiştir, lüks olanlar hariç, her çeşit 
vasıta kullanacaklardır. 

Devlet dairelerinin buradan çıkmasında hiç
bir mahzur yoktur. Tarım Bakanlığı, Veteriner 
ve orman işlerinin talebettikleri bu kayda bağlı 
değildir, 

YILDIZ AHMET — Kalırsa ne olur? 
ERHAN IŞIL — Tedahül olur. Müstakil ola

rak taşıt ihtiyaçlarını tesbit edecek, ekonomik 
işleri dairesi için D şişleri Bakanlığı... 

YILDIZ AHMET — İhtiyacı olursa? 
. ERHAN IŞIL — Dışişleri Bakanlığı lüzum 

görürse Ekonomik işleri Dairesi Reisliği için 
ayrıca araba, bir vasıta alacaktır. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Madde bu şekilde kalırsa beşin
ci maddeye koyduğumuz tahdit sebebiyle, Maliye 
Bakanlığı vasıta almaz. Müsaade ederseniz, ye
dinci madde böylece kalsın. 

Arkadaşımız komisyon çalışmalarında Maliye 
Bakanlığı sözcüsü arkadaşımız, «steyşin ve binek» 
tâbirlerini çıkarın diğer hususlarda sizinle bera
berim dedi. Şimdi başka türlü konuşuyor. Müsa
ade edin de, burada olsun, bu tâbir kalsın. Bunun 
hiçbir mahzuru yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim ben 
bu tadilin lehindeyim. Artık suiistimal edilecek 
arabalar değildir bunlar. Tamamen hizmete ve
rilecek arabalardır. Devİete iş yapmak imkânı 
verelim. Tahdit etmiyelim; Komisyonun tadilen 
getirdiği maddeyi aynen kabul edelim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜSE
YİN ILGIT —• Efendim, burada ihtiyaçların 
görülüp görülmemesi mevzuubahıis değildir. Biz 
ihtiyaçları kadar araba alınmasını kabul ediyo
ruz. Buradaki daireler ile birinci maddede yazılı 
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kelimenin çıkmasiyle kalması arasında bir fark 
yoktur. Yalnız kaptıkaçtının lüks, olanları ha
riçtir. Bunun girmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Demek ki, ifade edilen husus 
şu : Devlet daireleri ile 1 nci maddede kelime
lerinin kalkması, kalması arasında bir fark yok. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ILGIT — Bu sefer her daire re'sen mü
racaat edebilir. Biz istiyoruz ki, Tarım Bakan
lığına bağlı bir teşekkül araba isterken bakan
lığı kanalı ile arabayı istesin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kimden isti-
yecek? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ILGIT — Kurumundan istesin diyoruz. 
Meselâ KarayolLan isterken, Bayındırlık Bakan
lığı-kanaliyle, Kızılay isterken Sağlık Bakanlığı 
kanaliyle istesin. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAHSİN 
ÖNALP — Hiçbir teşekkül kendi seviyesinden 
yüksek bir makama yazı yazamaz. Ben Karayol
ları marnına bir yazılı Maliye Bakanlığına ya
zarken, Karayolları Umum Müdürü diye imza
lamam. Bayındırlık Bakanı imzası atılır. Bu 
Devlet dairelerine Maliye Bakanlığı vasıta ala
cağı zaman Maliye Bakanlığına, bakanlık kanalı 
ile yazar. 

BAŞKAN — Yeterlik teklifi vardır. Oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... (7) Kabul edil
miştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Teklifin sahi
bi olarak; maddenin aynen kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Maddede tadil teklif edecek ar
kadaşımız var mı?.... Yok. Olmadığına göre mad
deyi olduğu gibi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Bu kanunun şümulüne giren ta
şıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olundu
ğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kulla
nanlar veya kullanılmasına müsaade edenler vıe-
ya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gi
bi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe 
tahsis olunmadığı halde hakikati tağyir ile bu 
taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların 
gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna ay
kırı olarak numara ve plâka yerenlerle kullanan
lar veya kullanılmaya elverişli olduğu halde eko
nomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenile
yen veya yeniletenler veya bu hususlar için mas-
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raf tahakkuk evrakını hazırlıyan veya tasdik ve- ı 
ya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hak
kında fiilin mahiyetine göre bir seneye kadar ha- | 
pis cezası verilir. Bu yüzden hâsıl olan masraf j 
ve zararlar kendilerine teselsülen ayrıca tazmin 
ettirilir. 

Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki 
aydan aşağı olamaz. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Yüksek âmirlerim izle Adli
ye Bakanlığı Ceza Dairesinden Melih Bey 
ve Muhtar beylerle birlikte Dahiliye Vekâleti Hu
kuk İşleri Müdüründen teşekkül eden bir heyet 
bu mevzuu d e aldı, salahiyetli insanlar olarak, 
kanun adamı olarak bu metm*tanzim etmişlerdir. 
Bizim en ufak şekilde bir mütalâamız olmamış
tır, bitaraf kalmışızdır. 

BAŞKAN" — Maddeyi lütfen okur musunuz. 
(16 ncı maddenin yeni şekli tekrar okundu.) 
Bu kanunun şümulüne giren taşıtlar her ne

rede olursa olsun tahsis edilen işlerin.gayrisinde' 
şahsi hususlarda kullanan veya kullanılmasına 
müsaade eden veya kanunda yazıldığı şekilde.... 
maddenin devamı okundu. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ILGIT — Bu madde ile bundan evvel 
huzurunuza gelen madde arasında şu fark var
dır : Bundan 'evvel gelen maddeyi biz, iki kısma 
ayırdık. Birisi kabahat, birisi cürüm. Kabahat 
kısmını 100 liradan 1 000 liraya kadar para ce
zası ile müeyyidelendirdik, - cürüm kısmını ise 
cezai takibat ve cezai müeyyideye bağlamıştık. 

Şimdi huzurunuza gelen madde ile eski kanun 
arasında pek fark yoktur. Eski kanun çok ağır 
cezalar tâyin lettiği için tatbik edilemiyordu. Bu
nu arz ederim efendim. 

KARAVELÎOĞLU K İ M l L — Başlangıçta 
da arz ettiğim gibi, bu madde ne Bayındırlık Ko
misyonu, ne de Maliye Vekâletiyle ilgilidir. Bu 
maddenin tedvini için ben Dahiliye Vekâletinden 
ve Adalet Bakanlığından temsilci dâvçt ettim, 
Dün akşama kadar müzakere halinde idiler. Şim
di hukukçuların müştereken, mutabık kaldıkları 
metin önümüzdedir. Takdir Yüksıek Heyetinizin
dir. 

KOKSAL OSMAN — Bu cezalar alınırken 
nasıl alınacaktır? Yine zabıt tutulacak, mahkeme
ye gidecek, şahit dinlenecek, şahit gelmiyecek, 
mahkeme uzayıp gidecek. Bu şekilde mi olacak
tır? 
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MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ

SEYİN ILGIT — Evet. Mahkeme kararı alınma
dıkça ceza alınamaz. 

KOKSAL OSMAN — O zaman bu maddeyi 
koymaya hiç lüzum yoktur. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAHSİN 
ÖNALP — Bu önümüze getirilmiş olan madde 
cezası arkadaşlarımız tarafından kaleme alınmış
tır. Biz bu hususta konuşmaya. sahibi salâhiyet 
değiliz. Ancak bu maddeyi üç hukukçu arkada
şın kaleme aldığını belirtmek isterim. 

KUYTAK FİKRET — Gözümle gördüm ve 
birçok yerlerde de dinledim. Amerika'da bir usul 
var. Bir Devlet dairesi arabası bir trafik hatası 
yaptığında derhal yakalanıyor ve çıkar parayı 
diyorlar ve cezasını hemen alıyorlar. Yakalanan 
da mahkemeye gitmemek için cezayı derhal veri
yor. Onun için böyle bir düzen verelim, böyle bir 
düzeni burada da sağlamak mümkün. 

KÖKÖAL OSMAN — Arkadaşımızın buyur
duklarını söyliyecektim. Böyle bir şekil konacak' 
olursa mesele halledilir gibi geliyor bana. 

Başımdan geçen bir hâdiseden bahsedeyim. 
Bundan bir, bir buçuk ay kadar evvel arabama 
biri çarptı, kendi arabası paramparça oldu, benim
kinin de bir kısmı haraboldu. Bugüne kadar bir 
netice alınmadı, nihayet mahkeme yine talik 
olundu. 

Amerika'da böyle bir hâdise olduğunda trafik 
'memura 75 doları alıyor. 

ERSÜ VEHBİ — Fikret Kuytak arkadaşı
mızın buyurdukları hususu Trafik Kanununda 
yer alacak şekilde kabul ettiğimiz takdirde, 212 
sayılı Trafik Kanunu da hazırdır, esasen bunlar 
müşterek mütalâa edilmişlerdir, keyfiyet kül ha
linde mütalâa edildiğinde Kanunun 57 nci mad
desinde bu kabîl cezalar vardır, şayet arkadaşla
rımız tatmin edilmezlerse otomatik cezalar ha
linde karnesi alınır cezası yazılır ve para alınır. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Ben hukukçu 
değilim ama, bu hususun bizim kanunumuzla alâ-

! kası yoktur kanaatimce. 
I GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bugün Altındağ'

da, denenmek için bir Trafik Mahkemesi kurul
muştur. Bu meseleleri halletmek için Amerika'-

I daki gibi, özlediğimiz trafik mahkemeleri ku
rulacaktır. Arkadaşların endişelerini bertaraf 
etmek içim bunu arz ediyorum. 
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ORHAN DÜRO — Efendim burada benim 

dikkatimi çeken bir husus var : «Enaz kullanma 
süresi» diye yazılı olan kısım, 13 ncü madde ile 
bağdaşamıyor. Orada, sizin kabulünüzle, «enaz 
kullanma süresi yerine, «ekonomik ömrünü dol
durduğu» şeklinde ifade edildi. Burada da bu 
tâbirin yazılması doğru olur. 

BAŞKAN — Bu redaksiyonu şekliyle mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Millî Birlik Komitesi 
emrine kurumlar veya dairelerce verilen taşıt
lar üyelerince (1) sayılı cetveldekn. taşıtlar gibi 
kullanılırlar. 

Bu taşıtlar hizmetin hitamında aidolduklan 
daire veya kuramlarına iade olunurlar. 

İade olunan taşıtlar bu kanun hükümlerine 
tâbidir. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAHSİN 
ÖNALP — 1 say ılı cetvelin -bağlı olduğu hüküm
lere tâbi olacaktır. Bunu hu geçici madde ili-e sağ
lamak istiyoruz. 

(Geçici 3 ncü madde tekrar okundu,) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Cetvele gir
mesi için bir kanaat hâsıl olmuştu. Teknisyen 
arkadaşlar ibâzı mahzunlar olduğunu belirttiler. 
Bir geçici madde hailinde .gelsin dediler ve huzu
runuzla bu şekli ile geldi. Müsaade ederseniz ge
çici madde olanak kalsın. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bundan evvel 
kabul etıtiğimiz bir madde içinde hangi makama 
tahsis edilirse orada kullanılır, Ihaşka şekilde 
kullanılamaz şeklimde bir madde vardı. Bu geçi
ci madde ile bu madde bağdaşamaz. 

KARAYOLLARI U. MD. TAHSİN ÖNALP 
— Bu geçici .maddede Millî Birlik Komitesine 
verilen arabala,r olduğu için bunu kanuni hale 
getirmiş bulunuyoruz. • 

ERSÜ VEHBÎ — Geçici madde ile, müesse
sede kalmasii yetkisi olmadığı için, bu şekilde sa
lâhiyet verilmiş ve kanuni bir hükme 'bağlanmış 
oluyor. Geçici madde olması haili, cetvelde olma
sından daha iyidir. Komite idareyi devrettiği 
-andan itibaren madde kendiliğinden düşer. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen kalbu-1 edenler... 
Kabul edilmiştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Kanonun , 
metni bitti. Şimdi cetveller vardır. Onu 'arz ede- . 
ceğiz. 
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Cetveller arkadaşlarımızın temayüllerine göre 

hazıriatnmışti'r. Burada; Türkiye (Büyük Millet 
Meclisi Başkanı için iki aralba. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Bu mevzu yüksek huzurunuzda 
münakaşa edildi ve fcaırara varıldı. Omura için 
bu miktarı değiştirmedik. Fakat takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

iBAŞKAN — Münakaşası yapılmış ilki den
mişti. . Bir olarak da bir teklif vardır. 

MALÎYE TEMSİLCİSİ HÜSEYİN ILGIT 
—•Bunlattidan bir tanesi Meclis Başkanı için, di
ğeri de Kurucu Meclis veya Reisvekilleri için ol
ması istendi, münakaşası yapıldı. • Keyfiyet Su 
Komisyonunda müzakere edildi ve cetvel de iki 
araba olaıralk çıkmış bulunuyor. Fakat Başkan
lık için ibir tane bırakılması, ikinci Meclisin ihti
yacı için o zaman iki arabaya çıkarılması müm
kündür. Onun için mevcudun tezyidi cihetine ğit-
miyelim, 'zıira huzurunuza gelen kanun bir tasaır-
rııf kanunudur, huzurunuza gelen kanun tasarruf 
fikriyle gelmiştir. Sonra ikinci arabayı kullan
ma imkânı da yoktur. Bir tanesini kullaınahilir-
ler. 

CELEBİ EMANULLAH — Efendim bu 
ikinci aralba; meselesi meclislerde müteakip mü
zakere ve münakaşalara sebebolmug ve faka<t ka
bul edilmemiştir.. Reisvefciüi bir aded olmayaca
ğına göre, ikinci araba,. ben kullanacağım, sen 
fcullanacaJksın diye ihtilâfa söbebblur. Binaena
leyh bunun 1 e iındirilmeaİTii teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Karara bağlanmış me
seleler üzerinde müzakere ve münakaşaya devam 
edersek bu işin içinden çıkılmaz. 

KUYTAK FİKRET — Şimdi burada Meclis 
Reisine iki araba diye karaır verirken, Ayan Mec
lisi de nazarı itibara alınarak verilmişti. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Dalha öy
le Ibir müessese yoktur. Olmıyan hir müesseseye 
nasıl araiba tahsis edilir? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, iki ara
ba kararı şuna, buna verilsin diye değil, Başka
nın -arabası bozulur, misafiri gelirse başka yer
den aralba temin edemez diye verilmişti. Onun 
için iki aralba verilmesi kararına varıldı. Yoksa 
Reisvekillerine tahsis etmek bakımından verilme
miştir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Vekillerin kaç 
arabası vardır? 

- 9 — 
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BAŞKAN — Bir arabası vardır. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Vekillerin bir 

'arabası varıdır. Bütün memleketi dalaşmaikta!-
dırlar. 

KOKSAL OSMAN — Yedek maıksadiyle bir 
araba daha verilmesi kanaatdımce uygum değildir. 
Arabası bozulduğu zaman, her'zaman araba but-
labilir. Bir tane olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bir araba olmasını oylarınıaa 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenıler... Ka
bul edilmıiıftir. 

Cumhurbaşkanlığıma 10 'araba tahsis edilmiş
tir. Bu hususu Osman Koksal arkadaşımız izah et
sinler, 

KOKSAL OSMAN — Ben Cumhurbaşkanlı
ğının araba durumunu 27 Mayıstan, sonra tet
iklik ettim ve 6 - 7 tanesini Maliye Bakanlığıma 
verecek sattırdım. San duruımıa ve ihtiyaca göre 
araba durumu şudur : 2 tane Reisicumhura bi
nek araibası, ilki teme 'merasimlerde kullanılmak 
üzere araba. Bunlardan bir tanesi Atatürk'ün 
'arabası, bir tanesi de Alımanya'dan verilmiştir, 
yalnız merıasılımlerd'C kullaınaİM', baışfca zaman kul-
lamlmıaz. 3 tane büyük misafirler, sefirler için 
«raiba. îki tane de Reiskumıhuru • takip aırabası 
vardır. Bir tanesi önden gider, bir tanesi arka
dan takiıbeder. Bıiır de Umumi Kâtibim arabası 
vardır, hepsi 10 tanedir. 

BAŞKAN — Arkadaşımız arabaların izahı
nı yaptı. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

KOKSAL OSMAN — Ayrıca, 3 - 5 tane de 
hizmet arabası vardır, 100 e yakın memuru var
dır, bunları taşımak için. Bir de Fiat marka 
kamyonu vardır. Hepsi beş tanedir. 

BAŞKAN — Lütfen cetveli okumaya devanı 
edin. 

(Araba cetveli okundu.) 
Başkanlık için iki. 
BAŞKAN —' Kabui edenler... Kabul edil

miştir. 
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j Bakanlar için birer, Genelkurmay Başkanı 

için bir, Genelkurmay İkinci Başkanı içm bir. 
Yargıtay Başkam için bir, Askerî Yargıtay Baş
kanı için bir, Danıştay Başkanı için bir, Sayış
tay Başkanı için bir, Üniversite rektörlerine 

I birer, Cumhuriyet Başsavcısına bir, Kuvvetler 
kumandanları birer, Ordu kumandanları birer 
Donanma Kumandanı bir, Hava Kuvvetleri Ku
mandanları birer, Diyanet işleri Başkanı bir, 

I Elçiler (Yurt dışı bulundukları sürece) birer, 
ı daimî Askerî temsilciler birer, valiler birer. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAH
SİN ÖNALP — Askerî Yargıtay Başsavcısının 
yeri- Cıım'huriyeft Başsavcısının -altında olacak
tır. 

MADANOĞLU CEMAL — Şimdi, Meclis 
Reisi icabında Devlet Reisine vekâlet edecek. 
Bir tek araba veriyoruz. Osman, Reisicumhur 
için şu şu diye arabaları saydı. Meclis Reisine 
lâzmıdeğil mi bunlar? Başbakana iki araba ve
riyoruz. Meclis Reisi iki numaralı adamdır. 
Başbakandan yüksektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Ben paşama 
iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi evvelâ cetveli 
I bitirelim. Ondan sonra bu mevzua döneriz. 

YILDIZ AHMET — Bence Kolordu.ve Tü
men Kumandanları da 1 numaralı cetvele dâhil 
olmalıdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İkinci listeyi 
konuşurken bunu da konuşuruz. 

YILDIZ AHMET — Mevzu 1 nci liste ili 
ilgili. 

ATAKLI MUCİP — Müsaade ederseniz ben 
de konuşacağım bu mevzuda. 

Rütbe ile kayıtlı olmaması lâzımdır. Hava 
Kuvvetleri ordu seviyesindedir. Eğer rütbe ile 

I bu mevzu konuşulacaksa Ahmet Beyin fikrine 
I iştirak ederim. Kolordu da aynı seviyededir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, mü-
sade ederseniz ikinci listeyi de bir okuyalım. On-

1 dan sonra 1 nci listeye alacaklarımızı alalım. 

1 0 -
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(2) SAYILI CETVEL 

Ma k a an 

Başbakanlık (Yabancı misafirler için) 
Başbakanlık" Müsteşarlıkları 
Bakanlık Müsteşarlıkları 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği 
Valilikler 
Kolordu Kumandanlıkları, 
Yurdiçi Bölge Kumandanlıkları 
Hava ve Deniz Üs, Tümen, Tugay ve Eğitimi Ku
mandanlıkları 
Ankara Kumandanlığı 
Müstahkem Mevki Kumandanlıkları 
Jandarma Genel Kumandanlığı 
Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği 
Harb Akademileri Kumandanlığı 
Askerî Yargıtay Başsavcılığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Ankara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri 
Kaymakamlıklar 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRÜ TAHSİN 
ÖNALP — 5 nci maddeyi aynen kabul ettiğiniz 
için emniyet kuvvetleri ihtiyaçları Bakanlar Ku
rulunun takdirine bırakılmıştır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Burada 
öyle bir şey olmuş ki, Erkânı Harbiye Harekât 
Başkanı Korgeneral olduğu halde ve Kara Kuv
vetlerinin başında yine bir Korgeneral bulundu
ğu halde 2 No. lı cetvelde yer almamıştır. Bunun 
buradan çıkarılma ve umumi olarak general mev
kiinde olan herkese birer tane binek arabası 
verilir denmesi yerinde olur. Esasen ikinci cet
velin artık bir kıymeti kalmıyor. Kaymakamlar 
hariç hepsinin birinci cetvelde yer alması icab-
ediyor. Diğer taraftan bugün protokolda yeri 
olan bir şahsı niçin ikinci cetvele alalım? Bi
rinci cetvelde araba şahsa verilmiştir. İsterse ço
cuklarını da bindirip gönderebilir. Ama iki nu
maralı cetvel böyle değildir. 

KOKSAL OSMAN — İki numaralı cetvele 
göre o şahsın çocukları ve karısı da arabaya bi
nebilir, ama onun refakatinde olması şarttır. 

YILDIZ AHMET — Jandarma Genel Ku
mandanlığı da yüksek bir makamdır, İki numa
ralı cetvele giriyor. 

Aded 

3 
1 er 
1 > 
1 
1 e r 
1 > 
1 » 

1 » 
1 
1 er 
1 
ı-t 

1 
1 
1 
1 er 
1 » 

Oinsi 

Binek 
» 
> 
* 
» 
» 
» 

» 
> 
•» 
* 
» 
» 
> 
» 
> 

Arazi binek 

MADANOĞLU CEMAL -

En ez kulllanma 
süresi 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

— Tümen 

yıl 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

kuman-
dam binemiyor, vali biniyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, 1 nu
maralı cetvelle 2 numaralı cetvel arasında 
fark olarak bir «refakat» kelimesi baldı. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, harb 
aıkademelerine bir araba verilirse; buradaki 
üç generalden birisi araba saıhib'i olmuş ola
cak, fakat diğer generaller arabasız olacak. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, kolordu 
ve tümen kumandanları, valiler dâlhil 1 nci 
listeye girsin, sonra, Ankara Kumandanı ve 
Harb Akademeleri Kumandanı 1 nci listeye 
girsin. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, 1 nci lis
te ile 2 nci liste arasında mahiyet farkları 
büyük; (bunları ve listenin birini de kaldırmak 
gerek, bu şekilde kalması mahzurludur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bir 
teklifim var : Bir Sosyal sigorta Kanunumuz 
var, önce bunu görüşelim ve bu liste işini 
Osman Bey, Suphi Bey arkadaşlarımız bir 
daiba gözden geçinsinler, sonra tekrar görüşe
lim efendim. Burada beş dakikada kabul e*. 
mek o zaman mümkün olur, 

-u — 
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KAPLAN KADRİ — Bir tarafta tümen 

komutanlığını vaz'ediyorsak muadelet nokta
sından, diğerinde de muadeleti • temin için 
aynı yükseltmeyi yapmak zorundayız. Biz ilk 
zamandan beri şu araba saltanatı dediğimiz 
şeye mâni olmak isterken, bugün bunu daha 
geniş bir sahaya .yayarsak ben kanunun tü
müne mufhalif-ijm. 

BAŞKAN — Kadri Bey arkadaşımızın da 
bu hususta fikirleri mevcut, kendilerinin de 
iştirak edeceği toplantıda arkadaşlarımız her 
iki listeyi tetkik etsinler. Bu hususu reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etariyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Ankara Kumandanlığı 
için bir teklifim var. Bu makamın cetvelde 
yer almaması, buna mukalbil Millî Birlik Ko
mitesi üyelerinin, daha evvel kabul edilmiş 
bulunan geçici maddeye ithal edilmesi dalha 
yerinde olacaktır. Eğer Ankara Kuimiandanı 
Komite üyesi değilse, o zaman iki yerden bir
den girer. 

BAŞKAN — 202 sayılı kanun tasarısına ge
çiyoruz. 

4. — Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kad-
ri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu kanunu tek
lifi ve Güvenlik ve İktisat komisyonları rapor
ları (2/85) (1) 

BAŞKAN — Bu kanunun sözcüsü bulu
nan Haydar Bey arkadaşımıza söz veriyorum. 
kendisi, kanunun gerekçesi hakkında bilgi 
verecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlar; önünüzde bulunan kanun tasarısı 
ilo Türk Silâhlı Kuvvetlerinin geleceği bakı
mından büyük bir inkılâba doğru kuvvetli 
bir adıım atrriış bulunuyoruz. Ben şimdiye 
kadar ecnebi memleketlerin subay ve astsu
baylarının niçin daiha kaygısız ve rahat ya
şadıklarını merak eder dururdum. Nihayet 
anlamış ve görmüş bulunuyorum ki, bunla
rın hepsinin istikballeri garanti altıma alın
mıştır. sıhlhi veya. başka selbeplerle ordudan 
ayrılacak olurlarsa1 bunların, istikbâllerinden 
hiçfbir endişeleri yoktur. HaJfbuki bizim Silâh-

(1) 202 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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I Iı Kuvvetlerimizde durum aksinedir. Emekli 
I müddetini doldurabilmesi, ki, bu da ayrı bir 

iş, ve sonra emekli olduğu takdirde, alacağı 
bir. miktar ikramiye ve,emekli maaşı ile haya
tını idame ettirebilmesi de çok zlor; hayat 
şartlarına dayanabilmek, intibak edebilmek 
bir mesele. Birçok sebeplerle, hastalık, ma
luliyet v.s. sebepler yüzünden ordudan ayrı
lanların veya zamansız «ölenlerin aileri de ha
kikaten iane ile yaşar duruma düşerler, hu-

ı zursuz kalırlar. Zaman zaman arkadaşlar ara
larında para toplarlar ibunlara yardım eder
ler. Bir ksımı sefalete düşerler. İşte elimiz
deki bu kanun, suîbay, aştteubay, askerî memur 
ve diğer mensupların hayatlarını, ilstiikballe-
rini garanti altına almaya matuftur. Bu ka
nunla, bu kimseler birer ev sahibi de olabile
ceklerdir. Orduda çalışan sivil şahıslar da 
bundan istifade edeceklerdir. Toplanan pa
ralar bu yolda kullanılacaktır. Bu kanunun 
kabulünü, Yüksek Heyetinizden süratle geç
mesini arz ve istirham ederim. Kanunun mad
delerine geçilmesi halinde teknisyen arkadaş
larım daha teferruatlı izahlarda bulunacak
lardır. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan söz istiyen
ler?... Buyurun Çeleibi.. 

BMANULLAH ÇELEBİ — Bu kanunun 
18 hci maddesi ile muvazzaf subay ve astsu
bayların ellerine geçen aylıklarının % 10 
lan ile bu teşkilâtın kurulacağı anlatılmak
tadır. Esasen ibugünikü maaşlariyle geçineni! -
yen bu zümrenin maaşından bir de bu se
beple % 10 kesilmesi1 onları büsbütün müza
yakaya sevk edecektir. 800 lira para alan bir 
subayı düşünürseniz onun maaşından % 10 ke
silmekle eline 720 lira kalacaktır. Bir taraf
tan 'onların hayat seviyelerini yükseltelim der
ken bir taracftan da onların geçim sıkıntısına 
«akmak bilmem ne dereceye kadar doğru olur. 
Ben esas itibariyle 'böyle bir teşkilâtın lüzu
muna kaani bir insanım; Fakat onların maaş
ları artırılmadan böyle bir külfet tahmil edil
mesinin doğru olmıyacağma da inanıyorum. 
Bu ancak Subay terfi Kanununun çıkarırma-
siyle mevkii tatbika konabilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Emanullah Çe
lebi'nin suallerine cevap veriyorum: Bu kanun 
maaşların artması ile birlikte yürürlüğe gire-

— 18 — 
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çektir. Maliye Bakanlığının bildirdiğine göre bu 
kanun İ Marttan itibaren yürürlüğe girecekti. 
Fakat değişen duruma göre burada «1 Marttan 
itibaren» tâbiri yerine «maaşlara yapılacak zam
dan itibaren» şeklinde bir değişiklik yapılması 
mümkündür. Bu kanun orduda büyük bir ihti
yacı karşılıyacak, mühim bir boşluğu doldura
cak mahiyettedir. 1 Marttan itibaren maaşların 
artması ve bununla birlikte bu kanunun yürür
lüğe girmesi mümkündür. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, 1 
Martta maaşlar artsa bile endişenin yine zail 
olacağına inanmıyorum. Zaten maaşların artaca
ğı da şüphelidir. Diğer taraftan ben, 1 000 li
raya sigorta oldum. Üç ayda 15 lira veriyordum. 
Dokuz sene böyle devam ettim ve 10 ncu sene 
bu sigortadan ayrıldım. 3 ayda 15 lirayı vere
medim. Dolayısiyle, her ay 80, 90, 100 lira, 150 
lirayı hiçbir subay veremiyecektir, bunu kabul 
etmeyecektir. Ben bunun üzerinde duruyorum. 
Sonra Martta maaşların arttırılıp arttırılmaya
cağı belli değil. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, du
rum pek böyle değil. 1 Marttan itibaren başla
mak üzere bu kanun yürürlüğe girmiş olacak. 

Sonra, her arkadaş bir ev sahibi olmak, bir 
ev yaptırmak için daha genç yaşından itibaren 
çırpînır durur ve fakat muvaffak olması imkân
sız olur. 

Bir de, aynı zamanda ordu kantinleri, pa
zarları da bundan faydalanacaklardır. Arka
daşlarımıza daha iyi. geçim "şartları sağlanmış 

olacak, daha iyi yaşama şartlarına, imkânlarına 
kavuşacaklardır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, sanıyorum 
ki, yanlış yoldan gidiyoruz; ıkanunun tümü 
kabul edildi de maddelerde konuşuyoruz gibi 
ifade kullanılmaktadır. Eğer arkadaşlarımız 
heyeti unıumiyesi üzerinde durur ve heyeti 
umumiyesini kabul veya reddederlerse ona gö
re neticeye varırız. Heyeti unıumiyesi reddedi
lirse zaten konuşulacak bir mevzu kalmaz. Yok 
kabul edilirse o takdirde arkadaşlarımızın şim
di durduğu hususu maddesinde konuşuruz. 
Yoksa şimdi madde üzerinde konuşup, heyeti 
umumiyesinden sonra maddelere geçince bir de 
maddesinde aynı şeyi ileri sürersek bu müza
kereyi bitirmeye imkân olmaz. Onun için ben
deniz heyeti umumiyesi üzerinde konuşulması-
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nı, maddelere girilmemesini arz ve teklif ede
rim. 

KARAMAN SUPHİ — Ben bu fikirde de
ğilim. Bir maddede kesilecek miktar gösteril
mişken, heyeti umumiyesini konuşurken o mad
deye temas etmek zorundayız. % 10 kesilecek 
deniyor. Bugün çok müşkül durumda bulunan 
bu sınıftan, maaş artımı olmadan % 5 dahi ke
silmesi fazladır. Ama maaşlara zam yapılaca
ğına göre bu izah edilir ve yürrülük madde
sini o kanunun neşri tarihine bırakırız. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Tümü üzerinde 
konuşacağım. Ordumuzun senelerden beri böyle 
bir kanuna ihtiyacı vardı. Bu kanundan evvel, 
subay arkadaşlar, birleşerek bir yardımlaşma 
teşekkülü, meydana getiriyorlar, ihtiyacı olana 
ödünç para veriyorlardı. Bu usul hakikaten çok 
faydalı olmuştur. Bu kanun çok faydalıdır ve 
biran evvel çıkması arzu edilir. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet teklifi var, 
reylerinize arz ediyorum. Tümü üzerindeki mü
zakerelerin kifayetini! kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. Maddelere geçmeden evvel Sait Be
yin izahatını dinliyoruz. 

SAlT ACAR — Efendim, malûm olduğu veç
hile, bir emeklilik statüsü vardır. Fakat, Emek
li Sandığı Kanunu, ordu mensuplarının bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak durumda değildir. 
Bu kanunla takibedilen gaye, Emekli Sandığı 
Kanununun boşluklarını doldurmak, ordu men
suplarıma kendi imkânları ile bir birlik kurmak 
suretiyle yardımlaşma imkânları sağlamak ve 
bunların mecburi bir* tasarrufla, istikballerine 
daha emin bir surette bakabilmelerini sağla
mak gayesine matuftur. Böyle bir teşekkül bi
zim memleketimizde bugüne kadar mevcut de
ğildir. adımı biz atıyoruz; vekâlet olarak, or
du olarak. Kuvvetle sanıyoruz ki, bu kanun çık
tıktan sonra diğer bakanlıklar, teşekküller de 
bizi takibedecektir. Bu gibi teşekküller Ameri
ka'da da vardır. 2 nci Dünya Harbinden evvel 
Almanya'da kurulmuş, federal polisin böyle bir 
teşekkülü vardır ki, kıtalar arasında deniz se
ferleri dahi yapabilmektedir. 

Elimizdeki cetvellerden birkaç tanesini arz 
edeyim. Burada mekanizma görülmektedir. Şu
nu da açıklıyayım ki, meselâ, beher şahıs ayda 
10 lira vermiş olsa yılda 120 lira vermiş ola
caktır. Bu paradan bir kısmı masraflara gide-
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çektir. Toplanan paraların (asgari % 5 ten işle
diğini kabul etsek 6 lira gelir sağlar. Bugün 
bankalar % 2,5 vermektedir. 

Bugün bankalara dahi yatırsak, vadeli ola
rak, % 6,5 faiz almak mümkündür. Bu vaziyette 
Harp Okulundan çıkıp orduda vazife alacak 
olanlar için çok büyük bir istifadeyi mümkün 
kılmaktadır. Maaşlara % 35 bir zam yapıld ğı 
takdirde, bir şahsın 34 senelik hizmeti sonunda 
heyeti umumiyesi itibariyle maaşlarından kat-
edilen miktarların yekûnu 59 bin liraya baliğ 
olmaktadır, ki bu şahsa hizmeti sonunda biz 
112 bin lira iade etmek imkanına malik bulun
maktayız. Bu % 5 faizle işletildiği takdirde bu 
netice istihsal edilmektedir. Kaldı ki, biz ordu 
mensupları bu kanun yürürlüğe girdiği andan 
itibaren sigortalı vaziyete giriyoruz. O andan 
itibaren sigortalı olan şahsm ölümü halinde de 
vârislerine son maaşının 12 mislini, hiçbir for
maliteye tâbi olmaksızın, doğrudan doğruya 
ödüyoruz. Halbuki bugün 9, 10, 15 sene hizmeti 
olanlara Devlet hiçbir yardım yapamamakta, 
toptan ödemeler de ancak 2 - 3 bin lira arasnda 
kalmaktadır. Halbuki bu iki üç bin lira, iki üç 
nüfuslu bir ailenin istikbalini teminat altına ala
mıyor. Bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde 
paralarından ayrı olarak 13 liranın içinden bu 
şahsın 12 maaş nispetinde sosyal sigortası öden
mek suretiyle ailesini tatmin edebiliyoruz. Diğer 
taraftan bu şahsm maluliyeti halinde Devletin 
ona hiçbir yardım yapmasına imkân yok. Bu 
suretle o şahsa yapacağımız yardımı, onun va
zife anında veya vazife dışında olmasına bakmak
sızın, yapıyoruz. Bütün bunlar gene bu 13 li
ranın içinden yapılmaktadır. Bunun bir diğer 
faydası da mecburi tasarrufa sevk etmesidir. 
Emekliye ayrılan veya ölen kimselerin paraları, 
mürekkep faiz eklenmek suretiyle kendilerine 
iade edilmiş oluyor. 

Bu kanunun sağladığı diğer sosyal imkânla
ra gelince bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde, 
senede 60 milyon liraya yakın bir para toplan
mış olacak; 8 - 10 milyon lirası normal olarak 
yardımlara harcanacak, geri kalan kısmı da 
kül halinde sosyal hizmetlere sarf edilecek, bü
tün bunları yapmak üzere bir teşkilât kurula
cak. Bu teşkilât vasıtasiyle, (P X) 1er, ordu.pa
zarları, mensuplarının ihtiyaçlarm daha iyi bir 
şekilde karşıbyacaklardır. Bu kurum orduya 
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I çok büyük fayda getirecektir. Onun için bu ka

nunun kabul edilmesini, bütün ordu mensupları 
olarak da canı gönülden arzu ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlık temsilcisini 
dinlemiş bulunuyoruz. 

Başka söz istiyen var mı? 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, elimiz
de subay maaşlariyle ilgili bir kanun var, eğer 
bu kanun kabul edilirse, şu kanun o zaman fay
dalı olur. Fakat, bu maaş kanunu kabul edil
mezse, bu takdirde bu şimdiki kanun kabili tat
bik değildir; ancak bu şartla ordu mensupları
na faydalar sağlıyabileeektir. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun madde mad
de görüşülerek kabulü hakkında bir teklif var; 

| oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu kanun teklifi 
Kuruluş 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı olmak ve Türk Silâhlı Kuvvetleri mensup
larına bu kanunda yazılı sosyal yardımları sağ
lamak ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere 
(Ordu Yardımlaşma Kurumu) teşkil edilmiştir. 

Kurum, bu kanun ile hususi hukuk hüküm
lerine tâbi olup, malî ve idari bakımdan muhtar 
ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür. 

YILDIZ AHMET — Anayasamızda da hük
mi şahıs, kamu tüzel kişiliği olarak ifade edil
mektedir. Burada maddenin sonundaki «Hük
mi şahsiyeti haiz» ibaresinin «kamu tüzel kişili
ğin haiz» olarak değiştirilmesi yerinde olur. 

BAŞKAN — Doğrudur. Başka söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bu değişiklikle oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kurumun organları 
MADDE 2. — Kurumun organları şunlardır: 
a) Temsilciler Kurulu, 
b) Genel Kurul, 

I c) Yönetim Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu, 
e) Genel Müdürlük. 

BAŞKAN -— Söz istiyen?. Yok. Maddeyi oyu-
I Kabul edilmiştir. 
I nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
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Temsilciler Kurulu 

MADDE 3. — Temsilciler Kurulu, Millî Sa
vunma Bakanlığınca tesbit edilecek birlik ve 
müesseselerde vazifeli ve bu kanunun 17 nci 
maddesinde yazılı daimî üyeler arasından, men-
suboldükları birlik ve müesseselerin kumandan 
veya amirlerince teöbit olunacak mümessiller
den terekkübeder. 

Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 
50 den az, 100 den fazla olamaz. 

Kurul üyelerinin ne suretle ve hangi esaslar 
dairesinde tesbit edileceği, birlik ve müesse
selerin bulundukları yerler ve buralarda vazi
feli daimî üyelerin adedi de göz önünde bulun
durulmak suretiyle hazırlanacak bir Talimat
name ile tâyin olunur. 

îlk Talimatname bu kanunun muvakkat 5 
nci maddesi hükmüne göre teşkil olunan Ko
mite tarafından tanzim olunur ve Millî Savun
ma Bakanının tasdiki ile tekemmül eder. Ta
limatnamede bilâhara yapılacak değişiklikler 
Temsilciler Kurulu ile Yönetim Kurulunun mü
talâası alınmak suretiyle, Millî Savunma Ba- I 
kanlığmca yapılır. . j 

Temsilciler Kurulu, her üç senede bir Ge
nel Kurulun mûtat senelik toplantısından en 
az üç gün evvel Ankara'da toplanır. ı 

Millî Savunma Bakanlığı veya Genel Kurul, 
Temsilciler Kurulunun fevkalâde olarak top-
-lantıya çağırılmasım, Yönetim Kurulundan is-
tiyebilir. 

Kurulun toplantı gündemi, Kurum Yöne
tim Kurulu tarafından tesbit ve toplantıdan en 
az on beş gün önce üyelere gönderilir. Millî 
Savunma Bakanlığı, bu müddetleri nazara almak 
suretiyle Kurulun gündemine, görüşülmesini 
arzu ettiği hususları kosydurabilir. 

Temsilciler Kuruluna Millî Savunma Ba
kanı, bulunmadığı hallerde Genelkurmay Baş
kam Riyaset eder. 

Kurul, mürettep adedinin en az yarısı ile 
toplanır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile 
alınır. 

Ankara dışından gelen kurul üyelerinin har
cırahları, Harcırah Kanununun hükümleri da
iresinde, kurum masraflarından verilir. 

Temsilciler Kurulunun vazifeleri şunlardır : 
a) Üç âdi genel kurul toplantı devresi için 

vazife görmek üzere kendi üyeleri arasından, 

1961 0 : 1 
gizli reyle (20) asil ve (10) yedek genel kurul 
üyesini seçmek; t 

b) Her üç senede 'bir, 'kurumun bilanço 
ve kâr ve zarar hesapları ve yönetim kurulu 
tarafından hazırlanarak yapılan işler raporla-
riyle genel kurul kararları ve denetçilerin ra
porları üzerindeki görüş ve mütalâalarını be
lirtmek ve kurumun müstakbel çalışmaları hak
kında temennide, bulunmak; 

c) Millî Savunma Bakanlığı, Genel Ku
rul veya Yönetim Kurulu tarafından tetkiki is
tenilen hususlar hakkında mütalâasını bildir
mek; 

d). Kurul üyelerinin, tesbitine ait talimat
namede yapılacak değişiklikler hakkında karar 
almak; 

e) Kurumun çalışmaları hakkında, üyeler 
tarafından yapılacak dilekler üzerinde görüşle
rini belirtmek ve bu hususta Genel Kurul üye
lerine gereken direktifleri vermek; 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde görüş
mek istiyen arkadaşlarımız var mı? 

ATAKLI MUCİP — Efendim bu üçüncü 
madde biraz tehlikeli zihniyet taşıyor. Temsilci
ler Kuruluna bâzı müsavi haklar tanımak lâzım
dır. Bu şekliyle çıkarsa, ekseriyet veya tamamı 
bir kuvvetten seçilebilir. Üç silâhlı kuvvet tam 
bir isabetle temsil edilemez. Buna burada kanun 
metninde sarahat vermek lâzımdır. 

SAÎT ACAR — Biz hiçbir suretle hiçbir sı
nıfa bir imtiyaz tanımak zihniyeti içinde değiliz. 
Bu bir talimatname ile tesbit edilir. Şu veya bu 
kuvvetten az gelmesi mevzuubahis değildir. Her 
kuvvet iştiraki nisbetinde bu kurulda temsil 
edilecektir. 

ATAKLI MUCİP — Ben kanunda yer alma
sını teklif ediyorum. Nihayet talimatnameyi de 
bir insan veya bir idare tanzim edecektir. Ben 
bunun kanunda yer almasını ve sarahaten bura
da belirtilmesini istiyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Talimatnameler 
kanunlara uygun olarak yapılır değil mi? 

SAİT ACAR — Evet... 
ÇELEBİ EMANULLAH — O halde talimatı 

yapacak olan da gene Millî Savunma Bakanlığı
dır. Orada sizin düşündüğünüz neticenin hâsıl 
olaoağmı nereden biliyorsunuz? 

KOKSAL OSMAN — Mucip Ataklı Beyin bu 
endişesi gayet yerindedir. Hakikaten Kara Kuv-
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yetilerinin kazanması ihtimali daha kuvvetlidir. 
Bu düşüncenin burada yer alması lüzumu ken
disini göstermektedir. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, ben
ce bu, pek fazla bir hassasiyettir» Buraya yalnız 
Kara Kuvvetlerinin değil. Denizci ve Havacıla
rın da gireceği gayet tabiîdir. Kim kimi ekarte 
edecektir ki? 

SAİT ACAR — Efendim, kanun yürürlüğe 
girdikten sonra bir komite teşekkül edecektir. 
Bu meselenin müzakeresi esnasında kara, deniz 
ve havacı arkadaşlarımız da vardı. Bunların 
hepsi de kabiliyetli arkadaşlardı. 0 zaman biz, 
hiçbir surette karadan çok, denizden az alalım 
diye bir fikir ileri sürmedik. Bu bir takdir hak
kıdır. Diğer taraftan bu 'mevzua ayrıca jandar
mayı, sivil memurları, astsubayları da dâhil et
mek mümkündür. Bu hususta bakanlığa itimat 
buyurulursa bakanlık bunu hakkaniyet dairesin
de halledebilir. Kanun tasarısında her üç. kuv
vetin de ayrı ayrı temsil 'edileceğine dair hüküm
ler mevcuttur. 

BAŞKAN — Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, garnitür ka

bilinden kuvvetlerin temsil edilmesini istemiyo
rum. tane de istemiyorum. Kanunda belli bir 
nişbetin, ölçünün yer almasını işitiyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Sait 
Bey, biraz ithamkâr konuştular; Bakanlığa iti-
madedilsin dediler. Bakanlığa elbette itimadede-
riz. Bunun böyle bilinmesini, aksi şekilde zapta 
geçmemesini teklif ederim efendim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, kanunun ru
hu burada; arkadaşımız şahsi düşüncesini söy
lüyor. Bu kanun süratle çıkarışa doğru olmaz. Bu 
kadar aceleye ne zaruret var? Hakikaten nerede 
olursa olsun, eşit muamele yapılacaktır tabiî. 
Fakat gerekli nisbet ne ise burada, kanunda geç
mesi gerekir. Mesele burada. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Temsilciler 
Kurulu, kuvvet, sınıf ve ihtisas esasına göre tes-
bit edilecek diye giderse, bu iş halledilmiş olur; 
o zaman hepsi girer efendim. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, burada bir defa 
beraber okuyalım. «Kurul üyelerinin ne suretle 
ve hangi esaslar dairesinde tesbit edileceği, bir
lik ve müesseselerin beraber bulundukları yer
ler ve buralarda vazifeli daimî üyelerin adedi de 
göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlana-
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I cak bir talimatname ile tâyin olunur.» diyor. Bu

na nazıanan üye adedıi navara alınm'atoba ve bu su
retle taiMmatnaımeye alınacak hükümler kanunun 
ımetnıiııde mevcut bulunmaktadır. 

KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Affetsinler 
ama, bundan fazlası imtiyaz olur.. 

ATAKLI MUCİP — Bir defa sözlerini geri 
alsınlar. Biz asla bir imtiyaz talebinde değiliz. 
Biz hak istiyoruz, imtiyaz değil. Burada bütün 
kuvvetlerin temsil edilmesi hakkının verilmesi 
iktiza eder. Nihayet talimatnameyi hazırlıyacak 
şahıslardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim 3 ncü 
fıkradaki talimatname yapılırken bu esaslar 
dairesinde tanzim edilecektir. Kanunda hüküm 
olduğuna göre başka bir endişeye mahal yoktur. 
Talimatnameye esas kanun olduğuna göre bu 
da kanun esaslanna göre yapılacaktır. Bu iti-
ıbarla bu endişe vâriltıtiır. Fakat bugün anttık böyle 
bir endişeye mahal yoktur. 

NAZMİ YAVUZALP — Malûmuâliniz Kara 
Kuvvetlerinde muvakkat üye olan yedek subay
ların miktarı çoktur. Bu sebeple, Kara Kuvvet
lerinin daha fazla bir yekûn teşkil etmemesi 
için, bilhassa bu daimî üyeler nazara alınmıştır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu maddenin daha 
başlangıcında bir husus belirmiştir. Mucip Bey 
ve diğer arkadaşlarımız kuvvetlerin burada sa
rih olarak isimlendirilmesini teklif ediyorlar-. 
Bunun yeri neresi olabilir? Bu hususta Sadt Bey
den izahat rica ediyoruz. 

SAİT ACAR -— Efendim, bunun yeri bir ve 
üçüncü fıkralar olabilir. Buraya (Kuvvetlerden, 
iştirak nisbeti dâhilinde seçilecek azalar) diye 
bir kayıt konabilir. 

j TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bım-
j lardan başka Jandarma Cenel Kumandanlığını, 
| Erkânı Harbiyeyi ve daha bir sürü müesseseyi 
I tadadetmek gerekecektir. O bakımdan bu, bura

da bir karışıklık getirecek, 3 ncü fıkra sarih
tir. Müsaadenizle okuyalım efendim. Kurul 
üyeleri hangi esaslara göre tesbit edilecek? 
Temsilci bulunacak yerler daimî üye esası göz 
önünde bulundurularak bir talimatname ile 

I halledilir. 
KOKSAL OSMAN —- Şu talimatnameye gö-

! re, nerelerden seçeceğiz Haydar Bey arkadaşı-
I mız? 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, su

bay, astsubay olarak orduda Hava Kuvvetleri 
12 - 13 bin kişidir; 

KOKSAL OSMAN — Evet, nasıl seçilecek 
bu durumda temsilciler kurulu? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 50 
kişi seçilecek mensuplar arasından. | 

ATAKLI MUCİP — Efendim., bu seçimi 
şurada bir görsek, 

SAİT ACAR — Efendim, Temsilciler Mec
lisi toplanacak ve şu sayılmış olan işleri yapa
cak. Esas yük Genel Yönetim Kurulundadır. 
Başka türlü sağlamaya imkân olmadığı için 
şümullü olarak böyle bir sisteme gittik. Şöyle 
arz edeyim, biz yönetim kurullarının teşkilini, 
yeni bir sistem içinde "seçilmek suretiyle kurul
masını uygun gördük. Bunu yalnız bizim şah
si kanaatlerimiz olarak da huzurunuza getir
miş değiliz. Bu sahada tecrübesi olan hattâ oto
rite sayılan pek çok kimselerin de fikirlerini 
alarak böyle bir mekanizmaya . kanunda yer 
verdik. Burada en büyük yük Genel Kurula 
yüklenmiştir. Bu kurula sırf askerî kuvvetlerin 
hâkim olmasını da arzu etmedik. Çünkü piya- I 
sayı tanımayız, ticari sahada bilgimiz azdır. Bu I 
husustaki bilgilileri de seçebilmek için talimat
nameye hükümler koymak ihtiyacındayız. Han- I 
gi birliklerden ne miktar geleceği, hangi mües- I 
sesele'rin temsilci göndereceği bu talimatnamede I 
tesbit edilecektir. I 

KOKSAL OSMAN — Bunlar geldiğine gö
re hâkimiyet hangi sınıfta olacaktır? Alaylar- I 
dan, tümenlerden bunlar geleceğine göre hâki- I 
miyet daha ziyade hangi sınıfa aidolacaktır ? I 

BAÇKAN — Hangi kuvvetin daimî üye I 
adedi fnzla ise onun fazla üye getirmesi tabiî- I 
dir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
hususta daimî üye sayısı esa-s olacaktır. Meşe- I 
lâ bir alayda daimî üyeler, subay veya astsu
baylar adedi yüz kişidir. Eğer emsal 100 kişi I 
ise o zaman bir temsilci seçeceklerdir. Eğer o I 
alayın içinde 100 kişi yoksa o zaman tümenden 
temsilci seçilecektir. I 

KAPLAN KADRİ — Meselâ Hava Kuvvet
lerinin 10 000 daimî üyesi varsa ve emsal de j 
1 000 kişi ise buradan 10 temsilci gelecektir. I 
Kara Kuvvetlerinin 30 000 daimî üyesi varsa I 
bu emsale göre buradan da 30 kişi seçilecek dp | 
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I inektir. Yani hangisinin daimî üyesi fazla ise 

onun temsilcisi fazla olacaktır. . 
I BAŞKAN — Ataklı. 
i ATAKLI MUCİP — Efendim, arkadaşımız 

güzel buyuruyor, fakat bu burada yok. Bunun 
burada tasrih edilmesini istiyoruz. Osman Bey 
ifade etti; bütün ordunun buraya üye olduğu
nu kabul edelim, bu takdirde, karacılardan ge
lecek 50 kişi, havacılardan gelecek 10 kişi, de
nizcilerden gelecek 10 kişi, kim kimi tanıyorsa 
oy verecek ve elbette karacılar biribirini daha 
iyi ve çok tanıdığı için, bakacaksınız ki, 20 - 30 
temsilci karacılardan seçilecek. Ben diyorum, ki, 
bir nisbet koyalım, böyle seçilsin bu temsilci 
üyeler. Aksi takdirde, talimatname ile ne De
niz ve ne de Hava Küvetleri gerekli şekilde 
temsil edilemez. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, sanıyorum ki, 
Mucip Beyin endişesi buradaki, hükümler için
de zail olacaktır. Meselâ, şimdi 50 - 100 denil
diğine göre, 100 temsilci seçileceğini esas ala
rak bir nisbet kurar, Hava Kuvvetlerinden 10 
bin nisbeti üzerinden şu, o kadar üye, Kara 
Kuvvetleri mesele 30 bin nisbetine şu, Deniz 
Kuvvetleri için aynı şekilde nisbetler dâhilinde 
üye seçer ve gönderirler. Bunu da kanunda 
tâyin edebiliriz. 

BAŞKAN — Kadri Beyin teklifine uygun
dur. 

Kadri Kaplan siz teklifinizi tekrar eder mi
siniz! 

KAPLAN KADRİ .— Evvelce de arz ettim, 
maddenin ilk fıkrasında yapacağımız değişik
lik bu endişeyi bertaraf edecektir. «Millî Sa
vunma Bakanlığınca tesbit edilecek birlik ve 
müesseselerde de vazifeli ve bu kanunun 17 nci 
maddesinde j-azılı daimî üyeler arasından...» de
vam ediyor, satır, üçüncü fıkrada; «kuvvet ve 
müesseselerdeki daimî üye adedi dikkate alına
rak» denip «tesbit edilecek» silinecek ve «bir
lik ve müesseselerde» diye de\am ediyor... 

KUYTAK FİKRET — Bu maddede Tem 
sil çiler Meclisinin vazifeleri bildiriliyor, a) Fık
rası da seçimden bahsetmektedir. Meselâ bura
ya 100 kişi geldiğini farz edelim. Bunlar, diye
lim ki, 20 asli, 10 tane de yedek üye seçecek
ler. Burada her üç sınıfa mensup kimseler de 
bulunacaktır. Fakat meselâ karacılar, kendi ta
nıdıkları arkadaşlarına rey verecekler ve-do-
layısiyle ekseriyeti de onlar teşkil edecekler 

— 17 — 



B : 69 3.1 
Burada izhar edilen endişe bu noktada toplan
maktadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu endişe vârid-
olabilir. Şu var ki, bunlar birbirlerini hiç tanı
masalar bile gene bir kulis faaliyeti olacaktır. 
Ama Mucip Beyin teklif ettiği şey şu: Seçile
cek 20 asil ve 10 yedek üye içinde kuvvetlerir 
daimî üye adediyle temsil edilmeleri şartiyle 
şeklinde bir kayıt koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; şu ana kadar asıl 
maksat izah edilememiş ve anlaşılamamış bu
lunmaktadır. Şimdi şunu öğrenmek istiyoruz: 
Evvelâ (a) fıkrasına kadar bir tadilat var rai? 

ATAKLI MUCÎP — Burada birlik ve mües
sese diyoruz da kuvveti koymuyoruz. Kuvvet 
mi daha üstün, yoksa birlik mi, müessese mi? 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, (a) fıkrası 
şövle olabilir: «3 âdi Genel Kurul toplantı devre
si. için, vazife görmek üzere, kendi üyeleri ara
sından ^izli oyla» burada şunu ilâve ediyoruz. 
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«Temsilciler Kurulundaki temsilciler nisbetiııe 
göre, 20 esil ve 10 yedek Genel Kurul üyesi se
çilir.» 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlık bunun için 
ne düşünüyor? 

SAİT ACAR — Olabilir, efendim. 
BAŞKAN — Efendim, şu halde; arkadaşı

mızın kaleme aldığı şekildeki, (a) fıkrasında 
yapılan ilave ile, yani «3 âdi Genel Kurul top
lantı devresi için, vazife görmek üzere, kendi 
üyeleri arasından gizli oyla, Temsilciler Kuru
lundaki temsilciler nis'betine göre, 20 asil ve 10 
yedek Genel Kural üyesi seçilir» olarak, bu de
ğişik şekliyle 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum, kabul edenler... ' Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, toplantıya saat 14,00 
te devam etmek üzere oturama son veriyorum 
efendim. 

Kapanma saati: 12,30 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Küçük Sami 

KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Tunçkanat Haydar 

BAŞKAN — Nisap Vardır. Celseyi laçıyoaruım. 
Sabahki miizıakerefere 4 ncü maddeden devamı 

ediyoruz. 

Genel Kurul 
MADDE 4. — Genel Kurul, Temsilciler Ku

rulu tanaıfındarn seçilecek (20) üye ile; 

— •Millî Savunma Bakamı, 
— Maliye Bakanı, 
—• Genel Kurmay Başkanı, 
— Kaaiaı, Deniz -ve Hava Kuvvetleri kumıaıı-

damları veya KıiTimıaıy başkanları, 
— Jandarma Genel •Kuımıanda.ııı veya Kur

may B-aşkaauy 
— Sayıştay Bıaşkanı, 
— Umumi Murakabe Heyeti Başkam, 

—- Türkiye Banka'laır Biriliği İdare Heyeti 
Başkanı, 

— Türkiye * Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı, 

— Millî Savunma Bakanlığı veya Genel Kur
may Başkanlığı teşkilâtında : 

. a1) Personel Başkanı, 
b) Lojistik Başkana, 
c) Komptrolör, 
d) iSağlık Başkanı, 
e) Araştırma ve Geliştirme Başkanı, 
f) Kamın îşleııi Müdürü, 
— özel sektörde, malî ve iiktfeadi ısabaikırdıa 

temayüz etmiş şahıslardan Millî Savunma Balka
nı taraflından üç sene içim seçilecek üç kişiden te-
rekfcübeder, 
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Genel KurTılu Millî Savununa Bakanı, bulun

madığı takdirde Maliye Balkanı, (bunun da bulun
maması halinde yukardaki sıraya göre hazır bu
lunan' zat başkanlık eder. 

Genel Kurul 'her yıl en geç Mayıs ayının *»-
nıuna kadar, Yönetilin Kurulunun daveti üzenine 
âdi surette toplanır. 

Yönetim Kurulu veya' Denetleme Kurulu, lü
zumu halinde Genel Kurulu fevkalâde toplantı
ya çağırabilir. 

Toplantı için yeter sayı tam üye «ayısının 
mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun çoğun
luğu ile alınır. 

Ankara dışından gelen Genel Kurul üyeleri
nin harcırahları, Harcırah Kamımı 'bükümleri 
dairesinde kurum masraflarından ödenir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YILDIZ AHMET — Usul maddesidir, he

men geçelim. 
ERSÜ VEHBİ — Bunların içine iktisatçı, iş

letmeci konabilir ;mi? 

DENİZ BİNBAŞI SAİD ACAR — İdare He
yeti ve Umum Müdürlük teşkilâtında bunları is
tihdam etmeyi uygun gördük. 

ATAKLI MUCİP — Bu zatların maaşları 
nereden ödenecek? 

DENİZ BİNBAŞI SAİD ACAR — Bunlar 
senede bir defa toplanacak ve Harcırah Kanunu
na göre harcırahlarını alacaklar. 

ATAKLI MUCİP — Bunun da kati olaırak 
ifade edilmesi lâzım. İdare heyetleri toplamiir, ka
rar verirler, paraları alınlar. .Devenin hamudu 
ile yutulduğu gibi yutulur gider. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL ±- Bu zatların 

hepsi Ankara'dadır. Harcırahla ilgileri yoktur. 
Bunun çıkarılması lâzımdır. 

YARBAY NAZMİ YAVUZALP — Bu Ge
nel Kurul 40 IdşJİen mürekkep olacaktır. 20 kişi
den 17 tanesini Millî Savunma Bakamlhğı seçecek, 
üç kûşi de hariçten seçilecektir. Diğer 20 kişi de 
Temsilciler Kımılundan seçilecektir. Bu seçilen
ler Ankara dışından geleceklerine göre. haırcırah 
almaları lâzımdır. Bu kayıt Ankara dışından ge
lenlere aittir. 

BAŞKAN — Efendim; yeterlik teklif edil
mektedir. Reylerimize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Mucip Bey tekliflerinde ısrar ediyorlarsa ne 

şekilde ve yerinin neı-esıi olacağını bildirirlerse 
memnun kalırız. 

ATAKLI MUCİP — Ayrı bir fıkra olarak .ko
nulmasını teklif ediyorum. Ve yahut da bu hu
susta bir talimat yapılacak mıdır t 

DENİZ YARBAYI SAİT ACAR — Para ve
rilmesi kanunda ısarahat olmasına vabestedir. 
Bir talimat yapılması da mevzuubahistir. Tatili*-
mat Temsilciler Kurulu üyelerinin ne şekilde se
çileceğine dair olacaktır. Çünkü bunların hepsi 
m'afcam sahibi insanlardır. 'Senede bir defa top-
lanaeaklardıtr. İdare Heyetine gelince; para veri
leceği hususunda her hangi bir hüküm yoktur. 
Hiçbir kimsenin para almasına imkân ve ihtimal 
yoktur. 

ATAKLI MUCİP — Şu halde teklifimi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Ataklı tekliflini geriye almıştır. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Kurumun senelik bilanço ve kâr ve zarar 
hesapları ve yapılıaın işler raporu ile Denetleme 
Kurulu tarafından işlemılerıim ve hesapların denet* 
'lenmesi neticelerini ve bunların tetkik ve tahlille
rini belirten raporlar üzerinde karar vermek; 
(Bilançonun ve yapılan işler raporunun Genel 
Kurulca onanması ile ilg'IMer ibra edilmiş olur.) 

b) Yönetim Kurulu üyelerinden seçimi Ge
nel Kurula aidolanları (8) ncl madde hükmü dai
resinde gösterilecek adaylar arasından seçmek ve 
Yönetim Kurulu Başkam ve üyelerinin iştirak 
edecekleri toplantılar için alacakları huzur hak
larım tesbit etmek; 

c) Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz 
edilecek kurumun mevcutlarının işletilmesi ile ve
ya sair hususlarla 61gili mevzularda karar ver
mek, mütalâa ve tekliflerde bulunmak; 

d) (6) ncı madde hükmü dairesinde denet
çiyi ve yedeklerim" seçmek ve denetçilere veri! e 
cek ücretleri tesbit etmek; 

e) Temsilciler Kurulu tarafından kendisine 
havale edilecek konular hakkında ksfrar almak. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun Atak
tı-

ATAKLI MUCİP — Huaur hakkı almalarına 
muhalifim. Hiçbir kimseye huzur hakkı verilme-

~ 19 ^ 



B : 69 3 . 1 . 
»in. Bu işi yapacak okınkır kendi ar.am.ızdaiı se-
çeceğianıİK kimselerdir. 'Huzur h<akkı almıadan ça
lışmalıdırlar. . 

[BAŞKAN — Sait Bey. 
•HÂKİM BİNBAŞI ıSAİT ACAR -^ (Bdır tab-

ık> göstererek) Şu tabloda 'da görüleceği gibi, şu 
kadaır kişi tanıaımiyle fahriyen çalışacaklardır. 
Yalnız hariçten gelenlere harcırah Menecektir. 
Yönetlim Kurulu 7 (kfişldlir. Bunlar hıer an vazife
lidirler. Bu arada ısMl sektörden, özel sektörden, 
iktisadi, malî ve sair sakallardan eaı kabiliyetli in-
taamiardaın seçmeyi arzıu .ediyoruz. Paoıa veırmezisek 
(kümıseyii'ıelllhet çalıştnıamiayiız. 60 mıilyan llira geliri 
olan bir Ikurumun üç beş bin lira verimeşii çok 4e-
ğiildir. Bunu da biz kamunla dondurmiadıfc, bizim 
yirmii teMsilailmıiz, IbatoaınlıMıar temlsiMleılL ve di
ğer teşkiller kararlaştıracaklar. Bu itibarla sııis-
•tdlmiail edilmesinle imkân ve ihtöimiall yoktur. 

ATAKLI MUCİP — Yedi kişilik yönetim ku
rulu : Üçü Silâhlı Kuvvetlerden dördü de başka 
sektörlerden seçilecek. Bu Silâhlı Kuvvetlerden 
seçilenler maaşlarını almıyacaklar mı? 

DENİZ BİNBAŞI SAİT ACAR — Bunlar 
1281. sayılı Kanuna göre izlinflli addedilecektir. 
Maaş alımıyacaltelardıır. 

ATAKLI MUOİP — Mademki geldiklerfi yer
den maaş alıyorlar, yine oradaki maaşı ile çalış
sınlar. 

TUNÇKANAT HAYDAR, ~ Evvelki yaptığı 
iişüıe bu yapiaöağı i§-«ırasında ıbüyük fark vardır. 
Diğerlerinden yüksek evsafta dliye Yönettim Ku-
ırnluna isteçâilttrıA§ile*ndlİ!i\ Sivil siekıtörden seçtiğimiz 
adamlar 3 - 5 bin lira hakkı huzur alırlarken bu 
adamlaıra da p'a/ra vertaemliz lâzıimdiir. Afksâ tak
dirde adıaletsıiz bir iiş yapımış oluruz. { 

KUYTAK FİKRET — Mnflli gösltrfleeek bir 
şahıs vekâletten maaş almazsa vazifelendirildiği 
yerden maaşını .alsın. 

BİNBAŞI SAİT ACAR — 1281 sayılı Kanu
na göre diğer Devlet (teşkilâtında çalışan perso
nellin ımıaaşlaıri'riı biz öderiz. Bumun «sebebd şudur: 
Baı tamıatmliyle hususi Mır teşebbüstür. Buradaki 
çıalışmja Devlet hlzımıe'tii değildir. Maaş ıbür Mzmet 
ikanşılığıaıidıa verilir. Halbuki burada Ibendli âşleri-
mıizli oîrgatnıİKe etmek iejin kurduğumuz ıbdıı* .teşek
kül vardır. Ânume hfometfi görülmemektedir, Ga
yet tabiîdir kli, burada parayı ıkendlilmiiız ödemek 

- me^uriyeflindeytiz.. Sarih olanak buraya hüküm 
(bu sebilde feonımuşltuır. 
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ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — EmeMs 

Sasıdığıma ibir fcendli maaşlarından kesilen, bdır de 
Devletin ödediği kesenekler vardır. 

DENİZ HÂKİM SAİT ACAR — Aldıkları 
ücretlerden hakkı anülkltıeisepılıeıiiınıe göre varecfekler-
dir. 1281 sayılı Kamuma göre, başka yerde çalışan 
'bir ordu mensubunun ordu ile irtibattı (bakidir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İdare sa
dece sivil şahıslara veıtilıiırse ne olur? 

HÂKİM BİNBAŞI SAİT ACAR — İstedik 
M, bu kurcada askerler de temsil fedilalin. öyle: 
dursa, bu bamUbaşfea bir mahiyet alır. Görüşleri-
mizti savunması için burıadıa hür dikti askerin bulun
masını üüızumloı ve faydalı görüyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Huzur hakkı es
kiden beri vıar mı? Yoksa son sesıelerde mft ihdas 
edildi? 

DENİZ BİNBAŞI SAİT ACAR — Eskiden 
beri var. -

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. Şimdi maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme Kurulu 
MADDE 6. — Denetleme Kurulu; 
— Biri, Millî Savunma Bakanı tarafından 

gösterilecek beş namzet arasından Genel Ku
rulca, 

—' Biri, Umumi Murakabe Heyeti Başkanı, 
— Biri de Türkiye Bankalar Birliği İdare 

Heyeti Başkanı tarafından seçilecek üç kişiden 
terekkübeder. 

Genel Kurul, aynı zamanda Millî Savunma 
Bakanının gösterdiği namzetler arasından iki 
de yedek denetçi seçer. 

Denetleme Kurulunun vazife süresi üç âdi 
Genel Kurul toplantısıdır. 

Vazifeleri hitam bulan denetçilerin yeniden 
seçilmeleri caizdir. 

Denetçiler Kurulunda Genel Kurulca seçi
len denetçiliğin inhilâlinde en fazla oy alandan 
başlanmak, müsavat halinde aralarında kur'a 
çekilmek üzere yedeklerden biri, diğerlerinden 
vâki olacak münhallerde ise bunları seçen ilgi
lilerin seçecekleri yenileri, seleflerinin müddet
lerini ikmalen denetçiliğe gelirler. 

Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile Türkiye 
Bankalar Birliği İdare Heyeti Reisi tarafından 
seçilecek denetçilerin maliye, hukuk, bankacı-
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lık, sigorta ve muhasebe sahalarında ihtisas v 
tecrübe sahibi ve yüksek tahsil görmüş kimse
ler arasından seçilmesi şarttır. 

Denetçilere verilecek'ücretler,- Genel kurul 
tarafından kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir . 

Yönetim Kurulu 
MADDE 7. — Yönetim kurulu 7 üyeden te

şekkül eder. Yönetim kurulu Başkan ve üyele
ri 8 nçi madde hükmü dairesinde seçilirler. 

Genel müdür, kurulun tabiî üyesidir ve ka
rarlarda oy sahibidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Yönetim kumlu seçilecek 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine üç üyeden ikisi Mil
lî Savunma Bakanı tarafından gösterilecek 4 
aday arasından biri de Genel Kurmay Başkanı 
tarafından gösterilecek iki adaydan Genel ku
rulca seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır. 

Diğer 4 üye, maliye, hukuk ve bankacılık 
ve sigorta sahalarında ihtisas, tecrübe sahibi ve 
yüksek tahsilli olmak şartiyle Millî Savunma, 
Maliye bakanları ile Sayıştay, Umumi Muraka
be Heyeti, Ticaret odaları, Ticaret borsaları 
birliği ve Türk Bankalar Birliği idare heyet
leri başkanlarından müteşekkil ve bu maksatla 
hususi olarak teşekkül edecek bir seçim komi
tesi tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başka
nını da bu Komite seçer. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin vazi
fe müddetleri üç âdi genel kurul toplantı dev
residir . 

Müddeti bitenler yeniden aday gösterilebi
lir ve seçilebilir. Müddeti biten üyeler, yenile
ri vazifeye başlayıncıya kadar vazifelerine de
vam ederler. 

Genel kurul, Yönetim Kurulunu denetler ve 
gerekirse vazifelerine nihayet verebilir. Ancak, 
bu yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim 
Kurulu üyelerinin vazifelerine nihayet verilme
si hususu müzakeresinin Genel Kurul üyeleri 
dörtte biri tarafından yazılı olarak gündeme 
alınması teklifinin toplantıdan en az üç gün 
önce yapılması lâzımdır. 

Yönetim Kurulunun Umumi Heyetçe seçi
len üyeliklerinde vâki olacak münhallere, ilk 
toplanacak Genel Kurula kadar vazife görmek 

.1961 0 : 2 
[ üzere, bunları namzet gösteren makamlarca 

muvakkaten- yenileri tâyin olunur ve Genel 
kurulda, bu maddenin birinci fıkrası hükmü 
dairesinde seçim yapılır. Muvakkaten tâyin olu
nan üyenin namzetler arasında gösterilmesi 
caizdir. 

Seçim Komitesince seçilen üyeliklerindeki 
münhallere, inhilâli takibeden ay zarfında bu 
komitece yenileri intihabolunur. 

BAŞKAN —' Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Burada yönetim ku

ruluna seçilenler yeniden aday gösterilebilir ve 
seçilebilir kaydının olduğu görülüyor. Şimdi 
aday olan askerler, yönetim kuruluna tekrar 
tekrar aday gösterilmiş olur ve burada kalmış 
olurlarsa .bunun mahzurları var. O mahzur şu
dur ; yönetim kuruluna faydası olabilir, ama 
meslekî bakımdan mahzuru vardır. Bunun kıta 
hizmeti vardır^ susu vardır, busu vardır. Sonra 
bâzı kimseler vardır ki; üstüne iyi gözükür 
buraya faydalı olmaz. Mütemadiyen buraya 
gelmeleri ve tabiî üye olmaları aleyhe olur. 

BAŞKAN — Sait Bey. 
BİNBAŞI SAİT ACAR — Yönetim Kurulu

na üç tane asker gelecektir. Seçim mekanizma
sı şöyle kurulmuştur : Millî Savunma iki tane 
namzet göstermesini Genelkurmaya vazife ola
rak vermiştir. Buna sebep, kıta hizmeti bakı
mından vazifelerinden ayrılmalarında mahzur 

[ görülmiyenleri seçecektir. Genel Kurul da, bu
nun bir kişisini seçeceği için bu sefer iki aday 

I göstermek zorunda kalınmıştır. Bütün salâhiyet 
I Genel Kuruldadır. 

KUYTAK FİKRET — İzah ettiğiniz hususla 
bu kanun tasarısı arasında fark vardır, tezada 
düşüyorsunuz. 

BİNBAŞI SAİT ACAR — İki aday gösteril
miştir. Biz bunu hiç seçmiyoruz, derse yeniden 
iki aday göstermek zorundadır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Sekizinci 
maddenin birinci cümlesinde : «Yönetim kuru- , 
luna seçilecek Türk Silâhlı Kuvvetlerine....» de
niyor. Buradaki kelime kuvvetlerine değil, kuv
vetlerinde olması lâzımgelir. Düzeltilmesi lâzım. 
(Doğru doğru, sesleri) 

BAŞKAN — Bu düzeltme ile maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Yönetim Kurulu üyeliklerine 

iştirak edecekleri her toplantı için verilecek hu
zur haklarının miktarları Genel Kurul tarafın
dan tesbit olunur. 

*Bx\ŞKAN—: Söz istiyen, buyuran Kara veli-
oğlu. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Yönetim Ku
rulunda devamlı olarak çalışacaklardır. Ücretli
dir. Ayrıca huzur hakkı verilmesinin sebebi 
izah edilmelidir. 

HÂKİM BİNBAŞI SAİT ACAR —. Bu husus 
tatbikatın neticesinde buraya konmuştur. Top
lantı başına bir hakkı huzur vermezsek, toplan
tıda ekseriyet temin edilemiyor. Hakkı huzur 
toplantıya katılana verilecektir. Bilhassa sivil 
sektörden gelecek olanlar için bu lâzımdır. Sa
lâhiyet ve tecrübe sahipleri de bize böyle tav
siye ettiler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Yönetim Kurulu, işleri ica-
bettikçe ve fakat en az ayda bir defa toplanır. 

Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yöne
tim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden başka 
seçecekleri biri Başkanlık yapar. 

Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır; 
kararlar, toplantıda bulunanların çoğunluğu? ile 
verilir. 

Denetçiler ihtiyari olarak, Genel Müdür mu
avinleri behemal Yönetim Kurulu toplantıları
na, oylara iştirak hakkı olmaksızın müşahidola-
rak katılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Yönetim Kurulunun vazife
leri şunlardır : 

a) Kurumun idaresinden sorumlu olarak 
devamlı surette Kurumun faaliyetlerini tedvir 
etmek, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe 
ve kadroları tetkik ve tasdik etmek, 

c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
bilanço, kâr ve zarar hesaplarım inceleyip,' uy
gunluğu halinde tasdik ederek, sene zarfında 
yapılan ve mütaakıp yıllarda yapılacak işlere 
ait raporları ile birlikte Genel Kurula sunmak. 

d) Bu kanun gereğince yapılacak yardım
ları tesbit ve kararlaştırmak. 
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e) Her beş yılda bir Genel Müdürlükçe ha

zırlanacak teknik bilanço ve aktüarya raporu
nu tetkik ederek, Genel Kurula sunmak, 

f) Dâva açmak, icra takiplerini yapmak, 
faide gördüğü takdirde bunlardan feragat et
mek, Kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve ihti
laflı iMia. ve konuları tahkim yolu ile hallet
mek, 

g) Genel Müdür ve yardımcılarını tâyin ve 
icabında azletmek ve memur ve müstahdemleri
nin Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tâyinle
rini yapmak, 

h) Kendilerine Kurum adına imza verile
ceklerle bunların yetki ve derecelerini tâyin ve 
kurumu ilzam edecek imza sirkülerini tesbit 

• ve usulünde tescil, neşir ve ilân etmek, 
i) Kurum mevcutlarının işletilmesi şekil

lerini tâyin ve 33 ncü maddedeki iktisapları yap
mak hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikraz 
fonunun miktarını tesbit etmek, 

k) Kurumun memur ve müstahdemlerine 
maaş ve ücretlerinden gayrı yerilecek tazminat, 
ikramiye ve sair özlük haklarını Genel Md. lü-
ğüıı teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olan
ları re'sen tesbit etmek, 

1) Genel Müdürlükçe Kurumun iç işlem
leri için hazırlanacak talimatname ve prensip
leri inceliyerek tasdik etmek, 

m) Kanuni mevzuatın gerektirdiği bilcüm
le vazifeleri yapmak ve Genel Kurulca verile
cek kararlan yerine getirmek, 

n) Senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapla
rı ile yıllık raporu ve denetçiler raporlarını Ge
nel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantı tari
hinden en az onbeş gün evvel göndermek, 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen.? 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Yönetim Kurul üyeleri, ken
di işleri için ibraz etmeleri lâzım ve mûtadolan 
dikkat, basiret ve faaliyeti kurum işlerinde de 
göstermeye, görüş, mütalâa ve tekliflerini ancak 
doğrudan doğruya, Başkana veya toplantı es
nasında Yönetim Kuruluna yapmaya mecbur 
olup kurumda çalışanlara işler hakkında şahsan 
hiçbir talimat veremezler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Genel Müdürlük 

MADDE 13. — Kurumun bir genel müdürü 
ile ihtiyaca göre tesbit olunan açledde genel 
müdür yardımcısı bulunur. Bunların sigorta, 
maliye, iktisat, hukuk ve bankacılık ve muha
sebe sahalarında ihtisas ve tecrübe sahibi yük
sek tahsdlli olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14, — Cfenel Müdür ve yardımcıları 
Yönetim Kurulu tarafından tâyin olunurlar. 

Genel Müdür ve yardımcılarına verilecek 
maaş, ücret, tazminat, ikramiye ve sair özlük 
hakları Yönetim Kurulu tarafından tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15. — Genel Müdür, kurumun işle
rini bu kanun ile diğer mer'i mevzuat hüküm
lerine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yü
rütür. Kurumu Genel Müdür temsil eder. Tem
sil vazifesini kendisi yapacağı gibi, tevkil ede
ceği kimselere de yaptırabilir. 

Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altma koya
cak her türlü evrak, vesika ve mukavelelerin iki 
imzayı taşıması şarttır. İmza sahipleri ile bunla
rın yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca 
tesbit olunacak sirkülerde belirtilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, yukardaki hüküm
ler dairesinde başkaca hariç kurum adına imza 
vaz 'edemezler. 

BAŞKAN — Buı madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Kurumun Yönetim ve De
netleme Kurulunda ve Kurumun teşkilâtında ve
ya Kurumum sermayesinin en az yüzde ellisine 
sahibolduğu iştiraklerinde vazifelendirilecek su
bay ve askerî memurlar hakkında 128 İ sayılı Ka
nun hükümleri tatbik edilir; ancak, bu gibilere 
maaşları ve özlük haklan Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinden verilmez. , 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Kurumun üyeleri 
MADDE 17. — Kurumun üyeleri (daimî ve 

geçici) aşağıda gösterilmiştir. 
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I a) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında gö

revleri bilûmum muvazzaf subay, askerî memur 
ve astsubaylar, kurumun daimî üyeleridir. 

b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Kumandanlığı teşkilâtında, Ordu Yardımlaş-

I ma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin % 50 
I sinden fazlasına sahibolacağı veya iştirak ede-
I ceği şirketlerde çalışan bilûmum maaşlı ve ücret-
| li memur ve müstahdemlerden arzu edenler kuru-
j ma daimî üye olabilirler. 

c) Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan ye
dek subaylar Kurumun geçici üyeleridir. 

BAŞKAN — Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Efendim (B) ve (C) 

fıkraları hakkında izahat verilmesini rica ede-
I ceğim. Çünkü (C) fıkrası bütün sivil memur

lardan bahsediyor. % 50 ile iştirak ettikleri tak
dirde bunlar nasıl iştirak edeceklerdir? Yedek 

I subaylardan da bahsediliyor, bahsedilmesindeki 
3ebep nedir? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, (B) 
fıkrasından kasdedilen husus şudur; Millî Sa-

I vunma kadrosunda bulunan sivil memurlar arzu 
I ettikleri takdirde, maaşlarının % 20 si ile iştirak 
I edeceklerdir. % 50 den fazla ortak olduğumuz 
I şirketler olursa o şirket müstahdemleri de bizim 
I bu Kurulumuza âza olacaklardır. 
I İkincisi; muvazzaf subaylığını yapan yedek 
I 3ubaylar Kurumun geçici üyesidirler. ölüm, mâ-
I 'ûliyet ve her hangi bir sebeple başlarına bir şey 
I gelecek olursa \bu Sandıktan istifade edecekler-
I lir. Bu hususta ilerde maddeler gelecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Yedek su-
I bayların geçici üyelikleri, mecburi i.ıidir, yoksa 
I ihtiyari mi? 

HÂKİM BİNBAŞI SAİT ACAR - Mecburi-
I dir, efendim. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Malûl olduk-
I Lan zaman, yardım alacaklar mı? T>rhis olun-
I ea bunlara nasıl bir yardım yapılacak? 

I SAİT ACAR — Malûl oldukları zaman yar-
I lım ediliyor, ama terhis edildikleri zaman yok. 
I YILDIZ AHMET — Türk münevveri yedek 
I -subaya gelecek, bu kuruma da âza olacak de-
I sektir. 
I KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Sandık için 
I '"»ir zaaf olacak ama, bu ihtiyari olmalıdır.* 
I ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Yedek 
I subaylardan muvazzaflığa geçecekler olabilir. 

23 — 
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Beş on tane de olsa, bu subaylar aynı vazi
yette midir? 

SAİT ACAR — Yedek Subay Kanununun 29 
neu maddesinin verdiği imkân yardır. Yedek 
subay, isterse, muvazzaflığa nakledebilir. Ha
len bundan faydalanan yedek subay yoktur. 
Muvakkat subay, mukaveleli suoay almak 
mevzuubahsolabilir ki, bu tasarı yakında huzu
runuza gelecektir. Bunlar muvazzaf subayların 
tâbi olduğu bütün ahkâma tabidirler. Bu iti
barla bunların ancak muvazzaflık hizmeti ya
pan yedek subaylara teşmili uygundur. Bunun 
dışında hiç kimsenin kalmasına imkân yoktur. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Yedek 
subaylardan % 5 alıyoruz ve geriye de iade et
miyoruz. Doğru bulmuyorum. 

DENİZ BİNBAŞI SAİT ACAR — Bu mec
buri sigorta mahiyetindedir. Yedek subay ordu
da bulunduğu zaman bir kaza ile malûl olur 
veya vefat ederse muvazzaf subaylara yapılan 
yardım kendisine de aynen yapılacaktır. Biz 
23 ncü maddeye göre üç sene geçmeden ayrılan
lara hiçbir şey vermiyeceğiz, ister muvazzaf is
ter yedek subay olsun. Bu hükmü bu şekilde 
kabul etmek o bakımdan zaruri oluyor. 

KARAMAN SUPHİ — Bu maddenin içine 
(B) ve (C) fıkralarını da sokmak suretiyle 
birçok faideler sağlandığı muhakkaktır. Bu 
şirket Türkiye çapında büyük bir şirket ola
caktır. Belki ilerde sivil memurlar da bunun 
içine gireceklerdir. İlerdeki maddelerde işti
rak şekillerini görmediğim için kanunun tümü
nün çıkarılmasına taraftar değilim. Müsaade 
edin bu maddeyi geçelim en sonunda çıkaralım • 
diğer maddelere devam edelim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kabul ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi okutuyorum. 

Kurumun gelirleri 
MADDE 18. —• Kurumun gelirleri aşağıdaki 

fıkralarda sayılmıştır : 
a) Muvazzaf subay ve astsubayların maaş

ları tutarından her ay kesilecek % 10 1ar; 
b) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma 

Genel Kumandanlığı teşkilâtında çalışan maaşlı 
ve ücretli sivil memur ve müstahdemlerin Tür
kiye .Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
göre emekliliklerine esas olan maaş ve ücret
leri tutarından her ay kesilecek % 10 1ar; 

e) Orda Yardımlaşma Kurumunun veya 
bu kurumun % 50 sermayesinden fazlasına sa-
hibolacağı ^ eya iştirak edeceği şirketlerde ça
lışan ve kurumda daimî üye olmayı kabul eden 
bilûmum maaşlı ve ücretli sivil mermır ve müs. 
tahdemlerin maaşları tutarından kesilecek % 
1.0 1ar; 

d) Yedek subayların her ay maışları tuta^ 
n üzerinden kesilecek % 5 1er; 

e) Kurum mevcutlarının işletilmesinden el
de edilecek gelirler; 

f) Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından ya
pılacak her türlü nakdî ve ayni menkul ve gay
rimenkul bağışlar. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, kanu
nun tümü hakkındaki fikirlerimi bu madde do-
iayısiyle yine tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Bugünkü maaşlara nazaran 
çok fazladır, ödiyemezler, ancak maaşlarda yük
selme olursa o takdirde ödeme imkânını sağ
larlar, oyla mi? . 

ÇELEBİ EMANULLAH — Şu kabul buyu
racağınız % 33 - 40 arasındaki artış kabul edil
diği takdirde bu iş olabilir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, filek-
sibite sağlamak bakımından kesilecek miktarlar 
üzerinde durmak lâzımdır. Bir insan sigorta 
olurken maaş durumuna göre sigorta j-apılır. 
Onun içU şimdilik % 5 olarak kabul edilmeli, 
ondan sonra % 10 a çıkarılması hususunda 
Millî Savunmaya veyahut da Bakanlar Kuru
luna verilmelidir. 
' YILDIZ AHMET — Yüzde omların % 5 e 
indiriılmesiıra teklif ediyorum. 

DBNlZ HÂKİM BİNBAŞI SAİT ACAR — 
Evvelâ şunu arz edeyim. .Bizim hesaplarıniMin 
ifade ettiğime göre, bir filefesibilite (elastikiyet) 
vermeyi doğru görmüyoruz. 

Kanunen ne vereceği tesbit edilmiştir. Bu cet
veldeki rakamlar aylıaırea çalışma neticesinde 
•orttaya çıkmıştır. % 10 (kesildiği takdirde ihti
yaç karşılanabilecektir. Bu miktarı aşağı düşü-
rüirsek yardımlar tatmin edici olmaktan uzak fca-
hı\ Tahsil edilecek para gayet anahdudolur. Ne
ticede düşündüğümüz gibi yardıım edilemez, 

Meselâ bir subay, 17 seme hizmetinin sonunda 
kendi evinin anahtarı teslim edilebilecektir. Ay
rıca yardım da yapılaibilecetetir. Bu. bir sigorta 
değildir. 

2 4 -
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öğleden önceki oturumda da belirttiğim gibi, 

hem ölüm zammıdır, sigorta esasıma göre, hem de 
tasarrufu teşviktir, teminidir. Sufoay yarınına 
güvenle, daha büyük fok ümitle bakabilecektir. 
Bu miktarlar üzerinde bu şekilde foir tadilât ya
pıldığı takdirde bütün aktüerya hesaplaOTnın ye-
mibaştan yapılması lâzım gelir ki, Ibunum 2 - 3 
'aydan evvel çıkmasına imkân yoktur. Biz ko
misyonun-emriyle Ankara Kumandanlığında fou 
hesaplaır üzerinde 3,5 ay çalıştık. 

ERSÜ VEHBÎ — % 10 çoktur. Bir binbaşı 
1100 lira alıyor. Bunun 110 lirasını her ay kese
ceğiz. Yapılacak yardımın nisfoeti henüz malûm 
değil, ama bunun ödenmesi çok güçtür. Tablola
rın hesaplarını foozar deniyor, fakat 'bilmiyorum 
ıbu böyledir diye kabili tatbik olmıyan foir emsali 
de kullanmak ne derece doğrudur? 

İkincisi; yedek subayların girişi (mecburi tu
tuluyor, Nihayet bunlar mahdut (bir süre hizmet 
edeceklerdir. Gidenken de verdiğini geri alamı-
yaoaık. Bu doğmadan ölecek bir madde .gibi geli
yor bana. Bunu ühtiyarıi yapsak daha. mâkul bir 
madde tedvin etmiş oluruz zannederim. 

BAŞKAN — Buyurum. 
BİNBAŞI SAİT ACAR — Müsaade ederse

niz şu tafoio üzerinde izahat vereyim; şurası bir 
üsteğmenin durumunu gösteriyor. Bu teğım enin 
22 yaşında Harb Okulundan çıkmış olduğumu ve 
56 yaşma kada>r da hizmet eitmiş olduğunu farz 
ediyoruz. Şu 'haile göre 34 senelik hizmet yapmış 
demektir. Bugünkü ''maaşına göre kendisinden 
kesilen miktar 44 bin liradır. Bunun maaşından 
% 10 kesmek suretiyle ve maaşına'da % 25 - 30 
zam yapıldığı takdirde bu miktar 59 foin lira ola
caktır. Diğer bir misal daha; 44 sene hizmetine 
mukaibil 84 bin lira, 55 sene hizmetine mukalbil 
102 bin lira ve 59 sene hizmetine mukabil de 110 
hin lira, iki bumun mürekkep faiz hesabiyle asga
ri faiz üzerinden hesabı yapılacaktır. İlerde Ku
rum gelişecek olursa fon yardım miktarları daha 
da a/rtacafctıav Biliyordunuz Anonim şirketlerde 
hisse sahiplerine asgari 10 - 17 ye kadar hakkı 
huzur verdiği halde biz fou miktarı % 6 ya çıka
rırsak fou tafoio daha da kabarmış olacaktır. Biz 
fou ıbakımdam istikbale ümitle bakıyoruz. Her rüt
benin ödiyeceği aidat ve buma karşılık yardım 
fou şekilde gösterilmiştir. 

Hesaplarımızın neticesinde anlaşıldığına- göre, 
bugün Harb Okulunda okutmakta olan bir suıtoaya, 
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ı ileride dalha büyük imkânlar sağlanacaktır. Hut

belerimiz kadar fedakârlıkta bulunmak suretiyle 
i istikbalimizi garanti edebMiriz. İlerideki imkânda-
* rı düşünerek fedakârlık yapmak mecburiyetinde
yiz. 

Eğer zamanında foöyle Ibir şey yapılmış olsay
dı, şimdi sıkıntıya düşmez, istikbalimizden emin 
olabilirdik. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu foir 
sigorta oyunudur. Paganım iştira gücünü düşüne
lim. Bugün şöyledir, yarın lîĵ yle. Görünüşte şu 
kadar para, bu (kıa-datr kazanmış oilaoaıktır. 

SAİT ACAR — Biz hiçbir zaman bir sigorta^ 
cı gibi düşünmedik. Sadece hizmeti düşündük. 
Zamanı zaıman ödenecek primlerin ayarlanması
nı derpiş ettik. Hiçbir şey yoktan var edilemez. 
İmkânlar yaratmak ancak fedakârlıkla olur. Bil
hassa vereeeğimiîz paralarla ayrı ayrı istifade et
mek imkânını bulalım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kara Kuvvet-
İerinde bir Yardımlaşma Sandığı var. Ondan 
buna intikal etmek mümkün olafoilecek mi? 

DENİZ BİNBAŞI SAİT ACAR — Böyle 
foir sistem senelerdir ordu içinde ihtiyaç 
olarak duyulmuş, Kara Kuvvetlerinde, Hava 
Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde hukuki 
biı* teminatı haiz olmaksızın buna benzer yar
dım r sandıklan kurulmuştur. Ama ne foüik-
•mi şahsiyeti var, ne kanuni foir müstenidatı 
var. Bir talimat yapılmış, ve, beş, on lira den
miş, paralar toplanmış, sonra idaresizlik ve 
yanlış hesaplar neticesinde hepsi iflâs duru-
miyle karşı karşıya gelmişler. Deniz Kuvvet
leri Sandığı böylece iflâs etmiş, Kara Kuvvot-

I lerinin ki, ise işi yürütemediği için tasfiye ha
line geçmiş, Hava Kuvvetlerinimkinm ise sı-, 
kmtılar içinde bunaldığını duyuyoruz. Bu 
sandıkları buraya bu sefoeplerden intikal et-

I tirmek mümkün değildir. Çünkü oradaki statü ta
mamen başka, buradaki yine tamamen foa^ka. 
Biz fou sandığa bir şey intikal ettiriyoruz ve 

I bu hususta da buraya bir kayıt koyuyoruz. 
Hepiniz'in malûmu olduğu gifoi Millî Savun
manın bir Borç Verme Sandığı vardır. Bu san-

I dik Osmanlı İmparatorluğu zamanında elli 
foin altın verilmek suretiyle teşekkül ettiril
miştir. Biz bu sandığı da ordu hizmetine talh-

I sis ediyoruz. 
I BAŞKAN — Başka sual sormafc istiyen 
I arkadaş' var mı? 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — % 5 e inin

ce bu avantajlar yan yarıya azalacaktır efen
dim. 

BİNBAŞI SAİT ACAR — Efendim, ka
nunun sonunda emsal rakamları tesıbit edil
miştir. Ne kadar yardım yapılması lâzımgel-
diği hususunda sigortacılar tarafından ha
zırlanmış bir cetvel vardır. Bu miktarı % 5 e 
indirelim dediğiniz andan itibaren bu cetvel
lerin yeniden tanzim ve hesaplanması lâ-
zımgelecektir, ki bu da ancak iki üç aylık bir za
mana mütevakkıf olacaktır. 

ÇELEBİ EMANULLAH'— Evvelce ko
nuştuğumuz giibi, eğer sulb aylara ayn bir sta
tü kabul etmezsek, bu % 10 1ar fazla gelir, 
»diyemezler. Eğer maaşlarına zam yapılırsa 
'o zaman olur. % 10 çok gelmez. Nonmal ola
rak kaibul edilebilir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tadil teklifinde 
İsrar ediyor musunuz? 

ATAKLI MUCİP — Yedek subayların 
buradan çikarılmasını teiklif ediyorum. Adam 
iîki sene gelecek, para vereee'k, giderken bir 
şey alamıyacak böyle şey olmaz. > 

BAŞKAN — Özkaya. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN ~~ % 5 

ilâ % 10 diyelim. 
SAİT ACAR — Bunlar çok ince hesap 

lara göre hazırlandı. Onun için, bir değişik
lik yapılmamasını rica edeceğiz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Yedek subay
ların girişi ihtiyari olmalı. 

SAİT ACAR — Bir sigorta ihdas ediyo
ruz. İhtiyari olursa yedök subaylar girmez. 
Girenler olursa, belki de mahdudulaeaiktır.. 

Esasen biz orduda yedek su'baya kanunen 
hakkı müktesebi olan maaşın dafha üstünde 
•Ibir imlkân bahşediyoruz. Hizmet eri tazminatı 
veriyoruz, tayın bedeli veriyoruz. Bu haklar
dan istifade ettiğine göre diğer subaylar 
gibi, buraya girmesinde de bir fark gözet
memeyi uygun bulduk. 

KARAMAN SUPHİ — Yedek subaylar kal
malıdır. Fakat bunlardan alman nisbet faz
ladır. Yani % 5 fazladır. Ben bunun % 3 ola
rak değiştirilmesini teklif ediyorum. 

DENİZ BİNBAŞI SAİT ACAR — 
Takdir sizindir. Biz hasarlarımızı buna göre 
yaptık. Evet kabul ediyorum. Samimiyetle 
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itiraf edeyim yedek subaylardan istif ademiz 
oluyor. Ama onlar da ordunun birçok imkân
larından istifade ediyorlar. Bu onlarca <bir kül-
fetse bu kadarcık külfete katlansılar. 

KARAMAN SUPHİ — Miktarın beş ol
masını desteklerim. Fakat üç ilâ dörde indiri
lirse daha iyi olur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ka
nada'da Türk talebelerini sigorta ettirdik, 
ayda onlar için üç dolar veriyorduk. Şehidol-
dukları veya bir kazaya uğradıklan takdir
de kendilerine bin dolar civarında bir para 
verilecekti. Sigortacılıkta, biliyorsunuz, bu ve
rilen paranın iadesine imıkân yoktur. Sizi si-

. gorta ederler, fakat geriye (bîr* şey alamazsı
nız. 

ATAKLI JfUCİP — Yedek suîbaylar için 
% 5 olarak kabul edelim. 

ERSÜ VEBİ — Bu kanun neşri tarihin
den itibaren bütün subay ve yedek subaylar 
bu kurula tabiî üye olacaklardır. 60 yaşını 
doldurmıak üzere olan insanlar vardır ki 'bun
ların primini ne suretle ödeyeceksiniz? 

BİNBAŞI SAİT ACAR — Hizmet senesi
ne göre verilecektir. Faraza iki sene kalmış
sa iki senelik kesintileri üzerinden % 5 hesa
biyle faizi de eklenmek suretiyle verilecek
tir. Yaşlıların r Ölüme daha fazla yaklaştığı 
farzedildiğine, ihtimal dâhilinde olduğuna gö
re, öldüğü taikdirde maaşının 12 misli, fa
raza 2 bin lira maaşı varsa, 24 bin lira ayrı
ca verilecektir. Hizmet müddeti çok olanlar, 
elbette daha çok alacaklardır. 

Hizmet müddetleri uzun olanlar için de 
bir imkân vardır. 10 sene geriye doğra borç
lanma imkânı veriliyor. Hiçjbir maihzur do-
ğurmıyacaktır, bütün hesaplar buna göre 
yapılmış, ayarlanmıştır. 

BAŞKAN — Başjka söz istiyen var mı? 
Yok. Tekliflere geçiyoruz. 

D fıkrasının çıkmasını arzu edenler... Ya
ni yedek sulbaylann dâhil edilmesini istemi-
yenler... Kabul edilmemiştir. Kaldı efendim. 

KARAMAN SUPHİ — Yüzde beşin yüz
de üç olarak tadilini teiklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DENİZ BİNBAŞI SAİT ACAR — Evet, 

miktar inerse; % 2,5 a kadar inerse bu iş kar
şılanabilir. Biraz evvel durumu izah etmiş
tim. Taikdir sizindir. 

i 
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BAŞKAN — Yüzdenin 3 olarak kabulünü 

oyunuza koyuyorum. Ka'bul edenler... Redde
dilmiştir. 

18 nci maddeyi olduğu gibi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. -— Bu kanunla daimî ve geçici 
üyelere tanınan haklar, bunlardan ilk aidatın 
'kesildiği tarihten başlar. 

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

Kurumun yapacağı yardımlar 
MADDE 20. — Kurumun üyelerine veya 

ölümleri halinde mirasçılarına yapılacak yar
dımlar şunlardır. 

a) Daimî üyelere bir defaya mahsus ola
rak yapılacak toptan yardımlar şunlardır. 

(1) Emelklilik yardımı, 
(2) Maluliyet yardımı, 
(3) ölüm yardımı. 
b) Geçici üyeler : (aidat kesildiği müd

detçe) 
(1) Mâlûliydt yardımı; 
(2) ölüm yardımı. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Bir iki tatbikat yaparlarsa 

memnun kalırız. 
Kx\RAMAN SUPHİ — Bugünden itibaren 

kabul edildiği takdirde üç yıl bir şey olmıyacak-
tır, öyle mi? 

BİNBAŞI SAİT ACAR — Kabul edildiği 
andan itibaren yardım başlamış olacaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Bir Martta yürürlü
ğe girdiğini farzedelim, bir albay var, 30 sene 
hizmet etmiştir; üç sene sonra emekli olsa ne 
olacaktır? 

BİNBAŞI SAİT ACAR — Borçlanması mev
cut değilse üç sent zarfında maaşından kesilen 
% 10 lara % 5 mürekkep faizleri de eklenmek 
suretiyle kendisine iade edilecektir. Üç sene 
içinde ölürse 18 bin lira bugünkü maaş nisbet-
leri üzerinden ailesine verilecektir, öldüğü ta
rihe kadar toplanan paralardan % o ilâve etmek 
suretiyle ailesine ödenecektir. 

KARAMAN SUPHİ --. Bir teğmen farzede
lim, 1936 senesinde mezun olmuş vo 25 srne de 
hizmeti olmuştur. 

BİNBAŞI SAİT ACAR — Bir teğmen farz
edelim; yirmi beş yaşındadır. 1956 senesinde 
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emekliye ayrılıyor, yani 31 sene hizmet etmiş 
oluyor. Bugünkü maaş1 nazarı dikkate alınırsa 
kendisinden 42 bin lira kesilecektir. % 25 zam 
yapıldığı takdirde 53 bin lira kesilmiş olacaktır. 
% 35 zam olursa, 57 bin lira kesilmiş olacaktır. 

42 bin lira kesilirse, 74 bin lira yardım ya
pılacaktır. 

53 bin lira kesilirse, 93 bin lira yardım ya
pılacaktır. ' 

57 bin lira kesilirse, 100 bin lira yardım ya
pılacaktır. 

KARAMAN SUPHÎ — Kabul edelim, efen
dim. 

BAŞKAN — Bir senelik maaşının % 40 i 
kendisine yardım olarak verilecektir. Kifayet 
verilmiştir. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE'21. — En az 10 yıl müddetle Ku
rumda üye olarak bulunduktan sonra : 

a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri dairesinde kendi istekleri 
üzerine, 

b) Haklarında yaş haddi uygulanarak re'-
sen, 

c) Ahlâk noktasından hüküm üzerine, ku
rumlarınca re'sen, 

d) Yetersizlik ve disiplin sebeplerinden do
layı sicilleri üzerine kurumlarınca re.'sen, 

e) Mahkemelerce verilecek kararlar üzerine 
kurumlarınca re'sen, 

f) T. C. Emekli Sandığı Kanunu esasları 
dairesinde yaş kaydı aranmaksızın re 'sen 

Haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri uygulananlar emeklilik yardımından 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Kurumun daimî ve geçici 
üyesi iken ölenlerin mirasçıları, ölüm yardımına 
hak kazanırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 23. — Kurumun daimî üyelerinden 
21 ve 25 nci maddelerde gösterilen sebepler dı
şında üyelik vasfını kaybedenlere aidatları iade 
olunur. Ancak, kurum üyelik müddetleri üç se
neyi geçmiyenlerle geçici üyelere hiçbir aidat 
iadesi yapmaz. 
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BAŞKAN — Kabui edenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE 24. — Emeklilik yardımı, üyenin 

kurumda geçen ve aidat ödediği her tam hizmet 
yılma karşılık olarak, kuruma girdiği tarihteki 
aylığı ile emeklilik veya sair suretle ayrıl d ğı ta
rihe kadar gördüğü zamların, bu kanuna ilişik 
1 No. lu tablodaki emsaller ile hâsılı zarbının ye
kûnundan elde edilecek miktarlardan ibarettir. 

Üyelik müddetinin hesabında ay kesirleri tam 
ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için yıla mu-
hasses miktarlarının 1/12 si emeklilik yardımına 
eklenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Kurum üyesinden her hangi 
birinin, Kuruma aidat ödediği müddet içinde 
ölmesi halinde, almakta olduğu sön aylık tu
tarının 12 misli ölüm yardımı olarak ödenir. 
ayrıca, bu yardıma ilâve olarak üyeye, ku
rama dâhil olduğu tarihten ölüm tarihine ka
dar geçen müddeti esas ittihaz edilmek sure
tiyle 24 ncü maddeye göre hesabedîlecek emek
lilik yardımı da verilir. 

Bu yardım ölen üyenin, hayatta iken kuru
ma vereceği beyannamedeki mirasçılarına öde
nir* 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 26. — Maluliyet yardımı aşağıda
ki hallerde ödenir :' 

a) Tam ve daimî malûllük, üyelerden her 
hangi biri ister vazife dâhili, ister- vazife ha
rici olsun, her hangi bir 'kaza, hastalık ve sa
katlık neticesinde bir işle meşgul 'olmak imkâ
nından kati surette mahrum kaldığı heyeti sıh
hiye raporu ile tebeyyün ettiği takdirde tam 
ve daimî malûl addedilir. 

Muvakkat ve kısmi malûllük ile muvakkat 
hastalıklar tam ve daimi maluliyet mefhumu
nun haricindedir. Ancak, vücudun yarısının 
felci, iki kol veya iki bacağın, iki elin, iki 
ayağın bir kol ile bir bacağın, .bir el ile bir 
ayağın tamamiyle kaybı, tedavisi gayrikabil 
daimî hastalıklarla gayrikabili tedavi olduğu 
heyeti sıhhiye rapora ile tebeyyün edip kurum-
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I ca da vazifeye devamına imkân olmadığı kabul 

edilen sair hastalıklar tam ve daimî maluliyet 
hali olarak kabul edilir. 

Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimî 
maluliyet yardımı, maluliyet halinin tespitin
den bir sene sonra ödenir. 

Tam ve daimî mâlûliyetyardımı 25 nci mad
de gereğince hesaplanan ölüm yardımı gibi 
hesap ve tesviye olunur. 

b) Kısmî malûllük, üyelerden birisi her 
hangi bir kaza dolayısiyle daimî ve fakat 'kıs
mî bir maluliyete uğradığı takdirde, işbu ka
nuna ilişik 2 No. lu tablodaki nisbetler dâ
hilinde kısmî maluliyet yardımına hak kaza
nır. 

Kısmî maluliyet yardımı hesabında, son ola
rak alman maaş tutarının 12 misli esas ittihaz 
olunur ve bu miktarın tablodaki nisbetlerle 
hâsılı zarbı kısmî maluliyet yardımı tutarını 
verir. 

Kısmî maluliyete duçar olan üyenin duru
mu, vazifesinden de ayrılmasını icabettirecek 
olursa bu takdirde ayrılış tarihine kadar birik
miş emeklilik yardımı tutarı da kendisine iade 
olunur. 

Kasden. husule getirilen sakatlıklar, alkol 
ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının tev-
lidedeceği malûllükler için yalnız maluliyetin 
vukua geldiği tarihe 'kadar birikmiş emekli 
yardım tutarı verilir. 

Sırf ihtiyarlık dolayısiyle çalışamamak ve
ya kudretten düşme maluliyet sayılmaz ve 65 
yaşından sonra vukua gelen maluliyet halleri 
her ne olursa olsun sureti katiyede ödenmez. 

Her hangi bir uzvun maluliyete duçar olma
sı sebebiyle ödenen maluliyet yardımı, o uz
vun ikinci bir defa maluliyete duçar olması 
halinde ödenecek maluliyet yardımında, ten
zili bir şekilde nazara alınır. 

Bir uzvun veya uzuv kısmının kaybı tâbiri, 
o uzvun veya uzuv kısmının katî ye mutlak su
rette vazife görmemesini ve kullanılmamasını 
ifade eder. 

Bir kazadan evvel esasen hiçbir suretle va
zife göremiyen ve kullamlamıyan bir uzvun 
veya uzuv kısmının <kaybı tazmin olunmaz. Ay
nı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv 
kısımlarında meydana gelen maluliyetler için 
ayrı ayrı hesabedilecek yardım yekûnu son ola-

I rak alman maaş tutarının 12 mislini geçemez. 
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YURDAKULER MUZAFFER — Efendini, I 

(A) bendinin sonunda, ikinci fıkrasında bir 
kayıt vardır, deniyor ki, maluliyet yardımı 
bir sene sonra ödenir. Bu yardımı bir sene 
sonraya bırakmak doğru olmaz gibi geliyor 
bendenize. 

BİNBAŞI SAÎT ACAR — Bundan kasıt şu
dur ; faraza şahıs tüberküloz olmuştur, bir I 
sene sonra iyileşmesi ihtimali vardır, tabiî bu
nu sağlık kurulu tesbit edecektir. O hastalı
ğı maluliyetten sayılıp sayılmaması, icabeder mi, 
etmez mi diye koyduk. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bunu dok
torlar mı yapacaktır1? I 

BİNBAŞI SAİT ACAR — Bu husus sıhhi 
heyet kurulunca tesbit edilecektir? Esasen bu 
hükümler bütün sigorta mevzuatında böylece I 
ifade edilmiştir; i 

YURDAKULER MUZAFFER — Maluliyeti 
sağlık kurulu tesbit edf-cektir, her halde. An
cak, bir sene sonra ödenmesi, bu kadar müddet I 
hastanın ıstırap çekmesi demek olur. 

SAİT ACAR — Bir kimsenin hastalığı dola
yısıyla iş yapaımıyacak hale gelirse, bunun de
vamlı olup olmadığını kontrol edebilmek için, 
maluliyetinin tesbitinden bir sene sonraya bira- I 
kılması uygun görülmüştür. Geçici bir mâlûli-
yetlik olabilir. Katî olarak raporla malûl oldu
ğu anlaşıldıktan sonra yardım edilecektir. Bu 
bakımdan bir sene beklemek lâzımdır. 

KARAMAN SUPHİ — Bu madde içerisinde 
maluliyet yardımı koyuyoruz. Çok büyük, tat
minkâr bir şey. Ama, ölüm halinde yapılacak 
yardımın tu tan çok azdır. I 

ölüm yardımı zaten içinde, emekli aidatı ile I 
birlikte veriliyor? Bu bir senelik değil de, iki se- I 
ııelik olmalıdır. I 

Halen maluliyet çok azdır. Bir yıllık maaş I 
tutarının yüzde otuzudur. Ayrıca emekli yardı- I 
mı almıyacaktır. I 

İkinci madde içinde birçok uzuvlarını kay- I 
bedenleri yazıyor, ama ikisini birden kaybeden- I 
lerden bahsetmiyor. Tek gözden bahsediyor, f a 
kat iki gözden bahsetmiyor. Maluliyet tablosu I 
içinde bu yoktur. Halbuki bu çok mühimdir. I 

SAİT ACAR — Bâzıları teferruat halinde I 
yazılmıştır. -Hayatı boyunca vazifesine devam I 
etmek imkânı olmıyaeaktır; iki gözünün kör ol- I 
-ması halinde, bunun hiçbir vazife göremiyeeeği I 
aşikârdır. I 
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KARAMAN SUPHİ — Tablo içinde iki gözü 

diye bir şey yoktur. 
SAİT ACAR — Bir gözünün tamamını, iki 

gözünün niyetinin yarısını kaybedenler var
dır. Mahaza icabederse koyalım, iki gözünü ilâ
ve edebiliriz. 

ERSÜ VEHBİ — Emsal nerede ?• 
SAİT ACAR — On iki maaş nisbetinde tam 

olarak alacaktır. 
BAŞKAN — Teklifinizi yapın. Nasıl olacak? 

Bu tabloya nasıl girecek? 
HÂKİM BİNBAŞI SAİT ACAR — (A) fık

rasının 2 nci bendine «İki gözün» kelimesi ilâve 
edilirse, Suphi Beyin endişesi zail olur. 

BAŞKAN — Tabloya koymaya lüzum gör
müyor musunuz? 

HÂKİM BİNBAŞI SAİT ACAR — Tabloya 
geçmesine lüzum yok efendim. 

KARAMAN SUPHİ — Benim bir teklifim 
daha var : Maluliyet zamlarının iki yıllık maaşı 
nisbetine artırılmasını teklif ediyorum. 

ÖZKAYA ŞÜKRAN — Efendim, bunlar si
gorta durumuna göre hesaplanmış kati rakam
lardır. Bir maddesine dokunulursa bütün kanun 
bozulur. Sonra bu geçmiş bir maddedir. 

KARAMAN SUPHÎ — Bu husus için 5 imza 
toplarım. Bir kanun müzakere edilirken, şurası
na dokunulursa bütün kanun bozulur, denemez. 
İyice tetkik edilir. Bunun hesabı ona göre baş
tan yapılabilir. 

HÂKİM BİNBAŞI SAÎT ACAR — Sayın 
Suphi Karaman Bey, yalnız maluliyet yardımı 
yapılacağını zannediyor. Aynı zamanda emekli
lik yardımı da yapılacaktır. Buraya koyduğu
muz rakamlar beynelmilel sigorta prensiplerine 
göre hesaplanmış rakamlardır. Bunlardan bir ta
nesini değiştirmek hepsinin değişmesini ieabetti-
rir. Bir kişiye ölüm yardımı yapılması 1 000 kişi
nin primini götürüyor. Bunlar hesapla tesbit 
edilen şeylerdir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, sigortanın 
bir menfaat temin etme yolu olduğu, medenî 
âlemde kabul edilmiş bir husustur. Sigortalı ol
duğunuz müddetçe kârınız çoktur. Ancak ordu
nun içinde maluliyet hallerinde küçük rütbeli 
şahıslar çok az istifade ederler. Bu gibi hallerde 
daima büyük rütbeli şahıslar daha çok istifade 
ederler. Küçük rütbeliler istifade etmez. Meselâ 
bir tank teğmeni tankın altında kaldı, ayağını 
kaybetti. Bu durumda vaziyeti ne olacaktır? 
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SAİT ACAR — Bir noktayı hatırlatayım. Bu 

kanun esas itibariyle Emekli Sandığı Kanunu
nun boşluğunu dolduran bir kanundur. Vazife 
anında her hangi bir hal vukuunda Emekli San
dığı tarafından gereken yardım yapılacaktır. Bu 
tamamen hususi hayatı içindir. Vazife anında 
olan kaza ve saire için ayrıca kanun vardır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklif edil
mektedir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Suphi Bey, iki yıllık olarak teklif ediyor. 
SAİT ACAR — Efendim, maluliyet yardımı

nı artırdığınız takdirde»ölüm yardımını da hay
di haydi artırmak zarureti vardır. Bunlar birbi
rine bağlıdır. Bu hesaplardaki değişiklik yardım 
miktarlarını veyahutta primleri artırmak sure-
itiyle olur. Bu maluliyeti karşılamak için 120 lira 
senede vereceğimizi kabul edersek ayda on lira 
vereceğiz. Bu takdirde maluliyet yardımı'on üç 
lira ile karşılanıyor. Miktar, iki misline çıktığı 
"takdirde her birimizden kesilecek para da iki 
misli artmış olacaktır. Bundan dolayı da emekli 
yardımı da azalacaktır. 

BAŞKAN — Durum anlaşılmıştır. Tadil tek
lifini oyunuza arz ediyorum.. Kabul edenler... 
(4) kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi kabul edenler.. (9). 
Madde olduğu gibi kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Maluliyet, tesbiti tarihinden 
itibaren bir yıl ve her halde maluliyeti tevlid-
eden hâdisenin vukuu tarihinden itibaren beş yıl 
içinde maluliyete duçar olan üye veya kendisiyle 
ilgili diğer her hangi bir şahıs tarafından kuru
ma yazı ile bildirilmediği takdirde maluliyet yar
dımı talep hakkı sükût eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — ölüm ve maluliyet yardım
ları içtima edemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 29. — 24, 25 ve 26 neı maddelerde 
yazılı yardımlar, 11 nci maddenin (e) fıkrası ge
reğince hazırlanacak teknik bilançoya göre, Ku
rumun malî durumu müsait görüldüğü takdirde 
Yönetim Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre 
-artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun artırma • 
yapılması hakkındaki kararları Genel Kurulun 
tasdiki ile tekemmül eder. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 30. — Açığa çıkarılan, Bakanlık 

emrine alınan, işten el çektirilen ve diğer kanuni 
aidatları kesilemiyen üyelerden geçen müddet
lere ait aidatlarını Kuruma ödemiyenlerin bu 
müddetleri emekli, maluliyet ve ölüm yardımla
rına esas olacak .müddetlere ilâve olunur. Ancak, 
aidatını ödemiyenlerden bu devreler içinde ölüm 
ve maluliyete duçar olanlara, yalnız Kurumda 
geçen müddete tekabül eden emeklilik yardımı 
ödenir. 

Yönetim Kurulu, bu gibilerin aidat borçların ı 
»diyebilmeleri hususunda kendilerine kolaylık
lar gösterebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31. — Aaidat, üyenin maaş ve üc
retinin ödenmesi sırasında, tahakkuk memur
larınca istihkak bordrolarında gösterilmek su
retiyle tahakkuk ettirilir. Ve muharipler tara
fından istihkaklarından kesilir. 

Muhasiplerce bir ay zarfında Kuruma veya 
Kurum adına Yönetim Kurulunun tâyin edece-
$H bankaya, olmıvaır yerlerde postaya yatırılır. 
Aynı zamanda Kurumun verieoeği foıımüllerc 
göre istihkak bordrosunu tanzim eden makam
larca düzenlenen aidat bordrolarındın bir nüs
hası muhasipliklerce Kuruma gönderilerek Ku
rum haberdar edilir. 

Kurumun aidatını tahakkuk ettirmiyen, kes-
miveıı ve yukardaki müddet içerisinde Kurama 
göııdermiyonlerdeıı, bu aidat % 10 gecikme 
zammı ile birlikte Âmme alacaklarının tahsili 
usulü Kanununa göre unahallî Maliye teşkilâtın
ca tahsil olunarak Kuruma verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında ;;öz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Yönetim Kurulu, Kurumun 
maksat ve gayesinin tahakkuk ettirilmesi mak-
sadiyle 33 ncü madde hükümleri dairesinde ya
pacağı iktisap, ikraz ve hizmetlere, Kurum mev
cudundan tahsis edeceği miktarların nisbet ve 
tutarlarını ve bunlardan elde edilebilecek ne
ticeleri ve şartlarını tesbit ve bu maksatla ha-
zırlıyacağı çalışma programını Genel Kurulun 
tetkik ve tasvibine arz etmekle mükelleftir. 

Yönetim Kurulu aynı zamanda 33 ncü mad
denin (f), (g), (h) ve (m) fıkralarında yazılı 
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ikraz ve hizmetlerden istifade edecek bulunan 
Kunü daimî üyelennin haiz olmaîan gereken 
vasıf ve şartları da tesbit ve Genel Kurulun 

.karanna arz eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında .-söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurumun mevcutlarının işletilmesi ve 
Kurumun yapacağı hizmetler 

MADDE 33. — Yönetim Kurulu, Kurumun 
maksat ve gayesinin tahakkuk ettirilmesi ve 
mevcutlarının - işletilmesi ve nemalandınlması 
maksadiyle : 

a) Menkul ve gayrimenkul mallar iktisap 
ve her türlü esham ve tahvilât mubayaa etme
ye, 

b) Lüzumlu ve faideli gördüğü takdirde 
her nevi şirketleri kurmaya ve gerek bunlara 
ve gerekse kurulmuş bulunanlara iştirak ve 
bunların hisse senetlerini veya ortak paylanın 
satmalmaya, • 

e) Lüzumunda uhdesinde bulunın her tür
lü menkul -ve gayrimenkul mallarla, satııîaldığı 
hisse senetlerini, tahvil veya ortaklık paylarını 
satmaya veya başkalarına devretmeye veya bun
ları rehin veya ipotek etmeye, 

d) Her nevi karşılıklı veya karşılıksız is
tikrazlarda bulunmaya, 

e) Lüzumunda Kurum alacaklarını temi-
nen kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmeye, 

f) Kurumu daimî üyelerine mesken inşaatı 
için gayrimenkul ipoteği karşılığında 20 seneye 
kadar vadeli ve faizli krediler açmaya, 

g) Kurumun daimî üyelerine veya bun
ların kuracakları kooperatiflere ait arsalar üze
rinde meskenler inşa etmeye ve bunları peşin 
veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vâde 
ve faizli taksitle, kendilerine satmaya, 

h) Deimı üyeleri mesken sahibi yapmak 
maksadiyle, arsalar satmalmaya ve bu arsalar 
üzerinde meskenler inşa etmeye veya bu mak
satla mubayaa edeceği gayrimenkulleri peşin ve
ya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vade ve 
faizli taksitle kendilerine satmaya, 

i) Ordu pazarları, ordu evleri, ordu gazi
noları, ordu talebe yurtları v« bu gibi, Kuru
mun daimî üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaç-
lannı karşılamak için gerekli teşebbüslerde 
bulunmaya, 
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k) Lüzum hâsıl olursa, özel okullar açma

ya ve daimî üyelerin tahsil çağındaki çocukla
rının da tahsillerinin temini için yurt içi. yurt 
dışı tahsil v̂e staj bursları veraıeye, 

1) Mevcutlarından bir kısmını, iktisaben 
inkişafa ınazhar olan en uygun yerlerde ve en 
fazla varidat temin edecek şekilde satınalınacak 
veya yaptırılacak gayrimenkullere tahsis et
meye, 

m) Daimî üyelere borç vermek maksadiy
le ikraz fonu tahsis etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Kurum, isteklilerin, vefat
ları halinde Kuruma intikal etmek ve hayatta 
bulundukları müddetçe sahiplerine muayyen ay
lık veya senelik gelir tediye etmek şartiyle vâ
ki olabilecek ayni ve nakdî, menkul ve gayri
menkul bağışları kabul edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeu 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurumun muafiyetleri 
MADDE 35. — Kurumun muafiyetleri aşa

ğıdadır : 
a) Kurum, Kurumlar Vergisine tâbi de

ğildir. 
b) Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumu

nun ne nam altında olursa olsun, üyelerine ve
ya kanuni mirasçılarına yapacağı, yardımlar 
Veraset ve İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden. 

d) Daimî ve geçici üyelerinden yapılacak 
aidat tevkifatı Gelir Vergisinden, 

e) Kurumun her türlü gelirleri Gider Ver
gisinden, 

Muaftır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Kurumun daimî üyelerine 
yaptıracağı meskenler için 6188 sayılı Kanun 
hükümlerinden faydalanılır. 

BAŞKAN .— Madde hakkında aöz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Kurumun her , çeşit malları 
ile gelir ve alacakları, Devlet malları hak ve 
rüçjhanlığını haizdir. Bunlara karşı suç işli-
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yenler, Devlet mallarına suç işliyenier gibi ta
kibata tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Btmdy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 38, — Kurumun malî durumu, 
her beş yılda bir ve bundan 'başka daimî 
ve geçici üyelerin aylıklarında genel bir artış 
yapıldığı takdirde bu artışı takibeden altı ay 
içinde Yönetim Kurulu tarafından aktüeıiere 
tetkik ettirilerek, neticede hazırlanacak bir 
raporla birlikte G-enel Kurulun tasvibinden 
sonra, hu 'kanunda gereken değişikliklerin ya
pılmasına teşebhüs edilmesi maksadiyle Millî 
Savunma Bakanlığına sunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında, konuşmak 
istiyen. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 39. — Türk Silâhlı Kuvvetleri-, 
.nin bilfiil katıldığı yurt içinde ve dışında, 
harbin fiilen başlaması ile Kurumca ölüm 
maluliyet ve emeklilik yardımları yapılmaz, 
harbin fiilen sona. ermesini mütaalkıp, Ordu
dan veya kurumdan ayrılmış veya ölmüş olan
ların kurumda birikmiş olan aidatları veya 
emeklilik yardımları kendilerine veya miras
çılarına iade olunur. 

Ancak, narh esnasında ölen veya malûl 
kalanların miktarları ve Kurumun malî du
rumu göz önünde bulundurularak iade edile
cek aidatlara ilâveten ayrıca bir yardım ya
pılıp yapılamıyacağı hususları Yönetim Ku
mlunun teklifi üzerine, Genel Kurulca karar
laştırılır. 

Kanuni bir mazerete müstenidolmaksızın beş 
sene zarfında müracaat edilip, iadesi isten-
miyen aidat ve yardımlar Kurum lehine sakıt 
olur. 

KARAMAN SUPHÎ — Bu madde çok 
esaslı bir madde müzakere edelim. 

TUNOKANAT HAYDAR — Muhterem 
arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde sigorta 
şirketleri âfetlerden dolayı olan zararı telâfi 
etmez. Harb bir nevi âfettir. Böyle bir âfe
te de yardım yapılırsa sandığın bir şeyi kal
maz. Buradaki madde sigorta şirketlerindeki 
maddenin. aynıdır. Böyle Ibir maddenin ilâvesi 
uygundur. Bu madde en iyi maddelerden biri
dir. 
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BAŞKAN — Kifayet verilmiştir. Kifayeti 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurumun hesap* yılı 
MADDE 40. — Kurumun, hesap yılı tak

vim yılıdır.-
Kurumun ilk bilançosu, bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten mütaaikıp takvim yılının 
sonuna kadardır. 

BAŞKAN — Maddeyi ka'bul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 30 Mart 1327 ta
rihli Askerî ikraz Sandığı Nizamatmesi yürür
lükten kaldırılmıştır. Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihteki bilcümle sandık mevcutları 
ile alacak ve borçları Ordu Yardımlaşma Ku
rumuna devrolunur. 

Ancak, Kurumun ikraz fonu faaliyete ge
çinceye kadar, bu sandık mülga hükümler 
dairesinde faaliyetine devam eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte, işlbu kanun şümulüne 
girecek vazifelerde bulunanların daha önce 
bu gibi vazifelerde geçen hizmet müddetleri 
21 nci maddede derpiş olunan asgari müdde
tin hesabında, Kuruma üye bulundukları müd
detlerden sayılır. Ancak, emeklilik, maluli
yet ve ölüm yardımı miktarlarının hesabında 
ve 32 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esas
ların 'teshitinde bu eski hizmetler nazara alın
maz. Bununla beraher geçmiş rütbeler veya 
dereceler için hu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki barem derecelerine tekabül eden 
mıaaş tutarları üzerinden âzami 10 senelik ai
datlarını, defaten veya Yönetim Kurulunca 
tesbit olunacak esaslar dâhilinde taksitle öde
yen üyelerin emeklilik, maluliyet, ölüm yar
dım miktarlarının hesafbında ve 32 nci (mad
denin 2 nci fıkrasındaki esasların tesibitinde 
aidatlarını verdikleri senelere göre işlem ya
pılır. 

Bu gibilerin aidat borçlarını ödemeden emekli
lik ve maluliyet yardımlarına hak kazananlarla 
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ölenlerin mirasçılarına yapılacak yardımlardan 
ödemeyi taaJhhüdettiği aidattan mütevellit talk 
»it borçları tevikdf olunarak kalanı ilgililere 
ödenir. 

'BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Ka
bul' edilmiştir. 

ÖEÇÎCI MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesini mütaakıp Kurum organları 
faaliyete geçinceye kadar, kesilecek aidat
lardan meydana gelecek meblâğlar ımillî ban
kalardan, Millî Savunma Bakanlığınca tespit 
olunacaık bankalar nezdinde, Kurum ^ namına 
açılacak (hesaplarda toplanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Ka
imi edilmiştir. 

GKÇlCl MADDE 4. — Bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten 'itibaren aidat ödiyen-
lerden, ölüm, maluliyet yardımlarına müsta-
hafe duruma gireceklere 'bu yardımlar Kurum 
organlarının faaliyete geçmesini mütaaikıp 
yapılır. 

BAŞKAN -r~ Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

GKÇÎÖÎ MADDE 5. — Kurumun kuruluş 
hazırlıklarını yapmak üzere, Millî Savunma 
Bakanı tarafından bir •komite tesjkil olunur. 
Teşkil olunan bu! komite, 3 ncü maddede 
mezkûr talimatnameyi hazırlıyarak (Temsil
ciler Kurulu) mı ve aynı zamanda 8 nci mad
dedeki .1 nci ve 2 nci fıkralardaki Yönetim 
Kurulu! üyelerini seçme'k ve 6 ucı maddeye 
göre denetçileri ve yedeklerini seemeik üzere 
gereken bilcümle işlemleri yapar. 

f 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Et
in iyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 41. — Bu kanun yayımını takibe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

SAİT ACAR — Bu kanun hazırlandığı za-
ıman, maaşlarla .'birlikte çikacağı Yüksek Ko
mitece umumi efkâra vâde'dilmiş ve ayrıca da 
Hülkümetce taalıhüdedilmişti. Bir Mart 1961 
de yürürlüğe1 girmelidir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Hayır. Bu fcanaı-
inunı yenli Barom Kamunu kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girmesi lâzımdır. Bunu teklif ediyo
rum!. 

ER'SÜ VEHBİ — Bu kanunum tümü üzerin
de yapılan rnüııakaşaİMTİan da anlatıldığı üzere, 
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bu kamum yeni Barem Kanıunu çıfcmadıfcça yürür
lüğe giremez. Zam kanunu % 15 - 20 ile kabul 
edilirse yine tatbik edilemez. 

TUNOKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlarım, senelerden beri Ordunun içindeyiz. 
istikbalimiz ortada. Her gün filolarda ve diğer 
vazife esnasında yaralananların o lira dilendiğıi-
ni, ölenlerin çocukları için para toplandığımı^ gö
rürsünüz. Bu kanun sulbaylanm istifebalini aydın
latacak (bir kanundur. Dahiliye Vekili huzuru
nuzda maaşlara zam yapılacağına ifade etti. Bu 
zam yapılmasa dahi, bu kamun yürürlüğe girme
lidir. Böyle lüzumsuz bir iddia yüzünden bu ka
nun yürürlüğe girmezse yazık olacaiktw. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Hay
dar Albayım kendi yönünden haklıdır. Uçuş taz
minatı' ile birlikte iki ibin lira mıaası /alır. Ben kı-
demli binbaşı olarak 1580 lira maaş alırım. Ay
nı lütbedefci karacı bir arkadaş 950 lira para' alır. 
950 liranın 95 lirasını. yardım olarak veremez. 
2 bin lira alan albay yatırabilir, 'ben de yatırabi
lirim. Fakat karacı ibir arkadaş yaitıramaz, Bu 
kanun maasllara zıam yapılmadan: tatbik edilemez. 

ERISÜ VEHBİ — Bu kanon istikbale matuf 
bir kanundur. Evvelâ benim halimi düşünmeik 
lâzım, istikbali değil, bugünü düşünelıim. Baına 
56 yaşımdan sonra büyük garantiler verecek. Ev
velâ halimin garantisi olsun, ondam sonra istik
balimi düşünelim. 

KÜYTAK FlKBET — Efeıudtim, şimdi evve
lâ elimizdeki imkândan düşünmek lâzımdır, im
kân olmadan birAşey yapılamaz. Bunu yapın de
diğiniz zaman, yapacağı hususlarla bağdaşanı a'/. 
Bir insan aç. ise onu tasarrufa sevk edemezsiniz. 
Burada belki' açlık hali düşünülemez. Duyduğu
muzla göre aç arkadaşlarımız da varmış. Bugün
kü durumda kendi statüsünde yapması lâzım ge
lem tasarrufu yapamıyacak arkadaşlar vardır. 

Arkadaşımız iki bin lira adıyor yapabilir, ben 
1 300 küsur alıyorum belki yapiarım, ailevi duru
mu nazara alarak. Fakat yapaimryacak arkadaş-
kii'iimrz maalesef vardır. Onun için arkadaşları
mın hesaplı olarak reylerimi vermesini rica ede
ceğim, tekrar ediyorum, diğer veremiyecek arka
daşlarımızı düşünmek lâzımdır. 

TöMifim şu olacaktır: Maaşlara yapılacak 
zam yüzde yirmi olulrsa bu yapiliamnaz, yüzde otuz 
olursa o zaman tatbiki belki mümkün ölab'idecek-
•tir. îyi bir formül bulnralk lâzımdır, iyice (bir for 
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itini! olmamakla beraber, zam fcanıuımuımın yürür- I 
lüğe girmesinde bumu tatbik edelim, 

KARAMAN «SUPHİ — Maaşlar artsın veya 
artmasın hu kamum tatbik edülemez. Kamum Mr 
Mart 1961 de meriyete girecek. Şayet maaşlar 
tartmazsa 1 Mart 1962 denk-, tarih keyfiyeti ehem-
cmlyetli hır ş&y değildir. 

KARAVELİOĞLU KAMİL — Kifayet teklif 
ediyorum. 

(BAŞKAN - - Kifayeti kabul edenler... Kifa
yet kabul edilmiştir. 

Şimdi teklifleri arz ediyorum. Çelebi Ernıamul-
kıh; maaşlara zianı yapıldığı takdirde, o tarihten 
itibaren yürüdüğe girsiım istiyor. 

İkinci teklif 1 Mart 1061 den itibaren, yü
rürlüğe girsin istiyor. 

KARAMAN SUPHİ — Birinci teklifim aley
himde konuşacağını. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Ben de 
•aleyhinde konuşacağım. Şarta mıuallâlk hiçbir ka
nun çıkamaz. 

iBAŞKAN — Çelebi 'nıiii teklif ini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bu kamum 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe 
girer, şeklindeki ifcimıed teklifi oya arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyumuza arz ediyorum,. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — Tablolar hakkında ko-
ntuşacağım: 1 nuımaralı taMonuo «seme 5» in kar
şısındaki, 5,08 in 6,08 olmasını teklif ediyorum. 

HÂ. Bmb. SAİT AĞAR — Buma imkân; yok 
efendim. 

KARAMAN SUPHİ — Hesabımı yaptım. 5,08 
yanlış. 6,08 olması lâzım. Hesabımı yapım göre
ceksiniz, Diğerlerimin hepsimi kontrol ettim. Om
lar doğrudur. Yalnız bu yanlış. 

'SAİT ACAR — 'Sayın Balkanım önünde Ibu 
teklifim 'aslı, mevcuttur. Belki bir daktilo hatası 
vardır. Esas olanı gözdem igeçitrmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Burada evvelâ altı yazılmış, 
sonra 5 olmuş. 

KARAMAN SUPHİ — 6 (Amanı lazımdır. 
BAŞKAN — Efendim, ilgüli. 'arkadaşlar, ilgi

li şahıslarla temias etmek suretiyle bunu tashih 
edebilirler. 
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I 'Suphi Karaman aıkadasımız 25 nei maddede

ki ölüm yardımı ile, 26 mcı maddedeki maluliyet 
yardımınım aylık tutarmım 12 den 2-4 e çıkarıl
masını teklif etmektedir. BIT teklif üzerime mü
zakere açılması veya açılmaması hususunu reyle
rinize arz edeceğim. Müzakere alçalmasını kaba] 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
runu Suphi Bey. 

KARAMAN iSHJPFlî — Efendim kamunun 2i) 
ncu maddesimde : 

«124, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardım
lar, 11. mci maddemim (e) fıkrası gereğince hazır
lanacak tekillik bilâmeoya göre, Kurumum malî 
durumu müsait igörüldüğü takdirde Yönetim Ku
rulunca tesbit edilecek esaslara »'öre artırı-latbi»-
lir.» diyor. 

Bumu kamun vâzıı düşünmüş, bilançoya bağ
lamıştır. Yaptığım hesaplara göre, kanun; ruhu 
itibariyle de bir tasarruf kanunudur, tam mâ-
nasiyle bir tasarruf kanunudur. 25 - 30 sene ça
lışmış insanlara 80 - 90 bin lira para veriyor, 
maluliyet ve ölüm için om iki maaş tutarında 
para veriyor. Fakat bilhassa gençlerde, teğmen
den yüzbaşıya kadar olan rütbelerde bu miktar 
bir şey tutmayacaktır, ayrıca emeklilik aidatı da 

I ödenecektir, buna rağmen arz ettiğim gibi az ma
aşlı olanlarda 400 - 500 lira maaşlı arkadaşlarııı 
maaşlarının on iki misli bir şey ifade etmiyecek-
tir. Bilhassa vazife ve ölüm halinde om iki misil 
yerine 24 misli verilmesi uygun olur. Bilhassa 
bu küçük rütbelilerin işine yarıyaeaktır. Onun 

I için teklifimin kabulünü rica ediyorum. 

TUNOKANAT HAYDAR — Efendim bura
daki miktarlar hesaplanarak korumuştur. İlerde 
bu mesele yenibaştan . konuşulabilir. Yönetim 
Kurulu zaten bumu artırmaya yetkilidir'. Kuru-

I mum durumuna göre bunu artırabilir. Şimdiden 
I bunu artırmak doğru olmaz. Bu hesaplar sigorta 
I hesaplarıma, göre yapılmıştır. 

ERSÜ VEHBİ — Hesaplar bozulur diye bir 
I kamumu eksik çıka rm anım hatalı olduğuna kaa-
I nüm. Bu kanun 1 Martta yürürlüğe girecektir. 
i Onun için müsaade ederseniz şu hususlar- düzel-
I tiksin, tam ve mükemmel bir kanun olarak çık-
1 sın. 

SAİT ACAR — lif endim, evvelce arz ettiğim 
I gibi, maluliyet halimde yardım bir defa va:dfe 
I esnasında olmuşsa Emekli Sandığı ve Devlet ay-
[ rica yardım yapacaktır. Bu ilâve olarak yapıl-
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ması lâzmıgelen bir yardımdır, ölüm Veya ma
luliyet halinde Emekli Sandığı yardım yapacak 
veya birikmiş paralarını iade edecektir. Bu hü
küm ilerde sandığın imkânları genişleitildiği za-
iiııan tatbik edilecektir. Bu yardımları artırdığı
mız zaman sigorta hesapları kaybolacak, kanun 
ölü olarak doğmuş olacaktır. Bu istikbali garan
ti altına almak değil, bilhassa Sandığı iflâsa gö
türen bir yoldur. Bu Sandıkta paralar büyük 
meblâğların birikmesi şeklinde toplanmıyaeak 
3 - 4 liraların bir araya gelmesiyle çoğalacaktır. 
Miktarı artıracak olursak hesapların tamamen 
değişmesi lâzımdır. 

ATAKLI MTJCÎP — tki arkadaşımız gayet 
güzel anlattılar. Kanunun 2 nci maddesinde 5 
tane organ vardır. Bunlar mostralık değildir, iki 
arkadaşımızın düşündüğü hususları bu organ 
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kendi imkânları ile yapabilir. İlerde icabederse 
24 aya çıkarılır, kanun tadil edilir. Bu kanun 
şimdi çıksın. 

BAŞKAN — Suphi Beyin teklifini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etomiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tadil teklifini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci madde ilgili maddelerin kabulünden 
sonra reye arz edilmek üzıere talik edilmişti. Ka
nunun müzakeresi bitmiş olduğundan 17 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun müzakeresi bitmiştir. Hayırlı olsun. 
Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

«•«*» 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Küçük Sami. 

KÂTİPLER : Karaveüöğlu Kâmil, özkaya Mehmet Şükran 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. 
Basınla ilgili bir tasarımız var, müzakeresi

ne başlıyoruz. 

5. — Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıran
lar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında
ki 5953 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Sosyal Komisyon ra
poru (2/209) 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız arkadaşımızın 
kanunun gerekçesi hakkında izahlarım dinliye-
ceğiz. 

, YILDIZ AHMET — Efendim evvelce de 
Yüksek Heyetinizle arz; ettiğimiz veçhile bu kanun 
tasarısı da Çalışma, Adliye bakanlıklariyle Basın 
- Yayın Genel Müdürlüğü ve tarafsız profesör
lerden Cahit Talaş • ve basında çalışan ve çalıştı
ranların mümessillerinden müteşekkil bir semi
nerde hazırlanmıştır. Tasan, basında çalışan vo 

çalıştıranlar, arasındaki münasebetleri en iyi şe
kilde tanzim edecektir. Yalnız Çalışma Bakanlığı 
bir îş Kanunu hazırlamaktadır. O kanun daha 
uzun zaman alacak ve aynı zamanda bizim mev
zulunuz birçok husus da onun. dışında kalacağı 
için bu kanun, memleketin ihtiyacını göz önüne 
alarak hazırlayıp huzurunuza getirilmiştir. Ça
lışma Bakanlığı ayrıca bir tş Kanunu getirmek 
için çalışmasına rağmen biz basında çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim 
eden bir kanunun hazırlanması lüzumuna kaaniiz. 
Kanun, basında çalışan ve çalıştıranlarla alâka
lı olduğundan bunların mümessillerini de çağırdık 
ki, orada hazırlanan tasarıdaki prensipler, burada-
kilerle ihtilâf halinde bulunmasın... Onlar da gö
rüşlerini beyan' ettiler. Huzurunuzda Basın - Ya
yın Hukuk Müşaviri, Ceza Dairesi Umum Mü
dür Muavini ve Gazeteciler Cemiyetinden Şemsi 
Kuseyri beyler bulunuyorlar. Burada bâzı dü
zeltmeler de yapmış bulunuyoruz, Çünkü, başı» 

— 36 — 
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mensuplannın da fikirlerini almak ve muhtelif 
görüşleri telif etmek için istanbul'a birkaç kişi 
gönderclıik,. Neticede birçok düzeltmeler yapıl
dı. Bu düzeltmeleri Orhan Bey okur ve biz de ta-
kibederiz. Bu şekilde düzeltilmiş olan tasarıyı 
da zabıtçı arkadaşlara veririz. 

BAŞKAN — Kanunun gerekçesi hakkında 
mütalâa beyan etmek istiyen arkadaş var mı? 

KAPLAN KADRÎ — Ahmet Bey buyurdu
lar ki, «bu mevzuda bir de kanun vardır, işçi ve 
iş verenlerin çalışmalarım tanzim etmektedir. 
Yakında bu kanun gelecektir.» O halde niçin 
şimdi önümüzde bulunan kanuna lüzum görül
dü. Sonra, Gazeteciler Cemiyetinden ve Sendi
kasından çeşitli imzalarla hemen hemen hepimi
ze gelen mektuplar var ki, özel bir kanuna ihti-
yaçolmadığı ve tatminkâr bir şekilde çalışan ve 
çalıştıran arasındaki münasebetlerin, çalışma
ların devam ettiği, dünyada başka bir emsal ol
madığı ifade ediliyor bunlarda. Bu durum kar
şısında, acaba neden bizde böyle ayrı bir özel ka
nuna lüzum ve ihtiyaç görülüyor? 

YILDIZ AHMET — Efendim, Kadri Kaplan 
Bey iyi bir noktaya temas ettiler. Bu, basın semi
nerinde de bahsedildi; temsilciler dediler ki, özel 
bir kanuna ihtiyaç var, ilgili münasebetler izah 
edilmemiştir. Kanunun teferruatına girmiyeee-
ğim. Hukukçulara sorarsanız size bunu daha iyi 
anlatacaklardır. Burada, yaptığımız çalışmaların 
sonucunu sizlere arz ediyorum. Her hangi bir ih
tilâfa düşmemek için mümessilleri de çağırdık. 
Kanunun çıkarılması lüzumuna gelince, bugün 
basında bir huzursuzluk mevcuttur. Çünkü fi
kir işçisiyle, çalıştıranlar arasındaki münasebet
leri tanzim edecek, onları bir prensibe bağlıya
cak biı* hüküm mevcut değildir. Münasebetleri 
simdive kadar çıkarılmış kanunlar tanzim et-
mivor. Çalışma Bakanlığının sevk edeceği o 
kanun çıksa da yine bu kanuna ihtiyaç vardır. 
O kanun olmasa da buna ihtiyaç vardır, ayrı 
bir ihtivacı karşılayacaktır. Çünkü, sonunda 
veri bir ihtilâfa düşmemek için tasarıyı hazır
larken her iki tarafla birlikte vç ayrı ayrı gö
rüştük. Sonradan gerekli tadilâtı da yaptık. Bu 
hususta teknisiyen arkadaşlarımız daha etraflı 
izahat takdim edebilirler. 

ORHAN DÜRO (B. Y. Hk. îş. Mü d) — 
Efendim gazeteciliğin diğer işçi sınıflariyle hiç
bir veçhile irtibatı olmıyan hususiyetleri var-
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dır. Gazetecinin gecesi gündüzü, pazarı, tatili 
yoktur. Hizmet akdi mukavelesiyle işe girer. 
Onun için kendisi hakkında iş Kanunu hüküm
lerini tatbik etmeye imkân yoktur. Bu mevzu 
iş Kanunu hükümlerine tâbi olması gereken bir 
husustur. Buna mukabil bunlar işçi değildirler. 
işçiye tatbik edilmesi lâzumgelen kanun İş Ka
nunudur. işçinin mesaisi bellidir. Çalışma müd
deti 8 saattir. Halbuki gazeteci günde 8 saat 
değil, bir gün sabahtan ertesi günün 2 sine ka
dar çalışır. Sonra gazeteci idarehanesi, iş Ka
nunu şümulüne giren bir iş yeri değildir. Bina
enaleyh, gazeteciyi tam mânasiyle bir işçi say
maya imkân yoktur. Gazeteci memur da değil
dir. O halde gazetecinin, hizmet özelliği bakı
mından tamamen iş Kanunu ve Devlet persone
line ait hükümler dışında hususi ahkâma tâbi 
olması icabetmektedir. Hizmetin bu özelliği se
nelerce evvel hissedilmiş ve 5953 sayılı Ka
nun getirilmiştir. Fakat 5953 sayılı Kanunun 
getirilmesinde bu yeni hizmetin tekâmülü ve bu
güne kadar olan tatbikat göz önünde tutularak 
yeniden bir kanun tadiline gitmek zarureti hâ
sıl olmuştur. Bu zarureti belki patronlar değil, 
ama işçi behemahal hissetmiştir. Devrimin aka
binde M. B. Komitesi üyelerine ve bizlere, ga
zeteciler sendikaları, duyulan bu ihtiyacı açıkça 
ifade ettiler, iki tarafın da haklarını ve men
faatlerini telif edebiliriz diye bir çalışına dev
resi geçti ve basınla Çalışma Bakanlığı arasın
da bir münasebete varıldı; Çalışma Bakanlığı
na durum açıklandı, bu bakanlık temsilcileri bi
ze geldiler katıldılar. Kendilerinin esbabı mu-
eibcleri şu idi"; biz iş Kanununu hazırlıyoruz. 
Sizin bu kanuna dercettiğiniz maddeleri o ka
nuna alacağız, iş Kanunu ile birlikte sizin bu 
kanununuz da nazarı itibara alınacaktır. Çalış
ma Vekâletinin mümessilleri de seminerde bu
lundular, iş Kanununun temin edemiyeceği hu 
susları bu kanuna dercetaıekte bize hattâ yar
dımcı oldular. Biz de bu son tadil şeklini mey
dana getirdik. Asıl özellik birinci maddededir. 
Burada çalışan ve çalıştıranlar tarif edilmiştir. 
Buna nazaran iş Kanununun iş teklifi dışında 
kalan hükümleriyle bu kanun arasında bir il
gi mevcut değildir. Olsa olsa bunlar Borçlar Ka-
'unu ile alâkalıdır, tş Kanununun tanzim edil

mesi için üzerinde yapılan çalışmalar belki Ku
rucu Mecliste görüşülecektir. Fakat biz iste
dik, ki arkadaşların çektikleri ıstırap daha faz-
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la devanı etmesin, iki sene daha uzamasın. Bu
nun için hizmetin özelliğini ve senelerin tatbi
katını nazara alarak bu kanunu getirmiş bulu
nuyoruz. Şemsi Bey daha fazla izahat verebi
lirler. 

ŞEMSİ KUSEYEİ — Efendim, ben de şu 
hususlara dokunmak isterim: Türkiye'de çalı
şanlarla çalıştıranların münasebetleri tanzim 
edilirken aynı zamanda Türk Basın rejiminin 
bir kısmına da el atmış oluyoruz. Bu rejimin 
âdil ve muvazeneli bir rejim haline getirilmesi 
için çalışanların da tamamiyle hukuki şartlar 
ve hukuki nizam içinde olduklarına inanmış bu
lunmaları gerekir. Bugünkü gazete personeline 
bir göz atacak olursak, çok eskiden beri çalı
şanların hakikaten maddeten çok geri ve mes
lekte çok az ilerliyebilecek kimseler olduğu 
görülür. Bugün bir gazetede 10, 15, 20 yılını dol
duran arkadaşlara, rastlanmaması, bir de bu 
müessesede çalışanlara hakikaten değer veril-
memesindendir. Her gazetecinin istikbali patro
nun dudakları arasından çıkacak bir kelimeye, 
«çık» kelimesine bağfainmiştir. Gazetecilerle son 
olaylar dolayısiyle da%a çok, daha sıkı, daha 
yakın temaslar yapıldı. Bu kanunun çıkarılma
sı için Ankara'dan, istanbul'dan yüzleri bulan 
telgraflar çekildi. Bu telgrafları çekenlerin bâ
zıları hakikaten gazeteci değildir; gazeteleri fa
lanca bir partiyi tutarken, derhal gazete yön 
değiştirirse, kendisi de gazete ile birlikte yön 
değiştirir. Bizim şu müşterek çalışmamızla hu
zurunuza getirdiğimiz tasarı çalışan gazetecinin 
haysiyetini de koruyacaktır. Kanunu kabul 
ederseniz çalışan gazeteci, patronların tazyikin
den kurtulacak şu adaım hakkında şu yazıyı ya
zacaksın gibi belkide haysiyet kinci bir hare
kete mukavemet edecektir. Aynı zamanda pet-
ronlan da kurtaracaksınız. Basın ahlâkına ay
kırı hareket edenleri, hiçbir suretle mukavele 
müddetini beklemeden, işten çıkarma imkânı 
verilecektir. 

Bendeniz Gazeteciler Cemiyetinin mümessi
liyim, hem çalışanı hem de çalıştıranları tem
sil etmekteyim. Ama itiraf edeyim ki, kalben 
biraz çalışanlann yanındayım. Bn.nu da iti
raf etmek mecburiyetindeyim. Bütün mesele ça
lışan gazetecinin iş Kanununun şümulüne girme-
yişindedir. Bu mevzuda Çalışma Bakanlığı beş 
seneden beri birtakım kanunların çıkacağım süy-
lemişse de hiçbir kanun çıkmamıştır. Bu durum-
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[ da, yarının Türkiye'sini yapacak olan Kurucu 

Meclis çal'şmalarmda gezetecilere çok iş düş
mekte olduğu meydandadır. Ziyafetlerin arka
sında birtakım sinsi ve gizli faaliyetlerle iş ya
pılmasını önledikten sonra, bu Kurucu Meclise 
gitmek bence Türk Basın rejimi ve istikbali 
için çok faydalı olacaktır. 

Şimdilik benim mâruzâtım bu kadardır. Icab 
ederse suallerinize cevap vermeye hazırım efen
dim. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — iş verenler bu 
tasarının neresine itiraz ediyorlar? 

YILDIZ AHMET — Arkadaşlar, iş,verenle
rin nerelere itiraz ettiğini, maddelerin müzake
resi sırasında yeri geldikçe izah etmek daha isa
betli olur. Zaten bunlar bir iki yerde itirazda 
bulunmuşlardır. Buna göre de icabeden değişik
lik yapılmışta. Açık söyliyelim, bir, % 25 taleb-
ediyorlar gazetede çalışanlar. Biz prensip iti
bariyle bunu "koyamadık; memurlar için olduğu 
gibi birer maaş ikramiye ile iktifa ettik. Fakat, 

I belki siz bu yetmez diyeceksiniz. Sonra bunîa-
I rm kendi kendilerine gazeteden ayrılmaları du-
1 rumuna bir itirazda bulundular; bu takdirde 

kendilerine verilecek olan ikramiyenin tutarı ve 
mahiyeti üzerinde de itirazları oldu. Bunlar, es
kiden hazırlanmış olan bir tasarı kabul edilecek 
sanarak bu itirazları yaptılar. Halbuki bu tasa
rı kabul edilmiş değildir. Babadan gazeteci olan 
Nadir Nâdi çok güzel bir yazı yazdı ve bizi de 
davet .ettikleri bir toplantıda açıklama .yapmak 
fırsatını bulduk, ilgili kupürleri de kestim, 
şimdi bu pek anlaşılamaz. Fakat hangi maddede 
neye, neden itiraz ettiler, ne istiyorlar bunları 
maddelere geçildiğinde, yeri geldiğinde orada 
daha iyi takibedeceğiz, hep beraber. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu kanun hazır
lanırken büyük ve geniş bir gazeteci kütlesi de 
hazır bulundu, denildi. Şimdi bu maddelerden 
bir kısmı yenibaştan tadil ediliyor veya çıka
rılıyor. Neden buna lüzum görülmüş ve bu ta
diller yapılırken hangi heyetlerin mütalâaları 
alınmıştır. 

Sonra deniliyor ki, bu kanun hazırlanmakta 
olan iş Kanunu ile bâzı noktalarda çatışacaktır. 
Bunlar nelerdir? öğrenmek istiyorum. 

YILDIZ AHMET — Seminerde Çalışma Ba
kanlığından bir kişi; Basın Yayın ve Adalet Ve
kâleti mümessilleri, Profesör Cahit Talaş, Ayrı-
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ca Malik Yolaç, patronlardan Nâşit Hakkı TJluğ, 
gazetecilerden Şemsi Kuseyri ve Hayri Alpar ve 
ayrıca çalıştıranlardan 15 - 20 kişi bulundu. Veh
bi'nin buyurduğu husus şimdiden '% 100 bir ça
tışma olacağına delâlet etmez. Esasen Çalışma 
Bakanlığı mümessillerinden, bu kanun tasarısını 
hazırlamakla vazifeli olanlarının bizim tasa
rımızda bulunup da «olmaz» dedikleri her hu
susu değiştirdik. Neticede bu şekli almış bulun
maktadır. Buna belki bir iki sene sonra itiraz 
edilebilir. Fakat şimdi itiraz edilmesine imkân 
yok gibidir. Onlara bu hususta ne düşündükle
rini sorduğumuz zaman dediler ki, «Türkiye'de 
kolektif iş akdi yapmak mümkün olsaydı bu ka
nuna lüzum kalmazdı. Fakat kolektif iş akdini 
Türkiye'ye getirmek mümkün değildir. Zira ce
miyetimiz buna göre organize edilmemiştir. Sen
dikalar buna göre teşekkül etmemiştir. Kolektif 
iş akdi mümkün olan bir memlekette böyle bir 
kanuna lüzum yoktur»... 

ERSÜ VEHBÎ — Ahmet Bey bir sualimi ta
mamen cevaplandırmadı. Ben «bu tadil» derken 
şu tadilden bahsetmedim. îlk tasarı seminer so
nucunda meydana geldi. , Şimdi, yeni tadiller 
var, bu tadiller nereden doğdu ve kimler hazırla
dı bunları? 

YILDIZ AHMET — Efendim, gazeteciler 
cemiyeti mensupları, Naşit Hakkı Uluğ, çalışan
lar, çalıştıranlar müdavelei 'efkâr ederek hazırla
dılar; yapılan temaslar, çalışmalar sonucunda bir 
iki değişiklik yapıldı. Fikirler aksettirildi, ilgi
liler kanaatlerini bildirsinler dendi, karşılıklı 
olarak hak ve menfaatleri telif edecek bir yol bu
lunsun istendi. Çünkü, bu iş başkalarını ilgilen
dirmiyor, çalışanlarla çalıştıranları ilgilendiriyor. 

BAŞKAN — Efendim, tümü hakkında yeter
liği oya sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. Maddeler çok olduğu 
için, teker teker okuyarak oya koyalım efendim. 

KEMAL REÎSOĞLU — Birinci maddeyi oku
yorum. 

Başlığım şu şekilde değiştirmiş bulunuyo
ruz. 
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«Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 

dair Kanun.» 

MADDE 1. — Basın meslekinde çalışanlarla 
çalıştıranlar' arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkındaki 5953 sayılı Kanunun \, 4, 6, 9, 10, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30 
ve bu kanuna 6253 sayılı Kanunla eklenen 1 nei 
madde aşağı d a;ki şekilde değiştirilmiştir : 

Kanunum, şümulü 
MADDE 1. — Bu kanun hükümleri Türkiye'-, 

de yayınlanan gazete ve 'mevkutelerle haiber Are 
fotoğraf ajanslarında, her türlü fikir ve sanat iş
lerinde çalışan ve İş Kanunundaki «işçi» tarifi 
şümulü haricinde kalan kimselerle bunların iş
verenleri hakkında uygulanır. 

Bu kanunun şümulüne giren fikir ve sanal 
işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci de
nir. 

Yazılı mukavele ve terfi esası... 
KUYTAK FİKRET — Burada gazete ve 

mevkute deniyor. Gazete içine mevkute de gir
miyor .onu? 

ORHAN DÜRO — Mevkute tâbiri .gündelik 
değil, haftalık ve aylık gazete ve dergiler için 
'kullanılmıştır. Gazete denince her gün intişar 
eden mânasına gelir. Bu sebeple gazete ve mev
kute denilmiştir. 

KUYTAK FİKRET — Teşekkür ederim. 
KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Evvelki tek

lifte «her türlü fikir, ve sanat ve idare» deni
yordu; şimdi burada, «idare» kelimesi çıkarılmış 
sebebi nedir? 

YILDIZ AHMET — Her hangi bir müesse
sedeki umumi işleri ifa eden 'kimseler misüHû 
kimiseler gazetelerde de mevcuttur. Daire müdü
rü, muhasip, idare memur ve sairesi. Bunlar ga
zeteci değildir. Bunları da ayım hükümlere tâbi 
tutmıyalım denildi ve çıkarıldı. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — İMd kanunda. 
5953 sayılı Kanunda gazeteciyi tarif şekilleri 
ayrı ayrı alınmıştır. Niçin böyle yapılmıştır? 

YILDIZ AHMET — Efendim, o zaman tada-
di usul 'kaibul edilmişti. Sonradan birçok isim
ler çıktı. Bunların hepsini buraya koymak lâzım
dır. Bir iki ay sonra yeni bir basın tâbiri daha 
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çıkarsa bu tâbiri şümulüne alamaz düşüncesiyle 
«fikir ve sanat sahasında çalışanlar» demek su
retiyle bundan sonra yeniden çıkacak tâbirleri 
de bunun içine almak istedik. Bu itibarla şümul
lü bir ifade kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Bu ımaddeyi arkadaşımızın oku -
duğu şekilde oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Gazeteci ile kendisini çakıştıran 
işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde ya
pılması mecburidir. 

Mukavelede aşağıdaki hususların gösteril-
ımes'i şarttır : 

a) îşin nevi 
b) Ücret miktarı 
c) Gazetecinin kıdemi 
îş nevinin ve ücretin değişikliğinde mukave

leye derci meoburidir. 
iki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie 

hak kazanır. Terfi mukavelede tesbit edilen yüz
de nisbetinde yapılır. 

Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem taz
ın in<a;tı. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu 

mukavele noterden mi olacak? Yazılı deniyor bu
rada. 

ŞEMSİ KUSEYRl — Efendim, karşılıklı ola
rak yapılıyor bu. Noterden de tasdikli olabilir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, burada, 
'terfie hak kazanmak yeni bir hüküm oluyor. Es
ki kanunda, bundan evvelki kanunda böyle bir 
şey yok mudur? 

ŞEMSİ KUSEYRl — Yoktu efendim, eski 
kanunda böyle bir hüküm. 

Bu hükme bizi sevk eden saik, yazı işleri mü
dürünün gazeteciyi yıllarca aynı para ile çalış
tırması durumundan kurtarmaktır düşüncesidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, genel 
olarak terfi müddeti 3 yıldır. Burada bu müdde
tin 2 yıl olmasının esbabı nedir? 

ŞEMSİ KUSEYRl — Efendim, biliyorsunuz, 
hakimler için de terfi müddeti 2 yıldır. Gazete
ciler için de, bizim 2 yıllık müddeti kabul etme
mizin sebebi, buınılarda birtakım, santiar vardır. 
Gazetecâferlinı çalışıma1 şartları çok ağırdır. Bizim 
iki senelik çalışmamız diğer işlerdeki mesainin 
3 - 4 işemesine tekabül eder. 
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AHMET YILDIZ —• Gazeteciliği bir meslek 

haline 'getirmektedir bu madde. 
BAŞKAN — -Başka söz istiyen? Yok. Madde-

: yi oyunuza .arz ediyorum. Kabull edenler... Etmi-
yeniler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Meslekte en az ibeş yıl çalışmış 
olan 'gazetecilere kıdem hakkı tanınır. 

Kıdem hakkı ıg'azetecimn mesfefce ilk giriş ta-
'rihinıden; itibaren hesaplanır. 

Akdin feshi (hailinde gazeteci, bu süreye göre 
hesapianıaeak tazminatı almaya hak kazanıır. 

Birinci maddenin şümulüne giren bir iş ye
rinde 'iş verenle ig verilen arasındaki hizmet mü
nasebeti bir veya mıütaaddit mukaveleye istina
den fasılasız olarak en 'az beş yıü sürmüş olan ga
zetecinin işine son verilmesi,'yapılacak yazılı ih
bardan itibaren üç ay 'geçtikten sonra muteber 
olur. Beş seneden az lüizmeti olanlar için bu .ih
bar müddeti bir aydır. 

ihbar, müddetinin son günü olan tarih temi
nata esas tutulur ve yıldık izinden, sayılmaz. 

Gazeteci yıllık iznimi kulllamımaınışsa, işine son 
verilmesi halinde, izin müddetine ait ücreti ken
disine peşin olarak verilir. 

Hizmetine bu ansaıdde "hükümlerine ıgöre son 
verilen gazeteciye feshi ihibar edilen mukavelenin 
taallûk ettiği her hizmetti yılı veya küsuru için, 
son aylığı esas ittihaz olunmak suretiyle her yıl 
için bir aylık ücreti imalılarında. tazminat verilir. 
Ancak, yıllık hizmetin 'altı aydan 'az kısma nazara 
alınmaz, ilk mukavele yılımda bu miktar hesap
lanmaz. 

Bir defa kıdem tazminatı alan 'gazetecinin kı
demi, yeni işine girişinden itibaren hesaplanar. 
Ancak, buna aykırı olarak iş verenle gazeteci ara
sında yapıflacak mukavele muteberdir. 

iş verenin maddi imkânsızlık sebebiyle gazete
cinin tiaaminajtını bir defada ödiyememesi hailin
de, tediye on çok d'ört taksitte' yapılır ve bu taık-
sıtlerin tamaırnımın süresi bir yılı geçemez. An
cak, bu bölünme o iş yerinin malî vergisini ta
hakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zar 
nar etmekte olduğu kararı üzerine yapışabilin 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, 4 ncü 
maddede 2 yıl gazetede çalışanlar terfie hak kaza
nır denil'mektedir. Halbuki şimdi de asgari 5 
yıl çalışmış olanlara kudem hakkı tanınır denil
mektedir. Bunun mânası nedir? 

ŞEMSİ KUSEYRl — Efendim, gazetede ça-
lişanlamn çok büyük mesai yaptıkları, gazetenin 
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yülîseLme^nde çok emek verdikleri ıbir hakikattir. 
Biz (beş yıllık Mr kaideme, (bir tecrübe geçirdik
ten sonra 'artık o kimsenin! gazeteciliği bir mes
lek şeklinde iktisalbettjiığine iiMomış akınız, 5 yıl
dık İter zmrnssn mevzuuibaıhistiır. Mütaıakip knsım-
l'ardaın anlaşılacağı üzere, (mukavele feskedildağii 
takdirde gazeteci kıdem üaızmiıntaltı isteyebilir. İşte 
o camian T>u be§ senelik müddett*en istifade edecek
tir. Demin Ahmet Yıldız Beyin belirttiği gibi bu 
ihüküm, gazetecileri ıkudemli, dbliyetli ve mesleke 
'kenditsin'i vermiş kimseler olaraik yetiştirmek dçimj 
getidlmişbir. 

BAŞKAN — Efendlkn, ibaşjka soru var mı? 
ÖZGÜR SELÂHATTIN — Efendim, 5 yıl

dan) az hizmette bıılunan. gazeteciler hakkımda da 
ıbir hüiküm var mı bu tamında? Eski kanunda 
'böyle bir ihüküm vardı, /burada yok mu? 

•ŞEMSİ KUSEYRİ — Efendim, bir ay evvel 
haber vermek 'gartiyıle auiaşma feshediilebilıiyor. 
Faifcat, 5 yılı dolduranlar ioin (bir imtiyaz taımın-
mış oluyor; bunllar bir kıdem tazminatıma, hak İca-
za.nmış oluyorlar. 

VEHBÎ ERSÜ — Efendim, haza hususlar 
tadil edilmiş, e abuk. okunduğu için not edeme
dim, son fıkra çıkarılmış, sebebini öğrenmek is
terim. 

KEMAL REİSOĞLU — Çıkarılmamıştır. 
Burada bir redaksiyon hatası olması dolayısiy-
l.e Adliye Bakanlığı bunu 'bu kanuna bir ge
çici madde olarak koymuştur. İleride geçici 
madde olarak huzurunuza gelecektir. Bu ba
kımdan çıkarılmış bir hüküm mevcut değildir. 

BAŞKAN —- Bundan sonraki kısımları lüt
fen ağır okuyunuz, arkadaşlarımız not alabil
sinler. 

Başka söz istiyen'L. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KEMAL REİSOĞLU — Efendim 8 nci 
madde bu tadilden çıkarılmıştır. Çünkü esas 
kanundaki 8 nci madde maksadı daha iyi te
min edecek bir şekildedir. Bu itibarla elinizde
ki metinde 8 nci madde çıkarılmış bulunmak
tadır*. 

Mülkiye âmirine bildirilecek hususlar 
MADDE 9. — Mukavelenin yapılışı iş ve

ren tarafından; feshi, fesheden tarafından 
BÖlge Çalışma Müdürlüğüne, mülkiye amirliği-
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ne ve eter gazeteci üye ise sendikasına değilse 
en fazla üyesi bulunan meslekî teşekküle on 
beş gün içinde beyanname ile bildirilir. Mül
kiye âmirleri bu beyannamelerin birer örneğini, 
gazetecinin kıdeminin tesbitine esas olmak üze
re hemen Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı
na gönderirler, 

BAŞKAN — Demek ki bu maddede (ise) 
kelimesi kaldırılmış bulunuyor. Madde hakkında 
buyurun Kâmil Bey. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bir teşekkü
lün üyesi olmadan nasıl buraya dâhil edilebi
lir? 

ŞEMSİ KUSEYRİ — Efendim, bir gazete
cinin muhakkak surette bir sendikada âza ol
ması gerekmez. Bir sendikada âza olmadıkları
na göre bunların kıdem meselesini takibedeeek 
müesseseler lâzımdır. Bu bakımdan en çok üye
si olan teşekkül mevzuubahsedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı?.. Yok. Maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Tecrübe müddeti 
MADDE 10. —• Mesleke ilk intisabedeıı ga

zeteciler için tecrübe müddeti en çok üç ay
dır. Bu müddet içinde taraflar iş akdini ih
bar müddeti ve tazminat mükellefiyetine tâbi 
olmaksızın fesh edebilirler. 

Bu müddetin sonunda mukavelenin yazılı 
olarak yapılması mecburidir. 

Stajyer adedi, mukaveleli yazı işleri kadro
sunun yüzde onunu geçemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen. ?.. 
KEMAL R E İ S O L Û — Efendim, bu mad

dede, ellerinizdeki metne göre, «müddeti» ke
limesi «müddetine» olacak. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen 
var mı?1 

KUYTAK FİKRET — Efendim, burada 
tecrübe müddeti olarak 3 yıl korumuştur. Es
ki kanunda da var mıdır bu? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, eski 
kanunda, da böyledir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kaîbııl edilmiştir. 
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Madde —- 11. 

. ('Madde metni 'bulunamadı.) 
•KEMAL REİSOĞLU — Efendim, madde

nin baş tarafında; «'hâkimin başkanlığında» 
dedikten sonra, onun yerine İstanbul'da en 
çok üyesi bulunan» diyor, burası değişik. 

Sonra, İstanlbul Barosundan birer temsilci
lik bir kurul tarafından bir karara bağlanır. 

Bu da metinde yok. Bundan sonra şöyle de-
Tftrn. ediyor : Temsilci üyeler iki sene müd
detle kendi yönetim kurulları tarafından 
seçilirler. Basm il kuruımu Genel Kurula işti
rak eder. İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesiyle baro temsilsi de bu Kurula üye ola
rak kaıtüııiaT. 

BAŞKAN —• Şimdi birinci bendi baştan 
okuyalım. 

(1 nci fıkra okundu.) 
BAŞKAN" — Bu fıkra hakkında söz isti-

yen?... Yok. Fıkrayı kaibul. edenler... Etnni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci fıkra okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenlor.. 

Kaibul edilmiştir. 
(o ncü fılkra.) 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenlor.. 

Kabul edilimiştir. 
4 neü fıkrayı okuyoruz. 
Asliye hukuk hâkimliğinin başkanlığında 

İstanbul'daki on çok üyesi bulunan çalışan
lar ve çalıştıranlar sendikaları ve İstanbul Hu
kuk Fakülte'si Profesörler Kurulu ile İstan
bul Barosundan gelen birer temsilciden 'teşek
kül eden bir kurul tarafından karara bağla
nır. 

BAŞKAN —• Buyurun Haydar Bey. 
TUNÖKANAT HAYDAR — Burada en 

kıdemli hukuk hâkiminden bahsediliyor. Mü
him olan nokta şuıdur : Gazeteciler muhak
kak surette bir sendikaya, girmek mecburiye
tinde değiller imidir? 

'ŞEMSİ KUSEYRİ — Dünya iş mevzua
tından hiçbiri, bir gazeteciyi muhakkak suret
te bir sendikaya girmeye mecbur edemez. 

TUNÇKANAT HAYDAR — O halde ni
çin sendikalar mevzuübahsediliyor ? Günkü 
oradan Ibir temsilci istenmektedir... 

ŞEMSİ KUSEYRİ — Efendim, bir te
şekkül vardır ki, o branşta çalışanların hepsi
ni temsil eder. Meselâ Türkiye gazetecilerim 
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temsil, eden teşekkül, G-azeteciler Oemiytidir. 
Fakat Türkiye'de mevcut bütün gazeteciler 
bu sendikaya üye değillerdir. Tüzüğünü be
ğenmemiştir, yahut girmiş te sonradan ayrıl
mıştır v. s.. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Mademki sen
dikaya her hangi bir aidat ödemiyor, girmi
yor; buraya niçin girmiştir? Üye olmadığı
na göre, bunu sendikadan bir kimse üye çı-
akrabilir mi? Mevcutlardan birisi üye seçile
cek. 

Sonra, neden, İstanbul Üniversitesi profe
sörlerinden alınmak isteniyor? Bu işte neden 
buna lüzum görülüyor? Ancak büyük mese
lelerde buna ve böyle bir kurula lüzum ve 
ihtiyaç olabilir. Malhfkemeyc gidilebilir burada. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YHJMZ AHMET — Efendim, burada, si

yasi partiden olmasın, tarafsız bir üye bu
lunsun; yani bu işde, bu hususta karar vere
cekler her iki tarafın mensuibolduğu sendika 
bu işle meşgul olan 'basın teşekkülünün mü
messilidir bölgede. 

ŞEMSİ KUSEYRİ — (BASİN MÜMES
SİLİ) — Bu hüküm bu kanunun getirdiği 
yeniliktir. Mesele mahkemelere gittiğinde* se
nelerce uzaması ihtimali varittir bir kere. 
Bugün' hepimiz biliyoruz; bir gazeteci ancak 
kıtkanaat geçiniyor. Binaenaleyh bilhassa şe
ref ve (haysiyetimi ilgilendiren veyahut gaze
tenin itibarını ilgilendiren ihtilaflı bir husu
sun süratle karara bağlanması çak faydalı 
olur. Bizim burada böyle bir müessese kur
maktaki maksadımın bu sürati temin etmek
tir. Bu bakımdan •mahkemeye gitmiyereik hu 
yolu tercih ettik. 

ERSÜ VEHBİ — Sualin birisi hu idi. Ye
ni bir teşekkül meydana getiriliyor. Bu te
şekkül durumu inceliyor v« bir karara bağ
lıyor; mevcut mahkemeler olduğu halde. 
Bu durum suitefe'hhümlere yol açabilir, bu bir. 
Buna mâni olmak idin bu işin mahkemeye 
terk edilmesi çok yerinde olur. 

İkincisi; evvelden kaleme alındığı gibi 
bu durumu mahalline terk etmiş gibi bu defa 
İstanbul'a bağlamışız. Ankara'daki bir durumu 
dahi, iş veren işçi arasındaki bir durumu dahi 
İstanbul'daki teşekküle bağlamış bulunuyoruz. 
Bunun sebebini anlamak istiyorum. 
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KEMAL REİSOĞLU — Şemsi' Bey arkada. 

şımm da söylediği gibi, bu, tasarının getirdiği 
yeniliklerden birisidir. Bendeniz onun sözleri
nin bâzı noktalarına iştirak etmemekle beraber, 
bu işin mahkemeye gitmemesini iddia etrask de 
kabili tecviz değildir. Her vatandaş gibi bun
lar da mahkemeye gideceklerdir. Gazetecilere 
bir imtiyaz tanımak 'asla mevzuubahsolamaz.' 
Böyle bir heyet teşkil etmenin sebebi, işe aşina 
ve işten anlıyan, hem iş veren hem de işçiler
den mürekkep kimselerden mürekkep bir heyet 
kurulması mevzuubahistir. Çalışanla çalıştıran 
arasındaki ihtilâfı en iyi şekilde halledecek bir 
heyetin temsilcilerinin iştirak etmesi de gayeye 
daha uygun olur. O balkımdan böyle bir heyetin 
.kurulması lüzumu duyulmuştur.' Hemen ilâve 
edeyim ki, bendenizin biraz sonra arz edece
ğim, ellerinizde bulunan metin ile, bizim şimdi 
takdim ettiğimiz metin arasında çok fark var
dır. Orada kesin karar yazılıdır. Halbuki son
radan bu heyetin verdiği kararın mahiyeti mün
hasıran Hukuk Muhakemeleri Usulünün 8 nci 
babında yazılı, tahkime ait hükümde kararın 
tatbikatına yeni bir yol temin eder bir hal al
ınıştır. 

BAI itibarla, mahkemelerin kapıları açık bu
lundurulmakla beraber, Usulü Muhakeme Iva-
nunuııdaki mevcut hükümlerden istifade, edile
rek, gazetecilik meslekinin icabı olarak yeni bir 
müessese getiriyoruz. Aşağıdaki fıkralar okun
dukça bu daha iyi anlaşılacaktır. 

BAŞKAN —• İstanbul'da bulunması mesele
sini de izah ediniz. 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ KE
MAL REİSOĞLU — Bu tasarı hazırlanırken, 
bu konu üzerinde çok duruldu. Dendi ki, Diyar
bakır'da bir gazete iş vereni ile, bir gazete 
mensubu arasında ihtilâf çıksa, orada hakem 
heyetinin kurulması imkânı var mıdır, yok mu
dur? Biz buna maddeten imkân göremedik. Bir 
kere bu gibi yerlerde sendika yoktur, temsilci
leri de yoktur. Sendika olmayınca heyetin bir 
üyesi bulunamaz demektir. Keza profesör de 
yoktur. Böyle bir heyete profesörün iştirak et
tirilmesi de mümkün değildir, istanbul'un mer
kez ittihazına gidilmesinin zaruri olduğunu gör
dük. Bu itibarla merkezîleştirme yoluna gidil
mesi zarureti hâsıl oldu bunda da. Türk basını
nın en fazla taazfcuv ettiği İstanbul'da böyle bir 
hevet teşkilinde, büyük fayda mülâhaza ettik, 
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bütün gazeteciler olarak. Buna ilâveten şııım 
da arz etmek isterim ki; bu şekilde merkezîleş
tirmenin bir faydası daha var; iş verenle işçi 
arasında doğacak ihtilâflar için her kazada bir 
heyet teşkil edildiği takdirde, her heyetten ay
rı ayrı kararlar çıkacaktır. Merkezîleştirmenin 
bir faydası da, bütün Türkiye çapındı karar -al
mak ve ittıradı temin etmek olacak ve her mev
zuda aynı şekilde kararlar verilebilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Şeref ve haysi

yetlerin rencide edilmesinden mütevellit doğan 
ihtilâfların böyle bir heyete bırakılmasına ta
raftar değilim. Böyle Mr karar dahi olsa bir 
yerde olmasına taraftar değilim. Memleketin 
coğrafi bütünlüğü nazarı itibara alınarak, üç. 
bölgede bu işin toplanması mümkündür. Ben-
deuizee bu işin adlî makamlara bırakılması en 
uygun bir hareket olur kanaatindeyim. İstan
bul Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu değil, 
Hukuk. Fakültesinin, senatosu olması lâzımdır... 

KEMAL REİSOĞLU —- Senato üniversite. 
niudir. Fakültelerin Profesörler Kurulu vardır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — İstanbul Üniver
sitesi demek daha uygun değil midir? 

KEMAL REİSOĞLU — Bahis konusu ş e y 
Hukuk Fakültesi şeklindedir. Daha evvel ka 
bul buyurulduğunu anlattığınız ilân Kurumun
dan ve Hukuk Fakültesinden temsilci geliyor. 
Bu. tasarıda aşağıda gelecek maddelerde kayıt
lar vardır. Aynı zamanda bu temsilciler de bu-

'. raya girecektir, ki kurumun bir yeri olacak, 
meselâ kâğıdı olacak, masrafları olacak ve sa-
iresi olacaktır. Bunlara ait aşağıda maddeler 
vardır. Yani bu bir tahkim, heyeti olacaktır. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 nci 
babında atıf yapılmıştır. Bu itibarla bu karar
ların kabili temin olduğu, mahkemenin dahi 
tetkikinden geçeceği, mahallî mahkemenin tet
kikinden geçtikten sonra, Usulü Muhakemenin 
kabul ettiği tahkim sistemine tâbi tutulmasının 
teminin daha uygun olacağı neticesine varılmış 
ve bu suretle ihtilâfın halli cihetine gidilmiş-

! t i , 
| GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, yazılL 

i metinde; «Asliye ceza hâkimi» diyor. Halbuki 
; şimdi. okunan değişiklik teklifinde asliye hu-
'•. kuk deniyor. Bunun izahını rica ediyorum. 
i ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ KE

MAL REİSOĞLU — Meselenin esası şu: Asliye 
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ceza mahkemesi, ceza verir. Asliye hukuk mah-
mahkemesi ise, hukuki anlaşmazlıkları halleder. 
Bu sebeple değiştirge teklifinde asliye hukuk 
yazıldı. 

TUNTÇKANAT HAYDAR — Bu madde ile, 
gazeteciye imtiyazlı bir sistem tanınmaktadır. 
Bunu belirtmek mecburiyetindeyim. Tahkim 
usulü yeni bir şey değildir. Muhakeme Usulü 
Kanununda hakeme müracaat vardır. Her iki 
tarafın muvafakati ile hakeme gidilir, karar 
verildiği takdirde mahkemeye müracaat yolu 
ile tahkim edilebilir. Yapılacak işlem TJtsulü 
Muhakeme Kanununa göre yapılır. Binaenaleyh . 
bu gazetecilere imtiyazlı bir durum tanıyan 
yepyeni bir hükümdür. Buna ben taraftar de
ğilim. Bu maddenin bu fıkrasının reddedilme
sini teklif ediyorum. 

ORHAN DÛRO (Basın Yayın Hukuk Mü
şaviri) — Efendim ; tahkim mevzuatımızda iki 
türlüdür; mecburi, ihtiyari, ihtiyari tahkim. 
Haydar Beyin buyurduğu gibi, bir noter mu
kavelesiyle olur. Mecburi tahkim ise; hususi 
kanunlarda yer alır. Hususi kanunlarda buna 
taallûk ettikleri meslekin Özelliği bakımından 
ihtiyaç görürler. Meselâ tütün ekieileriyle alı
cıları arasında tahkim 'mecburidir. Çünkü; bu 
meslekin bir hususiyeti var ; tütün muayyen bir 
zamanda ekilir ve muayyen zamanda alınır. ; 

Yerde kalırsa bozulur. Bunun için ihtilâfların ! 
en seri olarak halli gerekir. Ve öyle halledil- ; 
sin, yani tarafların mesleklerinden anlıyan ha- } 
kem4 heyeti tarafından kısa zamanda halledilsin \ 
diye bu yola gidilmiştir. Buradaki va.ziyet de 
bir gazetecinin hususiyetleri bakımından, şeref 
ve haysiyetlerinin ayrı telâkki edilmesinden, i 
meslekî hususiyet arz eden bir tahkimin bu ka- | 
nunla yer almasından ibarettir. Neticede görü- Şİ 
lecektir ki, 30 gün içinde karar vermeye mec- ; 
burdur. | 

•I 

KUYTAK FİKRET — Mahalden çıkanla- j 
rak böyle bir sistemin tatbikatını iki şekilde \ 
mütalâa etmek lâzımdır. Birincisi şöyle olacak- i 
t ır ; Erzurum'da iş yeren lehine ihtilâf çıkarsa, j 
bu hâdise daima iş verenin aleyhinde olacak- jj 
tır. Bu durum dolayısiyle yolculuk -masrafı f 
olacak, yiyecek masrafı olacaktır. Bu kurulun { 
vereceği bir kararla, hangi taraf haksız ise, | 
haklı tarafın masarifi zaruriyesini vereceğini I 
kabul etsek dahi İstanbul'dan uzak 'belgelerde \ 
bulunan kimselerin aleyhine olaacktır. j 
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GAZETECİ ŞEMSİ K.UHEYRİ — İlk ba

kışta itirazlara hak verilebilir. Evvelâ şunu arz 
edeyim ki, itiraz eden kimsenin, hakem kurulu
na müracaat ettikten sonra İstanbul'a kadar 
gelmesine lüzum yoktur. Gazeteleri gönderir, 
yazar. Şu. şartlar içinde alındığını, şu şartlar 
içinde de iş verenle ihtilâfa düştüğünü bildirir. 
Bunun dışında bir şey yapmaya lüzum yoktur. 
Eğer tâyin edilen hakem heyeti bir masraf ya
parsa, bizzat mahallinde tetkikat yapmak ister
se, ihtiyar ettiği masraf İlâncılık Şirketince 
ödenecektir. 

Sonra, gazetelerimizin % 90 ı İstanbul'da--
dır. Bu bakımdan hariçten ihtilâfa düşenin gel
mesi. gibi vaziyetler daha az olur. Bununla 
'beraber, arz ettiğim gibi, ihtilâf başka şehirde 
•de -olsa tetkik etmek imkânı vardır. Gelmesine 
lüzum yoktur. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşımızın anlat
tığına göre, hakem itirazı evrakı müsbite üze-
.rinde de tetkik edebilecektir. Bu kararla, ye
rinde tetkik etmek suretiyle verilecek karar 
arasında fark vardır. 

Anlaşılıyor ki, bu hakem, usulü, -mahkeme
lerin uzun sürmesi korkusu ile bulunmuş, basın 
in en supları da benimsemişlerdir. Mahkemenin 
uzaması meselesi dün de vardı, bugün de var
dır, yarın da olacaktır. Güvenlik Komisyonu
nun. üzerinde duracağı mühim konulardan biri
si budur. Buna ait mevzuları ortaya getirme
sini bekleriz, bunu istirham ederiz. 

BAŞKAN —• Kemal Reisoğlu, buyurun. 
KEMAL REİSOĞLU (ADALET VEKALE

Tİ CEZA İŞLERİ UMUM MÜDÜR MUAVİ
Nİ) —• Garp memleketlerinde, meselâ Alman
ya'da, bizdeki mahsus mahiyetteki mahkeme
lere mukabil sosyal mahkemeler ismi altında 
ve bidayet, istinaf ve temyiz mercileri ayrı ol
mak üzere beş tane temyiz mahkemesi vardır. 
Her ihtilâfın mahiyetine göre hususi mahkeme
lerde, yani ıbu mahkemelerin hususi mahiyette 
•olmak üzere bakacakları ihtilâf nevilerine göre 
meselâ hekimlikte olduğu gibi hususi bir ihti
sası icabettirmesi dolayısiyle mahkemelerde de 
iş bölümü yapılmış ve bu sebeple ticaret mah
kemelerine iki tane tücardan âza intihabedil-
-miştir. Şunu arz etmek istiyorum k i ; burada 
kurulan kurulun da 'bu işi, demin de arz etti
ğim gibi, bu işin kompetanı kimselerden teşki-

— 48 — 



B : m 3. İ 
llııe zaruret görülmüştür. işe aşina olmıyan bir 
kimsenin çalışanla çalıştıran arasındaki ihtilâ
fı halletmesi başka türlüdür, işe vâkıf olan 
kimsenin bu durumu haletmesi daha başka 
türlüdür. Nihai bir karar vermesi hakkı da ta
ranmıyor. Temyize kadar gidecektir. 

•ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Heyette bir ye
nilik yapılmasını teklif edecektim. İlk başta 
ben de bu hususta konuşmak istiyordum, im
tiyazlı sınıf ıgeliyor gibi kafamda bir istifam 
belirmişti, ama arkadaşlarımın izahatını dinle
dikten sonra bu istifam kafamdan silinmiştir. 
Müsaade ederseniz bu hususla ilgili yakınla
rımdan birinin başından geçen bir vakayı an
latayım. Emrivaki ile işten atılmış, mukavele 
mucibince hakkını istemiş, fakat karşı taraf 
kırışma teklif etmiş, bu kırışmaya girmediği 
takdirde mahkemeye versen de ancak hakkını 
bir iki sene sonra alırsın denmiştir. Onun için 
bu maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, şinldii (görüş-
tüğümüz bu konuyu, tapÜaımtıdıa uzun uzum ko
nuktuk. Şu tnotüceye vıandık İki, itlaîtfalfeiiz Kimseyi, 
ısîendıiJkıacılaırı, profesörflıerii ibu sekideki m'etrkezî 
okmyaın malhalliierd© bulmanın liımkânı yoktur. 
Sıonına ilân müesseseslind/e, biir dıe 'basın lalMâk ya
ftasına uıyımiiyaınl'aırta mahsus bıiır ceaa vfardır. 

Aiksdii fesheden ibfiır itanaıf fkaırşıeında, hakem ku
ruluna ıınünaealait eden kimıse ımiahkemeye de nıü-
nacıaiait edıeiMleöekteir. Burada ıgfayie tisi çaibukliaştır-
roaktıır, fenalar iamalsında iblir eyuHmla temiin et
mektir, mahkemeye dîüşmıeden. 

ERSÜ VEHBÎ — Aıfeadlaıştorıımızın kahlaftın-
dan anlaşıldığına ıgiörte, ligi lamlıyıanılıarın kafliletime-
tteni hem ko&ayflıaşir, hem dıe çaibuildlıaşır. Bıunıa iştıi-
nak edıelMdlİTiiım. Aneafc, Miyansunuz ki, mahkeme-
llei" de bfflliır Mşli kufcnmakıtıadıttlıar. Konu, ibfitt* hâ-
kümün baışkanlığımdıaki hakem heyetline havfale edi
leceğine göre; bu hâkim de bilmediği vâkıf olma
dığı konulaında mıeâöleyli (hfflliır kMye tetkik eıtltire-
bilecektir: Hukuki bir konu üzerinde tartışılı
yor. Hâküm her zıaımlaın ttiHiır (M îi heyetli teşkil ede-
fbiliiT, (bu usullldenıdlitr. Sosyal (bakımldiaın ımesieleniin 
çabuk iınltıacı iötıeniîyonsıa, Mır amadde konur, ibu tür-
itü ûihtiiılâflîiVr şu kadar zıaımıan lifinde ın'ettttoellendi-
BÜr, dendir, mıesiele (halKlıedlltmliş olıur. 

Muhtelif kamaırflaır laflıaseak ıbliır kurul vîalr. Bir 
de memlekette adalet vıaınaa, onaıçlaki hâkilm dıe ka
darı veriştim (bunadlaki de penslin. Balha liıyljsti biirçok 
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yerlerdeki sekiler ıgfâiîünmielk sıımettiiyilie öi-itiatyıa H -
kaoak sosydl dâvalar dalha liyii hallediHir. Sıoııra 
ıgelme&ine lüzum yoktur buyurdular. Ben haki-
Ikaiten eğer ibir hususla suçjlu olanak ıbulunuyor-
öaım, Mzziast derdimi ianlllaltımiaim lellbette dıaıha mües-
Bir olacaktır. Yakacağım liki ısafanlık yazı dile bu is 
Hağtenaımiaiz. 

iSanra, bundan doğaıeafc tmıaisriafıllairı kimlin de-
ruhde edeceği malûm değildir. Bu husus madde
de yoktur. (Msaddenliu ısonunda vıaır sesleıni) Bina
enaleyh dür hukuk mıaüıkemıeslinıdıe, Mç değilse böl
gelere laıyrıilmıak suretiyle flbdır (teğMlâtlıanımıaıya gi
dilirse*'daha nyfi olur zîaınnederiim. 

BAŞKAN — Maddenin mm kısmını da, oku
yun da liyi anlaşılsın. 

(Dördüncü fıkra ve devıaımı okundu.) 
BAŞKAN" — Kemali Bey. 
KEMAL REÎSO&LU — (Baısm (mensupları 

hakkında (aşağıda mıaddıeler -gelecek ve haklarını 
ne şekilde laîrıyiacafldJarı hususu ibdMırtflileeefc. 

TUNÖKANAT HAYDAR — Aıfkaldıa#arrmw 
ıbuyuudtılıar ki, îstaınlbul'a giiltımıeye Üıüzunn yoktur. 
Ve dediler ki, kaıraırftıar kaaali imeridillerle güdleceği 
g M Tetmyhme ide griıdleedltitiir. Bu hususta eMerîi ten • 
vtir ötimtek iistenim. Bu iblir hakem fcaınairı ,gjM ola-
cıafctıa\ Kurul Itıaradcmdaın 'verilen ve Hukuk Usulü 
MuhakömeleDi Kanunıına $öne cıeneyan ted'eciefctür. 
Kuırulun veneöep kanar tıpkı hâkitnlin vordiğd ka-
rfaır 'gîibii olıaiöaktır. Bu kaıraır 'ancak uısufl Ibakiiimn-
dan ıboizul'albiifliir. Biazııimıadığı takdirde Temıyliz ide 
ibunu sbaisdiik letmek ımıedburiiyietlindiedliır. Domelcki 
bizaat duruşmla tertliibedlilllir dienilmiektedliır. Hâkim 
gibi «muhakeme yapaealk ve karar viOTeGelî:, ve ta-
rafflları diMöıyecieilv ve onliatrın tdlsnar mukabüi tek-
îiflenini alacaktır. Bunlliarı da tekrar da'nMyeeek ve 
tabederse t̂eknaır çağıııiaıcailîltıır. (Bu ımuamiele usul 
bakıımijndan iiki üç ool'sıe devtam ledlebdiliİT. Buna ria- • 
yet edilmediği takdirde Temyiz de bozabilir. Ve 
sonna gaızetösii olmıyan Ibliır viaitlandaş, narmafl. Mr 
vatondaiş hall«kını lamaanıak üçün neneye gidecektir'? 
Mahkemıeye. Piatnonu l e iıhittilâfıa düşen bir gaze-
ıteoi de deırkaü mahlkemeye gtiddbillliır. Mıahkıemenin 
kapıları kendisine açıktır. Gazetecilik meslekine 
malhsuıs ofaıafc lüzene, ıçallışanllla çailıştıtnan anasmda-
M. lihtüdâfiian 'haâletımıek -üaere öıziol îbiır laırrulıa güt
me, İİDİim husuıstiyet ıtianıımak, bende tmemflekettıteki 
•adıaUJet anüıayışı ile kalbli tlelllif değaüdiir. Adalllet an-
Ülayışıımıza uıymiaz, Ikanlajaltlindeylim. Mahkemeler or(-
ıtadıa, vaaife ıbaşındlaıyken bunu ıgietlirmıek, yepyeni 
'biır usul fgetiirmek değru dlimıaız. Bu bıakıımdaın bu 
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tnıadde ürerinde ciıyiiee dii^üüitaıe&i, ondan sonra I 
oylanmasını teklif ediyorum. 

(KARAVELÎO&LU K İ M İ L — Bu madde 
ü&erikıde teonnışuhıırten, alanı toplantıda, ibalsın se-
mdıııeniınde, lehlinde -ve aleythliınddd noktlaii aıaıaaıia-
ı ın ıbmriadla aksetitirilımıesi faydalı okur. Kemler iıti-
tfaz etimizi? Sonra takukcufer no diyor, bunu öğ-
renelm. 

GAZETECİ ŞEMSÎ KUıSEYRll — Gerek ca-
liiş&mllasr, .gerekse işverenler böyle bir kurulun lü
zumuna fcaıaımdliriler. Yiarati, mesele şudur : Konuş
mamın başında da arz ettiğim gibi, gazeteler sık 
sık yön depiştöMrler. Omlarım bu tutumunu firen- [ 
lemek bakımından faydalı oiteMir. Esasen böyle I 
b(İT hakem kuruluna bassan Ibaşvuruılıi'r. Ama, bir 
kamuma fetanıadetmıediğli içlim t&KMkaltı güç olur. 
Tumçkaınat B'eyefendinlim de işaret buyurdukları 
gaibi, laiyrı bıir ışıey gâJbii görülüyor laımıa, diğter liş ku-
a'uillllajrındla, iş onalhfceınellerimdie haMıedilecek, oırada 
mütehassıs hâkimler ve mahkeme 'heyeti var. Bi- | 
zim durumumuz doğrudan doğruya huikulk mah- J 
kemelerime gidecektir. Sayın Ersü'nün (temas et
tiği bir ihusus var; hakikaten hâkim ehlivukufa 
gider. Biz ehli vukuf meselelerim (bir an, evvel 
halletme yollarım'a, gidiyoruz. Ehlivukuf topla
nır, yapar. Böyle bir hakem ıheyetine ihtiyaç var. ( 
Size bir misal vereydim: Havadis gazetesi eski Yafcı I 
İşleri Müdürü İlhan Bardakçı, gazeteyi geç bı
rakıyorsun diye işinden atıldı. O diyor -M', ben 
geç, bırakmıyorum. Hep bilirsiniz; Menderes 'bir 
yerde konuşma yapar, 12 de 'konuşmayı yapar, ak
şam üçte Havadise gelir. Bu yazıyı üçte oku
yacak, dizecek, koyacak. Ve gazete geç kaldı di
ye şikâyet edilir, ondan sonra. Koymadığı takdir
de partimizi sabote ediyorsun; diye muaheze -edi
lir. Buınıu mahkemede de halledemediler. Birisi 
geldi şöyle, diğeri geldi böyle dedi'. Nihayet her 
iki tarafın rızasiyle bir hakem heyetine gitmek 
mecburiyetinde kaldılar. Ve bir geç ve erken gi
bi basit, ne Ittrisirain haysiyeti ve :ne de birisinin 
şerefi mevzuubalısolmıyain meselede dafhi böyle 
bir duruma gitmek vaziyeti basıl oldu. Bu hu
sus seminerde de görüşüldü. Türkiye'nin her ta
raflında kurulamaız, merkezli bir yerde yapalım 
denildik Esasen Basın İlân Kuruımu yoktu. Kim 
bunun masrafım temin edecekti, Basın ve İlân 
Kurumlu bütün gazetecilere şâmildir. Bu mese
le kalkınca böyle bir şeye lüzum hâsıl Oldu. Bey- j 
efendiler hukuki cephesini i#ah ederler, yoksa 'ad
liyeye itimatsizlik mânasına: değildir. Doğrudan' j 
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doğruya basım meselesiniın bir hususiyeti almasın
dan ileri geliyor. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu mesele se
minerde görüşülürken! mevcudiyetine her kes 
inandığı halde, hukukçular itiraz ettiler. Dediler 
ki, (bu kurulun kararı kesin olamaz, bu karar malı-
kemeye gitsin. Bu hususta bir karar getirirseniz 
yine olmaz. Yalınız mahkeme kapısı acık ikalsın 
ve Basın-Yayın Hukuk Müşaviri: hakem olarak 
girebilir, dediler. Çalışma Vekâletinde ısrar etti
ler. Uzum çalışmalardan sonra, hukukçular ve ga
zetecilerini de fikirleri allınmak suretiyle neticeye 
vardık. Bir hakem heyetine ihtiyaç olduğu an
laşıldı'. Aynı zamanda, mailıkemeye müracaat yo
lu da acıktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hukukî bir 
usulsüzlük ortaya çıkıyor. Kusa zamanda netice 
alınmalı 'ama, mahkeme yolu da açık bulunmalı. 

ADALET BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ KE
MAL BEİSOĞLÜ — Şimdi teklif ettiğimfc şek
le göre, Ihakem heyeti kararını verecek, ondam son
ra da taraflardan biri veya her ülkisi arzu eder
lerse, maihkemeye müracaat edeceklerdir. 

BAŞKAN — Kararı hakem heyeti verecek, 
taraflar uymadıkları takdirde ne olacak? 

KEMAL REİBOĞLU (Adalet Vekâleti Ceza 
İşleri Umum Müdür Muavini) — Hakem olarak 
kararı verdfflktem 'sonra bu kararı mahkemeye 
tevdi edecek. Mahkeme taraflara tebliğ edecek. 
Bu- tebliğ tarihinden itibaren hukuk usulündeki 
(temyiz .müddeti işliyecek. Bu müddet içinde tem
yiz edilirse Temyiz Malıkemesime intikal edecek. 
Temyiz Mahkemesi tarafımdan tetkik edilecek. 
Temyiz Mahkemesi tasdik ederse mahalline iade 
edecek ve bu suretle kesinleştikten sonra Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun '536 ncı madde
si gereğince hâküm tasdik edecek, ondan sonra 
icra safhası gelecek. 

BAŞKAN — Kifayet takriri verilmiştir. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Aynı zamanda 

bu bir hakem usulü oldrığuna göre, murafaa: da 
yapılacak demektir. Bunun İstanbul'da olacağı 
yerde, merkez, olması bakımımdan; Ankara'da ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

KEMAL REİSOĞLU — Orada bütün gaze
teciler hazırdı. İstanbul, Ankara, İzmir gazete-
dileri (hep orada idiler. Onlar 'Türk basınınım bü
yük bir ekseriyeti İstanbul'da dediler, omdan do
layı Isfanlbul kabul edildi. 
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BAŞKAN — Kifayet teklifli vardır, reyleri- | 

ııize lara ediyorum. Kalbul edenler... Ettmiyenler... 
Kifayet toaıbul edilmiştir. Maddenin taslıih edilen ; 

§eılcliı de.,. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Tamamen. kal

dırılması şeklimde bendim (bir teMifiım, vardiır. Esa
sen mer'i olan Hulkuk Usuilü Muhakemeleri Ka
mımı esastır. 

BAŞKAN — Tunekanıat arikadaşınuzın özel 
ihükümlor ıteşkil etmesinden ziyade, aslında hu-
ıkuk malhkemesi Ihaldetsıin, lüzum görürse hakeme 
fitsin şekMınjdefci teklifimi reylerinize arz ediyo
rum!. Kaibul! edenler... Etmiyender... Kalbul- edil
memiştik. ! 

(Maddeyi1 arkadaşımızın! okuduğıı şekilde rey | 
(lerMıze farz edeceğimi. 'Simidi i<lâve ile 'birlikte ye- ! 
ııiden okutuyaruinı. " ! 

(ilâve ikısiımla birlikte mad'de bir defa daha j 
okundu-.) i 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar- j 
kadaşlar , ihtilâfın hallini temin etmek için tâ
yin edilecek hâkemin masrafları ne olacak! 
\\QV hakle bir hayli paraya malolur. Bu para
yı taraflar ödese olmaz mı? Yahut haksız 
çıkan ödese. 

BAŞKAN —• Haydar beyin teklifi üzerinde 
konuşmak istiyen var mı? 

ADALET BAKANLIĞI: MÜMESSİLİ KE
MAL BEÎSOĞLU — Hakikaten, bu heyetin 
masrafı olacak, bu nasıl karşılanacak? Biz de 
bunun üzerinde düşündük. Yalnız, yapacağı 
masrafı hesaplamak zor. Kalemi, kağıdı, mü
rekkep makinesi, büro masrafı, hepsini hesap
lamak zor. Bunu, itiraz sahiplerine yüklemek 
imkânsız. Bunun üzerinde çok durduk, düşür
dük. Bu itibarla bunu 'bir taraftan almak me
selesi mevzuubahistir. Nereden alalım? Acaba 
bunları iş verenin veya çalışanların sendikala
rından mı alalım ? Şu şekilde alalım ; bugün 
sendikaların vazifelerini ifa edememelerinin 
en büyük sebebi malî bakımdan takatsiz olma
larıdır. Bu vaziyet böyle olunca; Basın ilân 
Kurumu Türk basınında yine basının içinden 
temin edilecek bir geliri, ki o kurumun 3kinci 
maddesinde tasrih edilen !birçok vazifeleri var, 
bu arada böyle \bir 'heyete de gerekli yardımı 
yapsın. Esasen kurumun genel kurulundan 
da heyete iki üye girmektedir. Bu itflibaıia ku
rumla böyle Ibir irtibat da sağlanmıştır. Basm I 
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I için uıeveudolan bu kurumun, böyle bir ihtilâf 

merciinin, pek çok olmayacağını tahmin ettiği
niz masraflarım karşılaması da mümkündür. 
istanbul'dadır, Kurumun kendi, vasıtaları ola
cak, kendi kitapları olacaktır. Arasıra yazı 
yazacaktır.... 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşımız 
sendikaların durumunu izah ettiler, ama gaze
tecilerin durumunu izah etmediler. Ben de on
ların durumunu izah etmek isterim. Geçen se
ne Burhan Felek bir Bayram Gazetesi çıkarmak 
için çırpındı durdu. Fakat muvaffak olamadı. 
Bu da ilerden 'beri devam etmekte olan gelene-

I ğin neticesidir. Fedakarlık yapmam gerisi gcl-
| »in. Yedi sekiz üyelik bir kurul teşkil ediliyor, 

elli altmış lira yevmiye 'alacaklardır. Bunun 
hesabını ilk mektep çağındaki çocuk bile en 

j basit bir mesele gibi halledebilir. Bu büyük 
paraya mütevakkıftır. îcalbederse gazeteciler 

i sendikası ödesin, daha fazla artırılsın. 

i GAZETECİ ŞEMSİ KUSEYRİ — Biraz ev-
! vel temas edildi. Böyle ihtilâflar, az olur. Meslek 

hayatımda bu gibi ihtilâflara ancak beş - altı ke
re rastladım. Bu heyetin hakkı huzurlarını, büro 
masraflarını ilân kurulu ödiyecektir. 

Bu masrafları, müracaat sahiplerinin de işti- ' 
rakinıi temin etmek için bir çare düşünülebilir. 
Biz Basın Şeref Divanında bu meseleyi şöyle 
hallettik. Bir fikir vermek için arz ediyorum. 

Müracaat edenden 50 lira aldık. Sendikalar 
bu masrafları ödemiyorlar. Güçlüklerle karşılaşı
yoruz. Haydar Tunçkanat Beyefendinin teklifine 
ben şahsan iştirak ederim. Bir miktar, iş sahiple
rinden para alınması yerinde olur. Böylelikle yer
li yersiz müracaatın yapılması da önlenmiş olur. 

Sendikalara iştirak meselesi : Kimseyi sendi
kaya iştirake zorlayanlayız. Keşke herkes katıl
sa. Bununla beraber, istanbul'da gazetecilerin 
% 99 u sendikaya kayıtlıdır. 

YILDIZ AHMET — Benim bütün müdafaa 
ettiğim bu kurulun kurulmasıdır. Masraflarını 
kaybeden verebilir, iştirak ederim. 

KAPLAN KADRİ — Ceza İşleri Umum Mü
dürü Beyle Şemsi Bey arasında tenakuz olduğu 
gibi geliyor, bana. Şemsi Bey üç dört kene teker
rür edeceğinden, Kemal Bey ise çok alacağından 
bahsetti. Binaenaleyh burada işleyiş tarzı hak
kında Ahmet Bey objektif, açık bilgi ile gelme-

, mis bulunuyor. Bu anlaşılıyor. Madde iyi işlen-
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memiştir. Geriye bırakılması daha uygun olur ka
naatindeyim. 

KARAVELÎOGLÜ KÂMİL — Bir masraf 
meselesinde bir de komisyonun verdiği kararlar 
kesin değil. Aynı zamanda mahkemieye güder 
hükmü de yok. Ceza Muhakemeleri Usulünün 8 
nci maddesine göre kıyas edilir diye bir hüküm 
var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Usul bakımın

dan bozabilir, Temyizin kararı kesindir. Usulsüz
lük yoksa Temyiz bozamaz. 

KARAVELÎOGLÜ KÂMİL — Bu maddeyi 
gecelim. 

KEMAL REİSOĞLU — Müsaade ederseniz 
.sırası ile arzı cevap edeyim; bunun bir masrafı 
vardır, ihtilâflar bir tane gelmiyecek, kaç tane 
ihtilâf vukubulacağını bilmem, ama Türkiye'de 
on senede bir ihtilâf olacak değildir. Daha zdya-
de olacaktır. Bu kurulun demin de söylediğim gi
bi bâzı masrafları olacaktır. Meselâ daktilo şeri
dinden karbon kâğıdına kadar masrafları iş sa
hiplerine taksim etmek gayrimümkündür. Şem
si Beyin buyurduğu gibi muayyen bir meblâğ 
kanunun metninde zikredilirse, mieselâ elli, yüz 
lira denirse burada yapılacak bir tek yol vardır, 
o da tıpkı mahkemelerde olduğu gibi masrafı mu
hakeme hesabedilecektir. On bin liralık, yüz bin 
liralık iş olur, onun hesabını yaparlar. Yapılacak 
tek yol mahkemelerde olduğu gibi masraflarını 
hesabetmektir. Elimizdeki harçlar ve Damga Res
mi Kanunu vardır. Yüzlerle maddeli bir Harçlar 
Kanunu yapmak lâzımgeleeektıir. Bu şekilde an
cak mesele halledilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Hakem kuruluna hâkim gelecek, 
zabıt kâtibi de gelecek mi! 

MÜMESSİL KEMAL REÎSOĞLU — Yalnız 
hâkim gelecek. 

Meselâ seçim kurullarında hâkim vazife alır. 
Ama, mahkeme değil. 

YILDIZ AHMET — îki türlü masrafı var
dır. Birisi büro, diğeri de hakkı huzur meselesi. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Burada çalışa
cak hâkimlerin ücretlerini kim tâyin edecek? 
Nasıl tâyin edilecek! 

ADALET BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ KE
MAL REÎSOĞLU — Kurulun masraflarını Ge
nel Kurul tesbit edecektir. 
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YILDIZ AHMET 

fmdaıı da ödenecektir. 
KARAVELÎOGLÜ KÂMİL 

Reklâm Kurulu tara-

Kararları ke

sin mıı 
MÜMESSİL KEMAL* REÎSOĞLU — Karar

lan kabili Temyizdir. 
BAŞKAN — Mesele bu paranın kim tarafın

dan ödeneceğidir. 
HAYDAR TUNÇKANAT — Şimdi arkada

şımız diyor İd; hukukçu olarak diyor ki ; mev
zuu herhalde esaslı olarak izah edemiyorlar; ku
rulun vereceği karar kabili Temyizdir. Zaten 
Temyizden geçecektir. Heyetin kararı bir hukuk 
mahkemesine verilecektir. Hâkim bu kararı ala
cak müddeti içinde Temyize' havale edecek, ke
sinleşecek, muayyen bir müddet sonra. Temyiz 
Mahkemesi bunu usul bakımından tetkik ede
cektir. Usule uygunsa kararı bozmaz, usule uy
gun değilse kanar şuna riayet edilmemiş demek 
suretiyle kararı bozar, öyle değil mi Kemal 
Bey? 

KEMAL REÎSOĞLU — Müsaade ederseniz 
Hukuk Usul Mahkemeleri Kanunundan okuya
yım. Madde 553 de; hâkimler kurarı ancak aşa
ğıdaki hallerde nakzedebilir, diyor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — 80 günde hal
letmezse o zaman bozulur. 

KEMAL REÎSOĞLU — 2. Talebedilmeıniş 
bir şey hakkında karar vermesi, 

3,. Hâkimlerin salâhiyeti dâhilinde olmıyan 
meselede karar vermeleri. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Salâhiyetinin 
dışında bir şey yaparsa? 

KEMAL REÎSOĞLU — Bu hâkimlerin ihti
lâfları Temyizeıı nakzedilirse mevzu Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunundaki tiahkime gi
diyor. Bunlar ihtiyari tahkim hükümleridir. Bi
raz evvel arkadaşımızın söylediği ihtiyari tah
kimi kanunlarımız mecburi hale getirmiştir. 

Varzedelim ki, bir belediye ile bir Devlet da
iresi arasında bir ihtlâf oldu. Bu ihtilâf yüzün
den mahkemeye gidemezler. Muıayyen yolla ha
keme gitmek mecburiyeti vardır. Mahkemeye 
gitmeleri doğru görülmemiştir. Hususi bir ha
kem kumlu tarafından hal yoluna gidecektir. Bu 
esas vaz'edilmiştir. 

Basın meslekinin hususiyeti bakımından., bâ
zı anlaşmazlıklar da hakeme gitmektedir. Tatbi
kat böyledir. Emsal mevcuttur. Hüküm buna gö
re gHiriJmiştir. 
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Meselâ Avukatlık Kanununda, bir avukatla, 

müvekkili arasında /bir anlaşmazlık çıkarsa, . 
bu anlaşmazlık (baro reisinin ^hakemliği ile 
halledilir. Kanun »bario reisine, /bırakılmıştır, 
hakemliği. Baro idare (heyetine de mesele arz 
edilebilir. 

Bu vaziyete göre tasarı yeni bir esas getirmi
yor. Hususi hukuk ve usul Batı memleketlerinde 
de kabul edilmiştir. 

Meselenin hususi mahiyeti işin mecburi tah
kim. usuliyle halledilmesi zaruretini ortaya koy
muş ve bunun böyle olması basın mümessilleri 
tarafından istenmiştir. Ancak bizler onların 
teklif ettiği metni, hukukumuzun kabul edilmiş 
prensipleri ve mevcut metinleri muvacehesinde 
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doğru görmediğimiz için, hukukumuzda mevcut 
esasa uygun şekle ifrağ etmeye çalıştık. 

YILDIZ AHMET — Kadri Kaplan'm tekli
fini kabul ederim. Bu maddeyi geçelim; sonra 
üföri 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Aynı zamanda 
bunun normal mahkemelere bırakılması hususu 
da tetkik edilsin. 

BAŞKAN -— Bu maddenin yarın saat onda 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Saat 21 de toplanılmak üzere Celseyi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,00 

«•**» 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,20 

BAŞKAN — Haydar Ttmçkanat 

KÂTİPLER : Gürsoytrak Suphi, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturumu 
açıyorum. 

6'. — özgüne* Mehmet'in, İlköğretim ve eği
tim hakkındaki teklifi ve Sosyal İşler, Güven
lik ve İktisat komisyonları raporu (2/119) 

BAŞKAN —• Bu hususta tasarının sözcüsü
ne söz veriyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Arkadaşlar; yıllar
dan beri memleketin beklediği bir kanundur, bu. 

Bu mevzuda çok gayretleri olan, tasarıyı ha-
zırlıyan Müsteşar Regat Beyin bu mevzuda iza
hat vermesi kadirşinaslık olur, kendilerinden ri
ca edeceğim. 

REiŞAT TARDU — Efendim; kanun tasarı
sı üç senelik bir çalışmadan sonra, yabancı uz
manların da yardımı ile ve meslekî gruplar ara
sından yapılan anket sonunda ve aynı zamanda 
1952 de Cenevre'de toplanan Milletlerarası kong
renin bize yaptığı tavsiyelerden de istifade ede
rek, tasarı hazırlanmış, ve huzurunuza getiril
miştir. • 

Tasarının esasları şunlardır : 
Evvelâ Anayasalarımızda ilköğretim mec

buriyeti konulmuştur. Bu durumun, aşağı - yu
karı, Anayasalarımızda yer alması 1952 den 
beri başlamıştır. Fakat tarihî seyrini takib-
edersek, aşağı - yukarı, 11.5 sene evel bir Fer
manda ilk defa bahsedilmiştir. Fakat o tarih
ten, bu yana henüz tahakkuk ettirilememiştir. 

Bu kanunla tahakkuk ettirilmek istenen 
şunlardır: 7 - 14 yaş arasındaki çocukları ta
mamen okula kavuşturmak. Nüfus artışını dik
kate alarak mutlak bir plânla ve daha süratli 
bir tempo ile ilköğretim dâvasını halletmek. 
Bu dâvayı mutlaka sağlam bir gelir kaynağına 
bağlamak. Nüfus artışına rağmen, ilköğrenimi 
8 - 10 sene içinde tahakkuk ettirmekle beraber, 
yalnız ilköğretimi 5 yılık tahsil olarak vermek
le iktifa etmemekte aynı zamanda okul dışı 
eğitim üzerinde durmaktadır. Bir de 5 yıllık 
ilkokulu bitirip de ortaokula devam edecekleri 
birtakım kurslarla yetiştirmekte ve hazırla
maktadır. Mesele şu: Bir problem olarak kar-
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§ımıza çıkıyor. Meselâ köyde 5 sınıflı bir ilk
okulu bitiriyor. Ondan sonra okulla ilgili şey
leri bıraktığı için bu okulun verdiği bilgi ya
vaş yavaş siliniyor. Bu bir mecburiyetle, bu, 
okumaya devam ettirmek için bu kanun içine 
konmuştur. Tedrisatı İptidaiye Kanunu Mu
vakkati ile tatbik etmekte olduğumuz ve sonra 
bir kanunla tahdidedilen mecburi öğrenim ça
ğı tesbit edilmiştir. Bu kanunla 5 sınıflı okul
lara devam mecburiyeti 14 - 15 yaşma kadar 
devam eder. Bunun devamı olarak ayrıca kurs
lara ve sınıflara devam etmek mecburiyeti de 
vardır. İlköğretime sarf edilen paraların ve 
sarf edilecek paraların dondurulup kalmaması 
için bu halde devam etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu hususlar kanunda yer almış durumdadır. 

7 - 14 yaşındaki çocukların okula devamını 
sağlamak için bâzı okul tipleri ihdas ve gün
düzlü, pansiyonlu, yatılı bölge okulları ile ge
zici öğretmenlikler ve bütün dünya memleket
lerinde tatbik edilen sistemlerin (hepsinden isti-' 
fade edilecektir. Yukarda arz ettiğim gibi pan
siyonlu; yatılı okullar açılacaktır. Bu okulla
rın yapılamadığı yerlerde gezici öğretmenlikler 
ihdas edilerek aşiretlerle birlikte yazlığa ve 
kışlaklara beraberce gidecek öğretmenler dü
şünülmüştür. On yıl içinde dörtlü, üçlü, ikili 
öğretime son verilecektir. Sınıf mevcutları nor
male indirilecektir. Fiilî yıllık öğretim süresi
nin uzatılması ve çevrenin iş ve tabiat şartları
na göre ayarlanması yapılacak ki, bütün bun
ları bu kanun derpiş etmektedir. Tahsil süresi 
beş yıldır. 

5 yıl olarak, bu müddet az değildir, fakat 
yıl içerisinde tedris günleri kısadır, bunlar da 
uzatılmaktadır. Birçok yabancı memleketlerde 
bu müddet, vasati olarak, ilkokula devam 130 -
200 gündür, köylerde ise 170 - 175 gündür. Şi
mal •memleketlerinde hu 210 - 215 güne çık
mıştır. Bizim köylerimizde 130, şehirlerimizde 
ise 165 - 170 gündür. Şimdi biz hunu şehirler
de 200 güne köylerde 170 ıgüne çıkarmakla her 
ders yılında 35 gün kazanmak suretiyle 5 ders 
yılında hiçbir masraf yapmadan 175 gün yani 
bir ders yılı kazanmış oluyoruz. Sonra İlkoku
lu bitiren öğrencileri birçok kurslardan geçi
rerek, bu öğrenimi devam ettirmek de gaye
lerden biridir. Bu kurslar iki kısımda mütalâa 
edilmektedir. 15 yaşına kadar olan çocuklar 
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için açılacak kurslar mecburi; 15 ten' sonra
kiler için açılmış olan kurslar ihtiyaridir. 

Mecburi öğrenim çağında bulunan çocuk
ları! teşvik ©timek, yardım etmek ve ihtiyaç
larını sağlamak. 

Efendim, projenin en şayanı dikkat tarafı 
budur. Bütün dünya memleketlerinde oldu
ğu gibi, tasarıya eklenmiştir. Meselâ Yunanis
tan'ı ele alırsak; Yunanistan'da ilkokul ço
cuklarına her gün 500 kaloriden aşağı olma
mak üzere betsin verilmektedir. Fransa'da, Yu
goslavya'da da böyledir. Yalnız1 memur ço
cuklarına değildir. Her ilkokul çocuğuna bir 
sömestre için 1 000 frank verimektedir. İngil
tere, Danimarka, İskandinav memleketle
rinde ve Birleşik Amerika'nın birçok yerle
rinde ilk eğitim, mecburi olan Mr gıda reji
mi ile beraber yürütülmektedir. Bir meefbu-
riyet aşikârdır. Biz hoca olarak bunun ıstı-
raibmı çekmişizdir. Hoca olarak hirçok mi
sallerini görmüşüzdür. Mektebe gelen çocuk 
açtır. Bu iş tetkik edilecek, ilk eğitim fonun
dan! yavaş yavaş, gittikçe teşkilâtı genişlet
mek suretiyle, bugün birtakım Amerikan yar-
dımlariyle yapılmakta olan süt tozu, peynir 
gibi gıda yardımları Devletin' eline geçe
cektir. TJNÎOEF 'teşkilâtı ile Maarif Bakanlı
ğının WSS te yaptığı mukavele ile iki sene 
içinde Türk Hükümetine, ilkokul çağındaki 
besleme teşkilâtını kurmayı taahlhüdetlmişti, 
maalesef yapmamışitır. Biz, yavaş yavaş hu 
vazifeyi üzerimize alıyıoruz. Zaten verilen pa
ra miktarı devam ettikçe teşkilât genişle-
yicektir. Batı memleketlerinde ve Balkanlar
da lise okullarına devamf eden çocukların 
fakir olanlarına kitap ve ders levazrmatı 
Devlet tarafından verilmektedir. Bu, Ibizde 
de asgari seviyeden başlıyarak çoğaltılacak
tır. Bunlar plân içerisine alınmıştır. Bu plân 
lar şunları istihdaf etlmektedir : Mecburi eği
time tâtbi olan yedi ilâ on dört yaşındaki öğ
rencilere esaslı eğitim ve hastalıklarının te
davisi; besin tedavisi ile kitap ve ders leva
zımı ihtiyaçları gibi şeyler, neslin bütün ihti
yaçlarını ele almayı istihdaf ediyor. Bu şe
kilde güvenilir insan gücüne çocuk denilen 
yaştan itibaren ele alınmış, ve eğitim ve 'bes
lenme keyfiyeti bütün icapları ile teşkilâta 
bağlanmış olacaktır. 
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Sıfır faştan yedi yaşına kadar •olanların 

sağlık mevzuu Sağlık Bakanlığınca teminat al
tına alınırsa neslin hayatiyeti yavaş yavaş 
çocuk denilen yaştan himaye altına alınmış 
olacaktır. Ve müstakbel nelsillere güvenilebilir. 
Sonra, ilkokul bitirenlerden kuvvetli fakat 
falkir olanların tahsilini tamauıılatmaSk. 

Prensip itibariyle bütün okul 'binaları ve 
öğretmen evleri şeihir, kasaba ve köylerde 10 
yıl içinde tamamlanacak. Ve esas1 itibariyle 
Devletin yardımı ile tamamlanacak. Devletin 
yapacağı yardımın yamMa 'halkın da sembo
lik ibir yardımı olacaktır. 

Bugün bildiğiniz gibi, binasızlıktan dola
yı 2 li, 3 lü ve 4 lü tedrisat yapılmaktadır. 
4 lü tedrisatta çocuğun fiilî devamı 60 gün
dür. 3 lü tedrisatta 85 güne çıkar. Çünkü kış ay
larında 4 saat 3 saata iner. Eğitimin temel pren
siplerinden biri de zamandır. Eğitim ne kadar 
uzarsa eğitime olan tesiri de o nispette uzar. Bu 
bir kaide, olarak kabul edilmiştir. Bu şu demek
tir ki, eğitime sarf ettiğimiz para tamamen 
randıman verecek şekilde kullanılmalıdır! Üçlü 
dörtlü tedrisatın biran evvel tasfiye edilmesi lâ
zımdır. Köylerde binalar yapılmış değildir. 
Köylerde zamanla binaların tedrisata açıldığı 
malûmdur. Her sene iki bin küsur mektep yap-^ 
mak suretiyle 10 sene sonra memleketimizde 
okulsuz köy kalmıyacaktır. Köylerde bir hocaya 
80 - 130 talebe düştüğü vâkıdır. Aynı zamanda 
5 sınıfı, okutmaktadır. Bu yalnız bizim memle
ketimizde değil, büyük memleketlerde de böyle
dir. Birçok yerler vardır. Amerika'da 8 sınıfı 
okutan hoca vardır. Fakat bir hocaya düşen ta
lebe miktarı 25 - 30 u geçmez. Eğer bölge okul
ları kurulmazsa oraya bir hoca verir. Fakat biz 
90 - 1100 çocuğu bir hocaya verir ve bunu okut 
dersek, bir hoca beş smıfı okutacak denirse ho
canın verimi azalır. 

Arz ettiğim gelir kaynakları bu kanun tasarısı 
içinde on sene içinde düzenlenecektir. Mevcut, 
normal hadlere indirilecektir. Şehirlerimizde 
seksen mevcutlu sınıflarıma maalesef vardır. 

Ayrıca kız ve erkek çocuklarımızın mektebe 
devam mecburiyetleri de vardır. Bunlara okul 
açmak ve bunların oraya devamını temin etmek 
mecburiyeti de vardır. Bilhassa kızlarımızın 
okullara devamsızlığı göze batacak şekildedir. De
vam eden bir erkek çocuğuna nazaran iki kız de-
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vam etmemektedir, mevcut itibari ile birbirinin 
aynı olmasına rağmen. Bunların devamsızlığım 
önlemek için tasarıda iki mühim tedbir bulun
maktadır. Tedbirlerimizden birisi, teşvik edici 
hükümlerdir; diğeri de zorlayıcı tedbirlerdir. 

Teşvik edici sebepler; vali ve kaymakamlar 
ve bütün maarifle ilgili zevat okula -geliniydi ço
cukların devamını artırmak için ellerinden gele
ni yapmaya gayret edeceklerdir, çalışacaklardır'. 
Çocuklara sıhhi ve gıda yardımları yapılacaktır, 
fakir olanlara defter ve kitapları verilecektir. 
Bütün bunlara rağmen devanı etmemekte ısrar 
ederse, kanun metninde yer alan ve halkla bir
likte kurulmuş olan müesseseler harekete geçecek
tir. Evvelâ para cezası verilecektir. Israr eder
se iki misli ceza verilecektir. Üçüncü safhada ise 
mahkemeye verilecektir. Fakat gerek bizim tec
rübelerimiz, gerek başka memleketlerde yapılan 
tecrübeler göstermiştir ki, teşvik hükmü iyi tat
bik edilirse cezai müeyyideleri kullanmaya ihti
yaç hâsıl olmamaktadır. 

Bizim geçirdiğimiz 115 senelik tecrübeler ve 
milletlerarası teşkilâtın tavsiyeleri göstermiştir 
ki, bu dâvanın halli iki esaslı şarta bağlanmıştır. 
Birincisi sağlam bir gelir kaynağını bulmak. İkin
cisi, geliri iyi bir şekilde tahsis etmek ve bu işi 
planlamaktır. Bunun kaynakları da bulunmuş ve 
burada belirtilmiştir. İlerde maddesi geldiği za
man arz edeceğim. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşları

mız yakînen bilirler ki, memleketimizde uzun za
mandan beri bu ilköğretim tasarısı üzerinde ko
nuşulur, münakaşa edilir. Son 10 seneden beri 
de maalesef çıkmamıştır. Bu kanunun çıkarılma
sı büyük bir isabetle Komitemize nasibolmuştur. 
Bunu çıkarmak fırsatını bulduk. 

Bu kanunun en mühim tarafı, malî kaynağı
dır. Bu kaynağı bulup buraya koymuşlardır. Bi
na ve Arazi vergileri karşılıyacaktır. Reşat Be
yin ele izah ettikleri gibi, bir maddesinde kaynak 
olarak umumi bütçenin % 4 ünü talebeder. Umu
mi bütçenin % 4 ü 296 milyon lira tutar. Şimdi 
biliyorsunuz bütçemizin % 60 ı sabit masraflara 
tahsis edilmiştir. 300 milyon liranın buraya tah
sisi belki umumi bütçenin müzakeresinde müm
kün olmıyacaktır. İki gün komisyon halinde ça
lışıldı. Bina ve Arazi vergileri buna kaynak ola-

I rak bulundu. En mühim tarafı budur. Bu ve-
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aile ile bir hususu arz etmek isterim. Bu Bina ve 
Arazi vergileri hakkında 3 maddelik bir kanun 
teklifimiz vardır. Bu tasarı tamamen buna bağ
lıdır. Bu da, Bina ve Arazi Vergisi tasarısıdır. 
Arzu ederseniz evvelâ bunun hakkında bilgi ala
lım, isterseniz birkaç maddelik bir tasarıdır, ev
velâ onu kanunlaştıralım, ki tasarı bununla mes
nedini bulmuş olsun. 

BAŞKAN — Karavelioglu arkadaşımızın tek
liflerini dinlediniz. İlköğretim tasarısının müza
keresine de bağlamış bulunuyoruz. Bu birkaç 
maddelik tasan hakkında bilgi mi alalım, yoksa 
evvelâ onu mu kanunlaştıralım, bu; tensibinize 
bağlıdır. Bilgi almak suretiyle elimizdeki tasarı
yı kanunlaştırmak mümkündür. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Kısa ola
rak arz edeceğim. 

% Karavelioglu arkadaşımızı desteklerim. Bu ta
sarı ile yakînen alâkalıdır, çıktığı takdirde, Bina 
ve Arazi vergisi Kanunu ile bu tasarıdaki mas
rafların karşılığı bulunmuş olacaktır. O kanun 
olmadıkça bu kanun da işlemiyeeektir. 

KÜÇÜK SAMİ — Mademki hayati bir kanun
dur, onu tezekkür edelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu, kanun ma
demki, bu kadar hayati ve bununla ilgilidir. Ha
zırlıklara da yarın iökmal edilecektir. Yarm o ka
nunu çıkarır, ondan sonra bunu konuşuruz. 

KARAVELİOGLU KÂMİL — Hazır o ka
nun. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Öyleyse evvelâ 
bunu çıkaralım, ondan sonra onu çıkaralım. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben de Suphi Beyin fikri
ne iştirak ediyorum. 

ADNAN BAŞER — Efendim, o kanunun 
mevzuu Bina ve Arazi vergileridir. Bina ve Ara
zi vergileri hailen özel idarelerdedir. Prensihola-
rak halledilmesi lâzam/gelen mevzu, Bina ve Ara
zi vergilerinin özel idarelerde kalması veya 
umumi bütçe varidatına dâhil edilmesi meselesi- ' 
dir. Bina ve Arazi vergileri bütçe varidatına dâ
hil edilirse bu kanuna bir diyecek yok. özel ida
relerde kalacaksa o zaman bu kanunun 84 ncü 
maddesinin (a) ve (ıb) fıkraları arasında bir de
ğişiklik yapmak icab'edeeefctir. 

BAŞKAN — Efendim durum tavazzuh etmiş
tir. 84 ncü maddeye geldiğimiz zaman, diğer ka
nunun müzakeresine geçeriz, veyahut 84 ncü 
maddeyi atlamak suretiyle sonuna kadar devam 
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ederiz. Diğer kanunları müzakere ecfceriz, ona 
göre bunu da kanunlaştmnz. Bu usulü münasip 
görürseniz devanı edelim. 

Kanunun, uzun bir kanun olduğundan, tümü
nün kabulü ile maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyoruan. Kabul edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kalbul edilmiştir. 

ilköğretim ve eğitim kanun teklifi 
Genel hükümler 

MADDE 1. — İlköğretim, kadın erkek bütün 
Türklerin millî gayelere uygun olarak bedenî, 
zihnî ve ahlâkî gelişmelerine ve yetişmelerine 
hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — ilköğretim, ilköğreniım kurum
larında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve 
erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında 
parasızdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak iste
yen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — iMeöburi ilköğreniım çağı, ço
cuğun altı yaşını bitirdiği yılın Eylül ayında 
başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın 
öğretim yılı sonunda biter. 

BAŞKAN —Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 

MADDE 4. — Türk vatandaşı kız ve erkek 
çocuklar ilköğretimlerini resmî veya özel Türk 
ilkokullarında yapmakla mükelleftir. 

BAŞKAN — Bu hususta bir sual sormak is
tiyorum. Burada memleketimizdeki azınlıklar 
dâhil midir? 

REŞAT TARDU — Evet efendim, Türk okul
ları. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Mecburi öğretim çağında olup 
da, memleket dışında olmak, oturduğu yerde 
okul bulunmamak veya sağlık durumu dolay isiy
le ilkokula devam edemiyen vatandaşlardan özel 
olarak Öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına 
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göre lâyık oldukları ilkokul sınıflarına veya me
zuniyet imtihanlarına alınırlar'. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Te§küât 

MADDE 6. — İlköğretim kurumları şunlar
dır. 

İ. Mecburi olanlar : 
a) İlkokullar (Gündüzlü, pansiyonlu, yatak

lı ilkokullar, bölge okulları, gezici okullar ve 
gezici öğretmenlikler) 

b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve 
kurslar, 

e) Özel eğitim ve öğretime muhtaç;, çocuk
lar için kurulacak okullar, sınıflar ve gezici, öğ
retmenlikler. 

2. İsteğe bağlı olanlar : 
a) Okul öncesi eğitim kurumları, 
b) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. 

.BAŞKAN.— Madde hakkında konuşmak isti-
yen?.. 

ERSÜ VEHBİ — Okul öncesi eğitimden ka
sıtlarını açıklarlar mı? 

REŞAT TARDU — Ana okulları, yuvalar, 
çocuk bahçeleri, üç ilâ yedi yaşındaki çocukların 
gidebilecekleri okullardır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — İlkokul; 1. maddede belirtilen 
amacı gerçekleştirmek için kurulmuş bir Millî 
Eğitim ve Öğretim Kurumudur. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
t iyenl. Yok. Maddeyikabuledenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — İlkokulun öğretim »üresi en az 
beş yıldır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE !). — Çeşitli sebeplerle henüz bir 
ilkokul açılmamış olan birbirlerine yakın birkaç 
köyün bulunduğu yerlerde veya evleri ve ev grup
ları dağınık olan köylerde gündüzlü, yatılı, pan
siyonlu bölge okulları ve gezici okullar açılabilir 
ve gezici öğretmenler görevlendirilir. 

Bu okullar 6 ncı maddede gösterilen yetişti
rici sınıfları ve kursları da ihtiva edebilir. 

,'; Şehir ve kasabalarda da, ihtiyaca göre yatılı 
ve pansiyonlu okullar kurulabilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak îs-

tiyen arkadaşımız?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bir köy halkı, iş ve üretim ha
yatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle 
yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında köy 
okulu da, köy haikiyle birlikte göçecek şekilde 
düzenlenmiş olmalı ve gidilen yerde hemen gün
lük çalışmasını ve görevini devem ettirmelidir. 

BAŞKAN — Madde haklan da konuşmak isti-
yen arkadaşımız var mı?.. Yok, Maddeyi kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Yetiştirici ve tamamlayıcı sı
nıflar ve kurslar, mecburi ilköğrenim çağında bu
lundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlariyle bir
likte zamanında yapmamaş olan çocuklara kısa 
yoldan ilköğrenim vermek ve ayrıca yetişmeleri
ne lüzum görülen çocukları ilkokula hazırlamak 
veya ilkokulu bitirmiş olup da henüz mecburi öğ
renim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim 
kurumlarına' gidenıiyecek olanların genel bilgile
rini artırmak ve kendilerine iş ve üretim haya
tında faydalı olacak bilgi ve'maharetleri kapan
dırmak amaciyle gerçek ve tüzel kişilerle, beledi
yeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Mecburi ilköğrenim çağında 
bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhan ve 
»sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eği
tim ve öğretim görmeleri sağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen!.. Yok. Maddeyi kabul, edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Okul öncesi kurumlarda 
mecburî öğrenim çağına, gelmemiş olan çocuklar 
eğitilir. 

İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflarda ve kurs
larda, ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da 
üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş 
olan yurtdaşlardan- genel bilgilerini artırmak 
ve kendilerinin daha iyi 'bir iş Ve üretim unsuru 
olarak yetiştirilmeleri amaciyle öğretim yapılır. 

Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişölerle bele
diyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açı
labilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
İlde ilköğretim görevlileri 

MADDE 14. — İlde öğrenim görevlileri 
şunlardır : 

a) öğretmenler, gezici öğretmenler; 
b) İlkokul ve müdür yardımcıları ; 
c) İlköğretim müdürleri (Ayrı bir ilköğ

retim müdürüne lüzum görülmiyecek küçük 
ilçelerde bu görev okul müdürlerinden birine 
verilebilir.); 

d) İlköğretim müfettişleri; 
e) İlköğretim sağlık müfettişleri, okul ve 

bölge hekimleri; 
f) Millî eğitim müdürleri ve yardımcıları; 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 15. — İlkokul öğretmenliklerine: 
a) öğretmen yetiştiren okul ve kurumları 

bitirenler; 
b) Lise ve daha yüksek okulları bitirip ve 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönet
menlik gereğine göre meslek derslerinden ve 

'bunların uygulanmasından yapılacak sınavları 
başaranlar atanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İzinli öğretmenlerin yerlerine 
ve açık öğretmenliklere en az ortaokulu biti
renler vekil öğretmen olarak atanabilir. 

Açıklara atanacak vekil öğretmenlerin gö
revleri, asil öğretmen tâyin edilmediği takdir
de devam eder ve tatil aylarında aylıkları ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde ' hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştin*. 

MADDE 17. — Okul öncesi eğitim kurumları 
öğretmenliklerine : 

a) öğretmen okullarından veya bu maksat
la açılacak özel bölümlerden veya yabancı mara-
leketlerde buna denk öğrenim yapmış olanlar; 

b) Lise veya kız enstitüsü mezunu olup 
özel okul veya kursları başarı ile bitirenler ata
nırlar. 
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BAŞKAN — Madde hakkında 'konuşmak is

tiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.'.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — Birden fazla öğretmenli ilk
okulların idarecilerine «müdür» unvanı verilir. 

Tek öğretmenli okulların öğretmenlerinin 
«müdürlük» yetkileri vardır. 

Gerektiğinde ilkokullara, yönetmeliğine gö
re ayrıca «müdür yardımcıları» atanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-' 
tiyen var mı ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19. — İlkokul müdürleri okulların
da yönetim, eğitim ve öğretim işlerinin kanun 
ve yönetmeliklerine göre düzenle yürütülmesin
den sorumludurlar. 

Müdür .ve müdür yardımcıları yönetmeliğin-
deki esaslara göre ayrıca müstakil sınıf veya 
ders okutmakla da yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

MADDE 20. — İl/kokul müdürlerine müdür 
yardımcılarına ve tek öğretmenli okulları yö
netenlere bu kanunun 97 ııei maddesine göre 
ek görev ödeneği verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiyen var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
'ediyorum: Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka-
»bııl edilmişffcir. 

MADDE 21. — İlkokullara müdür olabil
mek için en az iki yıl 'başarı ile öğretmenlik 
veya bir yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rulm. Kabu'l edenler... Etmiyenler... ICaîbuO edil
miştir. 

MADDE 22. —• İlköğretim müdüklükleri. 
ne : 

a) En az üç yıl başarı ile ilkokul müdür
lüğü veya müdür yardımcılığı yapmış olan
lardan, 

.b) En az beş yıl Ibaşarı ile ilkokul öğret
menliği yapmış olanlardan, 
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Millî Eğitim Müdürlüğünce gösterilecek üç 

aday arasından, 
c) ilköğretim ımüf ettiklerinden, Millî Eği

tim Bakanlığınca uygun görülenler atanır. 
BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 

rstiyen var mı? Ydk.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kafbuî edenler... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 23. — İlköğretim müfettişleri : 
a) Asil ilkokul öğretmenliği yaptıktan 

sonra; eğitim enstitülerini veya yalbancı 
memleketlerdeki bu enstitülere denk okulları 
îbitirenlerden; 

ib) İlkokullarda, en.az 8 yıl öğretmendik, 
veyahut en a;z iki yıl ilköğretim veya ilkolkul 
nnüdürlüMeriııide, ilkokul müdür yardımcı
lığında gedmiş olmak şartiyle en az 6 yıl 
öğretmenlik yapmış »olanlardan Millî Eğittim 
'Bakanlığınca kabul edilecek esaslara göre bu 
görevlerdeki' başarılan ve müfettişlik için ge
rekli nitelik ve yeterlikleri bulunduğu saptan
mış bulunan ve açılacak kurslarda basarı gös
teren ilikokui öğretmenlerinden Bakanh'kça 
atanırlar. 

"İlköğretim, müfettişi iğinde başarı sağlıya-
madıkları usulü veejhile te'sbit edilenlerle has
talık ve 'başka sebeplerle bu görevi yapaımıya-
eak dununda olanlar öğrenim derecelerine 
uygun oikul'öğretmenliklerine almakta olduk
ları aylıklarla atanırlar. 

İlköğretim -'müfettişleri, yönetmeliğine gö
re, 'bölgelerindeki Özel ve resmî ilköğretim 
kurumları ile bütün der&ane ve kursların ve 
yetişkinler eğitimi kurumlarının eğitim, öğ
retim ve yönetim işlerini ve çoeulk kitaplık
larını teftiş ve murakalbe etmek; bu kurum
larda çalışan öğretmenleri ötzellikle stajiyer 
vekil ve askerlik müddetlerini okullarda yap
makta olan öğretmenleri yetiştirmek, öğ 
renci devamını takip ve devamsızlığı önleyici 
tedbirler almak, okul idareleri ve öğretim ku
rullarınca devamsızlık 'hakkında vaktinde ted
bir alınıp alınmadığını kontrol etmek, özel 
eğitim ve öğretime mulhtaç çocuklarla ilgili ka
nun ve yöneıtmeliklerin uygulanmasını de
netlemek, mahallî ilköğretim kurullarının faa-
liyetlerindo bu kurullarla iş birliği yapmak, 
'köy, bucak merkezi ve ilce ilköğretim kurul
ları toplantılarına katılmak gerektikçe ilköğ
retim kurullarının 'kararlarına karşı üst ku-

-M 
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rula ve millî eğitim müdürlüğüne itirazlarını 
'Mldinmok, bölgenin ilköğretim ihtiyaçlarını 
teslbıt ederek ilgili kurullara ve millî eğitim 
müdürlüğüne bildirmek. Bölgelerine giren 
köylerde yeniden yapılacak ' okul (binalarının 
yerlerinin seçiminde, teknik elemanlar ve 
başka ilgilerle iş' birliği yapmak ve okul 
yapımı ile al'âkalanm'alkla mükelleftiler. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiyenf... Yok. Maddeyi kabul edenler... Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 24. — İlköğretim müdürlükleri, 
ilçedeki bütün ilköğretim kurumlarının ilk 
merciidir. Bu sıfatla ilçeleri dahilinde ilköğ-
renimle ilgili kanun ve yönetmelikleri uy
gulamakla yükümlüdür. Bundan başka ken
dilerine Millî Eğitim Başkanlığınca. A^erile^ok 
diğer işleri de yaparlar. 

İlköğretim müdürlüğünün 'bir bürosu ve 
yeteri kadar memur ve hizmetlisi bulunur. 

İlköğretim müdürlüğüne, gerektiğinde ilçe 
merkez iIkokulları 'müdürlüklerinden, en kı
demlisi vekâlet eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiyenl. . Yok. Maddeyi kabul edenler... Ka
bul: edilmiştir. 

MADDE 25. — İlköğretim kurumlarının 
sağlık işlerinin görülmesi, öğrenci, öğrenmen 
ve hizmetlilerin sağlıklarının 'korunması ve 
takibi için il ve ilçelerde sağlık merkezleri ve 
gezici sağlık ekipleri 'kurulur. Buralara ilk
öğretim sağlık müfettişleri, okul hekimleri, 
ısağlik memuru ve hemşireleri atanır. 

Sağlık teşkilâtı ve kurumları, görevlileri 
ve bu görevlere atanacakların nitelikleri, gö
rev ve yetkileri; Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, tarafından 
hirlikte hazırlanacak bir yönetmelikle sapta
nır. 

Bu işler için gerekli ödenekler' ilköğretim 
fonundan »karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiyenl.. Yok. Maddeyi kahul eden'ler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü (Bölüm 
îlköğretîm kurulları 

MADDE 26. — İlköğretim kurulları şun
lardır : 
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a) Köy ilköğretimi kurulu; 
b) Bucak merkezi ilköğretim kurulu; 
e) îlçe ilköğretim kurulu; 
d) t\ ilköğretim kurulu; 

BAŞKAN — Madde 'hakkında konuşmak 
istiyen?... Yok. Maddeyi kalbul edenler... Ka 
ibul edilmiştir. 

MADDE 27. —' Köy ilköğretim kurulu; 
a)1 Köy ihtiyar kurulu üyelerinin, varsa 

(belediye medisi üyelerinin, 'kendi aralarından 
•seçecekleri birer üye; 

<b) öğrenci velilerinin, kendi aralarından 
veya köy halkından seçecekleri iki temsilci; 

c) Köy okulu müdürü veya öğretmeni; 
d) MuMar ve varsa belediye başkanından 

kurulur. 
Bu ikurulun başkanı belediye başkanıdır, 

yoksa muhtardır. İkinci başkanı okul müdürü 
veya öğretmenidir. 

Bucak merkezi ilköğretim kurulu : 
a) Bucak merkezi ihtiyar kurulu, birden 

fazla maihalle varsa, mahalle ihtiyar kurulr 
üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir 
üye; 

b) Varsa, belediye meclisi üyelerinin ken
di aralarından seçecekleri bir üye; 

c) öğrenci velilerinin: kendi aralarından 
veya bucak merkezi halkından seçecekleri iki 
temsilci; 

d) Bucak merkezi okulları öğretmenle
rinin kendi aralarından seçecekleri bir öğret
men ; 

e) Okul müdürlerinin aralarından seçe
cekleri bir temsilci; 

f)' Bir mulhtarla bucak müdürü ve mev
cutsa 'belediye başkanından kurulur. 

Bu kurulun Ibaşkanı bucak müdürü, ikinci 
başkanı okul müdürüdür. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
ist iyen?... Yok. Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Köy ve bucak merkezi 'ilk
öğretim kurullarının ödev ve yetkileri şun
lardır : 

1. Okulun açılıp kapanana, öğretime ara 
verme zamanları, günlük çalışma saatleri (hak
kında ilçe ilköğretim kuruluna tekliflerde bu
lunmak, 

2. İlkokulların yapım, onarım, 'kuruluş 

ve bakını giderleri için gerekenleri ilgililere 
'bildirmek, 

3. Okul müdür veya öğretmeni ile bir
likte okul bina ve tesisleri ile uygulatma bah
çelerinin tatil ayları içinde bakımım ve dik-* 
katle korunmasını sağlamak, 

4. Okul için hağı§4ar, türlü gelir kay
nakları sağlamak, bu amaçla sürekli tesisler 
kurulmasına çalışjmak, 

5. Yoksul öğrencilere çeşitli yardımlarda 
bulunmak, doğuştan yetenekli yoksul öğren
cilerin ileri öğrenim basamaklarından fayda
lanmalarını sağlamıya çalışmak, 

6. öğrencilerin, sağlık ve beslenme du-
ılımlarını ıslah ve takviye etmek, onlara sıhl^ı 
ve ekonomik beslenme ihtiyaçları için gereken 
tedbirleri almak ve aldırmak, 

Bu hususta il ve ilçe sağlık merkezi ele
manları ile iş birliği yapmak, 

7. öğrenim cağında olup da okula giltmi-
yonleri kovuşturmak ve bu! hususta gerclken 
tedbirleri almak, 

8. Kitaplıklar kuıtmak, yönetmek veya yö
nettirmek, 

9. Köy ve bucak merkezinde ilköğreti
min ve millî eğitimin 'geliştirilmesi için uğ-
raşlmak, bu s amaçla ilkokul programı üzerin
de incelemelere dayanan düşünceleri ilçe ilk
öğretim kuruluna ve yetkililere bildirmek, 

10. Bu (kanunun 68 nci ve 70 nci nıaddcr 
leri gereğince olkul toprakları ile uygulama 
'hallicelerinin işletilmesinden elde edilecek ge
lirlerin okul ihtiyaçlarına ve öğrencilerin 
beslenımefsine harcanmasını sağlamak. 

11. Komşu köy ve bucak ilköğretim ku
rulları ve bağlı olduğu ilçe ilköğretim kurulu 
ile iş birliği yapmak, 

12. öğretim yılı başında, bir yıllık ça
lışma programı hazırlamak ve yıl sonunda da 
vıllık çalışmalar hakkında ilçe ilköğretim ku
ruluna rapor vermek, 

13. Görevli oldukları işleri başarabilmek 
için gerektiğinde uzmanlardan faydalanmak, 

14. İlköğretimle ilgili kanun, -tüzük, yö
netimdik ve ders programlarının uygulanma
larını kolaylaştırmak. 

15. Köyün veya bucağın çevresüni geliş
tirecek ve yaşayışını yükseltecek konularla il
gili tamamlayıcı kurslaT, sınıflar ve okul ön
cesi sınıflanıl açılmasına çalışmak. 

— .55 



B : 60 '3.1 
BAŞKAN — Madde hakkında konuşmaik 

istiyent.. Yo>k. Maddeyi 'kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

ÇELEBİ EMANULDAH — Maddenin birim
ci bendi hakkımda mârıuzatım olacak. 

Köylümün derdi; ofemnüasmıaısmıa sebep şudur; 
Baharda Mayıs ve Nisanda çocuklarını tarlaya, 
şuraya, buraya gönderirler. Acaba bunu önlıiiye-
cek çare düşümdünüz mü ? 

REŞAT TARDU — Evet efendim. Mahalli 
duruma göre tedlrisat zaımamları ayarlanacak ve 
bu anabzurlar bertaraf edilecektir. 

ERSÜ VEHBİ — Okulların başlıca dertle- I 
rimdem Ibfiiri de öğretim prögnaımilarıdiir. Bu prog- | 
raman, haziirlaıniması bu kurullara veriliyor. Ku- i 
rulikr kâfi derecede Ibiligili olmadığı zaman Ibiır- | 
cjok mahzurlar doğacaktır. Bu hususta ne düşü- i 
nüyoamımuz? \ 

REŞAT TARDU — Efendim, burada yalnız 
itoHülfte buliunma ^iâMıyeti verilmiştir. Teklifler 
vilâyete gelir, vilayette toplanır. Esas program 
Talim Terbiyede yapılır. IBu tbir nevi ihtiyacı 
^merkeze duyurana salâhiyetidir. 

BAŞKAN,— Başka konuşmak istdyen var mı? 
Yok... Maddeyi oylarımıza iarz ediyorum,. Kabul 
edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Hçe ilköğretim kurullara : 
ıa) Belediye başkama veya temsilcisi ile bele

diye meclisi üyelerimin kendi aralarından seçecek
leri bir üye; 

b) Millî Eğit&m Bakaınılığımca hazırlanan yö
netmeliğe göre 'kurulam okul - aile birlaifcleri baş-
kamipraman kendi aralianmdam seçecdkieri iki tem
silci; 

c)i Hükümet Tabibi, oku! sağlık merkezi he
kimi, buluınmazısa, belediye tabibi, o da bulun
mazsa sağlık memruru; 

d)' Tanım öğretunemi veya teknisiyeni; 
e) öğretmen dermekleri temsilciierli'nim ara-

iaırmdam seçecekleri bir üye; 
(f)! İlçe merkez ilfcokıulılJan öğretmenlerinin 

ıkendi arailaırındam seçecekleri bir ilkokul müdürü 
ye bir ilkokul öğretmeni; 

ig} îliköğreıtötoıi Müdürü; 
İh) Kaymakamdan fcurulur. 
Kuruta* Başkamı Kaymakam, ikinci Başkamı 

İlköğretim Müdürüdür. 
•REŞAT TARDU — Bu maddeye İktisat Ko- j 
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\ misıyonumun görüşü olarak ımalmüdürlüğunürl 

iilâvesanü biz de uygum gördük. 
ADNAN BAŞER — (H) fıkrasında mıalmü-

dürleri olacaktır. 
BAŞKAN — (G) fıkrasından sonraki (H) 

fıkrasına; malımüdürleri ilâve edilmek suretiyle 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Eitmiyenler... Kabul' edilmiştir. 

< MADDE 30. — İlçe ilköğretim kurularınım 
ödev ve yetkileri şuralardır : 

1. 28 nci maddede sıralaman işleri, ilçe mer
kezi içoinıgörmek; 

2. İlkeye ibağlı köy ve bucakların ilköğretim 
kurulları arasında ig birliği sağlamak ve bumla-
Tim çalışmalarımı desteklemek. 

ı 3. Bucak merkezi ve köy ilköğretim korula
rımın karar ve te'Miflerlimi imceüyerek yetkisi idin
de olanları uygulamıak, gerekli ıgördüklerM il 

I ilköğretim kuruluma sumımak; 
4. Köy bütçelerine gereteli ödeneklerin' kon

masını takübetmek; 
5. Köy, bucak merkezi ve ilçe ilköğretim ku-

.rallarımın çalışmaliaramın* 'geliştirilmeleri halkkım-
da il ilköğretim kuruluma teMiflerde bullıınmak; 

6. Köy, bucak merkebi ve İçe merkez ofcuMa?-
rımım açılima, kapanma ve öğretime ara verme 
2Jamamla>n ve günlük çalışma ısaatleri hakikımdaki 
dikili kurulların teMiflerinii incelemek ve ilçe ba
kımından bir teklif hazırlıyarak onaylanmak üze
re di ilköğretim kuruluna sunmak; 

7. Köy, bucak merkezi ve ilçe ilköğretim fen-
rullanımn yıllık çaliışma programlaırı ile karar ve 
çalışmaları hakkında böîge ilfeöğretim müfettiş
lerine bilgi vermek, 

8. İlçedeki ökuteuız köylerim okula kavuşması
nı sağlamak için gerekli yollara başvurmak ve 
9 ncu mıadde gereğince kAintlacafc okulların yerle
rini saptamak ve teklif etmek; 

9. öğretime ara verilen süreler için bölgele
rindeki dkullaırın öğretmen ve öğrencilerinin ta
til çalışmaları hakkımda plân ve programlar ha-
zırlaımak, bunları di ilköğretim 'kuruluma sunmak; 

10. Devamsız öğrencilerin velileri hakkında 
gerekli' cezaları vermek ve fonda toplamam parala
rın! sarf yerlerimi karara bağlamak. 

REŞAT TARDU — Efendim, son -fıkradaki 
«ve fonda toplaman paralarım sarf yerlerimi» iba
resi burada fazla oluyor. Çünkü merkezde de bir 
fon tesisi düşünülmüştür. 
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BAŞKAN — *Soh fıkrada «Devamsız öğrenci

lerin velileri hakkında gerekli cezaları vermek» 
ibaresinden sonra «ve fonda toplanan parala
rın sarf yerlerini» ibaresi çıkacaktır. 

Maddeyi bu şekli ile oyunuza arz ediyorum 

ATAKLI MUCÎP — Devamsız öğrencinin 
velisi hakkında cezalar var. Veli jandarma de
ğildir ki, çocuğu takibetsin. öğrenci mektepten 
kaçarsa ne yapacaktır veli? Bunun için velile
re nasıl ceza verilir ? • 

REŞAT TARDU — Buna ait maddeler yu
karda gelecektir. Çocuğun mektebe gelmesini 
teminen konulmuştur, mektebe gelip kaçtıktan 
sonra, velinin bununla alâkası kalmıyor, çocu
ğa disiplin cezası verilecektir, veliye bir şey 
yoktur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu vazifeler evvel
ce öğretmene verilmişti, şimdi çocukların mek-
tefoe devamı işi velilere verilmektedir. Bu mev
zu pek çok şikâyetlere sebobolmakta idi. 

BAŞKAN — Maddeyi, oyunuza arz ediyo 
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. —• İl öğretim kurulları : 
a) Belediye başkanı veya temsilcisi, 
b) İl daimî encümeninin kendi içinden se

çeceği bir üye; 
c) İlköğretim çağındaki çocukların eğitim, 

öğretim ve sosyal yardım ve okul yapımı ve ba
kım işleri ile ilgili dernek başkanlarının kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilci; 

c) Millî Eğitim Bakanlığınca yönetmeliğe 
göre kumlan Okul - Aile Birlikleri başkanları
nın kendi aralarından seçecekleri iki temsilci; 

d) Öğretmen demekleri temsilcilerinin 
kendi aralarından seçecekleri bir üye; 

e) Sağlık ve sosyal yardım müdürü veya 
temsilcisi; 

f) Tarım müdürü veya temsilcisi; 
g) Varsa ilkokullara öğretmen yetiştiren 

kurumların müdürlerinden kıdemlisi ile il mer
kezinde bulunan orta dereceli okul müdürleri
nin kendi aralarından seçecekleri bîr temsilci; 

h) Varsa, ilk dereceli özel okullar öğret
menlerinin kendi azalarından seçecekleri bir 
temsilci; 

ı) ilköğretim, müfettişlerinin kendi arala
rından seçecekleri bir temsilci; 

j ) Merkez ilkokulları öğretmenlerinin ken
di aralarında seçecekleri bir temsilci; 
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k) Merkez ilçesi ilköğretim müdürü Voele-

diye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan 
merkezlerdeki ilköğretim müdürlerinin kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilci; 

1) Millî eğitim müdürü; 
m) Vali veya tevkil edeceği bir zattan ku

rulur; / 
Bu kurulun başkanı vali veya vekili ikinci 

başkanı millî eğitim «müdürüdür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında konuşmak is-
tiyen?... 

REŞAT TARDU — Kazada mal müdürü ola
rak kabul etmiştik, buna mütenazır olmak üze
re burada da defterdarı teklif ediyoruz. Tensi
binizi rica ederim. (L) fıkrasında millî eğitim 
müdürü, (M) fıkrası; defterdar, (N) fıkvası da 
vali veya tevkil edeceği bir zattan kurulur ola
caktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka konuş
mak istiyen?... Yok. Maddeyi bu ilâve ile ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — İ l ilköğretim kurullarının 
ödev ve yetkileri şunlardır: 

1. 28 ve 30 ncu maddelerde sıralanan işleri 
il merkezi için görmek,. 

2. île bağlı ilçelerin ilköğretim kurulları 
arasında iş birliği sağlamak ve kurulların çalış
malarını desteklemek, 

3. İlçe ilköğretim kurullarının yaptıkları 
teklifleri, yıllık çalışma programlarını ve rapor
larını incelemek ve gerekenleri onaylamak ve 
bunların uygulanmasını takibetmek ve denet
lemek, 

4. Köy ve özel idare bütçelerine ilköğretim 
için gereken ödeneklerin konmasını teklif et
mek ve bu teklifleri sonuçlandırmak, 

5. İlde ilköğretimin geliştirilmesi konusun
da Milli Eğitim Bakanlığına gerekli tekliflerde 
bulunmak, 

6. İlkokulların açılma, kapanma ve öğreti-
,me ara verme süreleri ve günlük çalışma saat
leri hakkında ilçe ilköğretim kurullarının tek
liflerini incelemek ve bir karara bağlamak; 

7. İl içinde- öğretmen ve öğrencilerle ilgili 
olarak, öğretime ara verilen sürelerdeki çalış
maları düzenlemek. 

KÜÇÜK SAMÎ — 31 nci maddede (a), (b), 
(c), (d) diye gidiyor. Burada ise 1, 2, 3 diye 
gidiyor. Bunun ikisinin bir olması lâzım. 
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REŞAT TARDU — Efendim, kurullar, (a)» 

(b), (e) diye, vazifeler 1, 2, 3.. diye gösterili
yor. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bunu 
askerî yazı sistemine uyduralım. 

BAŞKAN — Peki bu redaksiyonu Mehmet 
Bey yapsın. \ 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — ilköğretim kurulları, bu ka
nunda saptanan ödevlerden ve bölgelerindeki ilk
öğretimin geliştirilmesinden derece derece ve or
taklaşa sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza â z edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. * 

MADDE 34. — İlköğretim kuralları, ayda 
en az bir defa, üyelerinin çoğunluğu ile topla
nır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile ka
rar verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — İlköğretim kurullarına katı
lacak seçilmiş üyelerin hizmet süreleri dört yıl
dır. Bunların seçimleri sırasında, birer de yedek 
üye seçilir. 

BAŞKAN ~ Madde, hakkında söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Müsaade eder misiniz bir 
hususu sorayım. Devamlı toplantı yapabilirler 
mi? 

REŞAT TARDU — yapabilirler. 
ERSÜ VEHBÎ — Bunun tatbiki çok zordur. 

15 kişi saymışsınız. Bunlar Devlet ve Hükümet 
içerisinde vazifeli insanlardır. En az bir defa, 
birkaç defa toplanacaklardır. Kanunu ihlâl et-
miyelim. 

BAŞKAN — Teklifiniz, ne olmalıdır? 
ERSÜ VEHBÎ — 3 ayda bir defa olsun di

yorum. 
BAŞKAN — Eğitim devresinin yarısından 

fazladır. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, heı> gün karar 

alacak değildir. Üç ayda bir defa toplantı kâfi
dir. 
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REŞAT TARDU — Burada'en mühim husus, 

öğrencilerin devamını sağlıyacaktır. Ayda bir 
toplantı bile azdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ - Maddede oldu
ğu gibi kalmasında fayda vardır. Bu şahıslar 
bir araya gelmeleriyle birbirlerini daha iyi ta
nımış ve çalışmaların daha iyi yapılmasına im
kân vermiş olurlar. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmişti. Şimdi 
diğer maddeye geçiyoruz. 

MADDE 36. — Memur olmıyan seçilmiş üye
lerden engelsiz olarak üst üste üç toplantıya gel
in iyenier bu ödevden çekilmiş sayılırlar. Memur
luk sıfatı ile kurul üyeliklerine seçilmiş olanlar, 
seçim süresi sonuna kadar üyelik ödevini yap
makla yükümlüdürler. Bunlardan engelsiz ola
rak toplantılara katılmıyanlar hakkında ödev ve 
memurluklariyle ilgili kanunlara uyıılaraıc inzi
bati işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde baklanda söz istiyen?... 
REŞAT TARDU — Buradaki, «engelsiz» tâ

biri «özürsüz» olacaktır. 
BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul 

edenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 37. — Seçilmiş üyeliklerden biri 

açıldığında yerine yedeği alınır. Yedeği bulun
madığı durumlarda yenisi seçilir. Yeni seçilen
ler; yerlerine geçtikleri üyelerin dört yıllık sü
relerini doldururlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul .edilmiştir. 

MxVDDE 38. — Köy, bucak merkezi ve ilçe 
ilköğretim kurullarının kararlarına yapılacak 
itirazlar, herbirinin bir üstündeki kurulca, il ilk
öğretim kurullarının kararlarına karşı yapılacak 
itirazlar ise Millî Eğitim Bakanlığınca incelenir 
ve karara bağlanır. 

İtirazlar için en son basamak, Millî Eğitim 
Bakanlığıdır. 

BASK AN —' Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 39. —• Köy, bucak merkezi, ilçe ve 
il ilköğretim kurulları, işlerinin yönetimi için 
gereken ödevlileri kendi üyeleri arasından se
çerler. 

Bu kurulların çalışma yolları Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle sap
tanır. 

58 — 
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BAŞKAN •— Madde hakkında konuşmak is- ! 

•tiyeıı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir*, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Okul Öncesi eğitim ve öğretim kurumlan ile ilk
okulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme 

zamanları 
MADDE 40. — Okul öncesi r resmî ve özel 

eğitim ve öğretim kurumlarının; yetiştirici ve 
tamamlayıcı okul, sınıf ve kursların açılma, ka
panma ve öğretime ara verme zamanlan, amaç 
ve çalışma tarzlarına göre, kendi yönetmelikle
rinde, eğitim ve öğretim programlannda belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 41. — İlkokulların yıllık eğlemli 
öğretim, süresi, köylerde 170, şehir ve kasaba
larda 200 günden aşağı olamaz. Sınavlar bu 
sürenin dışında kalır. 

Yarısı resmî tatillere rashyan günler de tam 
gün sayılır. 

öğretim, o yerin tabiî, ekonomik ve sosyal 
özelliklerine göre sürekli veya aralıklı olabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyoram. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. ilkokulların açılma, kapan
ma ve öğretime ara verme zamanlan bir ön
ceki öğretim yılının Mart ayı içinde il ilköğ
retim kurallarında kararlaştırılarak gereğine 
göre bildirilir ve duyurulur. Olağanüstü sebep
lerle bu tarihlerde yapılacak değişiklikler, ge
cikmeksizin ilgililere bildirilir. 

REŞAT TARDU —Elendim bu maddede 
«gereğine göre» ibaresi silinecek, «ilgililere bil
dirilir,» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu redaksiyon şek
liyle oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — İlkokulların yaz tatili, sı
navların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının 
başına kadar sürer. 

a) öğretmenler, yaz tatili içinde aralık
sız iki ay izinlidir. 

Ancak, bu iki aylık izin sürelerine doku
nulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeli-
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ğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara 
katılmakla yükümlüdürler. 

b) Tek öğretmenli okullarda görevli öğ
retmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim 
müfettişleriyle, ilköğretim müdürü tarafından 
okul ve kuramların 'korunmasında göz önünde 
tutularak: ayarlanır. 

e)' Okul müdürleriyle müdür yardımcıları 
tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve dü
zenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar. 

REŞAT TARDU — Efendim, bu maddenin 
(b) fıkrasındaki, «korunmasında;» kelimesi, 
«korunması da» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu redaksiyon şek
liyle oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — öğretmenler kanunlarla 
kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı 
her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — a) Millî Eğitim müdür
leri, 'ilköğretimin bütün görevlilerine, 

b) İlköğretim .müdürleri, okul müdürle
riyle öğretmenlere, 

•Zarurî've âcil durumlarda yılda üç defayı 
aşmamak üzere iki güne kadar; 

c) Okul müdürleri de öğretmenlere aynı 
şartlar altında birer gün izin vermeye yetkili
dirler. 

Ancak bütün bu izinlerin bir ders yılı için
deki toplamı bir haftayı geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyoram. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bıelşinei ibölüm 
Kayıt ve (kabul 

MADDE 46. — Her çocuk, mecburi iliköğre-
nimı çağııua girdiği öğretiım yılı 'başında 3 ncü 
ımadde^gereğiince ilkokulla 'kayıt ve kabul edilir. 
Her veld yahut vıaısı veya aile başkanı, çocuğunu 
aamanmda ilkokula yazdiOTraafcLa yükümlüdür. 

Bu kanunda mz&i »geçen «Aile başkamı» deyi-
iminden maksat, veü veya vasi duruimuındıa bulun
madığı halde iliköğ̂ eltiıme devıaanaı mecbur olan 
çocuteları süreMi olarak • yamamda) (bulunduran ve
ya foanndıpaaı, yahut d<a eatoştiıraındir. 
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Mecburi Öğrendim çağımı bitirdiği öğretini yılı 

sonuna kadar ilkokulu Ibitiremiyen çocukların ilk 
öğrenimlerini tamamlamak üzere en. çok iki öğre
tim yılı daıha okula devamlarına izin verilir. < 

Bu iki yıllık uızıatnıai sonunda da okuilu biti-
remiyen çocuklara tasdiknaime -verilerek, kayıtla
rı silinir. 

YURDAKUUER MUZAFFER — Daha zi
yade büyük şehirlerde bu maddenin tatbiki zor 
olacaktır. Küçük çocuklarını çaılıştırmak mecibu-
ıniyetindc olan aileler va-rdır. Bu çocuklar ne 
olacaktır? 

REŞAT TARDU — Mumtara, vazife veriliyor.. 
Her sene basında, okumaya devam edecek cocuk-
iların listesini verecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza ara ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabııil edilmiştir. 

MADDE 47. — Bir öğretim yılı, okulda, ders
lerin başlamasından 'bir lıaıflta önceki tarihten, 
«on sınıf sınavlarının 'bittiği güne kadarki süre
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda konuşmak is
tiyen var -mı? Yok... Maddeyi oylarımıza arz edi
yorum.'. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 48. — Her yıl derslere başlamadan 
en az 15 gün önce, muhtarlar oku! müdürüyle iş 
(birliği yaparak koy ve mahıailerindeki mecburi 
öğrenim çağında builunan çocukların; künyelerini 
(gösterir üç nüsha çizelge Oıazıırlaıyıp birer müsma-
sımı okul idarecilerine ve ilköğretim müdürlüğü
ne verir. Diğer nüshasını da yanlarında; saklar
lar. Çocuklarımı zamanında okula yaızdırmalarım, 
Teli yabuıt vasi veya aile (başkanlarıma bildirir ve 
ilân ederler. 

Mecburi öğrenim «ağımda olup da belirli za
man içerisinde lokula yaızdırılmıyan çoeıııldarı, 
okul müdürleri kendilikleraniclen okula kaydeder. 
Ve devam ettiriimfelermıi veli yaüuit vasi veya 
aile başkanlarına .'bildirirler. Bu giıbi 'Çocuklar 
yine de okula gelmezlerse; (haklarında dcvamsıız 
öğrenciler gibi işlem -yapılir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında konuşmak isti
yen var mı? Yok... Maddeyi 'oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

.. MADDE 49. —• Nüfus hüviyet cüzdanı bııkın-
mıyan veya menüz nüfu-s kaydı, yaptırılmamış, bu
lunan çoeııfcil'arın yaşlan, çocuklar görüiimek su-

. 196İ 0 : 4 
| rotiyie, ihtiyar (kurullarınca tâyin ve tesbdt olu

narak bunlar da mecburi öğrenim çağında olan-. 
lar çizelgesine yazılırlar. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıy;a arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyeniler... Kalbul edilmiştir, 

MADDE 50. —• Birleştirilmiş sınıflar 'da dil
in il olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci m-
yısıı. 40 dan fazla olamıaız. 

REŞAT TARDU — Bir muvakkat madde ek-. 
lenımişti. Redaksiyonda düşmüş. Sonda; geçici 
madde olarak yazıldı. Madde hükmü şudur: «50 
nci madde thükmü Millî Eğitim. Bakanlığınca (ba-
zırlanaeak .bir plâna göre 10 yılda; tedricen uy
gulanır.» Bununla, bu kanunıun neşrinden sonra, 
sınıf: mevcudu kırktan fazla olursa, hocalar ilıu ço
cukları okuıtmıyabilir'ler; Şu; «anda saıhip bııkın-
madığımız bir şeye on sene içiindo tedricen sn-
hibolacağız. 

BAŞKAN —• 'Som şeklini okur nmsunuz? 
REŞAT TARDU — Geçici madde halindedir, 

tasarının sonunda gelecektir. 
BAŞKAN — Maddeyi kalbini edenler... TCaftnrl 

edilin iştir. 
MADDE 5.1. —• Her yıl Eylül ayının üçüneü 

haftası «ilköğretimi hat'tası» dır. Millî Eğitim 
Bakanlığınca haızırlanacalk programa göre hafta. 
içinde türlü yolilıaria ilköğretimin önemi belirti
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kalbul edenler... Kalbul cdilfmİştir. 

Altıncı bölüm 
Okula devam 

MADDE 52. — Her öğrenci velisi yalı ut vasi
si veya faile başkanı çocuğunun mecburi ilköğre-
ıuim fcnruimıına muntazaman devamımı sağlaimıafc-
la ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğum 
durumunu en geç üç. 'gün içinde okul idaresine 
bildirmokle yükümlüdür. 

Mülkî âmirler, ilköğretim müfettişleri -ve z&^ 
bit a teşkilâtı ilköğrenim çağındaki çocuklarım 
ımeclburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağ
lamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarımla ve 
okul idarelerine yardımda ve her türlü tedbiri 
almakla vazifelidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz .istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kalbul edenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 53. — Okula devam etmiyen öğren-
| çilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve 
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ilköğretim müfettişlerince araştırılarak, devama 
engel oüan nıadcti ve mânevi- "sebeplerin giderdi-
mesine 'ÇâliJŞ-ıİTr. Bu sebeplerin! giderilmesi müm
kün olmadığı' talkdirde durum, mahallî ilköğretim 
kuruluma bildirilir. Kuralca , (gerekli (tedbirler 
'alınır. 

•Okul idareleriyle ilköğretim kurullarının bu 
vazifeleri devamsız öğrenciler lıaıkkındaiki kovuş-

• turmıamn her safha'Sinda devanı eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn?.. 
Yolk. Kaıbul edenler... Kabul ediilmişıtir. 

MADDE 54. — 55 nci maddenin ikinci fıkra
sında yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun 
ailesi yanımda kalmasını gerektiren ailede ölüm, 
yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tar
la ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması 
gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü. 
geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyetn?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Okul idarelerince ve ilköğre
tim 'kurullarınca 53 ncü madde mucibince yapı
lacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere. rağmen : 

a) Ooeuğunu okula göndermiyen; 
b) Verilen izin müddetini geçiren; 
c) Gf-ee nakil yaptıran; 
d) , Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybet

tiren ; 
e) Çocuğunun devamsızlık vaziyetini özür

süz olarak zamanında okul idaresine hildirmi-
yen; 

Öğrenci veli yahut vasi veya aile başkanları 
hemen mahallin ilköğretim kuruluna bildirilir. 
Bunlar hakkında 'kurulca on çok bir hafta için
de gerekli karar alınır. 

Hastalık, sel, kar, zelzele, yangın gibi ilköğ
retim kurullarınca takdir edilecek mücbir sebep • 
lerle okula gelmemek zorunda olduğu anlaşılan 
öğrenciler devamsız sayılmaz ve gelmedikleri j 
günler için izinli sayılırlar. 

Kurulca özürlü sayılmıyan öğrencilerin veli 
yahut vasi veya aile başkanlarına üç gün içinde 
çocuklarını okula göndermeleri lüzumu yazılı 
olarak ihtar olunur. 

Zorlayıcı sebeplerin takdiri huisusunda kurul- I 
ca alınan kararlar okul idareleri veya (bölge ilk
öğretim müfettişleri veya öğrenci veli yahut 
vasi veya aile başkanları -tarafından üç gün, için
de yazılı olarak üst kurula itiraz olunabilir. j 
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I Üst kurulca, en çok bir hafta içerisinde veri' 

lecek kararlar derhal ilgililere tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — ilköğretim kurullarınca yapı-
ıan ihtara veya itiraz üzerine üst kurulca veri
len ret kararına rağmen çocuğunu okula gönder
miyen veli yahut vasi veya atile başkanları hak
kında aşağıda gösterilen şekilde işlem yapılır. 

a) Mahallî ilköğretim kurallarınca, en çok 
bir hafta içinde devamsız öğrencinin velisine 
yahut vasisine veya aile başkanına çocuğun oku
la, devam etmediği beher gün için (1) liradan 
(2) liraya kadar hafif para cezası hükmolunuıv 

Para cezasına çarptırıldığının kendisine teb
liği tarihinden itibaren üç gün içinde çocuğunu 
yine okula göndermediği okul idaresince bildi
rilen veli yahut vasi veya aile başkanları hak
kında mahallî ilköğretim kurulunca ikinci defa 
olarak verilecek para cezası, beher gün için ön
ce verilen cezanın iki katından aşağı olamaz. 
Ancak bu suretle verilen para cezaları 100 lira
yı geçemez. 

İlköğretim kurullarınca verilen ceza kararı 
kurulca, okul idaresine, öğrenci veli yahut vasi 
veya aile başkanlarına üç gün içinde tebliğ 
olunur. Diğer taraftan, para cezaları hakkında
ki kararlar, -ayrıca infaz işlemi yapılmak üze
re ilce ilköğretim müdürlüğüne gönderilir. İlk
öğretim müdürleri bu kararları üç gün içinde 
özel idareye göndererek infaz işleminde takib-

I ederler. 
I Bu kanarlar, özel idarelerce Âmme alacakla-
| rmm tahsil usulü hakkında Kanun hükümleri

ne dayanılarak tahsil edilir. 
İlköğretim kurullarının «eza kararları kesin 

olup aleyhinde idari veya kazai hiçbir mercie 
başvurulmaz. 

b)r- İkinci defa para cezasına çarptırıldığı
nın kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç gün 
içinde çocuğunun okula devamını sağlamıyan ve-
3i yahut vasi veya aile başkanının isim ve ad
resleri okul İdareleri tarafından derhal mahal
lî ilköğretim kumluna verilir, ilköğretim kuru
lu bunlara ait dosyaları üç gün içinde hazırlıya-
rak ilce ilköğretim müdürlüğüne gönderilir. 

ilçe ilköğretim müdürleri bu dosyalan ince
ledikten ve eksikleri varsa tamamladıktan son
ra derhal Cumhuriyet savcılığıma verir. 
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İlköğretim müdürleri taraf ının hazırlanan 

dosyalarda : 
d. Devamsız öğrencilerin adları ve durum

ları hakkında okul idaresince ilköğretim kurulu
na verilen belgeler, 

2. Çocuğun veli yahut vasi veya aile başka
nına yapılan ihtara ve bu ihtarın tebliğ ve te
bellüğüne ait belgeler, 

3. İlköğretim burulunca verilen para ceza
larına ait kararlar ve bu kararların veli yahut 
vasi veya aile başkanına tebliğ ve tebellüğüne 
dair belgeler bulunur. 

c) Cumhuriyet savcısı 3005 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde kovuşturma yapar ve en 
geç üç gün içerisinde sulh mahkemelerinde dâva 
açar. 

Sulh ceza mahkemesince her çocuğun veli ya
hut vasi veya aile başkanı hakkında 10 günden 
30 güne kadar hafif hapis cezası hükmolunur. 

Bu cezalar Temyiz olunamaz. 
Mahkemece verilen ceza kararı suçluya ve 

ilköğretim müdürüne bildirilir. Bu kararın suç
luya bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde 
çocuğunu okula göndermiyen veya devamım ^ağ-
lamıyan veli yahut vasi veya aile başkanının 
durumu ilköğretim müdürlüğünce yeniden Cum
huriyet savcılığına bildirilir. C. Savcılığınca ay
nı hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok: Maddeyi kabul edenler... Etmiy^enler..'. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 57. — Okul idareleri ve ilköğretim 
kurullarınca bu kanuna göre usulen sorulacak 
sorulara cevap vermekten kaçınanlar, gerçeğe 
uymıyan beyanda bulunanlar bir aya kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Sulh ceza mahkemelerinde bu 
kanuna uyularak açılan kamu dâvaları en geç 
31 gün içinde hükme bağlanır. 

Dâvanın duruşmalı olarak görülmesine mah
kemece lüzum görülen hallerde sanık duruşmala
ra tihzaren çağırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul ledilmiştir. 

MADDE 59. — llköğrenim çağında olup da 
mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmiyen-
ler, hiçbir resmî ve özel iş yerinde veya her ne su-
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rette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka 
yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar. 

İlköğretim kuramlarına devam ettiklerini bel-
geliyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenli-
yen kanun hükümleri uygulanmak şartiyle ancak 
ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırı
labilirler. 

İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilk
öğretim kurumlarına devam eden çocukların bu 
kanunda gösterilen ve Millî Eğitim Bakanlığın
ca açılmasına izsin verilmiş olunanlar dışında, her 
ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve 
dersanelere kabulü yasaktır. 

Yukardaki hükümlere aykırı davrananlar hak
kında iki aya kadar hafif hapis cezası ile birlik
te 250 liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezası verilir. 

Bu fiilleri tekerrür edenler hakkında verile
cek ceza öncekinin iki mislinden az olamaz ve bu 
cezalar ertelenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — llköğrenimlerini tamamlıya-
rak ilkokullardan diploma almış olan erkek vatan
daşların muvazzaf askerlik sürelerinden altıda 
biri indirilir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu madde evvelden 
hazırlanmış bir, madde. Biz de değiştirmedik. İlk
okul öğrenimini teşvik etmek için konmuş bir 
maddedir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Orta ve 
lise mezununa böyle bir hak tanımıyoruz. Teşvik 
(için konmuş ama, ortaokul ve lise mezunları tam 
yapacak ilkokul mezunu 1/6 eksik yapacak. Doğ
ru bir şey değil. 

CELEBİ EMANULLAH — Efendim, ilkokul 
mezunu askerliği 1/6 eksik yapacağına göre or
taokul ve lise mezunlarının askerlik süresi de 
inecektir. Teşvik bakımından bu maddenin kal
ması lâzımdır. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, ilkokulu biti
renlerin askerlik hizmetinden altıda bir indiril
diğine göre, liseyi bitirene hiç askerlik yaptır
mamak lâzımdır. Bu bakımdan bu maddenin ta
mamen kaldırılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Reşat Bey. 
REŞAT TARDU — Bir noktayı arz edeyim. 

Çok iyi takdir buyurursunuz ki, askerlikte temel. 
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eğitimi olarak, okuma - yazma için ikişer aylık 
4 ay eğitim vardır. İlkokulu bitiren bir vatandaş 
böyle.bir eğitime tâbi olmaması gerekir'. Bu ba
kımdan esas vatan hizmetinden bir indirme ba
his mevzuu değildir. Okuma - ya ama öğrenmesi 
icabeden devre tenzil ediknekfcedir. Bu husus da 
ilköğretime alâkayı aııtırmak ve bir teşvik için
dir. 

ERSÜ VEHBİ — Güvenlik Komisyonu Baş
kanından istirham edeceğim. Hazırlanan asker
lik Kanununda ilkokul, ortaokul ve lise mezun
ları için böyle bir şey düşünülmüş müdür? 

BAŞKAN — Hayır. 
Reşat Bey. 
REŞAT TARDU — Bu mevzu üzerinde dur

maya ihtiyaç hissediyorum. Müddetin şu" veya 
bu kadar olması o kadar chemımiyetli değildir. 
Sembolik mahiyette birkaç gün de olabilir, bunu 
teşvik edici olacağına kaaniiz. Takdir sizlerin
dir. 

ATAKLI MUCİP — Maddenin tamamen kal
dırılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — (60) ncı maddenin kaldırılma
sını teklif ediyor Ataklı arkadaşımız. Kabul 
edenler... Kabul edilmiş. Altmışıncı madde çıka
rılmıştır. 

MADDE 60. — İlköğııenimlerini tamanılıya-
rak diploma almış olan kızlara yoksullukları o 
yerin Iköğrcitiım kurullarınca saptanırsa, evlen
melerinde, özel idaredeki fondan 300 liraya ka
dar para yardımı yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi tok taraflı görüyo
rum. 

ERSÜ VEHBİ — Teklif yapacağım. Madem
ki, erkek çocukların hizmet sürelerinden çıkma 
yapmıyoruz, kızların da aynı şekilde mütalâa 
edilmek suretiyle evlenme çağına geldiği zaman 
para yardımı yapılmasın. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İlköğretim 
mecburidir, teşvika lüzum yoktur, derhal çıka
rılmasını teklif ediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Aleyhinde konuşacağım. 
Daha pek çok teşvik edici hükümler koyalım. 
Okula kız öğrencilerin devamı erkeklere naza
ran bilhassa kasaba ve köylerde çok azdır. 
Müsaade ederseniz, çocuklarının okula gönde
rilmesini teşvik için bu madde yerinde kalsın. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben diyorum 
ki, bu kanunda ölü bir madde olmasın. Tatbi-
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katta suiistimale yol acaeaik bir madde olmasın. 
Eftldınknosmı teklif ediyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu mad^e öyle de
ğil. Evvelâ bir fon ayrılır. Ondan sonra bu 
fondan bu ahvalde 300 liraya kadar yardım ya
pılabilir. Bu yardım 5 lira da olabilir. Bu mad
de yerinde bir maddedir. 

BAŞKAN — Bu madde çok mühim bir mad
dedir. Burada kalmaüıdır. 

ATAKLI MUCİP — Şimdiye kadar okudu
ğunuz ve dinlediğimiz maddelerde ilköğretimi 
mecburi kılan, ebeveyni zorlıyan hükümler mev
cut. 5 sene okuyan bir kimseye verilecek 300 
lira bir teşvik sayılamaz. Bütçeler bir sürü ya
malarla kabarmıştır. Daha da bir sürü masraf 
kanunları vardır. Bunun maliyeti ne olacaktır? 
Arkadaşlarım hesabettttler mi? Memleketimizde 
40 bin köy vardır. Ne kadar insan mezun ola
cak biliyor musunuz? 

ERSÜ VEHBİ — Usul hakkında konuşa
cağım. İki kişiye söz vermeniz lâzım. Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — İki kişi konuşmuştur. Söz ver
miyorum. Evvelâ tadil teklifini oyunuza arz 
edeceğim. 61 nci maddenin tamamen kaldırıl
ması hususundaki teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... (8) Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

61 nci madde buradan çıkmıştır. 

Yedinci bölüm 
Okulların arsa ve arazi işleri 

MADDE 60. — Şehir, kasaba ve köy okul
ları arsalariyle ıköy okullarına gelir sağhyaeak 
arazi ve uygulama bahçeleri içdn lüzumlu top
raklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettiş
lerinin veya ilçe ilköğretim müdürünün baş
kanlığında Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden 
görevlendirilecek birer eleman ile mahalle ve
ya köy muhtarından teşekkül edecek komisyon 
tarafından seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

t mıtır. 
MADDE 61. — Okul binalarının yapılacağı 

arsaların, suyu, havası, elverişli ve öğrencilerin 
kolaylıkla gidip gelebilecekleri bir mahalde ol
ması göz önünde bulundurulur. 

— 6$ 
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Okul binaları, hapsane, meyhane, kahveha

ne, bar gibi umumi yerlerden en az 100 melt-e 
uzakta olacaktır. 

Okullara 100 metre mesafe içinde bu gibi te
sisler kurulamaz. 

BAŞKAN" — Madde hakkında söz istiyen?.. 
ERSÜ VEHBÎ — Okul binaları yanında 

böyle hapishane, meylıane mevcut ise bunlar ne 
olacaktır? 

Horasan'da ortaokulun yanında bir hapsa
ne vardır, bunu ne yapacaksınız? Burada ahlâk 
bozucu birçok şeyler mevcuttur. Kanunda mü
eyyide olunca bunlar ne olacaktır? 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Okulla
rın yanında bu gibji tesisler vardır, bunların 
kaldırılması lâzımdır. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Bandırma'da or
ta ve lise okulunun yanında bir kulüp bulun
maktadır, zamanın Hükümetinin tesiri ile bu 
yapılmıştır. Fakat sonra meyhane haline gel
miştir. 

Kız ve erkek ('ocukların, herkesin gözü 
önünde birçok şeyler cereyan etmektedir. 

Onun için bu hükmün burada lüzumu yok
tu r. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu"madde de 
ölü bir maddedir. Çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

REŞAT TARDU — istirham ederim, en mü
him maddelerden biridir bu. Esasen belediye 
mevzuatında vardır, ama tatbik edilmiyor. Kal
masını rica edeceğim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu maddeye na
sıl ölü deniyor anlamıyorum, hayret ediyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu madde 
•mevcutlardan bahsetmiyor. Okul yapılacak ar
salar 'bu gibi müesseslerden ve yerlerden uzak
ta olacak. Yapılacak olan okulların yanına da 
bunlar kurulamıyacaktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Halihazır 
ilk mekteplerin yanındaki bu gibi tesisler ne 
olacaktır? ' 

KUYTAK 'FİKRET — Mademki, bu ilerisi 
için düşünülmektedir. 100 metreyi az görüyo
rum, çok yakındır. 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar, kanunun ma
kable şümulü yoktur. Kurulmuş okullar için bir 
şey yoktur. Bundan sonra yapılacak okullar 
için bunun yapılmamasını kabul ediyoruz. Yeni 
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okullar yaparken bu gibi yerlerin asgari 100 
metre uzağında yapacağız. Mevcut okullar bu 
gibi yerlerin yeniden 100 metre uzağına yapıla
cak diye bir şey mevzuubahsolamaz. Yenileri 
yapılırken aynı şekilde yapılmayacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlardan çok rica 
ediyorum, evvelâ şu maddeyi yerinde tutsun
lar, oylarını lütfen 'bu mevzu lehinde kullansın
lar. İkincisi, «ahlâk törpüsü olan müesseseler 
dkullarm yanına sokulmasın, 3 ııcüsü de, lütfe
din arkadaşlarım, bundan sonra meveudolanla-
rııı etrafı duvar veya tel örgü ile çevrilip ço
cuklarımızın ahlâkının bozulmasını önliyecek 
hale getirsinder. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu mad
de üzerinde yeterlik kararı verilmişti. Şimdi 
Fikret Kuytak arkadaşımızın bir tadil teklifi 
var, 100 metre 200 metreye çıkarılsın diyorlar. 
Oyunuza sunuyorum ; kabul edenler... Et m iyen
le r... Reddedil mistir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum; kabui. 
edenler... Etiniyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — İlkokula tahsis edilmek üzere 
komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, bele
diyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, 
miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim 
edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine gö
re Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin 
yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların 
tasdiki ile bu arazi parasız olarak okula tahsis 
olunur. 

Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen top
raklar, 50 dekardan fazla olamaz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İktisat Ko
misyonunun bir tadil teklifi var. Teknisiyen ar
kadaşlar izah etsinler. 

AHMET TEVFİK ALPASLAN — Efendim, 
bu maddede ilkokula tahsis edilecek arazi ve ar
salardan bahsediliyor. 61 nei madde gereğince 
bu hususata ait arazi ve arsaların köy veya özel 
idareler adına tapuya tescil edilecek ve şimdi 
okunan madde ile parası/, olarak kaydı yapıla
caktır. Devlete ait bir arazi bir kanunla köy ve
ya özel idarelere bırakılabilir. Fakat özel idare
lerin veya köylerin hususi mülkiyetinde bulunan 
arsalar bir kanunla birinden diğerine nakledile- -
mez. Çünkü bu, bunların özel imtiyaz haklarına 
aykırı düşer. Devlete ait bir arazi veya arsayı 
özel idarelere veya köylere vermek mümkündür; 
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parasız olarak da verebiliriz. Fakat bir köy ara
zisini, bir özel idare arazisini, meselâ, Kırşehir 
özel idaresine ait bir araziyi bir köy arazisine pa
rasız olarak katmak, bunu o köye devretmek 
mümkün değildir. Kaldı ki, bunun bir de teh
likeli olarak, kullanılması şekli vardır. 

84 ncü maddenin (i) fıkrasını bu madde ile 
beraber okuduğumuz zaman, şöyle bir kanaat 
çıkıyor : Bir arazinin köy için kullanılmasından 
vazgeçilmiş olursa, bu arazi, arsa satılacak, be
deli şu kanunla ihdas edilen fona gelir kaydedi
lecektir. Bu, çok ender de olsa suiistimale sebeb-
olabilir. Uzak bir ihtimal de olsa düşünülebilir 
efendim, 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim, karşı
lıklı konuşulmasın. Arkadaşımızı dinliydim. Bu
yurun Reşat Bey... 

REŞAT TARDU — Bu hüküm halen yaşa
nan 4274 sayılı Kanunda mevcuttur. Esasen bir 
çok memlek: lerde ilkokul yaptırmak, özel ida
relerle belediyelerin aslî vaziMerindendir. Biz
de de bu iş özel idarelerin vazifeleri cümlesin-
dendir. özel idare, hem kendisi okul yaptırmak
la ödevli olsun, hem de bu iş için başkasına arazi 
vermesin! Bu olmaz. Niçin vermesin? 

AHMET TEVFÎK ALPASLAN — Anlata
mıyorum. özel idare belediyeden bir arsa alma
ya kalkarsa veya özel idare köy hükmi şahsiye
tinden bir arsa almaya kalkarsa bu mevzuatımız 
muvacehesinde mümkün değildir. 

REŞAT TARDU — Bir okul inşası için, esa
sen bunu yapmakla mükellef bir müessese, Dev
letin bir hastane yapmak için giriştiği muamele
yi yapmıyaeak mıdır? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — &4 ncü maddenin 
aynen kabulünü rica ediyorum. Gerek köye, ge
rekse özel idareye ait olsun bu' arsalar köyün 
istifadesine arz edilecektir. Bu kadar fedakârlığı 
yapmakta hiçbir mahzur mütalâa edilemez. 

AHMET TEVFÎK ALPASLAN — Arazi ve
ya arsası alınacak olan belediye, bizzat arsanın 
bulunduğu yer belediyesi olmıyabilir. Meselâ 
bir köyün, bu köye çjok uzak bir yerde, bir nahi
ye veya vilâyet merkezinde arsası olabilir. O köy 
bu arsayı alabilir. Fakat bunun bedelinin belir
tilmesi lâzımdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Müzakerelerin 
kifayetini teklif ediyorum. 
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BAŞKAN —. iktisat Komisyonu mütehassısı

nın vermiş olduğu misal çok nadir hallerde vu
kua gelebilir. Bu biraz zordur gibi geliyor bana. 
Yeterlik de var. Arkadaşlarımız ısrar ediyorlar
sa olabilir efendim. 

Şimdi, yeterliği oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Devam 
ediyoruz efendim. 

d ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
bu madde üzerinde arkadaşlarımız dursunlar, 
sonra müzakere edelim bunu, kanunun çabuk 
çıkması, zaman kazanmış olmak bakımından. 

BAŞKAN — Efendim, biraz daha açıklansa 
burası. 

AHMET TEVFÎK ALPASLAN — Efendim, 
bir koy tüzel kişiliğine ait arazi alınabilir de
mektir bu. Köy tüzd kişiliğine aidolan bir arazi 
«mevcuttur; satmalmmış v. s. şekilde sahibolun-
muş. Böyle bir araziye okul yapacağını denebilir. 

KÜÇÜK SAMI — Misalin tatbikatta örne
ğini bulmak asla mümkün okuyacak. Şimdi böy
le hayali bir misal peşinde koşarak kanunu bu 
şeklinde kalbul etmek mümkün değildir. Onun 
için bu ihükmün maddeden çıkarılması kanaatin
deyim. 

REŞAT TARDU —- 'Bu ender misale karşı 
yüzlerce bu maddenin lüzumunu ispat edecek 
misaller vermek kabildir. Arz ettiğim gibi bu
gün yüzlerce köyde belediye var, muhtarlık yok
tur. Oraya gideceğiz bir mektep yapacağız. Bu 
şunun bunun değil, bir âmme hizmetidir. Bütün 
vekâletlerin, bütün müesseselerin iştirakiyle, 
yardımıyla yürütülecek olan bir kanundum. Be
lediye tahsis 'etmezse, köyden alınmazsa bu arazi 
nereden bulunacak? O takdirde verdiğiniz bu 
% 4 1er de kifayet eder imi? Elbette etme?. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Elli dekar deni
len parça ne kadardır?. Nihayet beş dönümlük 
bir yer. Yani elli met re bir tarafı 100 metre öbür 
kenarı olan bir arazi parçası. Bu, şu sarf ettiği
miz zamana nazaran devede kulak bir şey. Te-
ısadüfen böyle bir şey olacak... Türkiye'de 40 000 
tane köy var. Bu söylenenlerin tahakkuk imkânı 
binde birdir. Binaenaleyh üzerinde durulmaya 
deyımıez. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Elendim, bugü
ne kadar köy mülkiyetine ait arazi üzerinde ilk
okul kurulmuştur. Bundan sonra da kurulmasın
da bir mahzur mütalâa edilmesi yerinde değil-
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dir. Binaenaleyh, maddenin aynen kabulü yerin- I 
de olacaktır. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — İtirazımızdan 
vazgeçiyorum «efendim. 

BAŞKAN — Bu maddeyi olduğu gibi oyu
nuza sunuyorum, fcabuil edenler... Kaıbul edilmiş
tir. 

MADDE 63. — 62 nei maddeye göre okul 
için lüzumlu topraklar tahsis yoliyle sağlananıa-^ I 
dığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait ara
ziden bu husus için elverişli yer, sahiplerinin 
rızaları ile, satınalınır.' Mal sahiplerinin muva- I 
f akatlerinin alınamaıması halinde, bu yerler umu
mi mevzuata göre ıkamulaştırılır. . i 

Satmalm'a veya kamulaştırmak, köy okulları I 
' için koy tüzel 'kişiliğine, şehir ve kasaba okulları 

için özel idareye aittir. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 64. — Her köy okulunun bitişiğinde 

veya yakınımda 2 dekardan 'az ve 10 dekardan 
çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulu
nur. i 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbuİ edenler... Edil/iniştir. 

MADDE 65. — Okullar için tahsis, satıımlma 
veya kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla 
bu topraklar üzerinde yapılacak bina, veya tesis- I 
ler, bulundukları yerlere göre köy veya. özel ida- I 
reler adına tapuya tescil edilir. 

Bunların ve bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile te
sislerinin daimî bakım ve onarım giderleri, bu
lundukları yerlere göre özel idare veya. köy büt
çelerinden karşılanır. 

BAŞKAN •— Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 
^ MADDE 66. — 4274 ve 5129 sayılı kanunlar
da şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş 
olan'Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız 
topraklarla bu kanuna göre sağlanacak toprak
lar, mahallî ilköğretim ^kurullarının teklifi ve 
köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, 
ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar he
yetince imeee ve sair suretlerle işletilir veya kira
ya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına 
sarf edilmek üzere, köy bütçelerine gelir kayde
dilir. * 

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmet
lerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gay- ' 
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rimenkullerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu 
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden 
ve senetlerden hiçbir vergi, hare ve resim alın
maz, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeııl. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — K ö y okullarına bitişik öğret
men evleriyle müstakil öğretmen evlerinin dola
yında her ev için 500 ilâ 1 000 metre karelik bir 
arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul ara
sından veya uygulama bahçesinden yahut okula 
gelir sağlıyacak araziden ayrılır, öğretmenler, 
bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat ki
raya veya ortaklığa veremezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeul. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul^ edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Okulların uygulama bahçele
rinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygula
ma bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fi
dan ve tarım araçları gilbi ihtiyaçları köy bütçe
sinden »ve okul arazisi gelirinden sağlanır. 

Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir ve
ya ürünler ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine 
sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir kayde
dilir. 

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine gö
re kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı 
mahallî ilköğretim kurulları tarafından karar
laştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeııl. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

* Sekizinci bölüm 
İlkokul yapımı ve donatımı işleri 

MADDE 69. — İlkokulların yapım ve dona
tımına ait plân tiplerini saptamak ve projelerini 
hazırlamak, gerektiğinde ilerde girişilen okul 
yapımı ve donatımında, merkezden yaptırılacak 
murakabe ve denetleme işlerinde görevlendiril
mek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı bir yapı işleri bürosu 
kurulur. 

Bu maksatla geçici olarak (20) kişiyi-geçme-
mek üzere çalıştırılacak yüksek mimar, yüksek 
mühendis, mimar, mühendis, tekniker, ressam ve 
desinatör gibi teknik elemanların verilecek üc
ret ve yevmiyeleri Bayındırlık teşkilâtında çalı-
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şan teiknik elemanlar için mevzu esas ve usul
lere tâbidir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz ratiyeni. 
Bendeniz konuşmak istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, yeni bir teşkilât kurul-

malbtadır; bu teşkilât günden güne büyüyecek, 
ıbir imparatorluk gibi olacak. Bu işi şimdiye ka
dar olduğu gibi Bayındırlık Bakanlığı üzerine 
alsın. Bu şekilde okulların yapımı devam etsin. 
Buradaki gibi olacak olursa bu iş bir israf kay
nağı olacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu bir ihti
sas işidir. Biz de âdet olmuş; her daire ken
dine ait işi kendisi yapmak, başkasına kaptır
mamak ister. Başlıbaşma işini görmek hevesin-
dedir, Nihayet bu, Maarifin ihtisası dışmda 
bir iştir. Memlekete her türlü inşaat işleri ise 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürütülmek
tedir. Binaenaleyh inşaatın Maarifte 'bırakıl
maması ve Bayındırlık Bakanlığına devri ta
raftarıyım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ ~ Ben de Tuncka-
ııat'm fikrine iştirak ediyorum. Birkaç gün ev
vel Sağlık Bakanlığı için, taynı şeyi yaptık. Ay
rıca inşaat mevzuu üzerinde aylardır çalışıyo
ruz. Yeni buluşlarla metre karesini 300 liraya 
ve standart tipler için 150 liraya kadar inşaat 
maliyeti elde edebileceğimizi hesaplıyoruz. Hal
buki bu normal normlara göre, 450 liraya mal 
olmaktadır. Bunun için inşaatı bir elden yap
ma bize milyonlar kazandıracaktır. Bu sebep
le bu işin bir elde toplanması için Bayındırlık 
Bakanlığınca yürütülmesini teklif ediyorum. 

REŞAT TARDU — Bıı kanunla istihdaf 
edilen gaye inşaatın >% 100 Maarife** yapılması 
değildir. Heyetinizin mütalâaları çerçevesinde 
inşaat tamamıyla illerin Nafıa teşkilâtı tara
fından yapılacak veya yaptırılacaktır. Yani in
şaat ilerde tamamiyle Nafıa eliyle yaptırıla
caktır. Bunda her hangi bir tereddüt nıevzuu-
bahis değildir. Esasen 15 - 20 tane yevmiyeli 
elemanla bütün Türkiye'deki 2 000 okulun in
şaatını ve kontrolünü devanı ettirmeye imkân 
yoktur. Burada mevzuubahsedilen büro, yeni 
birkaç okul tiplerini etüt etmek, ikinci olarak 
bu inşaat işlerini zaman zaman kontrol ettirip 
Bakanlığa rapor hazırlanmasını sağlamaktır. 
Bunun için de ayrı bir kadro ihdas edilmemiş
tir, Yaz aylarına mahsus olmak üzere yevmiyeli 
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birkaç kişinin çalışması için i â n isteameîîie* 
dir. Yoksa inşaatın Millî Eğitim Ba-kanlıği ta
rafından yaptırılması düşünülmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri gel
miş bulunuyor. Bu maddenin tamamen 'kaldı
rılması hakkında kendi teklifim var. îki arka
daşım da buna iştirak etmektedir. Bir de mad
denin olduğu gibi kalması teklifi var. Evvelâ 
bu maddenin tamamen kaldırılmasını oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. Bu madde tamamen kalkmıştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bu 
madde hakkında düşünülen başka hususlar var 
mı? 

REŞAT TARDU — Efendim, illerde, özel 
idareler tekniker kullanıyorlar. Merkezde bir
kaç. ilgiliye ihtiyaç vardır. 'Takdir sizlerindir 
efendim. 

MADDE 69. — Millî Eğitim müdürlükle
rinde ilkokul binaları ve tesislerinin öğretmen 
evlerinin yapımı ve donatımı ile ilgili yapı iş
lerinde, illerin ihtiyacına göre aylık istihkak
la rı özel idare bütçesinden karşılanmak üzere 
71 nci maddedeki esaslar dairesinde yevmiyeli 
teknik eleman veya îş Kanunu hükümleri dai
resinde işçi, usta, çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenİ. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 

Bayındırlık Bakanlığına salâhiyet veriyoruz; 
tamir, tadil işlerinde Suphi Beyin teklifine 
uyarak, burada inşaat işlerini Bayındırlık Ba
kanlığı yapar diye bir hüküm konmalıdır. 

Bu arada, deminki madde çıktığına göre sa
lâhiyet veriliyor esasen. Bugün özel idareler 
tekniker eleman çalıştırmaktadırlar, yevmiyeli 
olarak. Bu itibarla bunun da kalkması faydalı 
olacaktır. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, mü
tehassıs arkadaşlarımızın mütalâalarını dinle
diniz. Bu konuşmalardan sonra arkadaşların 
mütalâaları bu 72 nci maddenin kanundan çı
karılması şeklinde tecelli ediyor. 72 nci madde 
hakkındaki çıkarma teklifini oyunuza arz ede
ceğim, 

REŞAT TARDU — Bu çok mühim bir nok
tadır. istirham ediyorum, kanundan çıkarıl
ması halinde Maarif Vekâleti 'kontrolünü kay
beder. Esasen Nafıa Vekâletinin bu işlerle uğ
raşan bürosunda 12 mühendisi vardır, • Bütün 
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okulları birden kontrol edecek merkezi bir teş- | 
Hlâtı mevcut değildir. Okul yapmak için mil
yarlar harcarken 'bize bunu kontrol imkânını 
da bahşediniz. Bu madde yerinde kalmalıdır. 

KARAVELÎOĞDU K Â M İ L ~ İnşaatla Ma-
arif Vekâletinin hiçbir alâkası yoktur. Mem
lekette bütün inşaat, Bayındırlık Bakanlığının 
kontrolünde dir. Bir maarif teşkilâtı ve idari 
bir işi değildir, ki Maarif Vekâleti bir kontrol 
teşkilâtı kurup inşaatı onunla yürütsün. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim şehir ve 
köyleri dolaştığımız zaman gördük ki, okul in
şaatı hakikaten çok fena durumdadır. Sebebi 
de bunların bir teknik elemana kontrol etti
rilmemesinden ileri geliyordu. Bu hal imar 
müdürlüklerinin ihmalinden veya teknik ele
manın yokluğundan ileri geliyordu. Bu sebep
lerle bu madde üzerinde biraz durmamız lâzmı-
geliyor. 

NİHAT ARKAN — Efendim, mevzuubahis 
fon, özel idarenin elinde bulunacaktır. Bugün 
rtiuayyen ve muvakkat müddetli işlerde çalışa
cak yevmiyeli teknik elemanlar hakkında Ba
kanlar Kurulundan çıkmış bir talimatname 
mevcuttur. Bu talimatname gereğince bugün de 
bu gibi kimseler istihdam edilmektedir. Bu 
maddeler mucibince yine istihdam, edilmeleri 
de. mümkündür. 

REŞAT TARDU — Efendim, bu maddede
ki «71 nci maddedeki esaslar dairesinde...» 
kaydının çıkarılması icabetmektedir. Bunu -çı
karmazsak sarf edeceğimiz milyonlar hakikaten 
tehlikeye düşecektir. Bu elemanlar maarif mü
dürünün enirinde değil Nafıa emrinde çalışa
caklardır. 

NİHAT ARKAN — Bmgün mevzuatımızda 
yevmiyeli teknik eleman istihdamına yer veren 
fcaıhfiın yoktur. İlk defa ;bu emsal teşkil edecek
tir". Bngünıkü tatbikat ikarai'n/ameye dayanır. Esa
sen!, Devlet Personel Dairesi kuruimıuş Ibukınıı-
yor;. ıbıı yeni sistemle, 'eski sistem ,büslbütün ıtmi-
he amali olacaktır. Bu balkımdan yeni 'bir hüküm 
tesis etmek ileride teşmile yol açar, onun için 
mahzurludur efendini. 

REŞAT TARDU — Efendim, tekrar etmek 
'zoruindıakailıyorum; milyonlar, milyarlar İıarca-
niıyor, murakabeden uzak kalınıma 'her türlü teh
likeye anâruzdur. Bunu <ariz ederim efendim, 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Bakanlı
ğımda, (bütün resmi dairelere tegnıil edilmek üze- * 
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re çalınmaları yapılıyor. Buna ıg'öre, «bütün bu 
aıesmî ibinıa ve daireler ve okuMarın konitroileri 
taraflarından yapılacaktır. Bu ihakımdanı endişe
leri yerinde değildir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 72 nci madde
nin de çıkarıiması iktiza ed«r. 

BAŞKAN — 72 nci madde ıhaikikında M tek
lif var, 'birincisi 71 mei madde gibi kanundan; çı
karılması, diğeri de yevmiye kelimesinin kaMırıi-
mıasıdır. Şimdi tümünün kanundan çıkarâması-
nıı oyunuza ısunuyornınn. Kalbul edenler... Etınıi-
y enler... Reddedilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Biz 71 nci mad
deyi çıkardık ıbıı maddenin çıkarıtlmasımı kabııtl 
•etmediğimize güre bunu Bayındırlık Komi'syo-
nıuıma verelim. Orada gülüşülsün, bu sırada ihiz 
de Ibu kanunlıa ilgili İktisat Komisyonunun ka
nun tekMi üzerinde 'görüşmeye Ibasüıyatom. 

CELEBİ EMANULLAH — Efendim, bura
da Bayındırlık Komisyonundan kimse yok. Şim
di bulmak da imkânsız. 69 ve 70 nci (maddeleri 
oylamaıyaılım. Bunlar yarın bir saat içinde huzn-
runuıza getirileibM'r. 

KARAVELlOĞDU KÂMİL — Efendim, bu 
8 nci böılümı ilkokul yapımı ve doniaıtımı işleri ta
mamen teknik ve Bayındırlık Komisyonu ile alâ
kalıdır. Bunun üzerinde (Bayiıiıdııllık Komisyo
nu çaliBsun, hazırlasın, tekrar müzakere edelim. 

KÜÇÜK ŞAM'I — Ban de ıbu 71 ve 72 nci 
'maddelerin yaran müzakere edilmesini teklif cdi-
yaraım.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 71 nci 
madde zaten kalkmıştı, Şimdi 73 'ncü maddeden 
devam ediyoruz. 

MADDE 73. — 'Bütün ilkokul binaları ile öğ-
retımen evleri ve diğer tesislerin tipleri ve pro
jeleri, (bölgelerin özelliklerini kavrıyacak çeşit ve 
sayıda Millî Eğitim Bakanlığı nm hazurlatıilır. 

Millî Eğitim Bakanliğinin tes'bit ettiği tip 
planlar dışında okul ıbinası inşa edilemez ve plân
lar üzerinde esaslı' değişiklikler yapılanmaz. 

ıŞiımdiye kadar yapıl'mış ve ıbaşika yollarda 
yapttınllacak olan se'hir ve kasabalara' ait ilkokul 
plânlan da "Millî Eğitim. Bakanlığının inceleme 
ve onayından geçmeden uygulanamaz. 

KUVTAK FİKRET — Ben, de bu 8 nci bö
lümün 9 ncu* bölüme kadar yarına bırakılmasını 
teklif ediyoruım. Tâdil edilecek hükümler var
dır. Boş yere vakit kaybetmiyelim. 
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(4ÜRS0YTRAK SUPHİ — Mendim, bum

da, bir tadil yoksa; bütün ilıkökuil binaları, öğret
men evleri, diğer 'tesislerin luamrİTİMaı-ı Bayındrr-
hik Bateadhğı tarafımdan yapılur. Usul (böyledir. 
Rumların esıasüan, reısimleri, sıvan projeleri v. s. 
ile dafaa çok Bayıaiîdırlık Baıkanihğı ilıgilidir. 

K A R Â V E L İ O Ğ L I I KÂMİL — Efendim, bu
rada, Millî Eğitim Bakanlığı, hangi salahiyetle, 
binaların esaslarını, bununıla ilgili hususları tes-
Ibidediyor? Bu, ihtisas işidir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bir okul 
binası, sadece bir bina demek değildir. . M'M 
Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı bu
nu müştereken yapmalıdır. Millî Eğitim Bakan
lığının salahiyetli olmadığı bu yerde Bayındır
lık Bakanlığına bir salâhiyet ihdası da doğru 
değildir. Bir arsa, kupkuru verdik. İnşaat yapı
lır ama bu mektep hizmetlerinin ifasına yet
mezse ne olacak?. 

REŞAT TARDU — Aynı durumu muhafaza 
edeceğiz. Bayındırlık Bakanlığının bu hususta 
özel bir teşkilâtı yoktur. Bu iş bir ihtisas işidir. 
Yarın Bayındırlık Komisyonu bunu aynı suretle 
ileri sürecek. Biz köy okulları için 7 - 8 tip vü
cuda getirdik. Maarif müdürlükleri tarafından 
Aİlâyetîerde tatbik edilmektedir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu bölüm ta
mamen Bayındırlık Bakanlığı ile ilgilidir. Hep
sini bırakmak icabediyor. 

REŞAT TARDU — 74 ncü maddenin ve mü-
^ tebaki maddelerin inşaatla bir ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — O halde 74 ncü maddeden iti
baren devam edelim. 

MADDE 70. — Köy okulları ile öğretmen ev
lerinin, şehir ve kasabalarda yaptırılacak ilk
okulların her türlü ihtiyaçları için köy veya ka
saba içinde veya civarındaki araziden, şahsi 
haklar mahfuz kalmak şartiyle, tedarik edile
cek taş, kum, ve kireç gibi yapı gereçlerinden 
hiçbir resim alınmaz. 

İlköğretim kurumları için yaptırılacak bina 
ve tesislerle öğretmen evleri ve onarma işle
rinde gerekli tuğla ve kerpiçlerin kesmek, kireç 
yakmak ve söndürmek, taş çıkarmak, iskele kur
mak, kaldırımları işgal etmek gibi hususlarda 
girişilen işler serbest ve hiçbir resme tâbi olmak
sızın yapılır. Bu maksatla acılan çukurlar iş bi
tince kapatılır. 

e*; â 
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I Ormanlardan çıkarılacak bu gibi gereçler 

hakkında 6831 say illi Orman Kanununun ,18 nci 
maddesine göre hareket olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Mu
zaffer Bey. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu madde
deki kerpiç kesilmesinin çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

CELEBİ EMANULLAH -^ Bu kelimenin 
çıkması doğru değildir arkadaşlar. Çünkü bü
tün binaları tas ve tuğladan yaptırmaya imkân 

I yoktur. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bir husus hakkın

da malûmat rica edeceğim. 6831 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi neye dairdir! 

REŞAT TARDU — Nasıl kesilir, nasıl tom
ruklanır, nasil satılır, bütün bunlar Orman 
Umum Müdürünün huzuru ile yapılır 

BAŞKAN — Kerpiç keümesinin çıkarılması 
teklifini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — İlköğretim kurumları için 
yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen evlerine 
gerekli, işlenmiş veya yarı işlenmiş tomruklar, 
taşımaya elverişli orman işletmelerinin istâtf yer
lerinden verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, her ild.e yaptırılacak 
binaların kereste ihtiyaç listelerini bir yıl ön
ce, en geç Kasım ayına kadar Tarım Bakanlığı
na gönderir. 

Tarım Bakanlığı, istenilen kerestelerin han
gi işletmelerden sağlanacağını saptıyarak en 
geç Mart ayı içinde Millî Eğitim Bakanlığına 
bildirir. 

Ayrılan kereste istif yerlerinde iller tarafın
dan teslim alınır ve bedelleri özel idare bütçele
rinden ödenir. 

İşlenmiş, yarı işlenmiş kereste veya tomruk
lardan kesnle, taşıma, imal, istif, dağıtma, gider
leri ve bölge orman tarifesi karşılığı hesaplana
rak tahsis yapılır. Ancak % 10 temettü hissesi 
alınmaz. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 76 — Orman işletmelerinden veri
lecek kereste, ihtiyacı karşılıyamazsa. veya alı-
nacalckerestelerin bedelleri, taşıma ve benzeri 
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masraflar ile mahallî rayici geçerse, iller ihti
yaçlarını piyasadan sağlıyabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — ilköğretim kuramlarının ve 
öğretmen evlerinin inşasında kullanılacak her 
türlü yapı malzemesinden, Devlet iktisadi Te
şekküllerinde imal olunanlar, Millî Eğitim Ba
kanlığı veya valiliklerin isteği üzerine ve bede
li karşılığında, diğer isteklere tercihan verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — ilköğretim kurumlarının ya
pımında kullanılacak çeşitli yapı araç ve gereç
leri, Millî Eğitim idarelerince sevk ve tesellümü 
şartiyle Devlete ve Devlet iktisadi Teşekkülleri
ne ait vasıtalarla tercihli olarak ve indirmeli 
tarife ile naklolunur, ve limanlarda tahmil ve 
tahliye işleri <de tercihli olarak yapılır. 

Tarifelerde yapılacak indirme, her yıl Millî 
Eğitim ve ilgili bakanlıklarca müştereken tes-
bift ve tâyin olunur. 

Ayrıca, iller emrinde bulunan teşekküllere 
ait her çeşit nakil vasıtalarından gereğine göre 
faydalanılır. 

Askerî birlikler de bu nakil şişlerinde illere 
yardımda bulunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
K A R A V E İ Î O Ğ L U KAMİL — Efendim, bu

rada son satırın hiç ilgisi yok. Nafıa var, Ka
rayolları var, DSl var. 

BAŞKAN — Efendim, halen de yardım ya
pılmaktadır. 

KARAVELIOĞLU KÂMÎL ~ Efendim, yar
dım yapılır, fakat askerî vasıtaların yardımı 
kanun emri haline gelemez burada. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, halen yar
dım yapıldığına göre, «yapılabilir» denirse; bu, 
mecburiyetten'kurtarır, askerî birliği. 

KARAVELIOĞLU KÂMÎL — Efendim, ben
deniz de buna katılırım. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Efendim, düşük 
iktidar zamanında ordu vasıtalarının yıkım iş-
leritricfe kullanılması bir hayli söz konusu, ten-
kid konusu oldu. Bu itibarla, bendeniz bunun 
çıkarılmasına taraftarım. 

KÜÇÜK SAMI — Bundan birkaç gün 
evvel etnökli subaylara yapılacak mesken-
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I ler için bunlardan istifade etme hususunu 

kanuna koyduk. Şimdiye kadar askerî /bir
liklerin bu gibi işlerde kullanıldığı bir va
kıadır. Bunlar ileride de böyle olacağına earii-
nim. 

Nihayet bir memleket işidir, okul yapıla
caktır. Binaenaleyih bu kanuna böyle kati îbir 
hüküm 'koymak veya taonamen kaldırmak 
yerine 'bu kelimeyi «kullanır» yerine «kulla-
nılaibilir»1 diye tahfif edelim. 

KOKSAL OSMAN — Ben de buna tama
men muarızım. Evet, (geçen gün bir karar ver
dik. Vermese idik dalha iyi idi, aıma bir defa 
öldü. Bunu her yerde «bu yola göıtürarsek 
yarın bunu particilik mevzuu yaparlar, niha
yet birçok Milât lar yarataSbdlir. Bu sebeple 
bunun 'buradan tamamen çıikarılmalsına, taraf
tarım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben de bu sa
tırın olduğu gibi çikmıasını teklif ederim. Îler-

| 'de ordunun, memleketin kalıkınimaisına iştiraki 
I düşünülürse bunu Millî Savunma Bakanlığı 
i muayyen bir plân dairesinde yürütebilir. Bu

nun çeşitli 'kanunlarda yer alması d'oğru de
ğildir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu 
| maddenin son satırı haikkında leh ve aleyhteki 

fikirleri dinlediniz. Bu satırın tamamen çıka
rılmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul .edilmiştir. 

Maddeyi hu şekilde reyinize sunuyorum. 
Kaibul edejtıler... Etı'm'iyenler... Kabul edilkniştir. 

MADDE 79. — Millî Eğitim Bakanlığı ve 
il özel idareleri ilköğretim kurumları ile öğ
retim en evlerinin yapımında kullanılacak araç 
ve gereçleri 2490 sayılı Kanun 'bükümleri dâ
hilinde toptan satmalıp dağıtabilirler. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — İller, yaptıracakları ilköğ
retim kurumlariyle öğretmen evlerinin yapı
mı işlerinde gerekli (doğrama, çatı aksamı ve 
öğretim araçlarını hazırtlatmak, satmalmak 
ve dağıtmak suretiyle inşaatta kolaylık ve ta
sarruf sağlamak ve araçların taşınması husu
sunda yardımlaşmak gayesi ile 'komşu illerde 
iş birliği yapabilirler^ (müşterek tesisler ku
ra/bilirler ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
teknik öğretim müesseselerinden faydalanırlar. 

*» 70 _. 
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(Gerekirse bu maik&atla münhasıran nakli

yatta kullanılmak üzere motorlu taşıt aracı 
satmalmaya mezundurlar. 

GÜRSOYl'kAK SUPHİ — Biraz evvel ka
bul ettiğimiz 79 ncıı madde ve bu 80 nci mad
de yeniden incelenmek üzere tehirini teklif 
etmekteyim. Bu maddedeki fikir, daha evvel 
kabul ettiğimiz hükümlere aykırı düşmektedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 79 ve 
80 nci maddelerin, yarın Bayındırlık Komis
yonunda etüt edildikten sonra yeniden huzu
runuza getirilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyeriler... Kahul 
edilmiştir. 

MADDE 81; — Okul yapımı ve donatımı iş
lerinde yardım ve hizmetleri değerlendirmek, in
şaatın ucuza maledilmesi amaciyle; 

a) Yurttaşların üşüyerek yapacakları, taş, 
kum, çakıl, kerpiç, kireç ve tuğla gibi aynî 
yardımlar, 

b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım der-
naklerince yapılacak nalkdî yardımlar, kabul 
edilir ve değerlendirilir. 

e) «Emaneten inşa edilecek okul yapımı 
işlerinde halk ve gençlerden gönüllü olarak 
bedenen çalışacakların hizmetleri kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn?.. 
Yoik. Maddeyi oya sunuyorum. Kaibul eden
ler.. Eitmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — İller, ilköğretim kurumları 
için yaptıracakları bina ve tesislerle öğret
men evlerini, 2490 sayılı Artırıma, eksiltme 
ve ihale Kanunu hükümleri dairesinde ve işin 
gereğine göre, ithale veya emanet usuliyle 
yaptırmakta serbesttir. . 

(Bu madde de komisyona gitsin efendim 
seslem.} -

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin de ko
misyona gidip gitmemesi hususunu oya su
nuyorum. Kaibul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 75. — Mütaahhidln taahhüdünü 
zamanında yapmaması veya evvelden düşü
nülmesi mümkün ollmıyan seibeplerle plân 
ve programın zamanında yetiştirilemiyeceği atı> 
laşılknası halinde ilköğretim kuramları için 
yaptırılacak Mna ve tesislerle ^öğretmen ev
lerinin, il ilköğretim kurulunun teklifi ve il daimî 
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komisyonu karariyle ^ bu komisyonun mesuliye
ti altında Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu ile 
Muhasebei Umumiye Kanununun hükümlerine 
bağlı olmaksızın en uygun şekilde yapılması 
veya yaptırılması caizdir. 

(Bu da aynı şekilde sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin de ko
misyona gönderilmesi teklifini oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dokuzuncu Bölüim 
ilköğretimin gelir, giderleri ve plânlama 
MADDE 76. — ilköğretime ait gelir kay

nakları şunlardır : 
a) Her yıl Devlet gelirlerinin % 4 ünden 

az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapıla
cak yardımlar, 

ıb)' özel idare bütçelerine, bu kanun hü
kümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç 
ve 1960 malî yılmda ilköğretime talhsis edi
len miktardan az olmamak üzere, yıllık gelir
lerinin en az % 20 si oranında konulacak öde
nekler, 

c) Belediye bü/tçel erine her yıl genel ge
lirlerinin en az % 5 oranında konulacak öde
nek, 

d) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, 
tahsis edilen araziden ve okul uygulama halli
cesinden elde edilen gelirler hariç köy büt
çelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 20 si 
oranında konulacak ödenekler, 

e) Devaımsız öğrencilerin velilerinden ilk
öğretim kurulları veya maJhkeme (kararı ile 
alınacak para cezalan, 

f) Gelirleri sıibyan, mahalle tıfıl okulla-
riyle medreselere ve diğer: ilim müessesele
rine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar 
hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mü
tevelliler tarafından idare olunacak vakıflar
dan ayrılacak hisseler, 

g) iktisadi Devlet Teşekkülleri, özel ku
rumlar, dernekler veya hayırsever k'ilmıseler 
tarafından yapılacak her türlü mal, para ba
ğışları ve vasiyetler, (işhu bağış ve vasiyetler
le bununla ilgili işlemlerden resim ve hare 
alınmaz.) 

Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri 
tarafından makbuz mukabilinde yapılacak pa-
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ra bağışlan, yıllık bildirim ile bildirilecek 
gelirlerden ve kurum (kazançlarından indirilir. 

ih) Faizler, j 
i) Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazı- i 

minin, işe yaramıyaeağı anlaşıldığından ve- I 
ya yenisi yapıldığından satılmasına karar ve- j 
rilen okul: binaları enfkazmın veya okul ye
rinin değiştirilmesi diolayısiyle bu kanuna gö
re Mifade edikniyecek durumda kalan arsa, 
tarlaların satışından elde edilecek paralar, 

j) Sözleşmeler gereğince kısmen' veya ta
mamen yedine getirilmiyen 'okul yapım işleri 
mütaalhihiltlerinden alınacak gecikme ve ben
zeri 'tazminat ve mütaalhttıitlerin irat 'kaydolu
nacak teminat akçeleri, 

Bütçelerine yutarda yazılı oranlarda ilk-
öğretilm ödeneği koymamış olan idareler, be
lediye ve köyler için bu ödenekler; bütçeleri 
inceleme ve onamaya yetkili malkamlar tara
fından doğrudan doğruya konur. Ve bu öde
neklerin malî yıl başında özel idarelere yatı-
rıliması sağlanır. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin de ko
misyona gütmesi gerek. 

MADDE 77. — 76 neı maddenin (a) fık
rası gereğince Millî Eğitim Bakanlığı (bütçe
sinde açılacak ö<zel fasla gelecek yıllara ge
çici taaMıütler ve ^masraflar karşılığı olarak 
ilk on sene1 (1961 - î97'l) Devlet gelirlerinin 
% 4 ünden ve ondan sonraki yıllarda ise % 2 
sinden az olmamak üzere, ödenek konulur. 
Bu ödeneklerin % 70 ini münhasıran 86 neı 
maddenin (a) fıkrasında yazılı işlere, % 30 u t 

ise . aynı maddenin (!b) fıkrasında gösterilen I 
ihtiyaçlara sarf edilmek üzere Millî Eğitim 
Bakanlığınca, tösbit olunacak programa göre 
il özel idarelerine dağıtılır. 

Millî EğMm Bakanlığı gerekli göi'düğü 
takdimde bu Ödeneklerden bir kısmını 92 nei_ 
maddede yazılı esaslar dâhilinde doğrudan 
doğruya kullanılaibilir ve ayniyat halinde il- . 
lere gönderebilir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, bu
nun da komisyona gitlmesi lâzım. Müsaasdenizle 
diğer kanuna geçelim. 

BAŞKAN — Efendim, gerekli tahsisatın 
ilkokullar için kullanıHma&ı hakkında bir hu- i 
küm var. Maddede, il idareleri bıraikılırsa, o 
zaman bu maddenin değişik bir şekMe karşı
mıza çıknası ieabediyor. Bu sebeple biz bu 
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maddeyi burada bırakalım ve diğer kanunun 
görüşülmesine başlıyalım. 

Bu teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Arazi ve Bina vergilerinin matrahları
na uygulanacak misiller hakkında kanun tasarım. 
ve İktisat Komisyonu raporu (1/173) 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bildiğiniz 
gibi Maliye Vekâleti birkaç aydan beli bu, gay-
rikâfi duruma gelmiş bulunan Bina ve Arazi 
vergileri üzerinde bJir artırma yapmayı düşün
müştü. Mütaaddit defalar eski Maliye Vekili 
huzurunuzda ifade ettiği gibi, artırılan kısım
dan c/c 25 - 30 mı hususi muhasebelere bırak
mak ve ilkokul inşası için bütçenin % 4 nisbe-
tinde bir masrafı umumi bütçeye almak isteni
yordu. Fakat bu defa Maliye Vekâleti artırılan 
Bina ve Arazi vergileri gelirlerini tamamen hu
susi muhasebelere bıraikıyor, buna mukabil 
masrafları da kendilerine bırakmak istftyor. 

Bu kanunla Bina vergileri üzerinde 10 misli 
bir artırma yapılmaktadır. Bu artırmanın se
bebi bu takdirin 1933 ten yapılmış, çok kifa
yetsiz bir duruma gelmiş olmasıdır. Müsaade 
ederseniz maddelere geçelim, müzakereye bu 
şekilde devam edelim. 

BAŞKAN — Hükümetin noktai nazarı ne
dir?. 

MALÎYE TEMŞÎLCÎSÎ HÎKMET SAĞCI — 
Hükümetçe kararlaştırılan şekil, özel idare varida-

!. tının, tamamiyle mahallî olması itibariyle, ma
hallî idareye terk edilmesi ve Hükümetin ma
hallî idarelerde üzerine aldığı vazifelerin de 
mahallî idarelere bırakılması şeklindedir. 

KOKSAL OSMAN"— Bina ve Arazi vergi
leri artırılırken acaba ne gibi tesirler icra ede
cektir? Yani meselâ kiralar ve diğer şeyler 
bundan müteessir olacaik mıdır? 

HAKKI ÖZKAZANCI — Bina ve Arazi ver
gilerinin miktarı sabit bir esasa bağlanmıştır. Ya
ni konjonktüre ve azalan veya çoğalan gelir
lere bağlı değildir. Her sene binaların ve ara
zinin faymetlinin hesaplanması ve bu değer üze
rinden vergi alınması fuzuli bir muameledir. 
Bu sebeple bu vergiler gayrisâfi irat ürerinden 
alınmakta ve sabit bir esasa bağlanmış bulun-

I maktadır. Bu şekilde bir binanın durumu dü-
| şünülürse o binanın yapıldığı senenin râyiçle-
[ rine göre, bir yılda getireceği irat nazarı itiba-

7 2 -
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ra alınarak, gayrisâfi iradı tâyin edilir. Gayri
sâfi irat üzerinden bir yüzde miktarı ayrılır, 
kalan tutardan ilgili kanuna göre vergi alınır. 
Bu verginin gayrimenkulun getireceği kira ile 
bir ilgisi vardır. Bu arada, 10 yılda bir gay'rî-
menkuller hakkında sayım yapılır; rayiç bedel
leri tesbit edilir. Fakat, 20 yıl geçtiği halde son 
olarak bu sayım yapılmamış durumdadır. Bu 
hale göre, alman vergi çok az tutarda kalmış
tır. Gayrimenkullerin bugün getirdiği gelire 
göre vergileri çok düşük kalmıştır. Bilhassa, 
arsa, arazi fiyatlarının son 20 yılda çok yüksel
mesi dolayısiyle ve bu yükselişe göre, dünle bu
gün mukayese edildiği zaman çok cüzi % ya
rım gibi bir tutarda kalmasıdır. Onun için 
böyle bir misil tatbiki suretiyle verginin A^erim-
li hale getirilmesi bir zaruret arz etmektedir. 
Bunun kâra ile münasebeti yoktur. 

KOKSAL OSMAN — Öyle anlıyorum ki, bu 
vergi kiradan gelire geliyor. Kira yükseliyor 
yükseliyor ondan sonra vergiyi de yükseltelim 
diyoraız. Vergi daima, geriden geliyor. Vergiyi 
yükseltirsek acaba, kira durur mu yerimde. 

KOMİSYON MÜŞAVİRİ ERHAN IŞIL — 
Ekonomik bir hâdise olarak Albayın endişeleri 
haklıdır. Ancak artan vergi nisbetinde kiralar 
yukarı doğru itilmiyeeektir. Çünkü kiralar tak-
yitlidr. Muayyen bir ranta alışmış olan ev sa
hipleri, vergiyi azaltmak için kirayı yükseltme
ye çalışacaklardır. Bir miktar belki itebilecek
tir. 

ÇELEBİ EMANULLAH *- Bendenizde de 
aynı endişe mevcuttur. Bina vergileri artırıldı
ğı günden itibaren kiralar da artmakta olaca
ğından bina sahibinin kira artırması için bir 
sebep teşkil edecektir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim bir sualim 
olacaktır; 1960 yılı bütçesi dolayısiyle Bina ve 
Ara-zi Vergisi miktarı ne kadardır? Sonra gi
der ne olmuştur? İkincisi de binanın gayrisâfi 
iradının % S - 12,5 olması lâzımdır. Bu bina
nın yıllık vergisidir. Bu on misli yukarı çıkınca 
kira da .yukarıya çıkacaktır. Bunun tashihini 
rica ediyorum. 

AHMET TEVFİK ALPASLAN — Bina ve 
Arazi vergileri esas itibariyle genel bütçenin 
değil, özel idarenindir. 1958 yılındaki fiilî tah
silat Bina Vergisinden 27 883 894, Buhran Ver
gisinden 15 685 000, Müdafaa Vergisinden 
15 186 605 ki ceman 58 küsur milyon liradır. 
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KARAMAN SUPHİ — Bunun içinde tahrir 

ve saire için yapılan masraf var mıdır? 
AHMET TEVFİK ALPASLAN — Son sene

lerde tahrir masrafı yoktur. 
KARAMAN SUPHİ — Sual soracağım. Bi

rincisi şu : Bir binanın gayrisâfi iradının yıllık 
vergisi ne olacaktır? 

On misli bir artış düşünülüyor. 500 lira kıy
metinde olan bir binanın vergisi ne olacak? 
Bunun üzerinde duruldu mu? Otomatikman ar
tacağına göre arazide durum, ne olacak? Bu
günkü durum nedir? 

BAŞKAN —• 10 misli, yirmi misji arsa bile 
yine bir şey ifade etmiyeeek durumdadır. Bu
ymam Ahmet Tevfik. 

MÜŞAVİR AHMET TEVFİK ALPASLAN 
— Nisb'etler aynı kalıyor. Vergi matrahına 
esas olan miktar arttığı için, hâsıla yüksek ola
cak. 

Bu muvakkattir. Yeniden yapılacak tahrire 
kadar tatbik edilecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Özel idareler 
alır. Köylerde binaların iradı gayrisâfisi çok 
düşüktür. Vergi alınamaz. 

Bütün Arazi ve Bina vergilerini özel idare
ler alır. Buhran Vergisi de öyle. Millî Müdafaa 
Vergisi genel bütçeye -aktarılır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Biz Ibu vergiyi 
almasak dahi, memur maaşlarına yapılacak her 
zaım mutlaka ev sahiplerini gıerklıyacaktır. Her 
fırsatta fiyatları artırmak için çalışacaklardır. 

KOMİSYON MÜŞAVİRİ ADNAN BAŞER 
— Buradaki nisbetler kabul edilirken Kira Ka
nununa göre mesken ye akar olan binalara ne 
kadar artırma, yapıldı ise meskenlerde üç mis
li akarlarda beş misli bir artırma yaptık. Biz 
kanun hudutları içinde olarak muayyen bir 
mabette artırıyoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Yeni yapılan 
binalarda, Türkiye'de biliyorsunuz vergi mua
fiyeti var. 

KÜÇÜK SAMİ — Kirada Muı ı an ıbina mik-
•tarHiıı vergiye tâbi ibiına miktarı ile mukayese 
edecek olursak, khıadakiler bir cüzü teşkil ede
cektir. Bu ıkanuniuın kira üzerine, (tesiri olsa dahi 
Hazineye büyük bir gelir sağlııyaeaiktır. Onun 
için îarfcadaşlar fazla] endişeye düşmesinler. 

KOKSAL OSMAN — Bu kanım tasarısı ka
bul edildiği takdirde acaba ne kadar bir fark ola
caktır? 

73 — ; 
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KARAEVLİOĞLU KÂMİL — Hükümet tek

lifinde 20 mMidir. Biz bunıu on misline düşürü-
3*orujz. Prensip olarak biz'ibıımnu kabule mecburuz. 
Takdir edeceğiniz misil- 'meselesidir. 

AHMET TEVFÎK ALPASLAN — İktisat 
Kornişonunun teklifi üzerine bir hesap yaptık. 
Bw hesaba igöre binalar da 228 G10 000 lira, arar 
zide de 189 milyon lira fark (hâsıl olacaktır ki, 
hepsi dört yuz milyon1 lira ediyor. 

KOKSAL OSMAN — 80 milyon liradan 400 
milyon liraya 'artıyor. Bu artış tamamiyle kira
lara intikal edecektir. Vetfgiyi akılım •ama, isin 
'bit t/araifunı da düşüneliim,. 

BAŞKAN — Arazinin vergiye esas olan kıy-
meti esasen-çok aszdır. Bu yüzden Haakıeye Ara
zi Vergisi olarak fazla ıbir şey intikal «tanıyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — I>aba müşah
has misal vetnlirse iyi olur. Nerelerde Bina ver
gileri, Arazi vergileri ne kadardır? Biilyomınuız, 
Arazi vergileri ıgayet azdır, sembolik maîhiyetjbe-
dir. Hatitâ topliaımta masraiflıanıniı bile İkamşiamı-
yor. On mMi artınfoa bile bu pek bir şey ifade 
et'miyecefctir. Toptenacak olan 480 milyon lira, 
ıımıımi bütçeden özel idarelere .'atobanlacaikrtır. 
Köy içme sul&rı, köy yollafra, okullar inşaattı için 
fcııllıajnılıaeafctiT. 

KOKSAL OSMAN — Bu vergi •aıtınlması de
mek değil mi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL,—• Bu 9 aylık bir 
mesele. 

MALİYE TMSÎLÖliSt HAKKI ÖZKA-
ZANOI— Bina ve Araızi vergilerinin düşük oî-
»masnınnj esas sebebi buıgftnkü konjonktürü tafci-
bedememesidir. Bizim laldıMıaırmuiz 1940 a kadar 
yaptığımız tesbitlere dayaınıyor. Aradan yirmi 
sene geçmiştir. Biıua ve arazi 'fiyatları çok yük
selmiş, kiralar lartmn^tır. Bütün 'bunlar olurken 
BİTBa ve AraKİ vertgilTeri domımdş olarak kalmıştiir. 
Yirmi sene evvel değeri 100 lira olan bir (bina
nın gayrisâfi geliri 80 liradır bunlun vergisi 12 
liradır. O zamıan 100 lira değerinde olan Ibir bi
na bugün 2 bin lira değerindedir. O zamana na
zaran on mislini alırsak değerini ancak bulabili
riz, Bugün alım - saitoım yaparken beyan ettikleri 
bedel taraşında 10, 20, 40 hatıra 100 misli fark hui-
duğıırcııiiz oluyor. Hatrtlâ Veraset Vergisi dolayı^ 
siyle geçen sene malûmat topladık. Bütün bun
lar. gösteriyor ki, 193>6 - 1937 jgayrisâfi iradım 
göm o zmtm&i 10 - 12 'biıı lira üzerinden mu'ar 
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mele gören ibir ıbiıııa ibuıgünı 130 - 16Û vo İTO biti 
lira üzerindan saıtdınatotadıır. 

KAİBAVELÎOĞLU KÂMİL — Bir müşahhas 
misal verebilir misiniz? Çukurova'da, Istatabıı!'-
da, Hakkâri'de ibir dönüm arazinin: kıymeti ne
dir? 

•'HAKKI ÖZKAZANCI — Efendim, Bina ve 
Arazi vergileri için bir anket yaptık. Her vilâ
yetten mıailûmat topliadık. 'Son iki sene içinde 
'arazi alım, satım muameleleri nasıl yapılmıştır, 
1933 - 1935 deki vergi kıymeti inedir? Bugün ne 
miktar üzerinden tapu muamelesi yapümaktadır, 
bugünkü satış fiyatlı nedir, hnniları sorduk. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Türkiye'de 
mulıtelif îbölgeleııde ıbıt vergi değişikliğinin ııis-
beti -ne olacak? Elâzığ'da, Çııfcurova'da ne nisbet-
te antacak? Arazi kıymetleri -ne nisbette yüksel-
ımiştir? 

MALİYE TEMıSlLOlSl HAKKİ ÖZKA-
ZANCI — Ankara'da bâızn semtlerde arazi kıy
meti 40' misli, kimi yeri erde de 100 milline ka
dar artjmşhr. 12 .misli, 20 misli 'artan yerler de 
vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Misal verelim. 
Meselâ İzmit, körfezinde birkaç dönüm bir »ara
zim var. Senelik vergisi 2,5 lira. Ben (bu araziyi 
1 300 liraya almıştım. Şimdi 3 - 5 bin lira eivaL 

rondadıır. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Hükümet ıbıı İka-

ımnun çıkarnliinaisına taraftardır. Hattâ tatbikata 
bile 'geçmiş duru'nâjdadür. Araızi, bina say um ı ya
pıldı, tahrirler yapıldı, kıymetlendirilecek. Kira
lar dolay isiyle artaioak. 

©ir iürü reformlar yapmak istiyoruz, hem de 
rneebıuPuz. Bu arada biliyorsunuz, ev sahipleri 
kuşlarım kanat çırpışıındanj dahi ktifade ederek 
kiraları artırmaya çalışacaklardır. B'iz de en kı
sa zamanda Kira Kanununu çıkararak Ibu mese
leyi hallederiz. 

ERSÜ VEHBİ — Arazi ve Bina vergileri çok 
semboliktir. Hiçbir sızıltıya meydan vermeden 
bu iş ıhalledilmiş oflıacaktır. Endişeye biç mahal 
yoktur. Ben memleketimdeki evimi 25 800 lira
ya şatom altı vsenelik vergisi olarak (benden 217 
lira aldıliar. Bu bir hiçtir arkadaşlar. Kabul
de fayda vardır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bu vergi mo
dern Gelir Vergisi mefhumuna uygun düşüyor 
mu? 
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ÜJaten mal sahipleri muazzam .şekilde Gelir 

Ver^iisa veriyorlar. Bir de bu nedir? 
(KOMİSYON MÜŞAVİRİ EEIHAN IŞIL — 

Gelir VergMyle bımu/ns ali akası yofctur. Biri ge
lirden lailanıvr, diğeri servet vergisidir. Yabancı 
meırüefcetlerd'eiki tatbikatı da böyledir. Mahalli ' 
karakter taşıyan vergilerdendir. 

BAŞKAN — Buyuruin. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, konudan iki 

sözcü s-rkadaşımın ikisi de birbirine zıt fikir
ler beyan ettiler. Bu kanun hazırlanırken bu
nun yaratacağı tepki nedir? Biri olur dedi, bi
lisi olmaz dedi. Bu kanun çıkarsa memlekette 
ne gibi aksülamel yaratacaktır1? Çünkü cemi
yet bozulmuştur. Suya iki kuruş ilâve ettiniz 
mi, ev sahibi elinde kontratı gelir ve bunu siz
den almak İster. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Kira 
Kanununun arzu edilen neticeyi vereceğini 
zannet üiiyorutm. 

BAŞKAN — Kifayet teklif edilmektedir. 
Heylerin;.ze arz ediyorum. Kabul edenleı .. töt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bina Vergisi kanun tasarısının tümünü İk
tisat Komisyonunun teklifi veçhile reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlev... Ka
bul ediimiştir, 

KAEAVELİOĞLU KÂMİL — Burada bir 
nisbetler fazlası hâsıl olmuş, 15 yazılmış, Dahi
liye Vekili ile konuşmuşlar; 20 misli demiş, 
Maliye Vekili de 15 misli demiş. Bizim teklifi
miz nedir? Müsaade ederseniz ben buradan oku
yayım. Sonunda 15 misline razı olmuşlardır. 
Hükümetin teklifini de, komisyonun teklifini 
de okuyalım. Hangisine taraftar olursak, onu 
kabul ederiz. 

KOKSAL OSMAN — Nisbetleri okusun
lar. Kıstasları ne olacaktır? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Muhakkak ki 
Arazi Vergisi semboliktir. Ama, öyle aileler 
vardır ki, vergisi 2,5 lira da olsa, bunu vere
mez. 10 misli, 20 misli yükseltilirse hiç vere
mez. Büyük nisbetlerde artmasına ben de taraf
lar değilim. Çünkü; vergiyi verecek sadece 
Ankara, istanbul değildir. Hakkâri de vardır, 
memleketin en fakir, verimsiz bölgeleri de var
dır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şunu kabul ede
lim ki, en çok vergiye tâbi olan, geliri nisbe- J 
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tinde en çok vergi veren zümre memurlardır. 
işçilerdir. Bordroya tâbi olan insanlar daha faz
la vergi vermektedir. Bunun dışında birçok 
kimseler vergi vermez. 

Köylere kadar yol gidiyor, içme suyu gidi
yor, okulu yapılıyor, buna karşılık ne kadar 
vergi veriyor? arkadaşlar da. ifade ettiler, öy
le vergi nisbeti var ki, insanı şaşırtıyor. 2,5 li
ralık vergi. Buna karşılık varlığı çok, o nis-
bette vergi vermez. Devletin masrafı nereden çı
kacak? Nasıl karşılanacak? Artırmak şarttır. 

KAKA MAN SUPHİ — Bana göre ev sahip
leri Ankara'da yılda 150 milyon lira kazanı
yorlar. Bunun vergisi 50 milyon lira olur. Bu 
temin edilse 8 milyarlık bütçe kolaylıkla 15 
milyarı kolaylıkla bulur. Asıl mesele burada. 

Arazi Vergisine matrah olan arazi kıymetleri
nin ve Bina Vergisine matrah olan binaların 

gayrisâfi iratlarının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — A) Arazi ve arsaların 1 Ha
ziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş olan kayıtlı kıymetleri 
(15) misline çıkarılmıştır. 

1 Haziran 1942 tarihinden sonra tahrir ve
ya tadil suretiyle kıymetlen yenliden takdir 
edilmiş olan arazi ve arsaların 1 Haziran 1942 
talihinden evvelki kayıtlı kıymetleri kabul edi
lir. Bunlar da (15) misline çıkarılır. 

B) Binalarda: 1 Haziran 1942 tarihinden 
evvel tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş 
olan kayıtlı gayrisâfi iratlara mesken olarak 
kullanılanlarda (5) diğerlerinde (6) misil, 1 
Haziran 1942 (dâhil) tarihiyle 28 Şubat 1947 
(dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil sure
tiyle takdir edilmiş olan kayıtlı gayrisâfi irat
lara mesken olarak kullanılanlarda (4) diğer
lerinde (5) misil, 1 Mart 1947 (dâhil) tarihiyle 
11 Mayıs 1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir ve
ya tadil suretiyle takdir edilmiş olan kayıtlı 
gayrisâfi iratlara mesken olarak kullanılanlar
da (2) diğerlerinde (3) misil tatbik edilir. 

12 Mayıs 1953 tarihinden sonra tahrir veya 
tadil suretiyle takdir edilmiş olan gayrisâfi 
iratlara misil tatbik edilmez. 

Yeniden kıymet ve gayrisâfi irat takdirin, 
gerektirmiyen ifraz ve taksimlerde mefruz par
çalara düşen kıymet ve gayrisâfi iratlara yu-

- 7# 
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karıdaki fıkralarda yazılı misiller tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — İktisat Komisyonunun teklifi-
m okuyoruz. 

Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına 
uygulanacak misiller hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 bütçe yılı başmdan iti
baren yeniden genel' tahrir yapılıp bu tahrir 
neticelerinin uygulanacağı yi İş, kadar, arazi ve 
Bina vergilerine matrah olacak kıymet gayri-
•sâfi iratlar, bu vergilerin hesabında : 

A) Arazi ve arsalarda : 
1. 1 Haziran 1942 den önce tahrir veya 

tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan kıymet
lerin 10 misli; 

2. Kıymetleri 1 Haziran 1942 den sonra 
tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş bulu
nanların 1 Haziran 1942 tarihinden evvelki ver
gi kıymetlerinin 10 misli; 

B) Binalarda .* 
1. 1 Haziran 1942 tarihinden örîce tesbit 

edilmiş bulunan gayrisâfi iratların, mesken ola
rak kullanılanlarda (3) diğerlerinde (5) misli; 

2. 1 Haziran 1942 (dâhil) ile 28 .2 .1947 
(dâhil) tarihleri arasında takdir edilmiş gayri
sâfi iratların mesken olarak kullanılan binalar
da (2), diğerlerinde (4) misli; 

3. 1 Mart 1947 (dâhil) ve 1 1 . 5 .1953 (dâ
hil) tarihleri arasında takdir edilmiş gayrisâfi 
iratların, mesken olarak kullanılan binalarda 
(2), diğerlerinde (3) misli; 

Olara.!? matrah ittihaz olunur. 
• 12 .5 .1953 (dâhil) tarihinden sonra tesbit 

edilmiş olan bina gayrisâfi iratlarına ve mek-
tum kalmış olmaları dolayısiylc 1 .6 .1942 den 
önceki kıymeti buluntu ıy an arazi ve arsaların, 
1 .6 .1942 den sorara takdir edilmiş bulunan 
kıymetlerine misil uygulanmaz. 

Yeniden 'kıymet veya gayrisâfi irat takdi
rini gerektirmiyen ifraz ve taksimlerde, par
çalara düşen kıymet veya gayrisâfi iratlara 
yukarda yazılı misiller .tatbik olunur. 

MALÎYE VEKALETİ TEMSÎLCÎSÎ HAKKI 
ÖZKAZANCI — Bütün vilâyetlerin kaza itiba
riyle varidatı alınmıştır. Teslbit edilmiştir : Ora
da arazi kıymetleri -eski tahrir kıymetlerine göre 
kaç misli artmıştır? Ona göre !>ir dönümün ver
gisi nedir? Bunlar hep tesbit edilmiştir. Meselâ 
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Antalya'da; arazi kıymetleri vilâyet vasatisi ola
rak 36 misli artmıştır. Dönüm başıma vergi 78 
kuruştur. On misli olursa, 780 ıkuruş verecektir. 
Bu vasatidir. Kazalara göre değişiyor. Finike'de 
100 misli artmıştır. Dönüm başına da 0,78 dir. 
Erzurum'da ortalama olarak 31 misli artmıştır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Erzurum'un 
dönüm olarak nedir? 

HAKKI ÖZKAZANCI —- Erzurum cetvelde 
yoktur efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Erzincan, Elâ
zığ'ın ki nedir? 

HAKKI ÖZKAZANCI — Elâzığ'ın 14 misli 
artmış, dönüm başına 28 kuruştur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — O halde tak
dir sizindir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Buradaki kayıtlar 
resmî kayıtlardır. Hiç kimse asıl kaydı söylemez. 
100 bin lira fark vardır. Çünkü vergi az vere
yim. diye fiyatı az gösterir, satış da ona göre ya
pılır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Arazinin bir dö
nümünün vergisi 280 kuruşsa, 10 misli artırılınca 
28 lira olacak. Bunu memleketin birçok yerle
rindeki arazi sahipleri vereımiyecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — îktisat Komis
yonunun teklifine göre 10 misli artacaktır. Da
hiliye Vekili 20 misli artırılmasını istiyordu. Ma
liye Vekili 10 misli artırılmasını uygun buldu. 
Nihayet 15 misli artırılmasında anlaştılar, teklif 
Hükümetten böylece geldi. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, iki teklif var. Bi
lisi vergilerin 10 misli artırılması, Arazi Vergi
sinde. İkincisi 15 misli artırılması. Bu teklifleri 
oyunuza arz edeceğim. • 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben de 5 misli 
artırılmasın:! teklif ediyorum. ( 

BAŞKAN — Şimdi üçüncü bir (teklif geldi. 
Onu da arz edeceğim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Temsilciler ne 
diyor? 

AHMET TEVFİK ALPASLAN (Müşavir) 
— Cetvel okundu. Biz, bu cetveldeki rakamların 
en azını aldık. 

BAŞKAN — Tapuda, alım satım yapılırken; 
vergi nisb etini düşürmek için, fiyatı az göster
mektedirler. Onun için bu nisbetler çok daha dü
şük gösterilmiştir. 

— w — 
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MALÎYE BAKANLIĞI TEM&İLCÎSİ HİK

MET SAĞCI — 'Bu kanun vekâletim-
ee hazırlandığı zaman lüisbetler 5, 10, 15 
ımMi artırılmıştı. Bakanlar Kurul ıınkla. 20 
misli olsun dendi. Fakat sonra bunun 
fazla- olacağı üzerinde duruldu. Maliye 
Vekilinin Dahiliye Velriliyle ikinci bir 'gö
rüşmesinden sonra 15 misli üzerinde ittifak edil
miştir. Teklif bidayette 5, 10, 15 misli idi. Bu 
teklif bâzı vilâyetlerde % 10 na düşmekte ve 
bâzı vilâyetlerde de 10 nun üstüne çıkmış bulun
maktadır. -Mutavassıt bir" sistem % 10 olmasıdır. 
Esasen bu hususta Maliye Vekili ile de mutabık 
kalınmıştır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 10 milline 
göre Devlet geliri nedir? 

ADNAN BAŞER — 417 milyon lira olacak
tır. 

AHMET TEVFİK ALPASLAN — Arazi tah
silatı 21 milyon liradır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 280 milyon 
köy içme sularına, 300 milyon... 

MALÎYE TEMSİLCİSİ HİKMET SAĞCI — 
Dahiliye Vekâletinin % 20 si üzerinden yaptık. 
Hesabın port'esi 750 milyon liradır. Bu esas üze
rinden hareket edilerek gerek ilko'kul masrafları 
ve gerekse köy içme sulan için bütçeye 50 mil
yon lira konulmuştur. Karayollarının 180 mil
yonluk masrafı da bu suretle karşılanacak ve bu 
suretle gelirin tahsili ile mahallî ihtiyaçlar tctmin 
edilecektir. Vergi nisbetinin 20 misli olması ha
kikaten fazladır. Bu nisbetin ] 5 mislinden az ol
ması da doğru olmaz. Maarif hizmeti için, Kara
yolları hizmeti için, Su İşleri için düşünülen hiz
metleri ifaya yetmiyeeektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Burada ne kadar 
konuşsak, müzakere etsek, netice tahminden ileri 
gitmiyecektir. Bence bu artırmanın psikolojik 
tesirleri olacaktır, bence 10 misli artırılmasını 
ben de teklif ediyorum, fazlası doğru değildir*. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şekeri ucuzlattık. 
Sigarayı ucuzlatacağız. Arkasından Arazi Ver
gisini artırıyoruz. Elbette bunun tesiri olacak. 

Şimdi 3 tane teklif var. Birisi 15 misli artırıl
ması teklifi, birisi 10, birisi de 5 misli artırıl
ması. Şimdi Emanullah Çel.ebi'nin 5 misli artırıl
ması teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi. 10 misli teklifi kabul edenler... On kişi, 
kabul edilmiştir. Bir de 15 mislini oyunuza su-

- 77 

1961 Ö : 4 
iniyorum. Kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 
Şu halele, 10 misli artırılması kaibul edilmiş bu
lunuyor. 

İktisat Komisyonunun (A) fıkrasını reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet tasarısının (B) fıkrasını okuyoruz. 

B) Binalarda : 1 Haziran 1İ942 tarihinden 
evvel tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş 
olan kayıtlı gayrisâfi iratlara mesken olarak kul
lanılanlarda (5) diğerlerinde ,(6) misil, 1 Ha
ziran 1942 (dâhil) tarihiyle 28 Şubat 1947 (dâ
hil) tarihi arasında tahrir veya tadil suretiyle 
takdir edilmiş olan kayıtlı gayrisâfi iratlara mes
ken olarak kullanılanlarda (4) diğerlerinde (5) 
misil, 1 Mart 1947 (dâhil) tarihiyle 11 Mayıs 
1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş olan kayıtlı gayrisâfi 
iratlara mesken olarak kullanılanlarda (2) di
ğerlerinde (3) misil tatbik edilir. 

12 Mayıs 1953 tarihinden sonra tahrir veya 
tadil suretiyle takdir edilmiş olan gayrisâfi irat
lara misil tatbik edilmez. 

Yeniden kıymet ve gayrisâfi irat takdirini 
gerektirmiyen ifraz ve taksimlerde mefruz par
çalara düşen kıymet ve gayrisâfi iratlara yukar-
daki fıkralarda yazılı misiller tatbik olunur. 

BAŞKAN — İktisat Komisyonunun (B) fık
rasını okuyoruz. 

B) Binalarda : 
1. 1 Haziran 1942 tarihinden önce tesbit 

edilmiş bulunan gayrisâfi iratların, mesken ola
rak kullanılanlarda (3) diğerlerinde (5) misil; 

2. 1 Haziran 1942 (dahil) ile 28 . 2 . 1947 
(dâhil) tarihleri arasında takdir edilmiş gayri
sâfi iratların mesken olarak kullanılan binalarda 
(2), diğerlerinde (4) misli; 

3. 1 Mart 1947 (dâhil) ve 11 . 5 . 1953 (dâ
hil ) tarihleri arasında takdir edilmiş gayrisâfi 
iratların, mesken olarak kullanılan binalarda (2), 
diğerlerinde (3) misli; 

Olarak matrah ittihaz olunur. 
12 . 5 . 1953 (dâhil) tarihinden sonra tesbit 

edilmiş olan bina gayrisâfi iratlarına ve mektum 
kalmış olmaları dolayısiyle 1 . 6 . 1942 den ön-, 
çeki kıymeti bulunmıyan arazi ve arsaların, 
1 . 6 . 1942 den sonra takdir edilmiş bulunan 
kıymetlerine misil uygulanamaz. 
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Yeniden kıymet veya gayrisâfi irat takdirini 

gerektirmiyen ifraz ve taksimlerde, parçalara 
düşen kıymet veya gayrisâfi iratlara yukarda ya
zılı misiller tatbik olunur. 

(Hükümet teklifi ve İktisat Komisyonu tek
lifi okundu.) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben Hükü
met teklifinin meskenlerde beş misli, diğerlerin
de 6 misli olmasını -teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Meskenlerde beş 
diğerlerinde on misli olsun. 

MALÎYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANCI —- Meskenler için elimizde ve
sika yok. Gayrisâfi iratlar değişiyor. Tesbiti 
güç bir iş. Biz geçen sene bir tetkik yaptık ve es
ki iratlarda "5, 6 ve 3, 2 gibi emsaller elde ettik. 
Bunları da Kira Kanununa muvazi olarak yürüt
tük. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hükümetin 
takdiri bendenize atmasyon gibi geliyor. Arazi
de takdir ölçüsü olabilir. Son zamanlarda bina 
gelirleri araziden çok daha yükseldi. Bu nisbet 
bizi arazide tesbit ettiğimiz 10 misline çıkarma
ya bizi götürür. Oturulan meskenlerin kıymeti
ni düşük yapalım, Suphi Beyin teklifine uymak 
suretiyle, kira getiren meskenlerin mislini fazla 
yapalım. Büyük şehirlerde bu artış daima kira 
bedellerine aksedecektir. Benim teklifim mesken 
olarak kullanılanlarda % 5 diğerlerinde altı mis
li olmasıdır. Bunun daha da çoğaltılmasına işti
rak ederim. 

KARAMAN SUPHİ — Bu Bina Vergisini çı
kardığımızda köylerdeki meskenlerden de vergi 
alacak mıyız? Öyle köyler vardır ki, mesken 
diye mağaralarda yaşamaktadırlar, bunları na
sıl tesbit edeceğiz. 

MÜŞAVİR AHMET TEVFİK ALPASLAN 
— Efendim, 25 kuruş gayrisâfi iradı olan köy 
evlerinden vergi alınmamaktadır, bunlar müs
tesnadır. Yapmakta olduğumuz zammın da on
lara tesiri yoktur, teşmil edilmiyecektir. 

Hataı ödenmekte olan Bina vergileri bir nis
bet dâhilinde artırılmaktadır; % 10. 

Binaların birisi mesken halinde, birisi de 
akaar şeklindedir. Mesken olan 16 lira öderse, 
akaar 20 lira ödeyecek. Şimdi bu kanunla mes
kenler 48 e çıkacak, akaarlar ise 100 lira ödeye
cektir. Safi iratları bugün aynı olan iki bina; 
mesken ise KMira, akaar ise 20 lira ödüyor. Bu 
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[ kabul edilirse mesken 48 akaar ise 100 lira odi-
I yecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İktisat. Ko-
I misyonu teklifinde meskenlerde üç, diğerlerinde 

5 misildir. Hükümet teklifinde ise; meskenlerde 
I 5, diğerlerinde 6 mislidir. 

KUYTAK FİKRET — İki teklif arasındaki 
I fark şudur; Komisyon teklifinde akaarlarda 5 
I oluyor. Hükümet teklifinde ise 6 oluyor. Buna 
I mukabil ikametgâhlarda 3 ten 5 e çıkıyor. Şiııı-
I di bu vaziyette burada bir kira artışı olmaz. Bü-
I yük bir fark yoktur. Ben Hükümet teklifini da-
I ha uygun buluyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Bir ar ıyor , ama 

I ımâslâ «artıyor. Omu da miazan it&jbaıra aflimıanuız 
I lâzımıdır. En iyi tdldüf, klaibul lodeeeksefc, İkrti-
I salt Eoma^yıonujnun tejîdifıdiijr kft, 150 lifia kfaıa ve-
I ren bir şahıs _seneye iki yüz elli lira vereeok.t'ir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL' — Üç mfelii olur-
I esıaı iherrkless tevimde otuıfajeaikitır. öMğeıinıe (nazaran 
I avaaıltajhdlr. Buara, ıfoeş mdslinıa gıîkaınalbüUirîz. 
I Küralık mlerin afepiettii, kHinalık dimsiyatnlaıra sua-
I aaaıaaı yüzde tofitrdir. Mciskıenteııi dört yaparsak 
I o zaman gelir de çok artarı, 

ADNAN BAŞER — Meskenılraaıje ve aikaarha-
I ne diye ayrılmış Mı\şley yoktur. UmııımBjyetle 
I düklkâu, iş yetrf, han, tiieaıreithajnıe gahd ttailııir 
I görten yarler lataarhjaıne lalamaik klaibul «dilm%tir. 
I Otuıtua ımıaihaMı olanak tbattırir gören yerler ide 
I ıinjeisfaeaıhıaınte olarak kajbul (edilmiştir. Tadilâtta. 
I kc meskenle akaar ayriılmjamışı h&v iMısi de 
I die imıeskeaı olanak kıalbul leâftlfmjişltiii". Yaııü Bina 
I Vıergfei ifoa&ımıindlaıı metslceııdir. Akaar dedikiLeri 
I iiaimjapıiiyle iiş yeri olarak kuliaınıilaın doldtior imu-
I ayeneh'anföl'eıi gn/bi kullanılan 'hamallardır. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİM HAK
KI Ö2ÎKAZANCI — Bir noktayı ftarvtzfiih edeyüjin. 

I Meşkte fcafndi ölkamreıt ektiği yendir, afetıar ifee 
I kiendiiı Ikıanniet lerEtmjeyiip, kiraya verrl|t|n bfaa do-
I ıncMfo'. Tatbijfealtitıa ıböylie geçer. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Oylayalım. 
I başkanım. Bite îkttaîsait Koimisyonu olarak imıes-

kjonlerde 3, inaftılıarda 5 limaM: foalbul etjtâfe. Hü 
I ikülmıeıt mjeiskıetnflieırdie 5, üraîtiüaırdla G olarak teklif 
I efyıiiilşltlir. Kanar (sMndir. 

(BAŞKAN - - tkt&sialt Kotafeyotnunıuı tekMttıi 
I oyuınuıza susn'lyortrlıı, Kalbui .edenler.,. Eitnmyeln 
| 1er... ORJalbul eidilmejmıilşt&F, 
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îfckwâa! 'HüküJmıeftâiiı teiküMiiDİ 5 w 6 olarak 

fcaîbul etilenler... Etmâjyeni^... {AnlaşılMdı ses-

Fıkrayı soüı şeikliiyl<e ıb'ir dalıa okuyajlmı, oya 
;aı<z edeîlm, i 

B) Binalarda: 
1. — 1 Haziran 1942 tarihinden önce tesbit 

edilmiş bulunan gayrisâfi iratların, mesken ola
rak kullanılanlarda (5), diğerlerinde (6) misli; 

2. — 1 Haziran 1942 (dâhil) ile 28 . 2 . 1947 
(dâhil) tarihleri arasında takdir edilmiş gayri
sâfi iratların, mesken olarak kullanılan bina
larda (4), diğerlerinde (5) misli; 

3. — 1 Mart 1947 (dâhil) ve 11 .5 . 1953 
(dâhil) tarihleri arasında takdir edilmiş gay
risâfi iratların, mesken olarak kullanılan bi
nalarda (2), diğerlerinde (3) misli; 

olarak nazara alınır. 
12 . 5 . 1953 (dâhil) tarihinden sonra tesbit 

edilmiş olan bina gayriâfi iratlarına ve mek-
tum kalmış olmaları dolayrsiyle 1 . 6 . 1942 den 
önceki kıymeti bulunmıyan arazi ve arsaların 
1 . 6 . 1942 den sonra takdir edilmiş bulunan 
kıymetlerine misil uygulanmaz. 

Durum böyledir. Bu sefer evvelâ Hükümet 
teklifini, yani 5 ve 6 yi, tedrici olarak, ileriye 
gittikçe, azalan bir nisbeti kabul edenler... Ye
di kişi. Kabul edilmiştir. 5 ve 6 nisbetleri ka
bul edilmiştir. 

KARAVELÎOaLU KÂMİL — Bütün ola
rak im oylayacaksınız. 

BAŞKAN — Fıkranın yeni şeklini okutu
yorum. 

Yeniden kıymet veya gayrisâfi irat takdiri
ni gerektirmeyen ifraz ve taksimlerde, parça
lara düşen kıymet veya gayrisâfi iratlara yu
karda yazılı misiller tatbik olunur. 

BAŞKAN ~r- Fıkrayı dinlemiş bulunuyor
sunuz. Reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — 1833 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin a, b, c, ç, e ve f fıkralarında yazılı 
muafiyetlerden istifade için arazinin mezkûr 
maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş oldu
ğunun ilgili vergi dairesine yılı içinde beyan
name ile bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, ara
zinin tâyin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı 
takibeden malî yıldan başlar. Yılı içinde beyan
name verilmezse muafiyet beyannamesinin ve-
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rildiği yılı takibeden malî yıldan muteber' olur. 
Bu takdirde beyannamenin verildiği malî yılın 
sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hak
kı düşer. Muafiyetleri sona eren arazi, muafi
yetin bitimini takibeden mali yıldan itibaren 
vergiye tâbi tutulur. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — J Mart 1961 (dâhil) tarihin
den sonra inşası bitirilen binaların (bina apart
man ise dairenin) sahiplerince mesken olarak 
kullanılması halinde 1837 sayılı Kanunun deği
şik 4 ncü maddesinde yazılı üç yıllık muafiyet 
aynı kanunun 6 ncı maddesindeki beyan zama
nında yapılmak kaydiyle, 10 yıl olarak uygu
lanır ve bu binalardan, aynı süre içinde Mü
dafaa ve Buhran vergileri de alınmaz. 

Apartmanların bir veya birkaç dairesinin 
meskenden gayrı maksatlara tahsisi halinde bu 
dairelerin, 1837 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinin 1 nci fıkrası hükmü baki kalmak şartiyle, 
10 yıllık muafiyetleri düşer. 

KARAVELİOÖLÜ KÂMİL — Bu muafiye
tin on sene değdi sekiz sene olmasını teklif edi
yorum. 
" ÖZGÜll SELÂHATTİN — Binalardaki mu
afiyetten gaye bina yapımını teşviktir. Burada 
yeni bir hüküm geliyor, dairenin bir tanesine 
girdiği zaman muafiyetten düşüyor. 

AHMET TEVFİK ALPASLAN — Eski bir 
hükümdür. Binalardaki muafiyet hükmü 6188 
sayılı Kanunini 13 ncü maddesine göre ya
pılmaktadır. Bu kanunun yürürlük maddesi 
29 Temmuz 1963 olduğu için 1 f>63 Temmuzun
da muafiyet kendiliğindim kalkıyor demektir. 
Bu boşluğu doldurmak için bu hüküm kon
muştur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar. 
ben muafiyetin 10 seneden 8 seneye indiril
mesini teklif ediyorum. Üç türlü vergi var, 
Bina Yergisi, Buhran Vergisi, Savunma Vergisi. 
Bunlardan Savunma Vergisinin muafiyetinin 
kaldırılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN - - Arkadaşlar, Karavelioğlu ar
kadaşımız yeni bir teklifle karşımıza geldi. 10 
senelik muafiyetin 8 seneye indirilmesini iste
mektedir. Bu hususta söz istiyen? Buyurun 
Hükümet mümessili. 
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•MALİYE MÜMESSİLİ HAKKI ÖZKAZANCI 

— Ha'len aıüeri olan bdir kanun var. Bina, iıışaıa-
td-ıiım 'teşvik Kamunu. Biu kanuna göne 10 fceaıeSik: 
inıuafiyet fcanınimış'tır. 8 yıla liaıdürilmıefsi yen'i bir 
tekliftir. Kabulü halinde bir adaletsizlik doğu
racaktır. Bu bakımdan 10 yılda kalmasını tek
lif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Geri aldım, 
teklifimi. , 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun gereğin
ce arazi ve arsa kıymetleri ile bina gayrisâfi 
iratlarına tatbik edilecek, misiller, Gelir, Ku
rumlar, Veraset ve İntikal vergileri ile 5887 
sayılı Kanun gereğince alınmakta olan tapu 
ve kadastro harçlarının tatbikatında mizan iti
bara alınmaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mülga 5228 sayılı 
Kanunun 7 nci.ve 6188 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddeleri gereğince muafiyetten istifade etti
rilmiş olan binaların bu muafiyeti mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
misil tatbiki suretiyle, gayrisâfi iratların yük
selmesi sebebiyle; 1837 sayılı Kanunun 8 ncü 
maddesinin 7 nci fıkrasında yazılı binaların 
istisnaiyete esas olan gayrisâfi irat miktarla
rını aşmış olması bu binaların istisnaiyetine ha
lel getirmez. 

"KAPLAN KADRİ — 25 liradan fazla olur
sa ne olacak. Allah aşkına köylüyü sokmıyalım 
bu işe. 

KOMİSYON MÜŞAVİRİ ADNAN BAŞ ER 
— öder o zaman. 

MALİYE BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANCI — Bizde ilk tahrir 1928 de 
başlar. En son tahrir 1940 a kadar devam, etmiş
tir. Bugün 225 kuruş vtergisi olan binalar var. 
Esasen köylerden hiçbir vergi almıyoruz. 25 li
ra iratlı bina köylerde ender bina vardır. Bunun 
için endişeye mahal yoktur. 
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BAŞKAN —• Bu maddeyi oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bina, Buhran, Müdafaa vte Ara

zi vergileri ile'ilgili tahakkuk ve tahsilata müta-
allik kayıtlar, vesikalar ve defterler; 

a) Birinci maddede yazılı misiller nazara 
alınmaksızın tahakkuk ettirilecek miktarlarla, 

b) Bu kanun gereğinde uygulanan misiller
den, .mütevellit farkları, ayrı ayrı gösterecek şe
kilde tertip ve tanzim olunur. 

t. Çeşitli kanunlara göre özel idarelerce öde
nen hisse, pay, yardım ve yüklenmeler, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut esas
lar dairesinde, (a) fıkrasında yazılı mıiktarlar 
üzerinden taksim ve tevzi olunur. 

2. Gerek (a) ve gerek (b) fıkralarındaki inik-» 
farlara dâhil Müdafaa Vergilerinin tamamı Hazi
neye ödenir. 

3. (b) fıkrasında yazılı farkların % 30 u 
özel idarelere aittir. % 70 i tahsil edildiklieri ayı 
takibeden ayın sonuna kadar mahallî mal sandık
larına yatırılır. İşbu % 70 leri vaktinde yatır
ın ıy an özel idarelerin âmiri ita ve muhasebecile
rinden, vaktinde ödlenmiyen miktarın % 10 u 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil.olunur. 

Özel idarelerce vergi ve cezaların kısmen tah
sili halinde, mükelleften tahsil pdilen miktar, yu-
karıki (a) ve (b) fıkralarında' yazılı kısımlara, 
tahakkuk miktarları arasındaki nisbete göne 
tahsilat kaydolunur. 

MALİYE TEMSİLCİSİ HİKMET SAĞCI — 
Efendim, bidayette Hükümet teklifinde bu hu
suslar vardı. Bu paralar köy okullarına, köy su-
lanna ve karayollarına verilecekti. Evvelce arz 
ettiğim toplantıda bu husus mevzuubahsedüdi 
ve Karayolları için Bayındırlık Bakanlığının bir 
taahhüt altına girmesi ve bunu beyan etmesi is
tendi. Bu hususun kanun metninde yazılmasını 
arzu ediyorduk. İçme suları için de aynı şekil
de bahsedilmesi Dahiliye Vekilinden istendi. Fa
kat her nasılsa bu da konmadı. Köy içine sula
nılın da konması lâzımdır. Köy okulları için böy
le bir k'ayıt konulmasına ihtiyaç yoktur. Devlet 
Su İşleri, aldığı yardımla birtakım hususi hiz
metler ifa edebilmesi için sâri taahhütlere giriş
miştir. Bunu teminat altına almak için köy iç
me sularını, yolılan, mektepleri yapar gibi bir 
kaydın konmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN —• Okullann yapılması, diye bu
raya koymaya lüzum yoktur. Zaten para özel 
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idarelerin emrine veriliyor. Tahsilini kendisi ya
pacak, kendileri sarfiyatını yapacak. 

BAŞER ADNAN (Müşavir) — Köy içme 
sularına, karayollarına umumi .bütçeden de pa
ra verilir. Esasen bu paranın özel idarenin elin
de kalıp kalmıyacağı da belli değildir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİK
MET SAĞCI — Burada miktarlar yoktur. Tah
sil edilecek para 40 - 50 milyon lira içerisinde
dir. Karayolları, içme sularına ayrılacak tahsi
sat meselesi burada açıkta kalıyor. Bunu mad
deye koymak lâzımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu vazi
yette İlköğretim Kanunu tamamiyle kundakla
nıyor, demektir. Köy yollarına, içme sularına 
Devlet bütçesinden muhtelif yollarla para veril
mektedir. İlköğretime ayrılan para,, buralara 
ayrılan paranın onda biri bile değildir. Şimdi 
biz istiyoruz ki, şu müzmin dâvanın halledilmesi 
için bütçenin % 4 tahsisatının ilköğretime sarf 
edilmesini sağlamak lâzımdır. Değişmiyen bir 
para her yıl ilköğretime ayrılmalı, ilkokula tah
sis edilmeli. Bunun aksi olduğu takdirde bu ka
nunu yırtıp sepete atın daha iyi. 

KÜÇÜK SAMİ — Netice böyle çıkarsa ka
nun ölü doğar. Bu iş için bütçeden sabit bir ge
lir lâzımdır ki, herkes,buııuıı üzerinde kolaylıkla 
oynamasın. Bakarsınız; yarın bir siyasi parti 
gelir, ben Bina vergilerinde indirme yaptım der, 
ilkokul yaptırma işi de güme gider. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİK
MET SAĞCI — Bu bir muvakkat maddedir. 
Ancak 1961 de köy yolları ve içme suları için 
Nafıa Vekâletinin taahhüde girdiği miktarları 
karşılıyacak miktarlardır. Yoksa 1962 ye 1963 
tevali eden haller yoktur. Köy içme sularının 
bundan sonraki inşaatı doğrudan doğruya özel 
idareler tarafından yapılacak inşaat da değil
dir. Bu madde muvakkat olmakla beraber, dai
ma i§leyeeek bir maddedir. Parayı-Devlet Su İş
leri verecek; o yapacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Biz şuikaraun-
k 80 (milyonu 450 .milyona çılkardık. Bu kanunla 
Millî Eğitimini istediği 250 - 300 milyon lira ken-
di'leğindeiı tahsis edilecektir. 180 - 200 milyon lira 
fazlalık vaırdır, bumun 100 milyon liradan dalla 
azını köy yollarınla ve içme sularına «bırakalım. 
Bu miktar ıbütçeye girerse 225 yerine 100 milyon 
dahi allamadılar. Bu husus memleketin en iyi 
§€&M'e ihtiyacını karşıılıyor, tereddüdeditecefc (bir 
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I ürusus yoktur. Hususi niiuhjase'beye başka yollar-
I dan para konuyor, MİM Eğitim Komisyonunun 

gayesi de bununla eni iyi şekilde halledi'lmiş olu-
I yor. 

REŞAT TARDU — Mendim, alcımdan 'teri 
Yüksek Heyetinizde müzakeresi yapılan tasarı 
Millî Eğitim kanun tasarısıdır. Bu kanon tasa
rısının' ruıhu da sağlam bir gelir kaynağı bula
rak 10 sene içinde ilköğretim dâıvasMiiı 'hıallıetmek-
tir. Nitekim 84 neü maddeye ^eüindiği zaman 
dendi ki; burada müzakereye fasıla verelim, ev
velâ ısağlıam gelir ibulataı. Devlet varidatını sağ-
byalüm, ıgelir yeklerini düşünelim. 

Gelir sağlandı, bu sefer de Büiçe mülâhaza
ları karşımıza çıfatı. Bu madde projenin ıtemeli-
diır, ruhudur. Teerüfbelerle lanl'a^lmı^tır İki, sağ
lam ve devamlı gelir kaymağı bulunmadıkça* bu 
iş yürütülemez, önce şu veya ıbu mülâibaza ile, 
sarf yen değiştiriiemiyecek gelir kayııaMaırııııın 
Ibulunmaısı, i'lk öğretimin emrine verilmesi lâzım
dır. Aksi halde Ibu iş 10 senede halledilmez. 

Bâzı maliyeci arkadaşlarımız, ilköğretime im
kân bağlanmada tereddüt gösteriyorlar.. Karayolla
rı, 'Su İşlerine varidat temin etmeyi düşünüyor-

j lar, iltköğretiımden önce. Greçen 10 yıilıJk devrede 
tecrübe ile görülmüştür ki, iktidarlar rey topla
ma düşüncesi ile gelir kaynaklarımı ıbaşika sahala-
ra fralısis edel>ikp.ekıte, ilköğretimi Ibir köşeye atı-
venmetetedirler. Böylece, ilk öğretimi tahakkuk 
ettirmek için çalışanlar da yeni Ibir fırsatı ıkölla-
ıııafetan başka çare (bulamamakta, imlkâıiisıızlık 
içinde çırpunmıabtadırlar. İstirham ediyorum, 
480 milyon lira ıbir gelir sağlanmıştır. Biıziım is
tediğimiz sadece 300 milyon lira da; değildir. Arz 
edeyim; Ibütçeye ilköğretim için 116 milyon lira 
kokmuştur. Bizim esas istediğiımiz 280 ̂ milyondur. 

I Buıudan 116 yi çıkınca, fasıl istediğimiz miktar 
; 164 milyon olarak orttaya çıkar. Çok istirham 

ederim bu kanunun 'bütün ruhu ıbıırada toplan-
iniştir. Bu ne kara yollarına tahsis edilen para
ya (benzer, ne de yalnız köy içme sularına tahsis 
edilen 180 milyon liraya ıbenızer. Mehmet Beyin 
söylediği gibi ıbu tahsis yapılmıyaeaıksa bunu yır
tıp sepete atmak dailia doğru; olacaktır. 

KOMİSYON MÜŞAVİRİ ADNAN BAŞER 
— Mutavassııt ıbir hal şekli Ibulur işi hallederiz. 
% 4 nisbetini kanunda bırakırız, artacak kılsmı 
da umumi muvazeneye alırız başka çare yoktur. 

NURİ KOMANOĞLÜ — Efendim, Ibendeniz 
çok önemli ıbir meseleye temıaıs edeceğim. Elimde 

- 81 



B : 69 3.1 
UNECO ıran yaptığı ve bütün milleftlerin ceha
letle savaş adlı bir etüdü "vardır. Bu etüdde gra
fiklerle tesbit edilmiştir. Bifzde de cehaleti© sa
vaş edebilmenin en büyük şekli nıdllî eğitime hiz
mettir. Bomıı yapmazsak okur - yazar ikilde sü
ratle azialır ve 3>uı defa karşımıza cehaletle savaş 
gibi biır mevzu, çıikaü'. 

İkincisi, bumu mahaiıli İdarelere bırakırsak 
Arakana, İstanbul gibi (büyük şehirlerde dalhi bu 
iş mr tahakkuk eıtıtiriılir. Kaildi M$, daha fakir 
bölgelerimiz vardır. 03u .bölgelerimize umumi 
ıbütçeden de yardımı sağianmailıdır. 

Şahsi kanaatime göre, Devlet gelirlerinin 
% 4 ü bu %e" tahsis edilirse, kifayet edecektir. 
İleride, bütçe kifayetsizliği dolaıyısiyle vazgeçme 
cihetine gidemiyeeeklerdir. Hattâ burada, ağır 
bir müeyyideye de ihtiyaç vardır. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİK
MET SAĞCI — Bütçe kanunlarıma göre her yıl 
muayyen nıislbeti geçmemek ışatftiyle köy okulları
na para tahsis edilmektedir. Endişe edleccnk bir 
şey yoktur. Siyasi partiler, 'bütçede bahsedilen 
tahsisatın, yani % 4 lerin ilkokullara tatbsis edil-
nıemesinii istiyecek olurlarsa, bunu bir madde ile 
geri (bırakabilirler. Nilıtekim tatbikatta, beş, on 
kanun hatırlarını ki, bu kanunlar daima bütçe 
'kanunlariyle tatbikatları birer sene hep geriye 
atılmıştır. Burada mahallî bir hizmet bahis ko
nusu olduğuna göre ve mahallî hizmetin ise en 
iyi mahallî makamlarca yapılacağı göz önüne 
alınırsa Bina ve Arazi vergilerinden artan gelir
lerle köy okullarının daha iyi bir şekilde yapı
lacağı izahtan varestedir. Bu suretle hem de si
yasi partilerin tasallutundan da kurtulmuş olur
lar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NAMINA RE
ŞAT TARDU — Demin de arz ettim; arkadaşım 
da teyidettiler; Bina ve Arazi vergileri yalnız 
bu işe tahsis edildiği vakit, bu iş yürür. Yok bu
na su işlerini de ilâve edersek bunun tahakkuk 
etmesi mümkün değildir. Bu takdirde meselâ 
IstaniibuPunki yapılır, BingöPüriki kalır, istenen 
% 4 tür. Mahallî idareler de buna iştirak ettiri
liyor. Şimdi mahallî idareler bu yardımı dağıtır
ken bir program dâhilinde, okuryazar nisbe tinin 
en geri olduğu vilâyetlere en fazla yardım yapı
lacaktır. Başka türlü bu işin içinden çıkmaya 
imkân yoktur. Tahsisi varidat m-eselesi Karayol
ları ve Beden Terbiyesi için varit olabilir, ilk-
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I öğretim dâvası için mümkün değildir. Bunu kati 

surette halledin, Komitenizden çıksın... 
KUYTAK FİKRET — Biraz evvelki konuş

malarda bu husus özel idarelere bırakılırsa gele
cek iktidarlar halledebilir diye bir fikir ileri 
sürüldü. Sonra bu kısımlar bütçeye de tahmil 
edilse gelecek iktidar onu da kaldırabilir. İkisi 
arasında bir fark yoktur. Gelecek iktidar büt
çesinle bunun büyük bir yük teşkil otitâğini gö
rürse, bütçeden bu yükü kaldırmasını her zaman 
düşünebilir. 

KÜÇÜK SAMİ — 1952 den beri beklenen bir 
kanun muhtelif tesirler altında çıkmadığı için 
Karayolları milyarlar sarf etmiştir. Biz mektep
lerin tahsisatının teminat altında olmasını isti
yoruz. Bütçelere her yıl katî rakamların kon
masını istiyoruz. Bu, tahsisatın şu veya hu mü
lâhaza ile başka yere aktarıimamasını istiyoruz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Maarifçiierin 
hissiyatına iştirak ediyorum. Biz teklifimizle on
ların aleyhinde bir hüküm getiiimiyomz, lütfet
sinler, biraz sabretsinler, görecekler. Bir kere 

I özel idarelerin gelirlerinin bir kışımı Maarifin 
enirine verilecek. Maarif bu geliri istediği yerde 
kullanır. îslter İstanbul'da, ister Diyarbakır'da, 
umumi bütçeden almaktan daha lehlerinde oldu
ğuna ben inanıyorum. Sanırım, Bütçe Umum Mü
dürlüğünün tensibi ile para ayrılmasından daha 

I iyidir. Bir yıl 300 milyon verelim derler, öteki 
yıl gelir, 150 milyona indirirler, başka sahalara 
o parayı aktarırlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NURİ KODAMANOĞLU — Bugün şu kanuıüc) 

I ilköğretimin tahsisatı katî bir neticeye bağlan
mazsa, ileriki hükümetler bu vergiyi indirebilir
ler. Fakat bu verginin altında yatan aısil maksat 
halk efkârı tarafımdan lâyikiyle görülmez, görül-
miyebilir. Halbuki bu teklifte olduğu gibi, bu iş 
için ayrı bir fasıl açılır ve tahsisatı ayrı olarak 
konursa, iktidara kim gelirse gelsin, bunda ya-

I pacağı her hangi bir değişikliğin halk efikârm-
daki reaksiyonu gayet kesin olacak ve o iktidar
lar bu yola kolay kolay gidemiyeceklerdir. Fa
kat özel idare bütçelerine gelir getiren bir mev
zuda maarif gizli kalacağı için, halk efkârı ve 
münevver dahi bunu kolayca taıkiıbedemiyecek-
lerdir. Nitekim 110 senelik tecrübe de bunu açık
ça göstermiştir. Bir küçük nokta daha; Demok-

| rat Parti iktidarı şu arz ettiğim .prensibi kabul 
| etmediği içindir ki, kanunu çıkaramamıştır. 
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gençtir. Bilmez ki, bir zamanlar öğretmenler hu- I 
susi idareden aldıkları maaşlarını ancak dört ay- I 
da bir alırlardı. I 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bir iş I 
ya tam yapılır, veyahultta hiç yapılm'az. Gecenin I 
saat ikisine geldiği şu sırada yorgun argın mem- I 
leketin en önemli bir kanununu çıkarmak üzere I 
toplanımış bulunuyorsunuz. Büyük fedakârlık I 
yapmadıkça, büyük işleri de başarmaya imkân I 
yoktur. Muhtemel tehlikenin bertaraf edilebil- I 
mesi için her iki kaynaktan da onların müstefi- I 
dolmaları lüzumuna inanıyoruz. Buna inanmak I 
için, işi yanan Regat Bey gibi ben de istirham I 
ediyorum, ve kifayet teklif ediyorum. I 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
REŞAT TARDU — Arkadaşlar çok yerinde, 
isaibetli mütalâa buyurdular. Esas kaynakları I 
mütalâa ettiğimizde, özel idarelerin bütçeleri de I 
faydalı olmakla beraber, ilk 10 sene, belli bir I 
tahsisatın umumi bütçeden alınması çok daha I 
iyi olacaktır. ] 

1953 yılında bu kanunun , hazırlanmasında 1 
çalıştım. O zamandan beri şu veya bu mülâhaza I 
ile kanun (bir türlü çıkarılmak istenmedi. Büt- I 
ce 2,5 milyarken de bir imkân bulunmadı, bu- I 
lunmak istenmedi. Bugün 7,5 milyarlık bütçe I 
içinde gene de para bulunmakta tereddüdedili- I 
yor. 110 seneden beri ilköğretim dâvası halle- I 
dilemjemiştir. Her yere para bulunur, bir türlü I 
bu ilköğretime bulunmaz. I 

Sonra ıbunlar, müsaade buyurursanız içinde 
yaşadığımız 110 senelik maarif meselelerimizi 
izah edeyim. Bunları özel idarelere verdiğimiz 
zaman, inhitata kaçmış, devletten bütçeden yar- I 
dınıa mazhar oldukları zamanlarda kalkınmış- I 
tır. Nihayet biz de tecrübelerimize güveniyoruz 
Beynelmilel kongrelerin de tavsiye ettikleri I 
şeylerdir bunlar. 

KOKSAL OSMAN — Maarifçiler vermedi-
niz, veriniz de yapalım derler. Gelin bu kere I 
istediklerini verelim, ondan sonra biz onlara I 
yüklenelim. I 

REŞAT TARDU — Yüklenin, yakalarımıza 
yapışın. I 

HİKMET (Maliye Vekâleti Temsilcisi) — 
özel idarelerin mühmel kalmaması için hü- I 
kümler ısevk edilmiştir, özel idarelerin varidatı I 
muayyen nisbette Maarif Bakanlığı emrindeki 1 
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bir fonda toplanarak, muhtelif vilâyetlere tak
sim edilmesi şekli işi halledebilir; bütçedeki 
tahsisatın muayyen bir nisbeti ile. 

İkinci bir kaynak da, özel idarelerden alman 
bu şeyleri muayyen bir fonda toplamak sureti 
ile muhtelif vilâyetler ihtiyacı temin edilebilir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, ben ki
fayeti müzakere teklif ediyorum. Bu sabaha 
kadar devam eder. Daha birçok madde var. 

ÖZKAYA ŞÜKRAN — Kifayetin aleyhinde 
konuşacağım. Bu Vergi Kanunu katîleşsin, on
dan sonra buna gecelimi. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben Reşat Beyin 
hassasiyetine tamamiyle iştirak ediyorum. Bu 
para Devlet Bütçesinden verilsin ve Anayasa
da % 10 diye tasrih edilsin. Nisbetin % 10 ol
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
hususta ben de konuşmak istiyorum, Devlet ida
resinde merkeziyet ve ademimerkeziyet sistem
leri vardır. Bizim memlekette her şey merkeze 
bağlanır. Herkes Devlet kapısından bekler. Bu 
da merkeze bağlanacak olursa her vilâyet ve 
kasaba Devlet kapısında kuyruğa girecektir. 
Kimin daha fazla nüfuzu varsa, kimin tanıdığı 
varsa bu iş için o kadar fazla para koparacak
tır. Vatandaşların kendilerine, yani özel -idare--
lero verilecek olursa daha iyi işler kanaatinde
yim. Ben ecnebi memleketlerde kendi mahalle
sinden aldığı vergi ile halkın mektebini yaptı
ğını ve tedrisatını yürüttüğünü gördüm. Bun
ları tetkik ettim, ilköğretim sistemi bu şekil 
de inkişâf etmektedir. Alman vergiler, topla
nan paralar mahalline sarf ediliyor. Bu şekil
de tatbikatını gördüm, özel idarelerde toplanan 
paralar bir fonda toplanır ve buradan sarf edi
lir. Bunun geçmişte tatbikatını gördük. Bugün
kü tatbikatını gördük. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, biz demiyoruz 
ki, özel idareler, mahallî idarelere para vermez
se okul yapılmaz. Bir iktidar gelir buraya veri
len % 5 çoktur der, % 3 e indirir. Bina Ver
gileri % 5 - 6 çoktur % 2 ye in&in der. ikiye 
indiği gün artık okul yapılmaz, özel idareler 
için bir fon tesis edilir. Özel idarelerden ge
len paralar genel bütçeye girer. Oradan Maa
rif Vekâleti emrine okul yaptırmaya tahsis edi
lir. Hikmet Bey bunları gayet iyi bilir. Seneler

den beri bütçe tanzim ediyor. 
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misyonunun hiçbir itirazı yoktur. Takdir siz
lere aittir. İster özel idareden olsun, ister 
umumi bütçeden. Yalnız maarifin aleyhine ol
masın. Umumi bütçeye girince maarife ödiye-
b i l i r . •:.• 

BAŞKAN — Kifayet vardır. Kifayeti ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

.İkincisi; Malî bütçeden mi verilsin, yoksa 
özel idare bütçesinden mi verilsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Verilme şek
lini tesbit ederseniz, tekliflerimiz de ona göre 
olacaktır. 

BAŞKAN — Hususi idarelerden verilmesi
nin faide ve mahzurları nedir, Genel bütçeden 
verilmesi halinde faide ve mahzurları nedir, bu 
belirtilmiştir, durum tebellür etmiştir. Şimdi 
oyunuza arz edeceğim. Özel idareden Maarif 
Bakanlığındaki fona verilsin diyen teklifi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Reddedil
miştir. 

Gelen bütçeden verilmesini kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen formüle ediveıiniz. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Üç aydan 

beri Hükümetle münakaşa edilen husus bu idi. 
özel idareden mi, umumi bütçeden mi veril
s in! . Dahiliye Vekâleti umunıi bütçeden veril
mesine itiraz etmişti. Hükümet bunda anlaşa
mamıştı. Şimdi alman karar gereğince bu mese
le hallolmuştu!'. 

BAŞKAN — Şimdi % 4. kâfi •mi? ,-
REŞAT TARDTJ — Efendim aşağıda birçok 

kaynaklar vardır. Fakat bu % 4 ten az olma
malıdır. Bugün dahi özel idarelerin ilköğreti
me tahsis ettikleri para 42 milyon liradır. Bu 
ayrı. Bunlar da eklenecektir. Hesaplar buna gö
re yapılmıştır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Başkandan 
birkaç defa söz istedim, vermedi. Ya Başkanın 
değişmesini veya oturumun yarın sabaha bıra
kılmasını teklif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Biz sabahtan beri bura
dayız. Oturuma devam edilsin. j 

KARAMAN. SUPHİ — Başkandan 3 defa 
söz istedim vermedi. 

(Başkanlık makamına Gürsoytrak Suphi 
geçti.) I 

«Yıldız Ahmet'in İlköğretim kanunu tek
lifi.» 
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BAŞKAN — KainuMtn müzaıkeresinie geçiyo

ruz. Evvelce komisyona verilmiş jbuluinan 84 mü 
maddenin görüşülmesine devamı ediyoruz. 

(Madde 84 yeni 76 tekrar okundu.) 
ÇELEBİ EMANULLAH — '84 neü madde

nin (a) fıkrasında «her yıl devlet gelirlerimin 
% 4 ünden az olmamak: üzere 'devlet bütçesinden 
yapılacak yardımlar» diyor. Buradaki % 4 ün 
6 ya çıkari'lmasi'nı teklif ediyoruim. 

İkincisi (d) fıkrasında «köy bütçeleriııe her 
yıl ıgenel gelirlerinin en <az % 2.0 si oranında ko-
nulaeak ödenek» diyor. Buradaki % 20 nin, % 10 
olarak indirilmesini teklif ediyorum. . . 

MALİYE BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ HİK
MET SAĞCI — Kabul edilecek hususların elde
ki 'inukânlarla karşılanması g'ayet taibiîdia*. Şim
di % 4 kalbul ediliyor. Bütçemiz 7 milyar 200 
anilyon liradır. Bu paranın % 4 ü 300 milyon, 
lira civarındadır. Özel idarenin varidatı artırıl
dığında bu 500 milyon liradır. Bunun bir kıs
mını kendisine verirsek 400 milyon, yüzde yetmiş 
(kabul edersek 288 anilyon lira eder. 288 ••milyo
nu devlet verecek, 300 'milyon köy okullarına yar
dım edecek, hususi idarelere dağıtacaktır. Köy 
okulları, köy içme suları ne olacaktır? 189 mil
yon, 50 milyon daha 239 milyona yakın bir mik
tar. 

1961 bütçesinin 200 milyon liralık açığı nasıl 
kapanacaktır? Bu 200 milyon 'açığa bu da ilâve 
edildiği zaman 400 küsur milyon acık oluyor ki, 
nasıl kapanacaktır? On senelik 'açık miktarı bir 
milyar 200 milyon küsur liradır. 

1960 açığını kapatabilmek içlin, evvelce çıka
rılan 50, 51 say ılı kanunlarla 500 milyonluk bir 
tasarruf yapılmışltı; şimdi 400 milyon açık ne 

• olacaktır? Hazine imıkânilai'i suiistimal edildiği 
müddetçe açıklar rae'veudokeatkıtır. 300 milyon
luk 1961 açığı istikraz voliyle kapanacaktır. İm
kânlar olmayunca 400 milyonluk açık ne ile ka
panacaktır? 

BAŞKAN — Teklifink nedir? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİK

MET SAĞCI — Özel idarenin varidatı, pzel ida
reye devredilsin, kendi varidatı ile bunlar-n ya
pılması asıldır. Bütçeyi muvazene halende tut
mak için, diğer ihtiyaçları nazarı itibara alabil
mek için bütçe varidatının % 3 ü, % 4 ü değil, 
bunun muayyen bir kısmı alınır ve Maarif Ve
kâleti istediği gibi kullanır. 

~ 84~~ 
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BAŞKAN — Başka söz isti yen var mı? Buyu

run Şaımi Bey. 
KÜÇÜK SAMÎ — Hikmet Bey, sk nerden 

biliyordunuz ne nisbette kabul edeceğimizi de bu 
hesabı yaptınaiz? 

HİKMET SAĞCI — Bizian teklifimiz 10 - 15 
misli adi. 

KÜÇÜK SAMİ — Netice olarak şunu söyle
şmek istiyoruım ki, îbu memleketin, okııla ihtiyacı 
varsa îbu milletin fertlerini, çocuklarını cahil bı
rakmak istemiyorsak 50 km. life yol bir yıl sonra 
yaipılsıaiı, fakat okul mutlaka yapılisın. 

HİKMET SAĞCI — Ben 'okul yapılmasın, 
yol yapılsın demiyorum. İmkânlar göz önüne alın
sın diyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU — Efendim zannede
rim ufak Ibir hesap yanlıışı var. Bunu arz etmek 
istiyoruım. Bu kanun % 4 olarak kabul edildi. 
Artırana teklifi de ka!bul edilmedi'. Bu şartlar 
altında senede 280 milyon lira alıyor. 300 milyon 
lira veriyor. Demek ki, 20 milyon lira açıktır. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Muhterem arka
daşlar, Vergi Kanunu konuşulurken gelir temposu 
aleyhinde bulunuldu. Bir maarif dâvamız var, 
bir memur, subay ve emeklilerin maaşına zam 
meselesi var. Bumlatrın hepsi bütçe işidir. Bütçe 
de 'bir hesap, kitap işidir. Ne kadar geliri olursa 
ona göre de gideri olacaktır. 750 milyon lira va
ridat hes-abedilıiyor. 20 misli artırdık. 750 milyon 
lira varidatı toplıyaeağiK. Bunumla Hükümet/ten 
Karayolları yollara para istiyor, Maarif Vekâle
ti mektep içini işitiyor. Bu paralar nereden kar-
şıi'anaeaktır? Bunları karşılamak için daha başka 
memibalaırı faaliyete geçirmek lâzımdır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Haydar 
albayım izahat verdiler. Devlet bütçesi beş mil
yar küsur idi, gelirine nazaran, 400 milyon açığı 
vardı. Şeker İstihlâk Vergisinden şirket bir ku
ruşun ödenmediği için Hazinenin sekiz milyon 
lira alacağı vardır. Sekiz milyon lira vergi alı
namıyor, İktisadi Devlet Teşekküllerinden, mu
azzam bir açık vardır. Bu parayı da alamıyaeak-
lardır. 

MALİYE BAKANLIĞI ADINA HİKMET 
SAĞCI — Şeker elli kuruş ucuzladığında; bunun 
bütçeye tesiri 350 milyon lira tutuyor, bu mik
tar eksik para gelecektir. Şeker şirketinin 1'961 
de borcunu ödemesi imkânı yoktur. Bunu düşün
mek lâzımdır. 
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Bu açıklar nereden ödenecektir? Albayımın 

buyurdukları gibi, daha 1961 yılma ait bütçe
lerden bir kısmı müzakere edilmemiştir. Memur
ların düşünülmesi hususunda tahmil edeceği kül
feti hesabetmek lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Eğer bu parayı mahallî 
idarelere bırakırsak okullar yapılır, ajan mik
tar genel bütçeye dâhil edilirse açık verir, bunu 
anlıyalmıyorum, ben. 

MALİYE BAKANLIĞI ADINA HİKMET 
SAĞCI — Bütçenin varidatından yüzde dtfrt 
varidat almıyor, özel idareler kendilerine tah
sis edilen varidat ile köyün içme suları ve okul
ları gibi ihtiyaçlarını buna göre ayarlıyacak. 
Şimdi, bu bütçeye girdiği zaman Maarif Vekâ
leti % 4 istiyor. Karayolları 300 milyon istiyor. 
Bunu kıstık, 189 milyona indirdik. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bu mesele 
bir bütçe problemi meselesidir. 'Şimdi bunu ka
nunlaştıralım. Bütçede <bu husus tezekkür edi
lir, ne olacaksa olur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Köy yolları ve 
içme suları mevzuu da mühimdir. Bu mevzuu 
bu akşam bir formüle bağlıyamıyacağız. İşi bu
rada bırakalım, yarın (müzakereye devam ede
lim. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Yarın Maarif 
ve Maliye Vekillerini de çağıralım bir de onla
rı dinliydim. Mesul şahıslardır, bir formül bul
sunlar. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET —*Bu kanunun bir an 
evvel çıkması lâzım. Bİz'im Kayseri'de bir dar
bımesel vardır. Yoğurdu ve sarmısağı hesab-
eden paçayı yiyemez. Biz de yoğurdu ve sar
ımsağı hesabetmeye başladık. Zannederim pa
çayı yiyemiyeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar bir teklif var. 
Bu müzakereleri yarına bırakmak ve yarın yet
kili vekillerin huzuru ile müştereken bu mevzu
un halledilmesi. Bunun aleyhinde konuşacak var 
mı? Koksal. 

KOKSAL OSMAN — Şimdi Hikmet Bey ko
nuştu. Yarm Vekiller gelse onların yanında yi
ne şimdi konuşan arkadaşlar konuşacaktır. 

MALÎYE BAŞKANLIĞI MÜMESSİLİ HİK
MET SAĞCI — Bendeniz de bu mevzuun bura
da kalmasını ve Vekil Beyin bunlara cevap i ver
mesini istiyeceğim. Hükümetle müşterek mesuli
yet altındadır. ;«•••;.. 
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BAŞKAN — Politik bir karardır. Vekillerin 

t utanması lâzımdır, istikrar programı tatbik 
edeceğim diyor. Biz bu kanunu çıkarıyoruz. % 4 
olarak bağlamıyahm. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Maliye Ba
kanı geleli birkaç gün oldu. Gelip de mükemmel 
bir karar vereceğine kaani değilim. Onun için 
müzakereye devam edelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi tek
lifi oyunuza arz edeceğim. Yarın sabah Maliye 
Pakanmm da huzuru ile müzakeresini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Müzakere
ye devam ediyoruz. 

Şimdi benim bir sualim var. Mütemadiyen bu 
hesaplar 10 sene için mütalâa edilmiş ve 300 
milyon olarak üzerinde durulmuş. Acaba bu 
müddeti on beş seneye çıkarsak, bütçeye tahmil 
ettiği yükü aşağıya indirsek nasi olur, mümkün 
görülür mü? 

REŞAT TARDU — 1053 te tatbikata başla
nacak, 1964 te bitecekti 1961 den itibaren 
on beş seneye bağlanınca 1976 ya kadar gider., 
Nüfusumuz bizi beklemiyor, artıyor. On sene 
içinde bu işi neticeye bağlamak lâzımdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu suretle 
tasarıda yüzde dört olarak tesbit edilirse on se
ne kalacak aynı nisbette kalacak demek değildir. 
Para mütemadiyen değerini kaybetmektedir, Dev
letin bütçe imkânlarına göre bu miktar yüzde altı 
daha yukarı olabilir, yüzde 4 ile 300 milyon ay-
rılmazsa 150 milyon ayrılabilir, fakat bu da katî 
ihtiyaca cevap vermiyebilir. Onun için sizler ne 
teklif eder, kabul ederseniz o rakamı koyacağız. 
Yüzde üç rakamının hayatiyeti yüzde dörde naza
ran daha fazladır, tefriki belki mümkündür. 

REŞAT TARDU — Diyelim ki, para değeri 
tekrar düştü. % dört; yedi milyarlık bir büt
çede yüksek olacaktır diye belki plân tatbik edi-
lem-iyecektir, fakat bu % 3 e gelince, % 2 de ko
nabilir, fakat bu plânın tahakkuku namütenahi 
uzar. Hepimiz biliyoruz ki, bu dâvîurn bekleme
ye tahammülü yoktur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, her 
şey gelirle olur. Vergi artırılmasını hiç kimse 
kabul etmiyor. 

HİKMET SAĞCI — % 4 nisbeti muazzam 
bir miktardır. " İlerde çıkacak kanunları da na
zarı itibara alırsak, vergiyi artırma yollarını 
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aramaya mecbur olacağız. Bu ise istikrarı boza-
bilir. İstikrarı muhafaza etmeye de mecburuz. 
% 4, 360 milyon eder. O zaman 10 yıllık plâna 
da lüzum yok. 6 yılda biter. İmkânları bu ka
dar zorlamak doğru olmaz kanaatindeyim. 

KUYTAK FİKRET — Şurada ihtiyacı ve 
imkânları teferruatı ile dinledik. Bu kanun 1953 
de hazırlandı ve 10 seneye plânlandı diye 3 se
ne kaldı; 3 senede tamamlıyalım mı diyelim? 
% 4 ün % 3 inmemesini istemekte ki, ısrarın 
sebebini anlıyamıyorum. Bu doğrudan doğruya 
kuru bir ısrar. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu husus çok 
konuşuldu. Takdir yetkisi bize ait. Teklifleri oy-
lıyalım bitsin. % 2 olarak teklif ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜMESSİLİ 
NURİ KODAMANOĞLU — Son olarak şunu 
arz edeyim. Elimde UNESCO'nun bir etüdüne 
dair kitap vardır, Cehaletle Savaş hakkında. 
Burada en geri memleketler Hindistan Türki
ye'dir. Mısır dahi bizden ileridedir. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar tekliflerini 
yapsınlar. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — % 2. 
KARAMAN SUPHİ — % 2. 
KÜÇÜK SAMİ — Aynen kalsın. 
KOKSAL OSMAN — Aynen kalsın. 
BAŞKAN — % 2 olmasını oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler... (5) Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

% 3 olmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.:. (8) Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — (d) fıkrasında
ki köy bütçelerindeki gelirin % 10 unun kesil
mesi şeklinde, tadilini teklif ediyorum. 

REŞAT TARDU — Köy bütçelerinden ge
len varidat zaten ehemmiyetli bir şey değildir. 
Köylünün sembolik olarak hizmetlere iştirakini 
temin içindir. Onun için bu o kadar mühim de
ğildir. 

BAŞKAN — (D) fıkrasında yüzde on tekli
fi yapılmaktadır. Kabul edenler... (7) Yüzde on 
olarak kabul edilmiştir. Madde buna göre düzel
tilecektir. 

84 ncü madde hakkında görüşmek istiyeni 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bu maddeyi ya

rına bırakalım, alâkalı-vekillerin huzuru dle mü
zakere edelim, teklif ediyorum. 

— 86 — 
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BAŞKAN •— Bu teklifiniz evvelce reddedil-

inâşti. 
KÜÇÜK SAMÎ — Bina ve Arazi Vergisi Ka

nununu ayni şekilde Bakanlar Kurulunun ya
nında müzakeresini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 84 ncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bunlar tatbik 
edilirse, Türk Millî Eğitimi iğin başarılı olur. 

BAŞKAN — Evvelce komisyona verilen 85 
nci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(Madde 85 yemi 77 tekrar okundu.) 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — 1971 den son

ra başlıyor, biraz fuzuli geliyor bana. Mamafih 
hiç ehemmiyeti yok. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 78. — 76 ncı maddenin (a, b, c, e, 
t', g, h, ı, j) fıkralarında gösterilen gelirler ve
ya ödenekler 85 nci maddedeki hükümler yeri
ne getirilmek şartiyle : 

a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurum- . 
lamım ve öğretmen evlerinin yapım, tadil, esas
lı onarıra, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders 
levazımı masraflarına, 

b) Küçük onarımlar, arsa ve iarazi istimlâ
ki, ders levazımı ve aletleri, okulların genel gi
derleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verile
cek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğ
rencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telâ
fisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, bu kurumlar 
için gerekli bölge doktorları, sağlık memur ve 
hemşireleri, yapı işlerinde çalıştırılacak teknik 
elemanlarla, ilçe ilköğretim müdürlükleri büro
larında çalıştırılacak ücretli personelin ve okul 
müstahdemlerinin ücretleriyle, pansiyonlu ilk
okulların ve tamamlayıcı kurslar masrafları gi
bi her türlü giderlerine sarf olunur. 

REŞAT TARDU — Efendim, burada (A) ve 
(B) fıkralarında ufak bir değişiklik yapmak 
lâzım. (A) fıkrasının sonunda, «ders levazımı» 
diyor. «Ders aleti» olacak. 

(B) fıkrasından, «ders levazımı ve aletleri» 
tâbiri kısmı, (A) fıkrasına nakledilecektir. 

Madde şöyle oluyor.: 
Madde 78. — 76 ncı maddenin (a, b, c, e, f, 

g, h, i, j) fıkralarında gösterilen gelirler veya 
ödenekler 77 nci maddedeki hükümler yerine 
getirilmek şartiyle : 
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a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurum

larının ve öğretmen evlerinin yapım, tadil, esas
lı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders 
aletleri ile arsa ve arazi istimlâkleri, masrafları
na, 

b) Küçük onarımlar, okulların genıel gider
leri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek 
okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencile
rin yiyecek, giyecek noksanlarının telâfisi, esas
lı hastalıklarının tedavisi, bu kanunlar için 
gerekli bölge doktorları, sağlık memur ve 
hemşireleri yapı işlerinde çalıştırılacak tek
nik elemanlarla ilçe ilköğretim müdürlük
leri bürolarında •' çalıştırılacak ücretli per
sonelin ve okul müstahdemlerinin ücretleriyle 
pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursla
rın ve sınıfların masrafları gabi her türlü gider
lerine sarf olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu redaksiyon şekliy
le oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlor... Kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millî Eğitim Bakanlığı bu ka
nuna bağlı 10 yıllık plâna göre taonamlanması 
gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilkokulları ya
pımı hakkında her yıl Bütçe Kanununa üçjer yıl
lık tahsilâtlı bir plân ekler. Bu plânda her yıl il
lerden yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilk
okullarının, sayıları, yerleri, tipleri, dersane sayı
lan ile tahminî masrafları gösterilir. 

Yukanki fıkrada sözü geçen bakanlık plânına 
paralel olarak, il ilköğretim kurulları da üç yıl
lık plân ve programlar hazırlarlar. Bu program
lar il genel meclisinde onanır ve il bütçesine bağ
lanır. Bu plânda : 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan plân
dan ile, isabet eden okul yapımı ve ilk tesis işleri 
başta olmak üzere 86 ncı maddenin (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı işlerden ve hizmetlerden il ba
kımından yapılmış uygun ve mümkün görünen
ler ayrılarak plânlanır. Gereken hazırlık safhala
rı ve bunun uygulanma zamanlan, aynlacak 
ödenekler, gösterilir. 

Bu plânlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tas
dik edilmek üzere İçişleri ve Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilir. Millî Eğitim Bakanlığı se
bep göstermek suretiyle plânlar üzerinde deği
şiklikler yapabilir. 

Bu plânlann uygulanmasından başka mülki
ye âmirleri, il daimî komisyonu olmak üzere, 
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Millî Eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri, t 
ilköğretim müdürleri yükümlü ve sorumludur
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millî Eğitim Bakanlığı 79 
neu maddede sözü geçen programa göre yeni
den açılacak ilköğretim kurumlariyle, mevcut
ların öğretmen ihtiyaçlarını karşılayacak öğ
retmenleri yetiştirmek üzere gerekli bütün ted
birleri zamanında almakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak isti
yen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza, arz ediyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — 76 ncı ve 77 nci maddelerde 
ilköğretime tahsis edilen ödenek veya gelirler 
86 ncı maddede gösterilen işlerden başka hiçbir 
yere sarf edilemez, başka fasıllara nakledilemez. 

Bu gelirlerle sağlanan bina, ve tesisler veya 
eşya başka bir hizmete devredilemez. îlköğre- I 
timin bina, ve tesislerinden, bu kuramların esas 
hizmetlerini aksatmamak ve Millî Eğitim Bakan
lığının muvafakati alınmak şartiyle, halk eğiti
mi hizmetlerinde ve diğer Millî Eğitim hizmet- I 
lerinden faydalanmak caizdir. I 

78 nci maddenin (b) fıkrasında gösterilen 
hizmetler için ayrılacak ödeneklerin % 30 ndan 
fazlası bu fıkrada gösterilen personel giderleri
ne ayrılamaz. Sözü geçen personel bu fıkrada 
belirtilen hizmetlerin dışında kalan bir işte de- I 
vamlı veya muvakkat olarak kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz edi- I 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

MADDE 90. — 76 ve 77 nci maddelerde gös
terilen gelirler, ödenekler, yardımlar, tahsille- I 
riruii mütaakıp ilgili dairelerce özel idarelere.ya- I 
tırılır I 

Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce «îlköğ- j 
retim gelir ve ödenekleri» adiyle açılacak ayrı I 
bir hesaba alınır. Malî yıl içinde sarf edilmiyen I 
kısımları, gelecek malî yıllara devredilir. Bu pa
ralardan bir aylık normal ihtiyaçları karşılıya- I 
cak olan, miktarlardan fazlası, bir millî -banka- I 
da açılacak hesaba yatırılır. I 

84 ncü maddenin (d) fıkrasında yazılı gelir
ler aynı suretle köy bütçelerinde «ilköğretim j 
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gelir ve ödenekleri» adiyle açılacak ayrı bir he
saba alınır ve bakiyeleri gelecek malî yıllara 
devredilir. 

Bu ödenekler köy ilköğretim kurulunun ha-
zırlıyacağı bir plân ve programa göre, 86 ncı 
maddenin (b) fıkrasında yazılı işlere ve özel ola
rak öğrencilere yapılacak yardımlara sarf edi
lir. Bu paralar millî bir bankada açtırılacak bir 
hesapta muhafaza edilir. Ve ilköğretim kurulun
ca uygun görülerek iki imza ile çekilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — İlköğretimin bütün gelirleri 
ve 78 nci maddede belirtilen giderleri «Perso
nel masraflaıı hariç» her türlü resim ve vergi
den ve dışarıdan ithal edilecek ders alet ve leva
zımı Gümrük Resminden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Okul yapım ve onanmiyle il
gili standart bina kısımlarının ve okulların ge
rekli donatım ve gereçlerini, okul eşyası ve ders 
araçlarını vaktinde hazırlatmak veya tasarruf 
sağlamak veya, öğrencileri besleme mevzuunu 
düzenlemek ve 79 nçu maddede sözü geçen 3 yıl
lık plânların uygulanmasını kolaylaştırmak 
amaçlariyle, 77 nci maddede gösterilen asgari 
ödenekler çerçevesi içinde kalmak şartiyle, Mil
lî Eğitim Bakanlığı üç yıla kadar gelecek yılla
ra geçici yüklemelere girişebilir. 

Aynı konularda, illerde üç yıllık plânlarına 
uygun olarak 76 ncı ve 81 nci maddelerde belir
tilen gelirlerin asgari hadlerini aşmamak şartiy
le gelecek yıllar için hazırlıklara girişmeye ve 
geçici yüklemeler yapmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 
MADDE 85. — Köylerde bu kanunla ilgili 

çeşitli hizmetler, Köy Kanunu ile mecburi sayı
lan işlerdendir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 86. — Mecburi ilköğretim kurum

larına kaydolunacak çocuklarla, bu kurumlara 
devam eden ve kurumlardan mezun olacak öğ
rencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanıla
cak her çeşit belgelerle, bunların suretleri Dam
ga Resmine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Burada Gümrük Resminden, 
Damga Resminden muaftır denilmektedir. İkti
sat Komisyoniyle mutabık mısınız 1 

REŞAT TARDI! — Halen cari olan hüküm
lerdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 87. — İlkokul öğretmenlerinin otur
maları için yapılmış ve yapılacak konutlardan 
köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak 
tahsis olunur. Ve başka iş için kullanılamaz. 

Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarın
da öğretmen ve başöğretmenlerin oturmaları için 
yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğ
retmen ve başöğretmenlerden başkasına verile
mez ve bunun haricinde, okul binalarının tama
mı veya bir kısmı veya müştemilâtı konut ola
rak kullanılamaz. 

Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira be
delleri il daimî komisyonlarınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
SAMI KÜÇÜK — Parası* olarak tahsise ta

mamen taraftarım. Yalnız hiçolmazsa tamirat ve 
bakım için cüzi bir paraya ihtiyaç vardır. Onun 
için bunun alınması zaruretini hissediyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Buradaki «başöğ
retmen» müdür olacaktır. 

BAŞKAN — 95 nci maddedeki başöğretmen, 
müdür olarak tashih edilmiştir. 

KUYTAK FİKRET — Talimatname ile 
%anun arasındaki farkı tefrik edemiyorum. 

'Talimatnamenin içine girecek bütün hü
kümler kanunun içine girmiştir. Her şeyi 
hükme bağlıyoruz. 

Ö2KAYA ŞÜKRAN — Bu kanun çok sert 
oluyor, ölü doğuyor. 

KAPLAN KADRİ — 7 sene beklemiş el-
'bette sert olacak. 

KARAMAN SUPHİ — Bu kanun ölü doğ
muyor. Türk Milleti1 üstüne bir güneş gibi 
doğuyor. Ancak tatbik edecek iktidarların 
'hüsnüniyeti şarttır. 

KÜÇÜK SAMİ — Komite, bu hususta ge
lecek iktidarları tazyik etmeyi karar altına-
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I alırsa,. her halde bu kanun tatbik edilir ve 

Suphi Beyin dediği gibi, Türk ufuklarında 
•bir güneş gibi doğar. 

ÖZKAYA ŞÜKRAN — Ben şaihsan Millî 
Eğitim dâvasını başta alıyorum. Ancak bu
nun muvazeneli bir bütçe ile tahaikkuk ede
ceğine' inanıyorum. 

KÜÇÜK SAMI — Bir teklifim yardı. Bu 
binaların balkımı ve amortisman masraflarını 
karşılamak için, ücret alınmasını teklif et
miştim. 

REŞAT TARDU — Efendim, yalnız köy 
öğretmenleri için istirham ettik. Köylerde 
Devlet hizmetinde bulunan memurlar yalnız 
hocalardır. Bunlara ^hususi Ibir mııaımele yap
tık. 

BAŞKAN — 95 nci maddeyi oyunuza arz 
I ediyorum. Kabul edenler... Eitmiyenler... Kabul 
| edilmiştir. 

MADDE 88. — İlköğretim müdürleri ile 
ilkokul müdürleri ve müdür yardımcılarına 
ve tek öğretmenli okulların öğretmenlerine, 
idari hizmetlerine karşünk öğretmenlik aylığm-
dan Ibaşka ayda 50 liraldan 150 liraya kadar 
Millî Eğitim Bakanlığınca ek görev tazminatı 
verilir. 

BAŞKAN — Tunejkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Şimdi tazmi

nat ne kadar! 50, 100, 150 olduğuna göre? 
REŞAT TARDU — On ila kırk lira ara

sında, 
TUNÇKANAT HAYDAR — Malî portesi 

ne olacaktır? 
MALİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ HİK

MET SAĞCI — Altı milyon ciyarmda. 

MALİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ NİHAT 
AQAR — Şimdi 50 - 150 lira arasında teklif 
edilmektedir. Maarif Bakanlığı ile daha ev
vel vâki olan temasımızda tekliflerinin mik
tarı 30 - 60 lira idi. 30 - 60 lira olduğu' za
man tahmil edilen külfet altı milyon lira idi, 
150 lira olunca bu miktar on beş milyona yvak-
seleceJktir; ki doğrudan doğruya uitnumi büt
çeden alındığı zaman ayrıca on beş milyon 
bir külfeti, arz ettiğim gibi, tahmil edecektir. 
Şunu da, arz edeyim (ki, bu maddede ilköğ
retim müdürlerine idari vazifelerden başka 
vazifeler de verilmektedir. Ve bunun için ay
lıklarından başka tazminat verileceği ifade 
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edilmektedir. Halbuki bu müdürlerin öğret
menlik yapacağına dair hiçbir hüküm yoktur. 

24 ncü maddeyi (okuyalım. Şöyle diyor : 
«İlköğretim müdürleri j ilkedeki bütün ilk-

öğrenian kurullarının ilk merciidir. Bu sıfat
la ilçeleri dâhilinde ilköğretimle ilgili kanun 
ve yönetmelikleri uygulamakla1, yükümlüdür. 
Bundan başka kendilerine Mil î Eğitim Bakan
lığınca verilecek diğer işleri de yaparlar. 

İlköğretim müdürlerinin bir bürosu ve ye
teri kadar memur ve hizmetlisi bulunur. 

İlköğretim (müdürlüğüne, gerektiğinde ilçe 
merkez ilkokulları müdürlerinden, en kıdem
lisi vekâlet eder.» 

Burada müdürlerin öğretmenlik yapaca-, 
gına dair bir hüküm yoktur. Bu bakımdan 
evvelâ kaç saatlik 'ders alması icabediyorsa, 
bu derpiş edilmelidir. 

KUYTAıE FİKRET — Efendim biz, bü
tün vatandaşlara 50 - 100 lira verilmesine 
hemfikiriz^ Fakat tarif balkımmdan hemfikir 
değiliz.' Ek görev tâbiri buradan kaldırılsın. 

REŞAT TARDU — O kanunun adı mun
zam! vazife meyanmdadır. Bu1 makam maaşı 
idi. Fakat »maliyeci arkadaşlar, umumi tari
felere aykırı dediler. Ek görev tazminatı şek
line söktük, bu bir.. İkincisi; ek görev tazmi
nat değildir. Maarif Vekâleti dersek vaziyet 
değişir. Maarif müdürleri makam maaşı alır, 
Binaenaleyh Maarif Müdürü isterse, vaziyet de
ğişir. Maarif Müdürü -sadece maaşını alırsa vazi
yette bir değişiklik olmaz. Burada öğretmenin 
alacağı ek görev talimatname ile tesbit edilecek
tir. 

KÜÇÜK SAMİ — Ayda 50 -150 lira gibi bir 
miktar verilecek. Halbuki bu m'ikta-rı İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ek görev olarak bir kim
seye, günde vermektedirler. Zavallı öğretmen 
köyde oturacak, 50-lira para alacak. Benim bu
na aklım ermiyor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bte de öğretme
nin çok güç şartlar altında çalıştığını biliyoruz. 
Bence bu miktar da azdır. Ama şimdi maaş
lara bir zam derpiş edilirken, tutarı 15 milyonu 
bulan bu ek görev karşılığının ödenmesini doğ
ru bulmuyorum. Bu ek. görevler 200 milyonu 
geçmiş bulunuyor. Yanıl 'çıkaracağımız bütçede 
bunun karşılığını nasıl bulacağız ? 

AHMET TEVFİK ALPASLAN — Efendim, 
biliyorsunuz, daha evvel bir Devlet Personel Da-
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iresi kuruluş Kanunu Yüksek Koımitenizce ka
bul olunmuştu. Bu dairenin vazifelerinden biri 
de, memurlar arasında muadelet sağlamaktır. 
Binaenaleyh, sadece öğretmenleri istihdaf ede
cek şekilde bu kanuna hükümler konulması, ora
da bu hususta kabul edilmiş olan prensibi zede
lemektedir. Devlet Personel Dairesi kurulması
na dair olan kanun, hangi memurların ek görev 
alabileceğini ve ücretlerinin miktarını tesbit et
miştir. 

REŞAT TARDU — Bu iş tatbikata gelince 
şöyle olacaktır : Meselâ 25 000 ilkokul varsa bu
nun 20 000 ni 10 lira almaktadır. Devlet olarak 
10 lira makam maaşı verilir mi? Gene meselâ* 
150 liralık 150 tane olacaktır. Akşamdan beri 
birçok varidat kanunları müzakere ettik. T abın-
tiyle bununla alâkası olması lâzımdır. 

KOKSAL OSMAN — Reşat Beyin söylediği
ne göre Devlet Personel Dairesi bunu ayarlıya 
çaktır. Bu daire bu işleri ayarlamaya başladığı 
zaman bunları hep kaldıracaktır. Onun için şim
dilik bunların konulmasında bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN —- Efendim, arkadaşların teklifleri 
var mı? 

KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Efendim. 
40-80 

TUNÇKANAT HAYDAR — 30 - 60 
KARAMAN SUPHİ — 50 -100 
BAŞKAN — Efendim, bu arada olduğu gibi 

kalsın diyenler de var tabiî. 
Sonra, terim değişikliği var.. 
NİHAT ACAR — Efendim, yaptıkları vazife 

karşılığında verilen bir paradır bu. 
BAŞKAN — Tazminat yani. 
NİHAT AOAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, daha evvel bu işlerde 

çalışmış olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Devlet 
Personel Kanunu olduğuna göre bu olduğu gibi 
kalsın efendim. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bütün ba
kanlıklara bakarsak, bunu kesmektedirler. 

BAŞKAN — Efendim, olduğu gibi kalsın di
yenler... Kabul edilmiştir. 

40 - 80 olmasını kabul edenler... 4. Kabul 
edilmemiştir. 

30 - 60 olmasını kabul edenler... 3. Kabul 
edilmemiştir. 

50 ilâ 100 olmasını kabul edenler.., Kabul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 
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Maddenin bu kısmı 50 - 100 olarak düzeltil

miş şekliyle oynuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bir de şu 
toplantılarımızda ek görev sözünün kullanılma
masını hassaten rica ediyorum. _ 

'BAŞKAN — Geçici madde 1 i okuyoruz. 
GEÇÎCÎ MADDE 89. — 23 Eylül 1329 tarihli 

Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati, Maarif 
Teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi ve aynı kanunun 13 neü maddesini de
ğiştiren 5522 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 1702 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi, 1778 sayılı Ka
nunun 3407 sayılı Kanun ile bu kanunun 3 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasını değiştiren 7135 sayılı 
Kanun, 4274 sayılı Kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 59, 60, 67, 68, 
69 ncu maddeleri, 5129, 5210, 5828, 5955 ve 5956 
sayılı kanunlarla sözü geçen diğer kanunların 
bu kanuna mugayir hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

NİHAT ACAR — Efendim bu geçici madde 
olamaz. Bâzı kanun hükümlerini ilga ettiğine 
göre daimî hükümlerdendir. Bu sebeple 97 nci 
madde olarak düzeltilmesi iktiza eder. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın mütalâası doğ-
ıaıdur. 97 nci madde olarak tashihi suretiyle 
maddeyi tasvibiniz* sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeler 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayımın» 

dan önce yapılmış olan ve 5210 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına 
tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi ve 
uygulama bahçelerinden); sonradato belediye teş
kil edilen nahiye merkezleriyle köylerde beledi 
yelerce el konulmuş odan okul binaları, sağlık 
memura ve öğretmen evleri, uygulama bahçeleri 
ve okul arazisi özel «İare veya köy tüzel kimlik
lerine geçer. 

Bu mallar MilM Eğitim. Bakanlığının muva'-
fafkati alınmadıkça saltıflamaız ve başka hizmetlere 
tahsis olunamaz. 

BAŞKAN — Usul maddesidir, oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etımiyenüer... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren 15 yıl müddetle (15 
HAj maddede yazılı şartları «haiz öğretmen 'bulun-
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madiği takdirde) en az ontacfoul ve muadili me
zunlarından, 18 yaşını tamiamîlamıış olanliaiKtan 
akılacak kurslarda ıbaşarı ıgöatçrenler öğrenim du
rumlarına göre, 'kadro karşılığı ücretle muvakkat 
öğretmen tâyin edilebilirler. 

Muivafokait öğretmenlere tatil aylarında da üc* 
retleri ödenir. Muvakkat öğretmenlikte geçen 
hizmet müktesep hak sayi'ltoaz. Ancak, bunlar
dan en az iki yıl başaru ile çaluşmıış olanlardan, öğ
retmen okulu (bitirme iimitihanınn verenler'asil öğ
retmenliğe geçirilirler. $ijt gibilerin mıwa3dkat 
öğretmenlikte geçtirdikleri müddetler ilk terfile-
rinde nafcaona alınır. 

KOKSAL OSMAN — Bu mtt öğretmeaıl̂ ğâ 
zedelemesin? 

REŞAT TABDU — Üç yıllık muallim mekte
bini bitirecek, kolay iş değildir. Müktesep hak 
»da sayılmıadığıtndan yerine asil öğretmen gelince 
vazifesine son veriliyor. 

BAŞKAN — Muvakfcat yerine, yardımcı di
yemez miyiz. 

REŞAT TARDU — »ayır. 
BAŞKAN — O halde maddeyi olduğu gibi 

kabul edenler... Btırayenler... Kaibul edilmiştir. 
OEÇÎCÎ MADDE 3. — Millî Eğitini Bakan

lığı ibu kanunun ydirürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç 10 yıl içinde mecburi öğrendim çağında 
bulunan öğrencileri tamamen okula kavuşturmak 
için gerekli öğretmenleri yetiştirmek ve 87 nci 
maddede gösterilen esaslar dâhilinde ilköğrenim 
kurumlarına ve tesislerini hazırlamak ve bunun
la ilgili plânların Kaananında uygulanmasını sağ
lamakla yükümlüdür. 

KOKSAL OS^AN — 10 yıl içinde demekte
dir. Buna göre mi kanun 10 yıda göre hazırten-
«nştur. 

REŞAT TAÎtDU — Şimdi 'bunu 12 yıl yap
mak lâızımdir. Çünkü % 3 e indirilmiş bulun
maktadır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Devlet golir-
leri artacağına/ göre bu müddet sekiz seneye de 
inebilir. Bıu o kadar rijid bir hesap değildir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Devlet gelirleri ar
tacak, ama nüfus da artacaktiir. Buna; göre daha 
fazla gelire dlıtiıyacumız olacaktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
bunu duruma göre % 4, % 5 yapmak daha iyi 
olur. 

BAŞKAN — Osman Bey, teklifinizde ısrar 
ediyor musunuz? 

91 
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KOKSAL OSMAN"— Hayır etmiyorum. 
(BAŞKAN — Maddeyi olduğu -gibi oyunuza 

arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul edilmiştir. 
ÖEÇÎCÎ MADDE 4. — 50 nci maddedeki hü

küm, Millî (Eğitim Bakanlığınca hazır'l anacak bir 
plâna göre 10 yıl içinde tedricen uygulanıl'. 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza sunuyorum. 
Kaıbul edenler.;. Etmiyenler„. Kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Bu kanunun malî hükümleri 
1 Mart 1961 tarihinde,'tâyinle ilgili işleri 28 Şu
bat 1961 ıtarihimde, diğer hükümleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz ist iyen,?..' 
REŞAT TARDU — Efendim, ;bu kanunun 

malî hükümleri 1 Mart 1961 .de yürürlüğe gire
cek, diğer hükümleri 1 Ocak 1962 de yürürlüğe 
girer kaydımı koyalım. 1- Oealk tarihi, Atatürk'
ün eğitim seferberliğini 31 yıl eyvel ilân ettiği 
tarihtir. (Kanuni bir mahzur yoksa, bu şekilde 
yürürfiiğagıiılmıesi yerinde olacaktır. 

HÜKMET SAĞCI — Efendim, yeri:.değil 
ama, müsaadenizle .arz edeyim; malî hükümler 
Martta yürürlüğe .giriyor,,şu halele, bu kanunun 
1 Matft 1961 de yürürlüğe girmesi gerekir. 

Sonra; istikrar dâvası, ımemleket davasıdır. 
Her geyin üstündedir, istikrar t emlin edilemediği 
takdirde, bugün 100 milyon olarak tahinin ietti-
ğilmfcz bir işi yarın 200 hattâ 300 milyonla yap-
raiakiımıkântı olmlaz. Bu sebeple 84 mcü maddenin 
yarın, hiç olmıazisia kanun neşredilmeden evvel, 
Maliye Vıekilmizin. istikrar politikamız hakkın
da, sizlere A^creceği izahattı dinledikten sonra ka-
bıılünü arz ve teklif'ederim. •;•. • 

KOKSAL OSMAN — Rem Hifcmıet Beyim .sö
zünü şöyle amkıdıim ; yanlış amlamıaımışsam. di
yorlar ki, Maliyenin bugün için buna imkânı yok, 
bunu biir def a Maljiye Vekillinden dinleyiniz. . 

HİKMET SAĞCI — Efendim, benim arz et
mek mteıdiğüm, Malüyıt Vekaletinim takiibed'eöeği 
istikalar politlikaısiınım Mıaliye Vekili taraffından 
iziahın^ln diınlanraestindein sionra bütçeye külfet 
tahmil (edecek bu 84 mcü madde kabul ©dilsin. 

KOKSAL OSMAN — Maliye Vekilli son iza
hatında, ben ne yapayım filân vekâlet yaptı 
getirdi, ben de buraya koydum. Onlar İMİyle ya
pımca bem de üç tmllyoma yaıklajşam ve geçen bir 
bütçenin 1 mjilyom 800 bin liraya indirildiğini 
.seferim. Acaba diğer bakanlıklar da böyle ini 
yapmışlardır? Bütün bütçe imkânlarını teitkik 
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eft)m)eık lâzımıdır ki, bu mevzuda katı biirşey soy-
leınob ilsin... 

BAŞKAN —• Efönelim, leh ve aleyhte konu
şulmuş bulumuyor. Şli/mdi teklifi reylerinize arz 
ediyorum, kabul, edenler... Kaıbul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Acaba bu senemin bütçesini 
hazırlamıak sadıedimde bakanlıklara bir talimat 
verildi mi? 

MALÎYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ HİK
MET SAĞCI — Dokuzuncu ayda'verildi, efen
dim. Her bakanlık bunları almış ve iade et
miştir. • 

BAŞKAN — Bu maddeyi (1 Ocak 1961 tari-
hitâmem itibaren yürürlüğe girer) şeklindeki ta-
diliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDU 99. — Bu kanunu Hakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
ycmiler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — 16 ncı madde
min ikinci paragrafında «tatil aylarında aylık
ları verilir» ibaresinden sonra «mutaakıp ders 
yıliımda güney verilecekse» kaydın in konmasını 
teklif ediyorum. 

REŞAT TARDU — Efendim, bu husus tâyin 
edilemıez. Münhal öğretmenlik bulunursa bu 
mümkündür. Bir okula bir vekil öğretmem tâyin 
[edinince yemKısi ya;n(i alsili geldili zaman vazife
sine sorı veıriliyor. Binaenaleyh, bu peşim en bili-
nemjez ki, bu şekilde bir kayıt koyalım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, yok
sa, boşu 'boşuna ima aş verilmiş olacak. 

BAŞKAN' — M fendim; bu kanunun müzake
resini burada, kesiyorum, yarın müzakeresine de
vam edeceğiz. 

Şimdi, diğtr kanunla geçiyoruz. 
Nerede kalmıştık efendim ? 
AHMET ALPASLAN ^ Efendüm, 84 ncü 

maddede; «vâki olacak artışlar diğer hisselere 
aksettirilmetz» demiyor. 

Müsaadenizle okuyayım, mjadd.eyi efendini. 
'(84 ncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Söz almak istiyen var mı? 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Demin kabul 

ettiğiniz sisteme göre hususi idare alıyor. Diğeri 
umumi bütçeye giriyor. Oradan da maarife ve 
karayollarına veriliyor. Bu % 70 hesabî olarak 
bulunmuştur. , ., .. : 
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KÜÇÜK SAMI — Ben Millî Eğitimin yer 

almasını istiyorum, bilhassa. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok? Evvelâ 

maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Arazi Vergisine matrah olan arazi kıy
metlerinin ve Bina Vergisine matrah olan bina
ların gayrisâfi iratlarının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının geçici 4 ncü maddesinin gö
rüşmesine geçiyoruz. 

GEÇÎCt MADDE 4. — 1961 yılı iyin Husu
si Muhasebe bütçelerine, il yollarına Karayolla-
rmeavâkı masraflar karşılığı, Bayındırlık Bakan
lığınca bildirilen miktar tahsisat konur ve Kara
yolları emrine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına yatırılır. 

REŞAT TARDU —1961 yılı için hususi mu
hasebe bütçeleri hakkında bu hükmü koymak lâ
zımdır. Hakikaten özel idareler para bulamıyor
lar. 

MADDE 5. — 6188 sayılı Bina yapımını 
teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.-

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Bina ve Arazi Vergisi hakkındaki 
Kanunun 15 misline çıkarılması teklif edilmiştir. 
Bunun üzerinde Haydar Beye söz veriyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Biraz evvel ar
kadaşlar % 15 i biraz fazla bulduklarını ima 
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eden konuşmalar yaptılar. Ben % 15 in kabulü 
taraftarıyım. Bu suretle hiçolmazsa güneş doğ
duğu gibi batmaz da.. Devam eder. Böylece ma
arif dâvamızı çok daha kısa zamanda halledebi
liriz. 

BAŞKAN —• Buyurun Emanullah Bey. 
CELEBİ EMANULLAH — Efendim, -ben 

köylü çocüğuyuim; (köylünün dertlerini tamamiy-
le bilirim. Ne 'kadar para vereceğini, verebilece
ği rıi de bilirim. 5 uni'sli daha artış oluyor. Köy
lü arkadaşlar varsa iyi bilirler ki, köylü bunu 
hiç. veremiyecektir. Gelecek partilerin, iktidar
ların ilk işi bu Arazi Vergisini indirmek olacak
tır. Dönüm başına 10 misli para ödenecek. Köylü
müz fakirdir. Adana ovasında, Aydın ovasında, 
Antalya'da bu ödenir. Fakat, dağ köylerinde öde
nemez. Bu, paırtilere bir münakaşa ve oy avcılığı 
konusudur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Özkaya. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 

Çelebi arkadaşımız köylünün 'zdlmıiyetini gayet 
güzel ifade ettiler. Ve^gi deyince yok, kredi de
yince, ver; Onun için artırmanın lehinde değilim 
efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar leh ve atleyhte ko
nuştular. Tadil teklifini yani 10 mislinden 15 
misline çıkarı İması teklifini oyunuza arz ediyo
rum. kabul edenler... E taliye nler... Reddedilmiş
tir. Eskisi gibi ıkaılmıştır. 

Bir de Ibeş imzalı Üir tadil teklifi vardır. Bun
dan evvelki eğitim kanunu metninden geçen «ek 
görev» kelimesinin «taiamıinıaıt» olarak değiştiril
mesi teklif ediliyor. Teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. Kanundaki ok görev tâbirleri kalkmış 
tazminat olmuştur. 

Arkadaşlar vakit çok gecikmiştir. Saat 10 da 
toplanılmak: üzere oturuma son veriyorum. 

i 
Kapanma saati : 3,10 





S. SAYISI : 202 
Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, Ordu Yar
dımlaşma Kurumu kanunu teklifi ve [Güvenlik ve iktisat 

komisyonları raporları (2/85) 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu Yardımlaşma Kurumu teşkiline dair olan kanun -teklifimizi, gerekçesiyle birlikte su 
r.uyoruz. 

\ Gereken işlemin yapılmasını rica ederiz. 

Yurdakuler Muzaffer Kaplan Kadri 

ESBABI MUCİBE - - . . — .-

Halen ordu mensupları da diğer Devlet memurları gibi' Emekli Sandığı Kanunundan fayda
lanmaktadırlar. Emeklilik, maluliyet ve ölüm hallerinde kendilerine veya yakınlarına bir maaş 
bağlamakta ve bundan başka 25 seneden fazla hizmeti olanlar ikramiyeye hak kazanmaktadır
lar. Bu yardımların ehemmiyeti inkâr edilmemekle beraber, büyük bir kütle teşkil eden ordu 
mensuplarının karşılıklı ve mecburi bir yardım ve danışma neticesinde istikballerini daha iyi 
bir .şekilde teminat altına almaları mümkün görülmektedir. Filhakika, uzun hizmet yılları sonun
da T. C. Emekli Sandığından alman maaş ve ikramiye ile ancak mütevazi geçim şartları sağlan
makta, küçük bir ev sahibi olmak hususunda müşküllerle karşılaşılmaktadır. Ordu .mensupları
nın vazifeleri icabı, mütemadi faaliyet ve hareket halinde bulundukları ve binnetice birçok na
kil ve muhit değiştirme külfetine mâruz kaldıkları için devamlı bir yuva kuramadıkları gibi, 
istikballerini emniyet altına alacak: derecede tasarruf yapmaya da imkân bulamamaktadırlar. İk
tisadi hayatın gün geçtikçe inkişaf ettiği memleketimizde ordu mensupları her hangi bir sebe\-
tahtında vazifeden ayrıldıkları takdirde, bugünkü mevzuat muvacehesinde kendilerine sağlaman 
yardımlarla kendi içtimai seviyelerine uygun bir hayat seviyesi temin edememektedirler. Ordu 
mensuplarının istedikleri zaman ordudan ayrılmak imkânına sahip •bulunmadıkları nazarı itibara 
alınacak olursa, bu meslek mensuplarının istikballerini tahtı temine almak: hususunda, diğer Dev 
let personeline nisbetle daha nâmüsalt şartlar altında bulundukları kendiliğinden .anlaşılır. Hal
buki yabancı memleketlerde askerlik meslekinin cemiyetin hususi alâka ve itinasını üzerine çekmiş 
bulunduğu ve binnetice bu meslek mensuplarının hayat ve maişetlerinin cazip bir şekilde temin 
edildiği hususu malum olan bir hakikattir. Nitekim, Amerika Birleşik. Devletlerinde ordu men 
supları mesleklerinin hususiyetleri nazarı itibara alınarak diğer sivil personele nisbetle ayrı bir 
Emeklilik Statüsüne tâbi tutulmuşlardır. Mutlak bir feragatinefis içinde çalışan ordu mensupları
nın milletimizin takdir ve şükranlarına mazhar olduğu muhakkak olmakla beraber T. C. Emekli 
Sandığının yardımlarını tamamlayıcı bir şekilde ve ordu nıensupl'arnın kendi içlerinde ve kendi 
malî imkânlariyle bir dayanışma sağlamak suretiyle istikbal endişesinden kurtularak maddi v<-
mânevi huzura kavuşmalarını temin maksadiyle (ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU) kanun ta 
sarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu tasarı ile ordu mensupları bir nevi mecburi tasarruf ve sigortaya tâbi olacaklar ve ma
aşlarından her ay muayyen bir prim kesilmesine mukabil Ölüm, emekliye ayrılma ve maluliyet hal
lerinde yardıma kavuşmaları mümkün olacaktır. Ordu mensuplarının kuruma iştirakleri hususu» 
mm mecburiyet altma alınması neticesinde. Ordu mensupları tasarruf fikrine alıştırılacak ve bu 



— 2 — 
sayede tasarrufun bahşettiği nimetlerden istifade etmiş olacaktır. Kurumun Devlete bir külfet 
tahmil etmemesi ve kendi malî imkânları ile üyelerine yardım sağlaması düşüncesiyle ordu men
suplarının kurama iştirakleri mecburi tutulmuştur. Ordu Yardımlaşma Kurumu bilhassa şu ba
kımdan T. C. Emekli Sandığının yardımlarını t ımamlamalktadır. 

.1. Emekli Yardım Sandığı Kanunu mucibince toptan ödeme ve ikramiye halleri müstesna, i ş 
tirakçilere bir aylık bağlanmaktadır. Halbuki Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelerine hizmet yılla
rına göre toplu bir meblâğ verecektir. 

2. T. C. Emekli Sandığı Kanunu mucibince, ancak asgari 15 senelik hizmeti olan âdi malûl
lere âyİik bağlandığı halde. Ordu Yardımlaşma Kurumu .15 seneden ör.ce malûl olanlara ve ölen 
lere de yardımda bulunacaktır. 

3. Kurumun mevcutlarının işletilmesinde ordu mensuplarının sosyal ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulacak ve bu cümleden olmak üzere: 

a) Kurumun daimî üyelerinin mesken inşaat' için, gayrimenkul ipoteği karşılığında (20) se
neye kadar vadeli ve faizli krediler açacak, 

b) Veya, kurumun daimî üyelerine veya buuta rm kuracakları kooperatiflere ait arsalar üze
rinde meskenler inşa etmeye ve bunları peşin veya ipotek karşılığında (20) seneye kadar vâde 
ve faizli taksitle, kendilerine satacak, 

e) Veya daimî üyeleri mesken sahibi yapmak maksadiyie, arsa satınalmaya ve bu arsalar üze 
rinde meskenler inşa etmeye veya bu maksatla mubayaa edeceği gayrim^nkulleri peşin veya ipo 
tek karşılığında (20) seneye kadar .^âde ve faizli taksitlerle kendilerine satacak, 

d) Ordu pazarları, ordu evleri, ordu gazinoları, ordu talebe yurtları ve bu gibi kurumun 
daimî üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teşebbüslerde bulunacak, 

e) Lüzum hâsıl olursa, özel okullar acmayt: ve daimî üyelerin tahsil çağındaki çocuklarının 
da tahsillerinin temini için yurt dışı tahsil ve staj bursları verecek, 

f) Daimî üyelere borç para vere sek ve daha bunlara mümasil her türlü toplu yardımlaşma 
imkânlarına en geniş surette sahibolacaktır. 

Güvenlik Komisyonu rapora 
" "T..C. 

MüUl Birlik Komitesi 13.10. 1960 
Gütftlik Komisyonu 

Esas No: 3/85 
Karar No: 52 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadrfnin, Ordu Yardımlaşma Ku
rumu* teşkiline dair olan kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuz
da görüşüldü. - . 

Gerekçede serd edilen izahat muvacehesinde mevzuun • lüzumuna, komisyonumuzca da kaani 
ol mumu s ve teklif aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince iktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Üye Üye 

Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Ataklı Mucip Kaplan Kadri 

Üye f.'ye Üye 
Karaman Suphi Madanoğlu Cemal Ula/y $%tk% . ..,,. / 
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İktisat Komisyonu raporu 

r. a. 
Milli Birlik Komitesi . İÜ. 1960 

tktsat Komisyonu 
Esas No: 2/85 
Karar No: ftS 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki kanun 
teklifi Güvenlik Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun teklifinin şevkini mucip sebepler gerekçesinde mufassalan arz ve izah edilmiştir. 
Teklifi bidayetten tetkik eden Güvenlik Komisyonu aynen kabul etmiş bulunmaktadır. 
Komisyonumuzda yapjlan müzakerelerden sonra teklifin sevkmi mucip sebepler yerinde gö

rülerek; maddelerin müzakeresine geçilmiş ve kanun teklifi komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkan Sözeü Üye Üye 

Kuytak Fikret Özkmja M. Şükran Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Karaman Suphi 
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YURDAKULER MUZAFFER VE KAPLAN KADRİ'NÎN TEKLÎFI 

Orda yardımlaşma Kurumu kanun teklifi 

Kuruluş 

MAİDDE 1. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupla
rına bu kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere (Ordu 
Yardımlaşma Kurumu) tenkil edilmiştir. 

KuŞraft, bu kanun ile hususii hukuk hükümlerine tâbi olup, malî ve idari bakımdan muhtar 
ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür. 

Kurumun organlan 

MADDE 2. — Kurumun organlan şunlardır : 
a) Temsilciler Kurulu, 
b) Genel Kurul, 
c) Yönetim Kurumu, 
d) Denetleme Kurulu, 
e) Genel Müdürlük. 

Temsilciler. Kurulu 

MADDE 3. — Temsildiler Kurulu, Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek birlik ve mües
seselerde vazifeli ve bu kanunun 17 nci maddesinde yazılı daimî üyeler arasından, mensubolduk-
ları birlik ve müesseselerin kumandan veya amirlerince tesbit olunacak mümessillerden terekküb-
eder. 

Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 50 den az 100 den fazla olamaz. 
Kurul üyelerinin ne suretle ve hangi esaslar dairesinde tesbit edileceği, birlik ve müesseselerin 

bulundukları yerler ve buralarda vazifeli daimî üyelerin adedi de göz önünde bulundurulmak su
retiyle hazırlanacak bir talimatname ile tâyin olunur. 

ilk talimatname bu kanunun muvakkat 5 nci maddesi hükmüne göre teşkil olunan Komite ta
rafından tanzim olunur ve Millî Savunma Bakanının tasdiki ile tekemmül eder. Talimatnamede 
bilâhara yapılacak değişiklikler Temsilciler Kurulu ile Yönetim Kurulunun mütalâası alınmak iğ
retiyle, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır. 

Temsilciler Kurulu, her üç senede bir Genel Kurulun mûtat senelik toplantısından en az üç 
gün evvel Ankara'da toplanır. 

Millî Savunma Bakanlığı veya Genel Kurul, Temsilciler Kurulunun fevkalâde olarak toplantı 
ya çağınlmasmı, Yönetim Kurulundan istiyetoilir. 

Kurulun toplantı gündemi, Kurum Yönetim Kurulu tarafından tesbit ve toplantıdan en az on 
beş gün önce üyelere gönderilir. Millî Savunma Bakanlığı, bu müddetleri nazara airaafc suretiyle 
Kurutun gündemine, görüşülmesini arzu ettiği husususları koydurabilir. 

Temsilciler Kuruluna Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı hallerde Genelkurmay Başkanı Ri 
yaset eder. 

'Kural, mürettep üye adedinin en az yarısı ile toplanır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile 
ajmır. • 

Ankara dışmdaa gelen kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanununun hükümleri daire
sinde, kurum masraflarından verilir. 

Temsilciler Kurulunun vazifeleri şunlardır : 
a) Üç âdi Genel Kurul toplantı devresi id-ı vazife görmek üzere kendi üyeleri arasındar-,, 

gizli reyle (20) asil ve (10) yedek-Genel Kurul üyesini seçmek; 
e- -. 

* • . 
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h) Her üç senede Hr, kurumun bilanço ve kâr ve zarar hesaplan ve yönetim kurulu tarafın-

'dan hazırlanarak yapılan işler raporlariyle genel kurul kararlan ve denetçilerin raporlan üzerin
deki görüş ve mütalâalarını belirtmek ve kurumun müstakbel çalışmalan hakkında temennide bu
lunmak; 

e) Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından tetkiki istenilen 
hususlar hakkında mütalâasını bildirmek; 

d) Kurul üyelerinin tesbitine ait talimatnamede yapılacak değişiklikler hakkında karar almak. 
e) burumun çalışmalan hakkında, üyeler tarafından yapılacak dilekler üzerinde görüşlerini 

^ietJ&eîk ve bu hususta Genel Kural üyelerine gereken direktifleri vermek. 

^ Genel Kurul v 

MADDE 4. — Genel Kurul, Temsilciler Kurulu tarafından seçilecek (20) üye ite; 
—- Millî Savunma Bakanı, 
— Maliye Bakanı, 
— Genelkurmay Başkanı, 
—- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri kumandanları veya Kurmay başkanları, 
— Jandarma Genel Kumandanı veya Kurmay Başkanı, 
— Sayıştay Başkanı, 
— Umumi Mura'kaJbe Heyeti Başjkanı, 
— Türkiye Bankalar Birliği idare Heyeti Başkanı, 

' — Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odalar ve Ticaret Bomaları Birliği Başkanı, 
—• Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı teşkilâtında : 
a) Personel Başkanı, 
b) Lojistik Başkanı, 
c) Komptrolör, . 
d) Sağlık Başkanı, -
e) Araştırma ve Geliştirme Başkanı, 
f) Kanun işleri Müdürü; 
— özel sektörde, malî ve iktisadi sahalarda temayüz etmiş şahıslardan Millî Savunma Bakanı 

ta-rafından üç sene için seçilecek üç kişiden terekkübeder. 
Genel Kurulu Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı takdirde Maliye Balkanı, bunun da bulunma

ması halinde yukardaki sıraya göre hazır bulunan zat başkanlık eder. 
Genel Kural her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar, Yönetim Kurulumun daveti üzerine âdi 

surette toplanır. 
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, lüzumu halinde Genel Kurulu fevkalâde toplantıya 

çağıralbilir. 
Toplantı için yeter sayı tara üye sayısının mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun çoğunluğu 

ile alınır. 
Ankara dışından gelen Genel Kurul üyelerinin harcırahtan, Harcırah Kanunu hükümleri daire

sinde kurum masraflarından ödenir. 

MADDE 5. — Genel Kurulun görevleri şunlardır :• 
a) Kuraımun senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapları ve yapılan işler raporu ile Denetleme 

Kurulu tarafından işlemlerin ve hesapların denetlenmesi neticelerini ve bunlann tetkiik ve tahlille. 
rini belirten raporlar üzerinde ıkarar vermek; (Bilançonun ve yapılan işler raporunun Genel Ku
ralca onanımatea ile ilgililer ibra edilmiş olur.) 

^ -b) Yönetim Kurulu üyelerinden seçimi Genel Kurala aidolanları (8) nci madde hükmü daire
sinde gösterilecek adaylar arasından seçmek ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin iştirak ede
cekleri toplantılar için alacakları huzur haklarını 'tesbit etmek; 
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e) Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilecek kuruanum mevcutlarının işletilmesi ile veya 
sair hususlarla ilgili mevzularda karar vermek, mütalâa ve tekliflerde bulunmak; 

d) (6) ncı madde hükmü dairesinde denetçiyi ve yedeklerimi seçmek ve denetçilere verilecek 
ücretleri tesbit etmek; 

e) Temsilciler Kurulu tarafından kendisine havale edilecek konular hakkında karar almak. 

Demetleme Kurulu 

MADDE 6. — Denetleme Kurulu; 
— Biri, Millî Savunma Bakanı tarafımdan gösterilecek (beş namzet arasından Genel Kurulca, 
— Biri, Umumi Murakabe Heyeti Başkanı, 
— Biri de Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeiti Başkanı tarafımdan seçilecek üç kişiden terek-

kübeder. 
Genel Kurul, aynı zamanda Millî Savunuma Bakanının gösterdiği namzetler arasından iki de ye

dek denetçi seçer. 
Denetleme Kurulunun vazife süresi üç âdi Genel Kurul toplantısıdır. 
Vazifeleri hitam bulan denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir. ^ 
Denetçiler Kurulunda Genel Kurulca seçilen denetçiliğin inhilâlinde en fazla oy alandan baş

lanmak, müsavat halinde aralarında kur'a çekilmek üzere yedeklerden biri, diğerlerinden vâki 
olacak müaıhallerde ise bunları seçen ilgililerin seçecekleri yenileri, seleflerinin müddetlerini ikma-
len denetçiliğe gelirler. s 

Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile Türkiye Bankalar Birliği idare Heyeti Reisi tarafından seçile-
ceık denetçilerin maliye, hukuk, bankacılık, sigorta ve muhasebe sahalarında ihtisas ve tecrübe sa
hibi ve yüksek tahsil görmüş kimseler arasından seçilmesi şarttır. 

Denetçilere verilecek ücretler, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 7. — Yönetim kurulu 7 üyeden teşekkül eder. Yönetim Kumlu Başkan ve üyeleri 8 nci 
madde hükmü dairesinde seçilirler. 

Genel müdür, kurulun tabiî üyesidir ve kararlarda oy sahibidir. 

MADDE 8. — Yönetim kurulu seçilecek Türk Silâhlı Kuvvetlerine görevli üç üyeden ikisi Millî 
Savunma Bakanı tarafından gösterilecek 4 aday arasından biri de Genelkurmay Başkanı tarafın
dan gösterilecek iki adaydan Genel Kurulca seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır. 

Diğer 4 üye, maliye, hukuk ve bankacılık ve "sigorta sahalarında ihtisas, tecrübe sahibi ve yük
sek tahsilli olmak şartiyle Millî Savunma, Maliya Bakanları ile Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti, 
Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Bankalar Birliği idare heyetleri başkanlarından 
müteşekkil ve bu maksatla hususi olarak teşekkül edecek bir seçim komitesi tarafından seçilir. Yöne
tim Kurulu Başkanını da bu Komite seçer. 

Yönetim Kurulu Başlkan ve üyelerinin vazife müddetleri üç âdi Genel Kurul toplantı devresi
dir. 

Müddeti bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir. Müddeti biten üyeler, yenileri, vazifeye 
başlayıncaya kadar vazifelerine devam ederler. 

Genel Kurul, Yönetim Kurulunu denetler ve gerekirse vazifelerine nihayet verebilir. Ancak, bu 
yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin vazifelerine nihayet verilmesi hususu 
müzakeresinin Genel Kurul üyeleri dörtte biri tara-fmıdan yazılı olarak gündeme alınması teklifinin 
toplantıdan en az üç gün önce yapılması lâzımdır. 

Yönetim Kurulunun Umumi Heyetçe seçilen üyeliklerinde vâki olacak münhallere, ilk topla
nacak Genel Kurula kadar vazife görmek üzere,bıınları namzet gösteren makamlarca muvakka-
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ten yenileri tâyin olunur ve Genel kurulda, bu maddenin birinci fıkrası hükmü dairesinde 6eçim 
yapılır. Muvakkaten tâyin olunan üyenin namzetler arasında gösterilmesi caizdir. 

Seçim Komitesince seçilen üyeliklerindeki münhallere, inhilâli takibeden ay zarfında bu komi
tece yenileri intihabolunur. 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu üyeliklerine iştirak edecekleri her toplantı için verilecek hu
zur haklarının miktarları Genel Kurul tarafından tesbit olunur. 

MADDE 10. — Yönetim Kurulu, işleri icabet tikçe ve fakat en az ayda bir defa toplanır. 
Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden başka seçe

cekleri biri Başkanlık yapar. 
Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır; kararlar, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile 

verilir. 
Denetçiler ihtiyari olarak, Genel Müdür muavinleri behemehal Yönetim Kurulu toplantılarına, 

oylara iştirak hakkı olmakzısın müşahidolarak katılırlar. 

MADDE 11. — Yönetim Kurulunun vazifeleri şunlardır : 
a) Kurumun idaresinden sorumlu olarak devamlı surette Kurumun faaliyetlerini tedvir etmek, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik etmek, 
c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını inceleyip, uygun

luğu halinde tasdik ederek, sene zarfında yapılan ve mütaakıp yıllarda yapılacak işlere ait ra
porları ile birlikte Genel Kurula sunmak. 

d) Bu kanun gereğince yapılacak yardımları tesbit ve kararlaştırmak. 
e) Her beş yılda bir Genel Müdürlükçe hazırlanacak teknik bilanço ve aktüarya raporunu 

tetkik ederek, Genel Kurula sunmak, 
f) Dâva açmak, icra takiplerini yapmak, faide gördüğü takdirde bunlardan feragat etmek, 

Kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve ihtilaflı iddia ve konuları tahkim yolu ile halletmek, 
g) Genel Müdür ve yardımcılarını tâyin ve icabında azletmek ve memur ve müstahdemleri

nin Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tâyinlerini yapmak, 
h) Kendilerine Kurum adına imza verileceklerle bunların yetki ve derecelerini tâyin ve ku

rumu ilzam edecek imza sirkülerini tesbit ve usulünde teseil, neşir ve ilân etmek, 
i) Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerini tâyin ve 33 ncü maddedeki iktisapları yapmak 

hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek, 
j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikraz fonunun miktarını tesbit etmek, 
k) Kurumun memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretlerinden gayrı verilecek tazminat, ik

ramiye ve sair özlük haklannı Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olanlan 
re'sen tesbit etmek, 

1) Genel Müdürlükçe Kurumun iç işlemleri için hazırlanacak talimatname ve prensipleri in-
celiyerek tasdik etmek, 

m) Kanuni mevzuatın gerektirdiği bilcümle vazifeleri yapmak ve Genel Kurulca verilecek -
kararları yerine getirmek, 

n) Senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapları ile yılık raporu ve denetçiler raporlannı Genel 
Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün evvel göndermek. 

MADDE 12. —• Yönetim Kurul üyeleri, kendi işleri için ibraz etmeleri lâzım ve mûtadolan 
dikkat, basiret ve faaliyeti kurum işlerinde de göstermeye, görüş, mütalâa ve tekliflerini ancak 
doğrudan doğruya, Başkana veya toplantı esnasında Yönetim Kurulun» yapmaya meebur olup, 
kurumda çalışanlara işler hakkında şahsan hiçbir talimat veremezler. 

Genel Müdürlük 

MADDE 13. —- Kurumun bir genel müdürü ile ihtiyaca göre tesbit olunan adedde genel müdür 
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yardımcısı bulunur. Bunların Sigorta, Maliye, İktisat, Hukuk ve Bankacılık ve Muhasebe saha
larında ihtisas ve tecrübe sahibi yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

MADDE 14. — Genel Müdüre ve yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından tâyin olunurlar. 
Genel Müdür ve yardımcılarına verilecek maaş, ücret, tazminat, ikramiye ve sair özlük hakları 

Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. 

"MADDE 15. — Genel Müdür, kurumun işlerini bu kanun ile diğer iner'i mevzuat hükümlerine 
ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. Kurumu Genel Müdür temsil eder. Temsil vazifesi
ni kendisi yapacağı gibi, tevkil edeceği kimselere de yaptırabilir. 

Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrak, vesika ve mukavelelerin ild 
imzayı taşıması şarttır, tmza sahipleri ile bunların yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca 
tesbit olunacak sirkülerde belirtilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, yukardaki hükümler dairesinde başkan hariç kurum adına imza vaz'-
edemezler. 

MADDE 16. — Kurumun Yönetim ve Denetleme Kumlunda ve Kurumun teşkilâtında veya Ku
rumun sermayesinin en az yüzde ellisine sahiboldıığaı iştiraklerinde vazifelendirilecek subay ve 
askerî memurlar hakkında 1281 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir; ancak, bu gibilere maaş
ları ve özlük haklan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden verilmez. 

Kurumun üy,eleri , % 

MADDE" 17. — Kurumun üyeleri (daimî ve geçici) aşağıda gösterilmiştir. 
a) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilûmum muvazzaf subay, askerî memur ve 

astsubaylar, kurumun daimî üyeleridir. 
b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilâtında, Ordu Yardımlaş

ma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin ;% 50 sinden fazlasına sahibolacağı veya iştirak ede
ceği şirketlerde çalışan bilûmum maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler 
kuruma daimî üye olabilirler. 

e) Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar Kurumun geçici üyeleridir. 

Kur mnun gelirleri r y ; J . , ; J t 

MADDE 18. — Kurumun gelirleri aşağıdaki fıkralarda sayılmıştır : . ' ' ? 
a) Muvazzaf subay ve astsubayların maaşları tutarından her ay kesilecek <% 10 1ar; 
b) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilâtında çalışan maaşlı 

ve ücretli sivil memur ve müstahdemlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre 
emekliliklerine esas olan maaş ve ücretleri tutarından her ay kesilecek |% 10 1ar; 

c) Ordu Yardımlaşma Kurumunun veya bu kurumun % 50 sermayesinden fazlasına sahib
olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan ve uçurumda daimî üye olmayı kabul eden bi
lûmum maaşlı ve ücretli sivil memur ve müstahdemlerin maaşları tutarından kesilecek >% 10 1ar; 

d) Yedek subayların her ay maaşları tutarı üzerinden kesilecek !% 5 1er; 
e.) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler; 
f) Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak her türlü nakdî ve ayni menkul ve gay

rimenkul bağışlar. 

MADDE 19. — Bu kanunla daimî ve geçici üyelere tanınan haklar, bunlardan ilk aidatın 
kesildiği tarihten ba§lar. 
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Kiırımun yapacağı yardımlar 

MADDE 20; — Kıtrumun üyelerine veya ölümleri halinde mirasıçılanın<a yapılacak yardımiıa£ 
«tınlardır. 

a) Daimî üyelere bir defaya mahsus olarak yapılacak toptan yardımlar şunlardır; 
(1) Emeklilik yardımı, 
\2) Maluliyet yardımı, 
(3) Ölüm yardımı. 
ıb) Geçici üyeler : (aidat kesildiği müddetçe) 

(.1) Maluliyet yardımı, 
(2) ölüım yardımı. 

MADDE.21. — En az 10 yıl müddetle Kurumda üye olarak bulunduktan sonra: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamunu hükümleri dairesinde kendi istekleri üzerine, 
b)ı Baklarında yaş haddi uygulanarak re'sen, 
c) AbBk nofctasi'ndan hüküm üzerine, kurumlanınca re'sen, 
d) Yetersizlik ve disiplin sebeplerinden' dolayı sicilleri üzerine kurumlanınca re'sen, 
o> Mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlannoareVen, 
f)1 T. C. Eımefcii Sandığı Kanunu esasları dairesinde yaış kaydı aranmaksızın re'sen haklarında 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar emeklilik yardımından faydalanırlar; 

MADDE 22. — Kurumun daimî ve geçici üyesi iken ölenlerin mirasçıılan, ölüm yardımına h«k 
kazanırlar, 

MADDE.23, — Kuruimun daimî üyelerinden 21 ve 25 nci maddelerde göstterilen sebeple? dışımda 
üyelik vakfını kayibedenilere aidatilan iade olunur. Aneak, kurum üyelik müddetleri üç seneyi geçmi-
yenlerle geçici üyelere hiçbir aidat iadesi yapmaz. 

MADDE 24. — Emeklilik yardımı, üyenin kurumda geçen ve aidat ödediği her tam .hizmet yi* 
İma fcarşalak olarak, kuruma girdiği tarihteki aylığı ile emeklilik veya ısair suretle ayrıldığı ıtariıhe 
kadar gördüğü aamflarıın, bu kanuna ilişik 1 No. lu tablodaki emsaller ile hâsılı zadbının yekûnaın-
dıan elde edilecek miktarlardan ilbaretıtir. 

Üyelik müddetinin lıesalbında ay kesirleri itam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için yıla mu* 
hasses miktarlarının 1/12 si emeklilik yardımına eklenir. 

MADDE 25. — Kurum üyesinden her (hangi (birinin, Kuruma aidat ödediği müddet içinde ölmesi 
hailinde, almakta olduğu son aylık tutanımın 12 misli ölüm yardıımı olarak ödenir. Aynca, ta yar
dıma ilâve olarak üyeye, kuruma dâhil olduğu tarihten ölüm tarihine kadar geçen müddeti esas itti
haz edimek suretiyle 24 ncü maddeye göre hesa'bedilecek emeklilik yardımı da verilir. 

Bu yardım ölen üyenin, hayatta iken kuruma vereceği beyannamedeki mirasçıılannıa ödenir. 

MADDE 26. — Maluliyet yardıma 'aşağıdaki hallerde ödenir : 
a)! Tam ve daimî malûllük, üyelerden her hanigi biri ister vazife dâhili ister vasziıfe harici olsun, 

ıher hangi Ibir kaza., hastalık ve sakatlık neticesinde ıbir işle meşgul olmak imkânından katı surette 
mahrum kaldığı lıeyeti dhhiye raporu ile tebeyyün ettiği ıtakdirde itam ve daimî malûl addedilir. 

Muvakkat ve kısmı malûllük ile muvakkat hastalıklar tam. ve daimî maluliyet mefnıumıunun hari
cindedir. Ancak, vücudun yarısının Mei, iki kol veya iki bacağın, iki elin, iki ayağın bir fcoil ile bir 
bacağın, 'bir el ile bir ayağım ftamıamiyle fcayibı, tedavisi gayrikalbil daimî hastalıklarla gayrifcalbili 
tedavi olduğu heyeti sıhhiye raporu ile tebeyyün edip kurumca da vazifeye devamına imkân' olma
dığı' kabul edilen sair hastalıklar tam ve daimî maluliyet hali olarak kalbuî edilir. 
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Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimî maluliyet yardamı, maluliyet faalinin tesbitinden ibir 

sene sonra ödenir. 
Tam ve daimî maluliyet yardımı 25 nci madde gereğince hesaplanan! ölüm yardımı gibi hesap ve 

tesviye okunur. 
b) Kıısmî malûllük, üyelerden birisi her hangi bir kaza dolayısiyle. daimî ve fakat kısmi bir ma

luliyete uğradığı takdirde işbu fcanunaı ilişik 2 No. lu tablodaki nisbetl'er dânilinde kısmi maluliyet 
yardımına hak kazanır. 

Ki'smi maluliyet ya'rdımı hesabında, son olarak alınan maag tutarının 12 misli esas ittihaz olunur 
ve bu miktarın tolblodaki nisbetlerie hâsılı zarbı kısmi maluliyet yardımı tutarını verir. 

Kısmi maluliyete du^ar olan üyenin durumu, vazifesinden de ayrılmasını icabettireeek olursa bu 
takdirde ayrılış tarihine kaıdar birikmiş emeklilik yardımı tutarı da kendisime iade olunur. 

Kasten husulle getirilen sakatlıklar, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının tevlidedeceği 
malûllükler için yalnız maluliyetin vukua geldiği tarihe kadar [birikmiş; emekli yardım tutanı verilir. 

Sırf ihtiyarlık dolayısiyle çalışamamak veya kudretten düşme ımâlûliyet sayılmaz ve 65 yaşından 
sonra vukua gelen maluliyet halleri her ine olursa olsun sureti katiyede ödenmez. 

Her hangi.bir uzvun miâlûliyete duçar olması sebebiyle ödenen maluliyet yardımı, o uzvun ikin
ci bir defa maluliyete duçar dlimaSD halinde ödenecek maluliyet yardımında, ftenzili bir şekilde naza
ra alınıır. 

Bir Uzvum veya uzuv kısmınım kaybı tâbiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette 
vazife görmemesini ve ıMilanıtaamasanı ifade eder. 

Bir kazadan evvel esasen hiçbir suretle vazife göremiyen ve kuılianılaıınıyan bir uavun veya uzuv 
kısmının kaybı tazmin olunmaz. Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kiisımlarında 
meydana gelen maluliyetler için, ayrı aynu besabediiecek yardım yekûnu son Olarak alınan maaş tu-
tarımn 1*2 mislini geçemez. 

MADDE 27. — Maluliyet, tesbiti tarihinden itibaren bir yıll ve her halde ımâHûliyeti (teylideden 
hâdisenin vukuu tarihinden itibaren beş yıl içinde maluliyete duçar olan üye veya kendisiyle ilgili 
diğer her hangi bir şaihi's tarafından kumuma. yazı ile bildlrilmediği takdirde maluliyet yardımı ta
lep hakkı sükût eder. 

MADDE 28. — ölüm ve maluliyet yardımları içtima edemez. 

MADDE 29, — 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardımlar, 11 nci maddenin (e) fıkrası gereğin
ce hazırlanacak teknik bilançoya göre, Kutrumun malî durumu müsait görüldüğü takdirde Yönetim 
Kurulunca tesbit-edilecek esaslara göre artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun artırma yapılması 
hakkındaki kararlan Genel Kurulun: tasdikli ile tekemmül eder, 

MADDE 30, — Açığa (çıkarılan, Bakanlık emrine alınan, işten el çektirilen ve diğer kanuni aidat
lara kesilemiyen üyelerden geçen müddetlere ailt aidatlarını Kuruma lödemiyenlerLn bu müddetleri 
emekli, maluliyet ve ölüm yardiımlarına esats olacak müddetlere ilâve dumur. Aneak, aidatını öde-
miyenlerden bu d'evreler içinde ölüm ve maluliyete duçar olanlara, yalnız Kurumda geçen müddete 
tekabül eden emeklilik yardımı öderin*. 

Yönetim Kurulu, bu gibilerin aidat borçlarını ödiyebilmeleri hususunda kendilerine fcolayMrilaT 
gösterebilir. . -

. MADDE 31. -.— Aidat, üyenin nıaa§ ve ücretinin ödenmesi «ırasında, tahakkuk memurlarınca is-
'tihfoak bolerolarında gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Ve muhasipler tarafından iMihkakte-
nndan kesilir. 

Muhasdplerce bir ay ızarfunlda Kuruma veya Kurum adına Yönetim Kurulunun tâyin edeceği ban
kaya-, olmıyan yerlerde postayıa yatırılır. Aynı zamanda Kurumun vereceği formüllere göre i$tih-
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kak bordrosunu tanzim, eden makamlarca düzenlenen aidat (bordalarından bir nüsham muhasip-
Bfelerce Kuruma gönderilerek Kuram haberdar edilir. 

Kurumun aidatını tahakkuk ettirmiyen, tesmiyen ve yukardaki müddet içerisinde Kuru
ma göndermilyenlerden, bu aidat % 10 gecikme zammı ile «birlikte Amme alacaklılarının tahsili 
usulü Kanununa göre mahallî Maliye teşkilâtınca tahsil »olunarak Kurutnra verilir. 

'MADDE 32. — Yönetim Kurulu, Kurumun maksat ve gayesinin tahakkuk ettJirilmesi mak-
sadiyle 33 ncü ımadde Ihükümıleri dairesinde' yapacağı iktisap, ikraz ve Ibiametlere, Kurum mev
cudundan tahsis edeceği miktarların nistbet ve tutarlarını ve Ibunlardan elde edilebilecek netice
leri ve şartlarını tesibi* ve bu maksatla hazırlıyacağı çalışma programını Oenel Kurulun tet
kik ve tasvibine arz esnekle mükelleftir. 

Yönetim Kurulu aynı ız-amanda 33 ncü maddenin (f), (ig), (h) ve (m) fıkralarında yazılı 
ikraz ve (hizmetlerden istifade edecek (bulunan Kurul daimî üyelerinin 'haiz olmaları gereken 
vaSsıif ve şartları da teeibdt ve Genel Kurulun kararına arz eder. 

Kurumun mevcutlarının işletilmesi ve Kurumun yapacağı hizmetler 

•MADDE 38. — Yönetim Kurulu/ Kurumun maksat ve 'gayesinin tahakkuk ettirilmesi ve 
mevcutlarının işlet ilmedi ve nemalandırılmaSı maksadilytle : " 

a) Menkul ve gayrimenkul! mallar iktisap ve her türlü esham ve tahvilât mubayaa etme
ye, " ' v 

Jb)! Lüzumlu ve faideli gttrdüğü takdirde hor nevi şirketleri kurmaya ve gerek 'bunlara 
ve igerekse »kurulmuş bulunanlara iştirake vs bunların Ihi'sse senetlerini veya' ortak paylarım 
satmalmaya, 

c); Lüzumunda uhdesinde bulunan her türlü menkul ve gayrimenkul! anallarla,- satmaldığı 
hkse senetlerini, tahvil veya ortaklık paylarını satmaya veya (başkalarına devretmeye veya 
bunları rehin veya ipotek etmeye, 

d) Her nevi 'karşılıklı veya karşılıksız istik raflarda (bulunmaya, 
e)ı. Lüzumunda Kurum alacaklarını teminen kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmeye, 
i)i Kurumu daimî üyelerine mesken inşaatı için gayrimenkul ipoteği (karşılığında 20 se

neye kadar vadeli ve faizli (krediler açmaya, 
<g); Kurumun daimî üyelerine veya1 bunların kuracakları kooperatiflere ait arsalar üze

rinde1 meskenler inşa etmeye ve bunları peşin veya ipotek karşılığında. 20 seneye kadar vâde 
ve faizli taksitle, kendilerine satmaya, 

* h) Daimî üyeleri mesken sahibi yapmak maksadiyîe, arsalar satmalmaya ve fou arsalar 
üzerinde meskenler inşa etmeye veya Ibıı maksatla mulbayaa edeceği gayrfonenkullerî peşin 
veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vâde ve ifaizli taksitle kendilerine satmaya, 

i) Ordu* pazarları, «ordu evleri, ordu gazinoları, ordu (talebe yurtları ve bu gi'bi, Kuru
mun daimî üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teşebbüslerde bu
lunmaya, 

k) Lüzum 'hâsıl 'olursa, özel ^kullar açmaya ve daimî üyelerin tahisdl çağındaki çocukları
nın da tahsillerinin temini için yurt içi, yurt dışı tahsil ve staj bursları vermeye, 

1) Mevcutlarından (bir kusanını, ifctisaben inkişafa ma^har olan en uygun yerlerde ve en 
fazla varidat temin edecek şekilde satmalmacak veya yaptınlacak gayrimenkullere tahsis et
meye 

m) Daimî üyelere (borç vermek ma'kfeadiyle ikraz fonu tahsis etömeye yetkilidir. 

MADDE 34. — Kurum, isteklilerin, vefatlan halinde Kuruma intikal ötmek ve hayatta ıbıı-
lunduiklan müddetçe sahiplerine muayyen aylık veya senelik gelir tediye etmek şartiyle vâki 
olabilecek ayni ve nakdî, menkul ve ıgayrimenkul (bağışlan kabul edebilir. 
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Kurumun muafiyetleri 

MADDE 35. — Kurumun muafiyetleri aşağıdadır : 
a) Kurum, Kurumlar "Vergisine tâbi değildir. 
il)) Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumunun ne nam altında olursa olsun, üyelerine veya ka

mım. 'mirasçılarına yapacağı yardımlar Veraset ve İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden, 
c)! Kurum., yapacağı (her türlü muaımeleler dolayısiyle Damga Resminden, 
d)' Daimî ve geçici üyelerinden yapılacak aidat teVkifatı Gelir Vergicinden, 
e) Kurumun (her türlü gelirleri Gider Vergisinden, 
muaftır. 

MADDE 36.—Kurumun daimî üyelerine yaptıracağı meskenler için 6188 sayılı Kanun 
hükümlerinden faydalanılır. ' . 

MADDE 37. — Kurumun her çeşit malları ile ^gelir ve alacakları, Devlet malları bak ve rüç-
hanlığını haizdir. (Bunlara karşı suç işiiyenler, Devlet mallarına suç üşüyenler gibi takibata tâlbi 
tutulurlar. 

MADDE 38. — Kurumun malî durumu, her beş yılda bir ve bundan (başka daÜmî ve 'geçici 
üyelerin aylıklarında genel fci? «artış yapıldığı takdirde 'bu «artışı takübeden altı ay içinde 
Yönatim Kurulu tarafından afetüerlere tetkik ettirilerek, neticede hazırlanacak bir raporla bir
likte Genel Kumlun tasvibinden sonra, bu kanunda gereken değişikliklerin yapılmasına teşeb
büs edilmesi maksadiyle Millî Savunma Bakanlığına sunulur. 

MADDE 39. — Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinin bilfiil katıldığı yurt içinde ve dışında, .harbin 
fitillen «başlaması ile Kurumca ölüm. maluliyet ve emeklilik yardımları yapılmaz, (harftin fiilen 
sona ermesini ımütaakıp, Ordudan veya kurumdan ayrılmış veya ölmüş1 'olanların kurumda 
birikmiş tolan aidatları veya emeklilik yardımları (kendilerine veya mirasçılarınla iade olunur. 

Ancak, Iharb esnaısmda ölen1 veya malûl kalanların miktarları ve Kurumun malî durumu 
götf önünde tbulundurulara'k iade edilecek aidatlara ilâveten ayrıca bir yardım yapılıp yapıla-
mıyaeağı hususları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır'. 

Kanuni bir mazerete mülatenidolmafesızın beş sene zarfında müracaat edilip, iadetsi istenmi-
yen aidat ve yardımlar Kurum lebine sakıt ıoluı\ 

Kurumun hesap yüı 

MADDE 40. — Kurumun, hesap yılı takvim yılıdır. 
Kurumun ilk bilançosu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten mütaakıp takvim yılının so

nuna (kadardır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 30 Mart 1327 tarihli Askerî İkraz Sandığı Nizamnamesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. Bu 'kanunun meriyete girdiği tarihteki 'bilcümle sandık mevcutları 
ile! alacak ve borçları Ordu Yardrmlaş'ma Kurumuna devrolunur. 

Ancak, Kurumun ikraz fonu faaliyete geçinceye (kadar, bu sandık mülga bükümler daire
sinde faaliyetine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, işbu kanun şümulüne gi-
recelk vazifelerde bulunanların daha Önce bu gibi vazifelerde ıgeçen hizmet müddetleri 21 
nei maddede derpiş1 olunan 'asigari müddetin hesabında, Kuruma üye bulundukları müddet
lerden sayılır. Ancalk, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı miktarlarının hesabında ve 32 nci 
maddenin 2 nei fıkrasındaki esasların tesbitinde bu eski hizmetler nazara alınmaz. Bununla be
raber geçmiş rütbeler veya dereceler için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki barem de
recelerine tekaıbül eden maaş tutarları üzerinden âızanii 10 ısenelk aidatlarını, delfaten veya 
Yönetim Kurulunca tesbit olunacak esaslar dâlhilinde taksitle ödeyen üyelerin emeklilik, mâ-
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îûliyetj Öİüıri fardım miktarlarının hesabında ve 32 nci maddenin 2 mü fıkrasındaki esasların 
tesbitinde aidaitlarını verdikleri senelere göre işlem yapılır. 

Bu gMerden afiıdıat borçlarını ödlemeden (enaıeiklSISîk ne !mâlu%ıe)tj yıaTdsmilia'rıııa hak kazamat
larla ötelerin minasçıiamna yapıkıoak yardımlardan öVIıetmjeyi ttıaaihnüdiefttflğl aidattan mütevellit 
tjafcsfiıt borçüarı tıervkdf olunarak kalıanı ilgililere ödenir. 

GEÇÎOt MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe gnımjesâni nıütaakaıp Kurum organları fiaaÜyefce 
ĝ ıçâıııcıeyıe kadar, kesilecek «Miatlardan mjeydıaJia gidecek (meblâğlar sraElî faamikaiLardan, Millî 
Savunımıa Bakanlığınca. ıtesbit olunacak bankala,r nıeadindıe, kurum namına 'açılacak hesapksrdft 
topkaur. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kainun yürürlüğe girdiği tarihten it&baflen ,aidat ödayenierdıen, ölüm., 
aniâlûlfiyıerti yardıımlaırına ımüsfcaihak duruma girecekitare bu ytardımilıaır kurutm orgıanlarının faaliyete 
gtefgmıeıslM mülfc&aikıp yıapılır. > • 

OEÇtföî MADDE 5. — Kurumun kuruluş haznüıklarinı yapmak Ü2&rc, MSüî Sıavuinfcaa Ba-
kani taraflından b&r feotmâlfte tenkil olunur. Teşkil olunan bu komite, 3 wcü maddede muozkûr ta-
İSimıataıamıeyi ihazırlıyartak (TeinusfiliciObeır Kurulu) nu ve ayma zamıaBda, 8 ncâ mıaddıedteki 1 mel ve 
2 inci fıkralarındaki Yönetim Kumlu üyelerini aogmıeik ve 6 neı maddıeye fprd deneycileri ve ye-
def&ltöritıi işenmek üzene gereken bilcümle iştemileri yapar. 

MADDE 41. — Bn kanun yayımını taldbcden iaytbaşından itibaren yürürlüğe girer.. 

MADDE 42. — Bu kanunu Bakanlar K\ıa*uiu yürütür. 

[1] No. LU TABLO 

Ordu Yardımlaşma Kurumu «meal tablosu 

Bene 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
,15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Senelik emsal 

1 099 364 
2 254 967 
3 469 679 
4 746 550 
5 088 740 
7 499 580 
8 982 594 
10 541 490 
12 180 124 
13 902 579 
15 713 166 
17 616 363 
19 616 921 
21 719 836 
23 930 318 
26 253 882 
28 696 306 
31 263 648 
33 962 409 
36 799 186 
39 781 095 
42 915 551 
46 210 345 

Sene' 

24 
25 
26 
2? , 
28 
29 
30 
31 
32 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Sestıeld'k emsal 

49 673 694 
53 314 2.19 
57 140 975 
61 163 484 
65 391 781 
69 836 397 
74 508 377 
79 419 368 
84 581 588 
90 007 889 
95 711 797 
101 707 485 
108 009 790 
114 634 719 
121 598 457 
128 918 424 
136 612 865 
144 700 938 
.153 202 758 
162 139 525 
171 533 470 
181 407 973 
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~ ~ Î 4 ~ 
[H] No. LU TABLO 

Ordu Y«jdımla§ma Kurumu maluliyet tablosu 

Kolun veya /elün ıfcamamen kıaybı 
Omm hıaarçlkertânin temıaanen kaybı 
Dirsek iareketinln tamamen kaybı 
Bâiek harte&etiniiln tamamen kaybı 
Başparmak ile şehıadet partmıağanın tamaimen kaybı " 
Başparmak âle bıeralbeır selhıadet parmağından gayas bir paıımağın tamamen kaybı 
Şeihıadeıt paıramağı 13te berate* "başparmaktan gıayra bfiır parmağın tıamıamen kayfbı 
Ba§ ve geihadjefc paranıaklıarıınıdan gayra üç partmjağın (tamja/mjem. kayfbı 
Yalnız başparmağın ftıarnıaımıemı kaybı 
Yalnız §elhadet parmağının iamıamen kayfbı 
Yalnız orta parmağım tamiaimen kaybı 
Yalanız yüzük paırimıağının tamamen kayfbı 
Yalnız küçük parmağın tajmjaımem; kayfbı 

Bir hamim düızdieııi yu&aıteimım ttamıamem kayfbı 
Bir (bacağın dlizdıen (aşağısından İtaımıaimiem ksayfeı 
BSr layıağın Itamamen kayba 
Böır layağın (bütüln parmakliar ıdâJhii'l) ikıanıem teümjesü 
Bâr kalçamın hareketinüıı tamamen kayfbı 
Bir dizin 'hareketinin ıtamamen Ikayîbı 
Bir ayak ıbileği hardsetinim tamamen kaybı 
flBob? ayak bıaşpıarmıağınıın ftıamatmen kayfbı 
Kınlan bÜır bacağın iyi kaıynıaonamıasn 
KıruTan bir ayamın iyi kaynamamağı 
Kırılan blia? dfiızkapağının tiyi kaynıamıaımaisı 
Bir bacağım 5 ısanrtnımeitre veya diafhıa jfiazlia taaDmam 
Bir gözün tamamen kaybı veya ika gözün ırüyıet kudretinin yıan yarıyla kayttı 
Her iM kulağın tjamamen sağırlığı 
Bir kulağın tamamen sağırlığı 
Kırılan .alt çenenin iyi kaynamıamaBi 
Alt ıçenenâm tamamen kıaybı 
Bir «ayak parmağının tamamen kayibı 

YukardiakE cetveldie zSükredilmdş bulunan analı töydtleotfn nSiatoefti, dalh'a aa taahîm ollöaliar bilıe (bunla
rın lebeımjmsijyet dıe|ne«3teilteırmr>ie «göre ek cetveldie yv aüı nislbeitlere kıyıasen itâyin lOİunur. 

)>m<( 

Stölgor'I 

Sağ 

60 
25 
20 
20 
30 
25 
20 
25 
20 
1J5 
10 
8 
7 

öa bedelinin 
% efi 

- . -

!%: 

50 
40 
40 
30 
30 
20 
ıs 

8 
30 
20 
20 
15 
25 
40 
10 
25 
30 
10 

Sol 

60 
20 
15 
15 
25 
20 
15 
20 
15 
10 
8 
7 
6 
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Taşıt kanunu tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
(1/92) 

T. C. 
Başbakanlık 23.9.1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1268/2283 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Taşıt 
kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

15 . 5 . 1940 tarihinde yürürlüğe giren nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanunla, Dev
letin bütün daire, teşekkül ve müesseseleriyle hususi idareler, belediyeler, sermayesi Devlet tara
fından verilen veya sermayesinin en az yarısına Devletin iştiraki bulunan hükmi şahsiyetler, ku
rumlar ve menfaat temin ettiği müesseseler,, fabrikalar, bankalar ve umumi menfaatlere hadim 
cemiyetler ve hayır cemiyetlerinin kullanacakları nakil vasıtaları hükümlere tâbi tutulmak sure
tiyle kayıt ve nizam altma alınmıştı. 

Kanunun yürürlüğünden itibaren geçen 20 senelik tatbikat ve tecrübeye istinaden Devlet hizmet
lerinde kullanılacak taşıtların, tahsis olundukları hizmetin ifasında, lüks ve gösterişten uzak mem
leket yollarına elverişli es. ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması, her tüıik suiistimal ve 
israfın önlenmesi, daimî hizmetler için lüzumlu taşıtların kullanma tarzları hakkında umumi esas
lar konulmafı, tatbikatta görülen aksaklıkların giderilmesi için, yeni bir taşıt kanunu tasarısı ha
zırlanmış ve bu tasarının hazırlanmasında yeni ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmuştur. 

Kullanacakları taşıtlar bakımından * kanunun şümulüne giren kurumlar tasarının 1 nci mad
desinde, kanunun şümulü dışında bırakılan taşıtlar 2 nci maddesinde, Devlet Başkanlığına ait 
taşıtların bu kanunun koyduğu kayıtlara tâbi olmadığı da 3 ncü maddesinde tasrih olunmuştur. 

Bu kanunda geçen taşıt ve kurum tâbirleri ise tasarının 4 ncü maddesinde tarif olunmuştur. 
Tasarının 5, 6 ve 7 nci maddelerinde emir ve zatlarına, makam hizmetlerine ve daire hizmet

lerine verilecek taşıtlar tesbit olunmuş ve tesbit edilen bu taşıtlardan fazla taşıt kullanı-
îamıyacağı tasrih olunarak kanunun 1 nci maddesi şümulüne giren bütün daire, teşekkül ve mü
esseselere önceden Bakanlar Kurulu kararı alınmak şartiyle birer hizmet taşıtının verilmesi esa î 
kabul olunmuştur. 

8 nci madde ile kurumların devamlı hizmetleri için kullanılacak taşıtların tâbi olacağı hüküm
ler vaz'olunmuş ve bu arada taşıtların, kurumların sorumlu makamlarının müsaadesiyle resmi bir 



hizmetin ifasında kullanılacağı ve taşıt güzergâhından uzak veya münferit mahallerde otu
ranların bu taşıtlardan nasıl istifade edeceği ve hangi şartlar dâhilinde kurumların memurlar için 
otobüs seferleri ihdas edebileceği derpiş olunmuştur. 

Kurumların satmalacağı taşıtlar hakkında teşriî organın daha yakın murakabesini sağla
mak maksadiyle taşıtların en çok satmalma bedellerinin vasati fiyatlara göre tâyin ve tes-
bit olunarak her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilmesi, bunun dışındaki kurumla
rın da öncedeıi Bakanlar Kurulunun izni alınmadan taşıt satmalmamaları, kullanılmasına ce
vaz verilen taşıtların ödeneklerinin bütçelere konulması hükme bağlanmış ve benzin ikmali ve 
onarma işlerinin de bir elden yapılması hususları hazırlanacak bir yönetmeliğe bırakılmıştır. 
Bu arada elçilere tahsis olunan otomobil işletme ve onarma masraflarının 4667 sayılı Kanundan 
evvel olduğu gibi kendilerine aidolması kabul olunmuştur. 

Tasarının 13, 14, lö ve 16 ncı maddeleri, taşıtların kayıt ve tescilinde plâka verilmesinde ve sa
tılmalarında uygulanacak hükümleri muhtevi bulunmaktadır. 

Tasarının cezalar kısmını ihtiva eden 17 nçi maddesinde bu kanunla menolunan hususların yu-
pılmasında alâkalılara verilecek cezalar gösterilmiştir. 

Tasarının kanunlaşıp meriyete girdiği tarihte uygulanacak hükümler de geçici maddelerde 
yer almıştır. 

3827 sayılı Kanuna bağlı fcatvele sonradan çıkan kanunlarla ilâve olunanlar da tasarıya bağ
lı (İl) sayılı cetvele eklenmiş, bu arada Başbakanlık Müsteşarı ile sonradan ihdas olunan kuvvet 
komutanlıkları için birer araba kabul olunmuştur. 

3827 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle yabancı misafirler için Başbakanlık emrinde bulun
durulacak 4 binek otomobili yerine tasarıya bağlı (2) sayılı cetvele yabancı misafirler ve lüzum 
görülen yerlerde kullanılmak üzere 5 binek otomobili konulmuştur. 

Ankara, İstanbul ve İzmir valileri hariç diğer valiliklerin binek arabaları yerine arazi vitesli 
Station wagon konulmuştur. Ayrıca cetvele Millî Savunma Yüksek Kurulu için de bir binek oto
mobili ilâve olunmuştur. 

Emniyet Genel Müdürü, Ankara, istanbul Emniyet müdürlükleri makam ve devir ve teftiş 
hizmetleri için jeep veya station wagon konulmuş 3827 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son 
fıkrasında bulunan emniyet işlerinde kullanılacak taşıtlar hakkındaki hüküm değiştirilmek su
retiyle bu cetvele alınmıştır. 

Emniyet işlerinde kullanılması zaruri olan taşıtların adedi, cinsi, müddetinin tâyini de Ba
kanlar Kuruluna bırakılmış v© kaymakamlar için de birer jeep ilâve olunmuştur. 

* 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi : ' 2 . İl . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No: 1/92 
Karar No: 94 

Millî 'Birlik (Komitesi Başkanlığına 

Başbakanlığın 23 . 9 . 1960 tarih ve 71 -.1268/2283 sayılı yazılarına bağlı olarak gönderilen Ta§ıt 
kanunu tasarısı incelendi ve müzakere edildi. 

Kanunun başlığı, çoğul bir konuyu tanzim etmekte alma&ı itibariyle «Taşıtlar Kanunu» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 nei (maddesi şümulü tanzim etmektedir. Eklenen fıkralarla şümul, Hükümet tekli
fine nazaran daha genişletilmiştir. Meselâ, tasarınım (ıb) bendimde sadeoe özel kanunlarla 'kurulmuş 
banka ve teşekküllerden bahsedilmektedir. Kararnamelerle kurulu teşekküllerin de mevcudiyetleri 
nazara alınarak bu 'bent «özel kanun ve kararnamelerle kurulmuş, banka ve teşekküller» şeklinde 
değiştirilmiştir. Diğer taraftan, maddenin son bendi kamuya yararlık şartımı haiz olmaksızın Devlet 
ve kamu kuruluşlarından yardım gören dernekleri ve tesisleri de kavrıyacaık şekilde tadil oluninmş-
tur. 

Tasarnnın 2 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 noü maddesi, 3827 sayılı Kanun hükmünü aynen makletmeilctedir. Cumhurbaşkanlığı 

emrine verilen taşıtların ihtiyaca ıgöre tesıbit olunacağı teklifi komisyonumuzca tasarıdan çıkarıl
mıştır. Her kamu hizmeti gibi, Devlet Başkanlığımın da taşıt ihtiyacı tesıbit edilebilir ve kanuna 
dercolunaıbilir. Nitekim bu maksadı teminen tasarıya bağlı (1) sayılı cetvele Cumhurbaşkanlığı ek
lenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesinin (a) bendi taşıt tâbirini «taşıt» kelimesiyle izah etmiyeeek şekilde 
tadil olunmuş ve 3 mcü madde olarak kabul edilmiştir. 

Emir ve zatlarına ve makam hizmetlerine taşıt tahsis edileceklere dair ve 5 nei maddeyle atıf 
yapılan (1) ve (2) sayılı cetvellerde bâzı değişiklikler yapılmıştır ve 4 neü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarımın 6 ncı maddesi 5 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 7 nei maddesinde «Daimî hizmetliler» den bahsedilmektedir. Halbuki 6 ncı maddede 

mealen aynı hususa temas olunurken «Daimî hizmetler» «tâbiri kullanılmıştır. Bu 'baikıımdan 7 nei 
maddedeki tâbir doğru olan «Daimî hizmetler» şeklinde değiştirilmiştir. Ve 6 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifimin 8 nei maddesinin ilk fıkrasında igeçen arazi otomobili, muhtemel suiistimal
leri bertaraf etmek için çıkarılmış ve kullandımıyacak taşıtları zikreden parantez içime alınmıştır. Ve 
7 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Kanun tertip tekniği bakımından yeri «Kurumların devamlı hizmetleri için 'kullanılacak taşıtlar» 
bölümü olması itibariyle tasarınım 15 nei maddesi 8 nei madde olarak tanzim edilmiştir. Bu madde
nin son fıkrasının son kelimesi esasen müsaade şartı konulduğu cihetle, «binerler» şeMinde tadil 
olunmuştur. 

Tasarının 4 ncü bölümünün başlığındaki «satınafacağı» tâbiri «satınalacaklaıı» şeklinde değişti
rilmiştir. 

Tasarının 9, 10, 11 ve 12 nei maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıdaki 13 ncü madde, taşıtlarım satılabilmelerini tahsis olundukları 'hizmetin artık kalmamış 

olması veya kullanılamıyacak hale gelmiş bulunmalarına bağladığı halde, sadece kullamılamıya-
cak duruma gelmiş bulunanlarının tasfiyeleri esaslarını tesbit etmiştir. Bu bakımdan hizmetin kalk-
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ması halinde taşıtların bedel takdiri suretiyle Devlet Malzeme Ofisine devredilmesini temİnen mad
deye bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının 14 ncü maddesine, taşıtların suiistimal olunmaları ihtimallerini azaltmak mafesadiyle 
(1) sayılı cetvelde yazılı olanlar hariç, taşıtların yan tarafiarma ilgili daire ve müesseselerin adla
rının yazılmasını âmir bir fikra ilâve edilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesi 15 nei madde olarak aynen ve 17 nei maddesi 16 ncı madde olarak 
bâzı değişikliklerle kabul •edilmiştir. 

Geçici 1 nei maddeye önümüzdeki yıllarda da kabili tatbik bir mahiyet verilmesi komisyonu
muzca uygun mütalâa edilmiş ve bu madde, açılan bir «çeşitli hükümler» bölümüne 17 nei madde 
olarak tertibolunmuştur. 

Tasarının geçici 2 nei maddesinin son fıkrasındaki «rengini» kelimesi, kanunla birgûna alâkası 
bulunnıadığı düşünülerek metinden çıkarılmıştır. Ve geçici 1 nei madde olarak kabul edilmiştir. • 

Tasarının geçici 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası, vuzuhu teminen «Bu kanuna uygun olanları* 
mn bir defaya mahsus olmak üzere vizesi yapılır» şeklinde- -değiştirilmiştir ve geçici 2 nei madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü madde, (2) sayılı cetvelde yapılan değişikliğe mütenazır olarak metinden çıkarıl
mıştır. 

Tasarının 18, 19 ve 20 nei maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı, Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile «unulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Üye Üy« Üye 

Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Bmjkal Rifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. p w Soyuyüce Şefik 

Üye 
Ta§ar Dündar 
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H Ü K Ü M E T I N T E K L I F I I 

Taşıt kanunu tasarısı 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — a) Genel muvazeneye dâhil 
dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bun- ı 
(ara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; 

b) 0zel kanunlarla kurulmuş banka ve te
şekküller; 

c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı I 
daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin I 
seiTuayesinin yalısından fazlasına sahip bulun
dukları teşekkül ve müesseseler; 

d) Genel menfaatlere hadim dernekler; 
Tarafından kullanılacak taşıtlar bu kanun 

bükümlerine tâbidir. ) 

MADDE 2. — Traktör, arazöz, motorla işli-
yen ziraat ve yol makinaları, hava taşıtları, mün
hasıran aşken maksatlar için kullanılan ve or
dunun silâh ve teçhizatından mâdut bulunan ta^ 
şıtjar bu kanun hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 3. —r Devlet Başkanlığı emrine ve- ! 
rilen taşıtlar bu kanunda yazılı kayıtlara tâbi ; 
olmayıp ihtiyaca göre tesbit olunur. 

Tarifeler ı 
ı 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen : 
a) Taşıt tâbiri, motorlu ve motorsuz bütün 

• taşıt çeşitleridir. 
b) Kurum tâbiri, birinci madde hükmüiK 

giren bütün daire, teşekkül ve müesseseleri ifade 
eder. 

Taşıt verilecekler 

MADDE 5. — Emirlerine ve zatlarına binek 
otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam 

- hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. ı 

MADDE 6. — Birinci maddede yazılı kurum
lar daimî hizmetleri için Bakanlar Kurulundan 
karar almak şartiyle yalnız birer aded hizmet 
arabası bulundurabilirler. Bu hizmet arabaları 
ihtiyaca göre pikap, kaptıkaçtı veya steyşin wa-
gon tiplerinden biri olur. I 

' .. (S . Say] 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Taşıt kanunu tasarısı 

Kanunun şümulü 

MADDE L — a) Genel muvazeneye dâhil 
dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bun
lara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; 

b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve öael ka
nun ve kararnamelerle kurulan her çeşit ban
ka ve teşekküller; 

c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarındaki 
yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müessese
lerin sermayesinin yansından fazlasına sahip 
bulundukları teşekkül ve müesseseler; 

d) Kamuya yararlı dernekler ve genel ola
rak kamu idarelerinden malî yardım gören der
nek ve tesisler; 

Tarafından kullanılacak taşıtlar bu kanun 
hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — Tasarının.2 ııoi maddesi ay-
iıen kabul edilmiştir. 

Tarifeler 
t 

MAİLDE 3. — Bu kanunda geçen : 
a) Taşıt tâbiri, motorlu ve motorsuz bütün 

ulaştırma araçlarını, 
b) Kurum tâbiri, birinci madde hükmüne 

giren bütün daire, teşekkül ve müesseseleri, 
İfade eder. 

MADDE 4. — Taşanımı 5 nci .maddesi 4 ncü 
madde .olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —-Tasarının'6 ncı maddesi 5 ıici 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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m 
MADDE 7. — Kurumlar (1) ve (2) sayılı 

cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hi
zalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bu-
lunduramıyacakları gibi daimî hizmetleri için 
6 ncı maddede yazılı tipte bir arabadan fazla. 
araç kullanamazlar. 

Kurumların devamlı hizmetleri için kullanılacak 
ta§ıilar 

MADDE 8. — Kurumların devamlı hizmetle
rinde taahhüt joliyle ifası mümkün ve caiz olmı-
yan v$y& daha pahalıya mal olacağı anlaşılan iş
leri için kamyon, kamyonet, (her çeşit pikap, 
kaptıkaçtı, station wagoh tipi hariç) otobüs, ara
zi otomobili (arazide kullanılan jeep nevi dâhil) 
can kurtaran, ambulans, cenaze arabası, motosik
let, motorlu ve motorsuz sair kara, deniz taşıtla
rı (binek otomobilleri hariç) kullanabilirler. 

Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve stan
dart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket 
yollarına elverişli en ucuz ve ekonomik olanların
dan temin olunması şarttır. 

Bu taşıtlar, münhasıran resmî bir hizmetin 
ifasında ve kunımlann sorumlu makamlannın 
müsaadeleriyle kullanılır. v j 

Şehir ve kasabalarla demiryollan istasyonla- j 
nndan ve gündelik muayyen tarifelerle işliyen 
Devlete, belediyelere ait taşıt güzergâhından uzak * 
bulunan mevkilerdeki teşkilât ve iş yerlerinde de
vamlı veya geçici olarak görevli memur, subay ve 
hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını 
vo okula giden çocuklannı oranın bağlı bulundu
ğu şehir ve kasabaya veya en yakın muayyen ta
rifeli taşıt güzergâhına götürüp getirmek için bi-
rinef fıkrada yazılı taşıtlardan tahsis caizdir. 

^ehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla 
beraber tiren, otobüs gibi gündelik muayyen ta
rifelerle işliyen taşıt güzergâhından uzak bulu
nan münferit mevkilerdeki teşkilât ve iş yerlerin
de devamlı veya geçici olarak görevli memur ve 
hizıhetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen 
tarifelsi taşıt güzergâhına götürülüp getirilmesi 
için de bu tanıtlar kullanılabilir. 

Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük 
* merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla 

memurlann zamanında iş başında bulunmalannı 
temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurum-

(S . Sayış 

İktisat Ko, 

MADDE 6. — Kurumlar (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hi
zalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bu-' 
luııduramıyacakları gibi daimî hizmetleri için 
6 ncı maddede yazılı tipte bir arabadan fazla 
araç kullanamazlar. 

Kurumların devamlı hizmetleri için kullanılacak 
taşıtlar 

MADDE 7. — Kurumların devamlı hizmet
lerinde taahhüt yolıiyle ifası mümkün ve caiz 
olmıyan veya daha pahalıya malolacağı anlaşı
lan işleri için kamyon, kamyonet, (Her çeşit 
pikap, kaptıkaçtı, station wagon tipi ve arazi 
otomobili hariç) otobüs (Arazide kullanılan jeep 
nevi dâhil) can kurtaran, ambulans, cenaze ara
bası, motosiklet, motorlu A*e motorsuz sair ka
ra, deniz taşıtlan (Binek otomobilleri hariç) 
kullanabilirler. 

Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve stan
dart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket 
yollarına elverişli en ucuz ve ekonomik olanların
dan teinin olunması şarttır. 

Ba taşıtlar, münhasıran resmî bir hizmetin 
ifasında ve kurumların soramlu makamlarının 
müsaadeleriyle kullanılır. 

Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonla
rından ve gündelik muayyen tarifelerle işliyen 
Devlete, belediyelere ait taşıt güzergâhından uzak 
bulunan mevkilerdeki teşkilât ve iş yerlerinde de
vamlı veya geçici olarak görevli memur, subay ve 
hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını 
ve okula giden çocuklarını oranın bağlı bulundu
ğu şehir ve kasabaya veya en yakın muayyen ta
rifeli taşıt güzergâhına götürüp getirmek için bi
rinci fıkrada yazılı taşıtlardan tahsis caizdir. 

Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla 
beraber tiren, otobüs gibi gündelik muayyen ta
rifelerle işliyen taşıt güzergâhından uzak bulu
nan münferit mevkilerdeki teşkilât ve iş yerlerin
de devamlı veya geçici olarak görevli memur ve 
hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen 
tarifeli taşıt güzergâhına götürülüp getirilmesi 
için de bu taşıtlar kullanılabilir. 

Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük 
merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlar-
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larca memurlar için otobüs seferleri ihdas oluna
bilir. 

Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak 
e-saslar dairesinde isletilebilir. 

İktisat Ke, 

la memurların zamanında a\s babında .bulunma
larını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde 
kurumlarca memurlar için otubüs seferleri ihdas 
olunabilir. 

Bu otobüsler ClaMinna Bakanlığınca hazırla
nacak ve 

* 
Bakanlar Kurulunca tasdik olu-

KurıoHİarnı salı nal acu-fjı tu.şıtkmn hcdcUcri . 

MADDE 0. — Ki Fi'um I arın satınaiacaklnrı 
taşıtların Azami .satmalına bedelleri, her yıl büt
çe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilir. 

Bu bedeller, orta sıklet ve vasati fiyatlar iva
za"! iti'bara alınmak suretivk> tevhit edilir. 

MADDE 10. — Cenel ve katma bütçeli da i -
ivicice 'bu 'kan.u-ııa göre .satınalınaeak tanıtların | nea kabul ıslilmişür. 
cinsi, adedi ve hangi hizmetler için satınalınaca- j 
ğı her yıl bütçe kanunlarma bağlı (tt) işaretli 
«•etveide gösterilir. 

(iouel bütçeye dâhi! dairelerin .saîinalacaıkia-
n taşıtların İH'delleri "Maliye Bakanlığı bütçesin
de özel bir tertibe konulur. 

Diğer kurumlar tarafından bu kanun g; ı e-
ğiııec taşıt satınâ.hna.bilmesi,. ancak .satınalınaeak 
taşıtın kullanılacağı hizmet, taşıtın cinsi, marka -
sı' ve ınuhaiııınen bedeli gösterilmek .suretiyle ön
ceden alınmış Bakanlar Kurulunun müsaadesine 
tâbidir. 

Alınacak İni taşıtlar hakkında yukarda ya
zılı hususlar her yıl bu kumruların bütçe ve 
bilâıujolarmida gösterilir. Ve bunların bir cetve
li bağlı 'bulundukları bakanlıklar bütçe tasalıla
rına eklenerek Büyük Millet Meclisinin ıttılaına 
av?, olunur, 

nacak esaslar dairesinde isletilebilir. 

MADDE 8. — Bu kanuna bağlı (••_>) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtlar yalın./, hizalarında göste-
rileıı h ismetlerde kullanılabilirler. İsin gerektir
diği hallerde ilgili '(«akanların izni alınmadıkça 
tahsis olundukları illerin ve. garnizonların sınır
larından VP, ig sahalarından dışarı çıkarılamaz. 
Tören ve resmî davetlerde makamı işgal eden zat
lar refakatIv.rine ailelerini «de alabilirler. Ku
rumlara ait hizmetler için memurlar da in akamı 
iş<ral eden zatın refakatinde veya makamın müsa
adesiyle bu taşıtlara binerler. 

Kurumlunu salımıluculdan taşıtların. bc<U!i 

MADDE 0. — Tasarının .!> ucu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tihsurmm 10 neu maddesi ay-

( S. Sayısı : 127 ) 
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MADDE 11. — Gcneî ve katma .bütçeli dai
relerin, kullanmakta oldukları .taşıtların sayısı, 
cinsi, markası, satnıalma tarih ve bedelleri, bir 
evvelki yıla nazaran vukubıılan değişiklik ve se
bepleri 'her yıl bir cetvel 'halinde tesbi't ve o yılın 
bürtçe kanunu tasarısı gerekçesine eklenir. 

MADDE 12. — Bu kanunla kullanılmasına 
cevaz verilen taşıtların işletime ve onarma mas
rafları 'kurnalıların bütçelerine konulacak öde
neklerle (karşılanır. Elçilerin taşıt işıemıe ve 
onarma masrafları şahımlarına aittir. 

Beniz m ikmali ve münıtkihı olduğu takdirde 
onarma işlerinin -bir elden yapılması hurüiısları 
Millî Sanmnıa, İçişleri ve Maliye bakanlıkları 
tarafından müştereken hazırlaıtaoaik bir yönetme-
•Hklc tesbrt- olunur. 

Taşıtların salılabihneleri 

MADDE 13. — Bu kanun konusuna giren 
taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği Jıiz-
ınot konusunun antik kalmamış olmasına veya 
kullamiımyacak bir hale ğelaniş Ibıı'lunımasına bağ
lıdır. 

(Bu taşıtla rm ku'Hamlaımıyacak balde oldukla
rı mahallin Bayındırlık Müdürünün başkanlığı 
altında Trafik Müdür veya memuru, Karayolla
rından bir makhıa. uzmanı, «kurumun yetkili bir 
personelinden teşekkül edecek bir komisyon tara
fından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar'' 
kurumun bağlı olduğu bakanlıkların. tasvibine. 
sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hüküm
lere göre sa.tı.br. 

Kayıt-, tescil ve verilecek plâkalar 

MADDE 14. — Bu kanunda yazılı kara ta
şıtlarımı! 6081 »ayılı Kanun,gereğince- trafik su-# 

be ve bürolarına, deniz 'taşutlarının alâkalı daire
lere kayıt ve tescil ettirilmesi mecburidir. Taşıt
lara, taşıtın cinsine ve tahsis od ilen makam veya 
hizmetlere 'göre İçişleri Bakanlığınca belirtilecek 
şekil, .renk ve alâmeti taşıyan birer plâka konu
lur. . 

(S . Say. 

iktisat Ko. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddem 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE İli. — Tasarının İL1 nci maddev 
aynen kabul edi!,Mİştir 

Tıişıtların sa11lal)ilmeleri 

.MADDE 13. — Bu kanun konusuna gire:. 
•taşıtların salılabilmelcri, ya tahsis edildiği hiz
met konusunun artık kalmamış olmasına veya 
kullanılmıyacak bir hale gelmiş bulunmasına bal
lıdır. 

Bu taşıtların kullanılanı lyacak halde olduk
ları mahallin Bayındırlık Müdürünün başkan
lığı -altımda Trafik Müdür veya memuru. Kara
yollarından bir makiııa uzmanı, kurulun- ve
kili bir pensonelinden teşekkül edecek bir komis
yon tarafımdan verilecek raporla .belirtilir. Bu 
raıvorlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların 
tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulu
nan bükümlere göre satılır. 

Hiz/met konusunun kalmaması halinde tabu
lar 2490 sayılı Kanunun 66 nci maddesin dek; 
usul dâhilinde Devlet Malzeme Ofisin- devredi
lir. 

Kayıt, tescil ve verilecek plâkalar 

MADDE 14. — Bu kanunda yazılı kara ta
şıtlarının ' 6085 sayılı Kanun gereğince tra :';'•: 
şube ve bürolarına, deniz taşıtlarının alâkalı dai
r l e re kayıt ve tescil ettirilmesi mecburidir. Ta
şıtlara, taşıtın cinsine ve tahsis edilen makam ve
ya lıizmotlere göre İçişleri Bakanlığınca belir
tilecek şekil, renk ve alâmeti taşıyan birer plâka 
konur.-
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Trafik şube ve büroları veya diğer alâkalı 

daireler bu kanunda yazılı taşıtlar dışında hiç
bir makam ve şahıs için aynı şekil ve renkte 
plâka ve numara verenıiyecekleri gibi hiçbir 
makam ve daire de kendiliklerinden plâka ih
das vo istimal edemezler. 

. MADDE 15. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtlar yalnız hizalarında göste
rilen hizmetlerde- kullanılabilirler. İşin gerektir
diği hallerde ilgili bakanların izni alınmadıkça 
tahsis olundukları illerin ve garnizonların sınır
larından ve iş sahalarından dışarı çıkarılamaz. 
Tören vo resmî davetlerde makamı işgal eden 
zatlar refaketlerinc ailelerini de alabilirler. Ku
rumlara ait hizmetler için memurlar da makamı 
işgal eden zatın refakatinde veya makamın mü
saadesiyle bu taşıtlara binebilirler. 

Bu kanun hükümlerinin uyyulanmıyucagı haller 

MADDE IG. — Genel veya kısmi seferberlik 
halleriyle harb hali, harb zamanı ve harb esna
sı hükümlerinin uygulanmasına Bakanlar Kuru
lunca karar verilmesi hallerinde askerî daire, 
birlik ve müesseseler tarafından kullanılacak 
taşıthr hakkında bu kanun hükümleri uygulan
maz. 

Cezalar 

MADDE 17. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtları tahsis olundukları işle
rin ve 6, 8 nci maddelerde yazılı taşıtları aynı 
maddelerde gösterilen hizmetlerin gaynsında 
veya şahsi ve hususi hizmetlerinde ve bu ka
nunla menedilen işlerde kullananlara ve bun
ları tahsis olundukları veya 6, 8 nci maddede 
gösterilen hizmetlerde kullanılmış gibi göste
renlere veya bir makam ve hizmete tahsis olun
madığı halde bunlardan istifade edenlere, ta-. 
şıtlara bu kanuna uygun olmıyarak numara ve 
plâka verenlere veya yetkili olmadıkları halde 
plâka ihdas ve böyle bir plâkayı istimal eden
lere, bir taşıt için verilmiş plâkayı başka bir ta-

îktib&t Ko. 

Trafik şube ve büroları veya diğer alâkalı 
daireler 'bu kanunda yazılı taşıtlar dışında hiç
bir makam ve şahıs için aynı şekil ve renkte 
plâ/ka ve numara veremiyecekleri gibi hiçbir 
makam ve daire de kendiliklerinden plâka ih
das ve istimal edemezler. 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilen
lere tahsis olunacak taşıtlar hariç, bütün taşıt
ların yan' taraflarına ilgili kurumun adı kısal-
tıhııaksızın yazılır. 

Bu. kanun hükümlerinin uygulanmıyacağ* 
haller 

MADDE 15. — Tasarının 16 nci maddesi 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cezalar 

MADDE 16. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
eetvekb yazılı taşıtları tahsis olundukları işle
rin ve (i, 8 nci maddelerde yazılı taşıtları aynı 
maddelerde gösterilen hizmetlerin gaynsında 
veya şahsi ve hususi hizmetlerinde ve bu kanun
la menedilen işlerde kullananlara ve bunları 
tahsis olundukları veya 6, 8 nci maddede gös
terilen hizmetlerde kullanılmış gibi gösterilen
lere veya bir makam ve hiznıete tahsis olunma
dığı halde bunlardan istifade edenlere, taşıtla
ra bu kanuna uygun olmıyarak numara ve plâ
ka verenlere veya yetkili olmadıkları halde plâ
ka ihdas ve böyle bir plâkayı istimal edenlere, 
14 ncü maddenin son fıkrasındaki mecburiyeti 
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şıtta kullananlara ve yukarda yazılı «yolsuz ha
reketle için emir veren veya müsaide eden 
âmirlerle kıta ve garnizon komutanlarına disip
lin eczası tatbik edilmekle beraber .100 liradan 
1 000 liraya kadar hafif para cezası hükmolu-
nur. Ve. hâsıl olan zarar ve masraflar kendile
rine tazmin ettirilir. Bu kabil hareketlerin te
kerrürü halinde cezai hükümlerin tatbikinden 
başka bu yüzden hâsıl olacak zarar ve masraf
lar üç* kat olarak istifa olunur. 

Bu kanuna tâbi taşıtlar, henüz kullanılmaya 
elverişli olduğu hakle hilâfına rapor verenlere, 
bu maddede yazılı hususlar için bilerek masraf 
tahakkuk evrakını hazırlıyan veya tasdik eden
lere, bunlara ait verile emirlerini bilerek ödi-
yenlere bu hususlarda emir veren veya bu ha
reketlere muttali olduğu halde müsaade eden 
veya kanuni görev ve yetkilerini knllanmıyan 
âmirlerle kıta ve garnizon komutanlarına, ken
dilerine bağlı, daire, banka, kurum ve müesse
selere taşıt satmaldırarak onu kendi dairesinin 
hizmetlerinde kullananlara, bu hususa müsaade 
eden veya, emir verenlere, memuriyet görevini 
kötüye kullanmak suçundan dolayı haklarında 
takibat yapılmakla beraber bu yüzden hâsı! 
olneak zarar ve masraflar 500 liradna aşağı ol
mamak üzere üç kat olarak ve müteselsildi taz
min ettirilir. 

GEÇÎCt MADDE 1. - Çeşitli yardım yoliy-
!e gelen ve bir hizmete tahsis olunan arabala
rın bu hizmetlerde tahsis maksadı dâhilinde 
kullanılmasına devam olunur. 

GEOİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür 
Hiğe giıdiği tarihte kurumların ellerinde bulu
nup da bu kamın hükümleri karşısında kullanıl
malarına imkân kalmıyaeak taşıtlar bu kanu
nim yayımı tarihinden itibaren bir ay zarfında 
Devlet Malzeme Ofisine teslim olunur. 

Bu kanuna göre Devlet Malzeme Ofisine tes
lim olunan taşıtlar satılmadan önce usulü daire-' 
sinde 'kurumların-ihtiyaçlarına tahsis olunur. 

,,. Taşıtların .2490 sayılı Kanunun 66 ncı mad- * 
dejsi.-gereğince tesbit edilen bedelleri Devlet 
Maîzerao- Ofisi tarafından alâkalı bütçelere 
Menir. 

(S . Say 

İktisat Ko. 
yerine getirmeyenlere, bir taşıt için verilmiş 
plâkayı başka bir taşıtta kullananlara ve yu
karda yazılı yolsuz hareketler için emir veren 
veya müsaade eden âmirlerle kıta ve garnizon 
komutanlarına disiplin cezası tatbik edilmekle 
beraber 100 liradan J 000 liraya kadar hafif 
para cezası hükmolunur ve hâsıl olan zarar ve 
masraflar kendilerine tazmin ettirilir. Bu kabil 
lıaıvketlerin tekerrürü halinde cezai hükümle
rin tatbikinden başka ıbu yüzden hâsıl olacak 
zarar w masraflar üç kat olarak istifa olunur. 

Bu kanuna tâbi taşıtlar, henüz kullanılma
ya elverişli olduğu halde hilâfına rapor veren
lere. bu maddede yazılı hususlar için bilerek 
masraf tahakkuk evrakını hazırlıyan veya las-
dik edeıdi're, bunlara ait verile emirlerini bile
rek ödeıniyenlero bu hususlarda emir veren ve
ya bu hareketlere muttali olduğu halde müsaa
de eden veya kanuni ^örev ve yetkilerini knl
lanmıyan âmirlerle kıta ve garnizon komutan
larına. kendilerine bağlı, daire, banka, kurum 
ve müesseselere taşıt satmaldırarak onu kendi 
dairesinin hizmetlerinde kullananlara, bu hu
susa müsaade eden veya emir verenlere, memu
riyet porevini kötüye kullanmak suçundan do
layı haklarında takibat yapılmakla beraber bu 
yüzden hâsıl olacak zarar ve masraflar 500 lira
dan aşağı olmamak üzere üç kat olarak ve mü-
teselsilen tazmin ettirilir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Çeşitli yardım yollanile ge
len ve bir hizmete tah«s olunan taşıtlar bu hiz
metlerde ve bu kanun hükümlerine göre kul
lanılır. 

GEÇİCİ .MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte kurumlanır ellerinde bulu
nup da bu kanun 'hükümleri 'karşısında kulla
nılmalarına imkân kalmıyaeak taşıtlar bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren bir ay zar
fında Devlet Malzeme Ofisine teslim olunur. 

Bu kanuna göre Devlet Malzeme Ofisine tes
lim olunan taşıtlar satılıu«%clan önce usulü dai
resinde kurumların ihtiyaçlarına tahsis olunur. 

Taşıtların 2490 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desi gereğince tesbit edilen bedelleri Devlet Mal-
zeme'-Ofisi tarafından alâkalı bütçelere ödenir. 
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2490 sayılı Kanunim 66 ncı maddesi hükmü
ne gimıiyen kurumların taşıtları Devlet Malze
me Ofisince satılarak satış masrafları çıkarıldık
tan sonra kurumlarına ödenir. 

Taşıtları müddeti içerisinde Devlet Malzeme 
Ofisine teslim etmiyenler, mevcut taşıtların 
rengini, şeklini veya istimal tarzını değiştir
mek suretiyle kanun hükümlerine uydurmaya 
çalışanlar hakkında da 17 nci maddedeki ceza
lar tatbik olunur. 

OEOtCİ MADDE 3. — 3827 sayılı Kanun 
hükümlerine veya Bütçe kanunlarına bağlı (İt) 
cctveUerindeki formüllerine uygun olmıyarak 
alınan ve Sayıştayca vizesi yapılmıyan taşıtlar
dan alınmasına ve kullanılmasına kanunen ce
vaz verilmiyenler Devlet Malzeme Ofisine iade 
olunur. Diğerlerinin bir defaya mahsus olmak 
üzere vizesi yapılır. 

Hanlardan Devlet Malzeme Ofisine iade ve 
teslimi gerekenlerin usulüne göre satışları ya
pılarak satış bedelleri yokunu açılmış kredi ve
ya verilmiş olan avans yekûnunu kapamadığı 
takdirde lehte veya aleyhte tahassul edecek 
farklar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü
ğünce zarar veya kâr kaydedilerek avans veya 
kredi tutarları dairelerine iade olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Valiler, bu kanun 
hükümlerine göre kendilerine araba temin 
edilinceye kadar mevcut taşıtlarından istifa
deye devam ederler. 1961 malî yılı özel idare 
bütçelerine gerekli ödenek konularak Mayıs 
1961 ayı sonuna kadar taşıtların tebdili sağla
nır. 

MADDE 18. — 15.5 .1940 tarihli ve 3827 
sayılı Nakil vasıtaları hakkındaki Kanun ek 
ve tadilleri ile birlikte kaldırılmıştır. 

MADDE 19. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 20. 
lıı yürütür. 

Bu kanun vayımı tarihinde 

-Bu kanunu Bakanlar Kuru-

19 , 9 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan ve 
Dışişleri B. V Devlet Bakanı 

C. Gürsel H. Mumcuoğlu 

iktisat Kso. 

2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi hükmü
ne gimıiyen kurumların taşıtları Devlet Malze
me Ofisince satılarak satış masrafları çıkarıldık
tan sonra kurumlarına ödenir. 

Taşıtları müddeti içerisinde Devlet Malzeme 
Ofisine teslim etmiyenler, mevcut taşıtların 
şeklini ,veya istimal tarzını değiştirmek suretiy
le kanun hükümlerine uydurmaya çalışanlar 
hakkında da 16 ncı maddedeki cezalar tatbik 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE % — 3827 sayılı Kanun 
hükümlerine veya Bütçe kanunlarına bağlı (İv) 
eetvellcriııdeki formüllerine uygun olmıyarak 
alman ve Sayıştayca vizesi yapılmıyan taşıtlar
dan alınmasına ve kullanılmasına kanunen ce
vaz verilmiyenler Devlet Malzeme Ofisine iade 
nur.. 

Bu kanuna uygun olanlarının bir defaya 
mahsus olmak üzere vizesi yapılır. 

Bunlardan Devlet Malzeme Ofisine iade ve 
teslimi gerekenlerin usulüne göre satışları ya
pılarak satış bedelleri yekûnu açılmış kre<li ve
ya verilmiş olan avans yekûnunu kapamadığı 
takdirde lehte veya aleyhte tahassul> edecek 
farklar .Devlet Malzeme Ofisi Genci ^lüdürlü-
r>ünee zarar veya kâr kaydedilerek avana veya. 
kredi tutarları dairelerine iada olunur. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmişti? 

(S. Say»: 127) 
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İ)evlet Bakanı ve 
Bas. - Yay. ve Turz. B. V. 

N. Zeytinoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

F. Özdihk 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tıtncel 

Ticaret Bakanı 
.1/. Baydur 

Adalet Bakanı 
A. Artus 

İçişleri Bakanı 
.1/. / . Kızıhğhı 

Maliye Bakanı 
E. Alicau 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

fta. ve So. Y. Bakam 
R. üner 

Oiinı. vo Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
&. Ulay 

Saıuıyi Bakanı Bu. 
S. Kocatopçu 

îm.'ir vo İskân Bakam 
F. Yarr; 

Tarım Bakanı 
0. Tosun 

Çalışma Bakan» 
R. Beşerler 

Ya. vo Turz. Bakam 

(S . Şansı 



Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI OETVEL 

Büyük Millet IVCoclisi 
Başbakan 
Bakanlar 
Genelkurmay Başkanı 
Genelkurmay 2 nci Başkanı 
Başbakanlık Müsteşa 11 
Yargıtay Başkanı 
Danıştay Başkanı 
Sayıştay Başkanı 
Diyanet İşleri Reisi 
üniversite Rektörleri 
('ıımhuriyet Başsavcısı 
Kuvvet Kumandanları 
Ordu Kumandanları 
Donanma Kumandanı 
Dışişleri Bakanlığı Genel KAtil 
meiiov 

•Vdeıl 

rer 

iv r 

rer 
rer 

' W 

Asgari 
kullanma 
müddeti 

5 Yü 
5 » 
5 » 
5 » 
o » 
r> > 
5 > 
."> » 
5 » 
."S » 
;") » 
5 » 

» 

•) » 

r 

[2] SAYILI OETVEL 

Aded Cinsi 

Binek otomobili 
Başbakanlık (Yabancı misafirler için ve hinim 
görülen yerlerde kullanılmak üzere) ;"> 
Millî Savunma Bakanlığı (Teftiş hizmetinde kul
lanılmak üzere) •"> Binek otomobili 
Valiler, (Makam devir, ve teftiş hizmetleri için) Birer Arazi vitesli station wn&on 
Ankara, istanbul ve İzmir valileri (Makam, de
vir ve teftiş hizmetleri için) Birer Binek otomobili 
Kor kumandanlıkları (Makam, devir ve teftiş 
hizmetleri için) , Birer Binek otomobili 
Tümen kumandanlıkları (Makam, devir ve teftiş 
hizmetleri için) Birer .leep veya .station \vagon 
Müstahkem mevki kumandanlıkları (Makam de
vir ve teftiş hizmetleri için) Birer Jeep veya station wagon 
Jandarma Genel Kumandanlığı (Makam devir 
ve teftiş hizmetleri için) 1 Binek otomobil 

AbgtLti 
kullabına 
müddeti 

Müddet siz 

5 sene 
5 » 

.\> » 

5 » 

(S, Sayı» : 127) 
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kullanma 
Aded Cinsi müddeti 

Millî Savunma Yüksek Kunıiu Genel Sekreteri 
(Makam hizmetleri için) 1 Binek otomobili 5 sene 
Emniyet Genel Müdürlüğü (Makam devir ve 
teftiş hizmetleri için) 1 Jeep veya station'vvagron ^ >N 

Ankara, İstanbul Emniyet müdürleri (Makam 
devir ve teftiş hizmetleri için) Birer » » » » ."> > 
Kaymakamlar (Makam devir ve teftiş hizmet
leri için) Birer ' » » » » 5 » 

Emniyet işleri (Kullanılması zamiri olan taşıtların adedi, dıısi ve müddeti kııllanılacaklan işe 
pöıv Bakanlar Kurulunca 'belirtilir) 

İktisat Komisyonunun d eğişti rmıır. hağh cetva 

[1] SAYILI CETVEL 

T. Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Başbakan 
Bakanlar 
Genelkurmay Başkanlığı 
Genelkurmay İkinci Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Sayıştay Bakanl ığı 
Üniversite Rektörleri 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Kuvvetler Kumandanları 
Ordu Kumandanlan 
Donanma Kumandanı 
Elçiler (Yurt dışında bulundukları sürece) 1 rer 

Aded 

.1 
10 
2^ 
1 rer 
1 
1 
1 
1 
] 

1 rer 
1 
1 rer 
1 rer 
1 
1 rer 

E n az 
kullanma 

süresi 

5 
5 
f) 
5 
r> 
r> 
5 
5 
5 
5 
5 

• 5 

!> 
5 
5 

Yıl 
» 
*> 
» 
> 
> 
i> 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 

.(a av«>ra.)' 



[2] SAYILI CETVEL 

Adı Cinsi 

.tfin az 
kullanma 

süresi 

Başbakanlık (Yabancı misafirler için) 
Başbakanlık Müsteşarları (Biti Plânlama Müs
teşarına) 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Valiler 
Kor Komutanlan 
Tümen ve Tııg-ay Komutanları 

Müstahkem Mevki Kumandanlıkları. 

Jandarma Genel Kumandanlığı 
Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreteri 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Ankara," istanbul Emniyet Müdürleri 
Kavın nkn-Ti.J.ar 

Binek otomobili 5 vıl 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
J 
1 
J 
1. 

>> » 
» » 
» » 

er » » 
er » » 
er Jeep veya Jeep Station 

Wagon 
er Jeep veya Jeep Station 

Wagon 
Binek otomobili 

» » 
Jeep veya Station Wa#on 

er » » » » 
er Jeep 

İ) 

5 
5 
•5 

5 
* 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

» 
y> 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Emniyet isleri (Kullanılması zaruri olan taşıtların adedi) cinsi ve müddeti kutlmııla-vahtan işe, 
göre, Bakanlar Kurulunca belirtilir.) 

. -*£Sâ* > 40 -< ftSa 





& SAYISI : 2 0 8 
Özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve eğitim kanunu teklifi 

ve Sosyal İşler, Güvenlik ve İktisat komisyonları 
raporları (2/119) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığıma 

İlköğretim ve eğitim Kanunu ile gerekçesini takdim ediyorum. Gereğine müsaadelerini aıv. 
ederim. 

Özgüneş Mehmet 

N • GEREKÇE 

Cumhuriyetin ilânından beri, ilköğrenimi yurf ölçüsünde yaymak için harcanan bütün gayret
lere rağmen bugün henüz bunu başaramamış bulunmamızın sebepleri arasında, günün ihtiyaçlarım 
karşıhyabilecek, maksada uygun bir ilköğretim Kanununun bulunmayışı başta gelmektedir. 

Gerçekten, 47 yıl önce yürürlüğe girmiş olan «Tedrisatı iptidaiye Kanunu Muvakkati», zam* 
ııın taleplerine göre iyi hazırlanmış ise de, bugünün ihtiyaçlarını tamamen cevaplandıramadığı 
gibi, birçok maddeleri de değişikliğe uğramış veya yürürlükten kaldırılmıştır. 

1942 yılında yürürlüğe giren 4274 sayılı Kanun ise, yalnız köy okulları ve köy öğretimi ile 
ilgili hükümleri ihtiva etmekte olup birçok maddeleri değişikliğe uğramıştır. 

Bu durum karşısında, Millî Eğitim Bakanlığınca köy, kasaba ve şehri bütüniyle ele alan bir 
«İlköğretim kanunu tasarısı» hazırlanması zarureti duyularak evvelemirde ilköğretimin memleketi
mizdeki yüz yıllık tarihçesi, başka memleketlerde bu alanda harcanan gayretler, . Milletlerarası 
Eğitim Kongrelerinde bu konu etrafında varılan sonuçlar incelenmeye tâbi tutulmuş ve ilgililer 
arasında anketler açılmıştır. Bunun arkasından, bütün bu incelemelerin ışığı altında hazırlanan 
tasarı, 1953 te toplanan Beşinci Millî Eğitim Şûrasının tasvibinden de geçmiştir. " 

Arada gecen zaman zarfında vâki olan gelişmelerle uzmanların düşünceleri de dikkate alınarak 
venibaştan işlenen tasarıda : _ -

a) ilköğretim Kurumları arasında yalnız ilkokullara değil, ferdin eğitiminde çok önemli bir 
•rolü olan ve onu ilköğretime hazırlıyacak bulunan okul öncesi kurumlara, ayrıca ilkokuldan son
ra daha yüksek öğretim kurumlarına gidemiyecek olanların genel bilgilerini artıracak, onlara 
öğretim hayatı için daha faydalı bilgi ve maharetler kazandıracak yetiştirici ve tamamlayıcı kurs
lara da yer verilmiştir. 

b) İlkokullarda görevli öğretmen ve idarecilerin sorumlulukları ile. yetkileri ihtiyaca göre 
belirtilmiş; orta ve teknik öğretim kurumlarında olduğu gibi ilkokulların idarecilerine de «mü
dür» unvanı ve kalabalık okullarda idari işleri ağır olan ilkokul müdürlerine yardımcı verilme
si düşünülmüş; bugün ilçelerin ilköğretim işleriyle uğraşan ve aynı zamanda bir okulun başöğ
retmeni bulunan Millî Eğitim memurlarının bu 1 aşariyle işlerinin bir kat daha genişlediği ve so
rumluluklarının da arttığı hesaba katılarak bunların unvanının «ilköğretim müdürü» ne çevril
mesi uygun görülmüş, öğretmen ihtiyacı tamamen karşılanıncaya kadar, bir kısım köy okulları
nın öğretmensiz kalmasını önlemek maksadiyle muvakkat bir tedbir olarak; «geçici öğretmenlik» 
ihdası da düşünülmüştür. 

c) İlköğretimin gelişmesi için yerinde ve zamanında gerekli çarelere başvurulabilmesi, okul 
çalışmalarının çevre özelliklerine göre ayarlanması; okul ve öğrenci ihtiyaçlarının »ağlanması; 



2 
çevredeki ilköğretim çalışmalarında iş birliğinin kurulması; ilköğretime ve halk eğitimine karşı 
yurttaşlar arasında geniş ölçüde ilgi uyandırılması maksadiyle «ilköğretim kurulları» kurularak 
bunların görevleriyle yetkileri tesbit olunmuştur. 

d) Bilhassa köylerde ilkokulların çalışma zamanlarının, köylü yurddaşların iş hayatlariyle sı
kı sıkıya ilgisi olduğu, köy çocuklarının küçük yaştan itibaren birer üretim elemanı bulundukları 
göz önünde tutularak okulların çalışma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlarının bulunulan 
yerin tabiî, ekonomik ve sosyal şartlarına göre ayarlanmasına imkân verilmiş; bununla beraber, 
programın bütüniyle uygulanması ve okul çalışmalarından beklenen veriminde tam olarak alı
nabilmesi için köy, kasaba ve şehir okullarının yıllık fiilî öğretim günlerinin asgari sayısı tesbit 
olunmuştur. 

e) Mecburi öğrenim çağındaki çocukların, ilkokullara kayıt ve devam işinin daha kısa, te
sirli ve pratik yoldan sağlanması, devama engel olan maddi ve mânevi sebeplerin okul idareleri 
ve mahallî kurullarca araştırılıp bunlara çare bulunması • ve her şeyden önce velilerin aydınlatı
lıp uyarılarak dâvaya inandırılması, kısaca bu hususta onlarla iş birliği yapılması; ancak, bu ça
relere başvurulduktan sonra hâlâ çocuklarını okula göndermiyen veliler hakkında ceza yoluna gi
dilmesi ve suçun tekrarında cezanın ağırlaştırılması düşünülmüştür. 

Bu konuda yapılacak kovuşturma ve işlemlerle; ayrıca halkı ilköğretime isteklendirmek üze
re ilköğretim görmüş erkek vatandaşların - Askerlik eğitim ve öğretimini daha çabuk kavrıyacak-
Iarı da göz önünde tutularak - hizmetlerinin kısaltılmasiyle, kadın yurtdaşlardan da yoksul du
rumda olanlara evlenirken yardım yapılmasiyle ilgili hükümler konulmuştur. 

f) llköğrenim mecburi olduğuna göre, başka memleketlerde olduğu gibi, ilköğretim kurum
larına giden, hiç olmazsa yoksul öğrencilerin kitap ve başka ders araçlarının; . giyecek, yiyecek 
ve belli başlı tedavi masraflarınm sağlanması gibi sosyal yardımlar gerekli görülmüştür. 

Bu iş, yetişmekte olan nesillerin ihtiyaçlarının (Eğitim, sağlık ve sosyal yönlerden) bir bü
tün halinde, başka, bir deyimle gelecekte çeşitli memleket hizmetlerinde (Ordu, endüstri, tarım 
alanları ve diğer çeşitli iş yerleri) yer alacak insan gücünün küçük yaştan itibaren ele alınması 
mânasını taşır. 

g) Okul yapımiyle onarımına, okul için ayrılacak arsa, arazi ve uygulama bahçelerine ait prob
lemler yıllardan beri kazanılan tecrübelerden faydalanılarak ve 4274 sayılı Kanunla 5210 sayılı 
Kanunun, okul yapımı ve arazi işlerinde, köylüye yüklenen mükellefiyetlerin 5878 sayılı Kanun
la kaldırılmış bulunması da göz önüne alınarak, bu hususlarda kolaylık sağhyacak esasların 
vaz'ma çalışılmıştır. 

h) Memleketimizdeki ve yabancı memleketlerdeki ilköğretimin tarihi gelişimi gözden geçiril
diği zaman, bu hizmetin sağlam gelirlerle beslendiği devirlerde ve yerlerde başarı elde edildiği, 
böyle olmadığı yerlerde ve zamanlarda da müsbet sonuçlara varılamadığı görülmektedir. Bu iti
barla, mecburi ilköğretimin en kısa bir zamanda gerçekleştirilebilmesi ve plânlanabilmesi için tasa
rıda şu esaslar benimsenmiştir. 

1. llköğrenim için .sağlam gelir kaynakları bularak büyük ölçüde ilk tesis ihtiyaçlarını (bina, 
eşya), Devlet yardımiyle sağlamak üzere 10 yıl Uando plânlaştırmak, 

2. Öğretmen aylıklarının Devlet bütçesinden ödenmesi yolunu muhafaza etmek : 
3. Yukarda sözü geçen öğrencilere yapılacak sosyal yardım işleriyle okulların daimî ufak mas

rafları, eğitim ve öğretim araçları için Devlet bütçesinden ve diğer kaynaklardan faydalanarak 
her ilde bir ilköğretim giderleri fonu kurmak, 

«• 

(S. Sayısı: 208) 
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Kanun teklifinde yer alatı maddelerin açıklanması 

Genel hükümler : 
Madde 1 - 2 — Anayasanın, kadın, erkek 'bütün vatandaşların ilköğretimden geemo mü-

kellcfiyatirfi ve Devlete önınu gerçekleştirme vazifesini veren hükmü. tasarının (birinci ve 
ikinci «maddesinin ruhunu teşkil etmektedir. 

İlköğretim, çocuğun bedenî, fikrî, ve ahlâki gelişmesine yardım eden, teşkilâtlı ilk eğitim 
basamağıdır. Bu eğitimin kadın, erkek bütün Tükrlere şâımil,millî «maçlara uygun 'bir yurt* 
taşlık eğitimi 'ohııası gerektiği esas olarak ifade edilmiştir. 

Çocukların, yarın cemiyete karşı yüklenecekleri vazife ve sorumlulukları dalın iyi kavramaları ve 
hayat i';in gerekli maharet ve alışkanlıkları kazanmalar, ancak cemiyetin küçük bir parçası 
(ilan oku! topluluğu içinde yaşıyarak w karşılıklı münasebetlerde bulunarak «mümkün ola
bileceğinden, meoburi öğrenimin ilkokuldan başka yerde yapılamıyacağının tasrihi lüzumlu 

görülmüştür. 
"Madde 3. — Mecburi öğrenim çağının hangi yaşta başlayıp, hangi yaşta sona ereceği hu

lusunun tesbitinde 5955 ve 5î)f>6 sayılı kanunlardaki hükümler yerinde görüldüğünden, bu 
esaslar ayımı benimsenmiştir. 

Madde 4. — Türk Vatandaşı kız ve erkek çocuklara, milli 'bir eğitimin ancak Türk okul
larında. sağlanabileceği dikkate alınarak, ımechuri öğrenimin yalnız 'bu okullarda rn pil »'bi
leceği 'kaydolun muş t ur. 

Madde 5. — Mecburi öğrenim çağında bulunan Türk vatandaşı çocukların hastalık, yurt 
dışında 'bulunmak veya ikamet ettikleri mahallerde okul (bulunmamak gibi engellerden 'baş
ka hiçhir Kcibcple ilkokuldan geçme mecburiyetinden istisna edilemiyecekleri belirtilmiştir. 

lîlRİNOl BÖLÜM 

Teşkilât 

Madde fi. — Teşkiiât bölümünde, ilköğrenim kurumâan, ınıccburi ve ihtiyari olanak üzere 
iki bölümde mütalâa edilmiştir. Mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların devamla mü
kellef bulun'duklan ilkokullar ile mecburi öğrenim çağını bitirmeden ilkokuldan diploma 
almış çocukların devam edecekleri yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar ile özel eği
tim ve öğretime «muhtaç çocuklar için açılacak okullar, sınıflar da m e öb liri ilköğrenim 
kurumlan arasına alınmıştır. 

İhtiyari ilköğrenim kurumlan ise, okul öncesi kuramlarla, mecburi öğrenim yaşından 
sonrakilerin devam edecekleri tamamlayıcı kurslar olarak te.sbit edilmiştir. 

'Madde 7. — J>u madde ilkokulun amacı açıklanmış ve tarifi yapılmıştır. 
Madde S. — Beş yıllık ilköğrenim süresi, bilhassa doğrudan doğruya hayata atılacak va

tandaşlar için kâfi gelmekte ise de. 'inecinin öğrenim çağındaki çocukların henüz mıüihim hir 
kiMinnun okutulmamakta -olması ve daha çok sayıda öğretmene ihtiyaç bulunması dolayısiyle 
ilköğrenimi yüzde yüz tahakkuk ettirmek için başarmaya mecbur olduğumuz işlerin çoklu
ğu bu sürenin hemen artırılması imkânını vermektedir, lîu itibarla 8 nci madde hükmü bu 
sürenin artırılmasına imkân verecek şekilde tesbii olunmuştur. 

Madde 9. — Nüfus sayısı, coğrafi vaziyeti v.ı kuruluşları bakımlarından her ib i rinde ayrı 
ayrı okul açılmasına imkân görülnıiyeıı köyler için yatılı ve yatısız 'bölge okulları açılması. 
mümkün olmadığı takdirde gezici öğretmenlikler ve îbt'iyaea a:örc gezici okullar ihdası ge
rekli görülmüştür. 

Madde 10. — Köy halkının iş ve üretim hayatının icabı olarak muhtelif mevsimlerde kö
yün dışına taşınması hailinde aynı köy 'okulunun da halkı takibetmesi. halka Mznıe/t pren
sibinin icabı sayılmıştır. 

Madde 11. — Medburi öğrenim cağında bulundukları halde, öğrenimlerini, her hangi bir 
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sebeple emsalleri ile birlikte zamanında yapmamış olmakla beraber, öğrenim çağı dışına çı
kıncaya kadar ilkokulu Ibitiremiyecek yaşta bulunan çocuklara, kısa yoldan ilköğrenîm rer-
»eik veya «doğrudan doğruya ilkokul -birinci sınıf öğretimini takibedemiyecek durumda -olup, 
ayrıca yetiştirilmelerine lüzum göriilen çocukları ilkokula hazırlamak maksadiylo 'açılacak 
yetiştirici sınıflar; ilkokulu bitirmiş oldukları halde, henüz mecburi öğrenim çağında bulunan 
çocuklardan daha yüksek öğrenim kurumlarına gidemiyecek durumda olanların genel bilgile
rini artırmak ve onlara iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve mahareti kazandırmak 
maksadiyle açılacak yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflarla kursların gayeleri bu maddede be
lirti im iştir. 

Madde 12. — .Mecburi öğrenim çağında bulundukları halde, beden ve ruh arızaları yüzün
den normal çocuklar için açılan öğrenim 'kurumlarında yetiştirilmelerine imkân görülmi-
yeıı veya üstün kabiliyetleri dolayısiyle normal çocukların okullarına ve sınıflarına devanı 
ettirilmeleri uygun bulunmıyan oçcııklarıu özt-î bir öğretim ve eğitime tâbi tutulmaları dik
kate alınmıştır. 

Madde 13. — Henüz mecburi öğrenim çağma golnıonıiş bulunan ve 'bilhassa ana - babalan 
işe gittikleri için yalnız ve bakımsız kalan çocukların, sağlık şartları ve yaşlarının İcabettir-
diği tei'biyevi bir ihtimam' içinde geliştin İm e k'ri maksadiyle mümkün olan yerlerde çocuk 
bahçeleri ve ana okulları açılması hedef tutulmuştur. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrası ile, mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olup, daha yüksek 
üğreni/m kurumlarına devam edenıiyeu vatandaşların genel 'bilgilerini artırmak ve kcndileri-
nin daıha ıbeeerikli iş ve istihsal unsuru olarak yetiştirilmelerini sağlamak maksadiyle ihtiya
ri kuı-slar açıl ması düşünülmüştür. 

İIvlNCl BOLÜM 

îlde ilköğretim görevlileri 

Madde 144. — Tasarının ikinci bölümünde ilköğretim görevlileri ile bunların ne suretle ta
yin edilecekleri, yetkileriyle 'sorumlulukları tesbrt edilmiştir. 

'Madde 15 - 16 ve Geçici madde o. — 13 477 köy okuluna ve ayrıca memleketin .muhtelif 
yerlerinde muhtarlıklara bağlı olup miktarları G - 7 hin arasında tahmin edilen ve iherbirinde 
birci* okul açılması (mümkün! olmıyaıı küçük iskân mahalleleri için merkezî durumda olanla
rından (bir kısmında yatılı veya gündüzlü köy okullarının açılmasına ihtiyaç Hmlımduğuna. 
şdhir ve köylerde 7 - Yi yaşlarında bir milyondan fazla çocuğu okutmak mecburiyeti karşısın
da bulunulduğuna ve Ibirçok yerlerde çifte ve bâzı şehirlerde üçlü ve hattâ dörtlü öğretim ya
pılmasına rağmen, sınıflardaki kalabalığın önüne geçilememiş olduğuna göre, i ise ve ilaha 
yüksek okul .mezunlarının, meslek derslerinden ve 'bunların •tatbiaktından imtihan vermeleri 
şartiyle, ilkokul öğretmenliğine alınmaları; gerici 2 nci madde ile de ühtiyae halinde ortaokul 
mezunlarının, açılacak kurslarda yetiştirilerek m,-1 aş karşılığı ücretle ve «'Muvakkat öğretmen» 
unvanı ile tâyinleri düşünülmüştür. 

Türlü sebeplerle açılan öğretmenliklerde vekil olarak çalıştırılanlara 3656 sayılı Kanun gc 
reğinee ancak 6 ay müddetle vekâlet ücreti verilmesi, ibu müddetin «onunda sınıfların açık kal
ması mahzurunu doğurduğundan, vekillerin dci's yılı sonuna kadar devam edeceğinin ve 
kendilerine bu 'müddete ait vekâlet ücreti verileceğinin kaydına lüzum görülmüştür. 

Madde 17. — 'Bu maddede okul öncesi kuramlarına kimlerin öğrebmen tâyin olunacakları 
kaydolunmuştur. 

Madde 18. — Birden fazla öğıvtmenli okullarda başöğretmen unvanını taşıyan ilkokul ida
recilerinin, diğer öğrenim kadem ele rinde «müdür» unvanını alan idareciler gibi aynı mahiyet 
ve Ihacınvda idari işlerde vazifelendirilmiş bulundukları göz önünde tutulup, bunlara da «mü
dür» unvanı verilmesi uygun görülmüştür. 

Dersane ve öğreuei sayısının fazlalığı dolayısiyle idari işleri çoğalmış bulunan ilkokullara 
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diğer öğrenim basamaklarında olduğu gibi müdür yardımcısı verikneisi 'de zaruri 'göHilmiuş-
tür. 

Madde 21 - 22. — Bu maddelerde 'de ilkokul müdürleriyle ilköğretim ımüdürlerMn tâyin 
şartlan feelirtilmişjtir. 

Hadde 23. — İlköğretim (müfettişliği için aranan muayyen evsaf ve şeraiti belirten bu madde, esas 
itibariyle 71135 sayılı Kanundaki hüviyetini <mulhaf aza etmekle'beraber, 'ilkokul öğretmenliği yapma
mış olanların müfettiş olmaları mahzurlu görüldüğünden, müfettişlerin yalnız ilkokul öğretmen
liği yapmış ve asaleti tasdik edilmiş olanlar arasından seçilmeleri ve binnetice ayrıca bir staja tâ
bi tutulmamaları uygun görülmüştür. 

Madde 24. — İlçelerde bir okulun başöğretmeni tarafından ifa edilmekte bulunan, İl İdaresi 
Kanunu gereğince de ilçe idare şube başkanı salâhiyetini taşıyan «Millî eğitim memuru» mm, ye
niden ve devamlı surette okullar açılması, öğrenci beslenmesi, çocuk kitaplıkları kurulması gibi 
munüara idari işlerle meşgul olması dolayısiyle artan işleri göz önünde-tutularak «İlköğretim Mü
dürlüğü» unvanı ile müstakil bir vazife haline getirilmesi zaruri görülmüştür. Böylece ilçe ilköğre
timinin başında daha iyi vasıfta ve daha geniş imkânlar, içinde çalışacak idareciler bulunmasının 
temini istenmiştir. 

Madde 25. — İlköğretim mevzuatında bugüne kadar sarahaten yer almamış bulunan okul hij
yeni ve öğrenci sağlığı gibi ilk plânda gelen bir hizmetin mütehassıs elemanlarla yapılması husu
su önemle mütalâa edilmiştir. 

/ v r * ÜÇÜNCÜ BÖLÜM " * " " 

* * ' f "* - - — * İlköğretim Kurulları 

Madde 26. — Köy, bucak merkezi, ilçe ve illerde kurulması uygun görülen ilköğretim kurul
larının vazifeleri ile halk mümessilleri ve öğrenci velilerinden teşkili ve bu suretle ilköğretimin ge
liştirilmesi işlerinde görevlilerle halkın iş birliği halinde çalışmaları esası kabul edilmiş, ilköğretim 
işlerinin ancak bu samimî ve sıkı i§ birliği sayesinde verimli bir şekilde gelişeceği, zorlukların ye-
ııilebileceği kanaatine varılmıştır. 

Bu kurulların vazife ve sorumlulukları tasarının 3 neü bölüm maddelerinde açıklanmıştır. 
Madde 27 - 39. — Okul çalışmalarının, çevrenin coğrafi ve iktisadi özelikleri ve iş 'hayatı ile il

gili bulunduğu bir gerçektir. Bilhassa köy çocukları birer yardımcı üretim unsuru bulunduklarına 
göre öğrenci devamının aksamadan temini için okul çalışma zamanlarının çarenin iş .hayatına göre 
ayarlanması gereklidir. 

Bu maksatla, okulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlarını ve gündüz çalış
ma saatlerini tesbit yetkisi, çevrenin özelliklerini en iyi bilen, mahallî öğretim kurullarına veril
miştir. Ancak, bu yönden yapılacak tekliflerde isabet olup olmadığı, yıllık çalışma günlerinin ka
nundaki müddeti doldurup doldurmadığı hussularını inceleme ve onaylama yetkisi 28 nci madde 
ile il ilköğretim kurullarına bırakılmıştır. 

Köy ve bucak merkezi kurullarının görevleri arasına, okulların yapım, onarım, tesis ve idame 
masraflarının tesbiti, yoksul öğrencilerin bakımları, giydirilmeleri ve imkân bulunduğu takdirde 
yedirilmeleri, müsaidolanlarınm üst dereceli öğretim basamaklarında okutulmalar, okula devam
sızlığın Önüne geçmek için gereken tedbirlerin alınması, çevre özelliklerine göre ilkokul programın
da yer alması gereken konuların teklifi, ilköğretimin gelişmesi için diğer kurullarla ve icabında 
bölge ilköğretim müfettişi ile iş birliği yapılması, okul toprakları ile uygulama bahçelerinin işletil
mesinden elde edilecek gelirlerin okul ihtiyaçlarına ve öğrencilerin beslenmesine harcanmasının 
sağlanması hususları alınmıştır. Böylece ilköğretim ve halk eğitimi konusunda vatandaşların ge
niş ölçüde ilgilerinin sağlanması maksadı güdülmüştür. 

İlçe, il ilköğretim kurullarına bu görevlerle beraber, kendi bölgeleri içindeki kurullar arasında 
çalışma düzeni temin etmek, yıllık çalışma program ve raporlarını inceliyerek bunların uygulan-
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hıasmı takip ve kontrol etmek, bütçelere gereken ödeneklerin konulmasını teklif etmek, itirazları 
inceleyip karara bağlamak, okulsuz köylerin okula kavuşması için gerekli tedbirleri almak ve 
9 ncu madde gereğince kurulacak bölge okullarının yerlerini tesbit ve teklif etmek, bölgelerdeki 
okulların öğrenci ve öğretmenlerle ilgili tatil çalışın alan hakkında plân ve program hazırlayıp 
bunların uygulanmasını temin etmek ve ilde ilköğretimin gelişmesi konusunda Milî Eğitim Ba
kanlığına tekliflerde bulunmak görevleri de verilmişti?. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Okul öncesi eğitim ve öğretim kurumlan ile ilkokulların açılma, kapanma ve öğretime araverme 
zamanlan 

Madde 40 - 45. — Tasarının 4 ncü bölümü, ilköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğreti
me aravermeleri ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Bu arada ilkokul programlarının ders yılı 
içinde tamamen uygulanmasını mümkün kılmak için şehir, kasaba ve köylerde fiilî öğretim gün
lerinin sayısı belirtilmiştir. 

Okularda eğitim ve öğretim işlerinin düzenli ve denenmiş ileri usullerle verimli olarak yürü
tülmesi, her şeyden önce, görevlilerin günün icaplarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazır
lanmış bulunmalarına, bilgi, görgü ve tecrübelerinin artırılmasına bağlı olduğundan, öğretmenle
rin dinlenmelerine ayrılan tatil aylarına raslıyan iki aylık izin müddetlerini takibeden günlerin 
kurslar, kamplar ve meslekî faaliyetlerle değerlendirilmesi hususu dikkate alınmıştır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kayıt ve kabul 

Madde 46 - 51. — Okula kayıt ve kabul yaşı, devam süresi ve mecburi öğrenim çağında bulu
nan çocukların muhtarlar tarafından tesbiti bu bö^mdo mütalâa edilmiştir. 

Mecburi öğrenim çağını geçirdikleri halde, ilk öğrenimlerini bitiremiyen çocuklara bu imkânın 
verilmesi için iki yıl daha okula devamlarına mthaade edilmesi uygun görülmüştür. 

llköğrenim konusunda vatandaşları türlü yönlen aydınlatmak ve işin önemini belirtmek, ilköğ-
renime karşı halkın yakın ilgisini temin etmek ve bu alanda velilere düşen görev ve mükellefiyet
leri hatırlatarak onları iş birliğine çağırmak maksadiyle okulların açılmasından önce bir «İlköğre
tim Haftası» ihdası faydalı görülmüştür. 

ALTINCI BÖLÜM 

Okula devam 

Madde 52 - 61. — Mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların okula yazdırılmalarınm ve bu 
kurumlara devamlarının temini çok önemli bir problemdir. Mecburi öğrenimi halka çoktan benim
setmiş olan ileri memleketlerin kanunlarında dahi bu konu ile ilgili esaslı, hattâ ağır müeyyideler 
vardır. 

Tasarıda, devamı sağlamak hususunda şu tedbirlere başvurulmuştur. 
1. Devamsızlığın önce mahallî kurullarca incelenmesi ve bunun giderilmesi için çare aranması; 
2. Mülkî âmirlerin ve zabıta mensuplarının bn işte yardımlarının sağlanması, 
3. Mahallî kurullarca yapılan uyarmalara ve verilecek para cezalarına rağmen çocuklarını oku

la göndermiyenlerin Cumhuriyet savcılığına verilmesi, suçu sabit olanların on günden az olmamak 
üzere hafif hapis cezasına çarptırılması; 

4. Çocuğunu okula göndermemekte direnenler için cezanın en az iki kata çıkarılması ve ayrı
ca bu gibilerden 50 liradan aşağı olmamak üzere para cezası kesilmesi, 

5. İlköğretim çağında olup, ilköğretim kunrıılarma devam eden çocukların, Millî Eğitim Ba
kanlığınca açılmasına izin verilenler dışında, özel kurs ve dersanelere kabul edilemiyeceklerüw 
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dair katı bükümler ve müeyyideler konulması, bu hükümlere uymıyanların iki aya kadar hafif 
hapis ve 260 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile tecziye edilmeleri vaz'olunmuştur. 

6. İlkokulu tamamlıyan erkek yurttaşların askerlik sürelerinden bir miktarının indirilmesi, 
kızlardan yoksul olanlar için evlenmelerinde bir miktar para yardımı yapılması. 

Bu suretle okula devamı sağlanmak üzere halkı aydınlatmanın yanında cezai müeyyidelere 
başvurulmuş, fakat teşvik edici yallardan da faydalanılmıştır. 

YBDlNCÎ BÖLÜM 

Okulların arsa ve arazi işleri 

Madde 62 - 70. — Okullara arsa ve arazi sağlama ile ilgili bulunan bu bölümün 1 nci maddesi, bu 
toprakların kimler tarafından seçileceğine dair esasları ihtiva etmektedir. Bu vazife bölge ilköğre
tim müfettişi veya ilçe ilköğretim müdüıninün başkanlığında, Tanm, Tapu, Maliye daıirelerinden ve 
Millî Eğitim Müdürlüğü emrinde bulunan teknik elemanlardan görevlendirilecek bir temsilci ile mahal
le veya köy muhtarlarından müteşekkil bir komisyona verilmek suretiyle seçimdeki isabet ihtimali ar
tırılmış bulunmaktadır. 

Okul topraklarının tercihan Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine ait bu
lunanlardan tahsisi, bu mümkün olmadığı takdirde bunların, sahiplerinin nzasiyle, satınalmması ve
ya kamulaştırılması hususu uygun görülmüştür. 

Gelir sağlamak üzere işletilen araziden elde olunan paranın, okul ihtiyaçlarına harcanmak şar-
tiyle, köy bütçelerine gelir kaydolunmasının; okul binalarının onarımı, yeni tesisler vücuda getiril
mesi ve başka okul ihtiyaçlarının karşılanması işlerinde köylü yurttaşlarımızın yüklerini hafiflete
ceği düşünülmüştür. 

öğretmenleri köylere bağlamak, onların bir kısım köylerde tedariki mümkün olmıyan besin 
maddelerini kendiliklerinden istihsal eylemelerine imkân sağlamak ve bu sayede geçimlerini ko
laylaştırmak maksatlarını gütmek üzere her öğretmen için 500 - 1 000 metre karelik arazinin 
okul arsasından veya uygulama bahçesinden, yahut okula gelir getiren araziden ayrılması faydalı 
telâkki edilmiştir. 

öğretimi çevre şartlarına bağlamak, köylü yurttaşlara başarılı tanm çalışmaları örnekleri gös
termek, okul için gelir kaynağı sağlamak ve elde edilen ürünlerden öğrencilerin beslenmesi husu
sunda faydalanmak amaçlariyle vücuda getirilen uygulama bahçelerinin bu maksatlara hizmet 
edebilmeleri için 2 - 10 dekar arasında bir büyüklüğe sahip bulunmaları zaruri görülmüştür. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İlkokul yapım ve donatımı işleri 

Madde 71-83. — Bu bölümde, okıü yapımı ve donatımı ile okul plânlarının tipleştirilmesine ve 
okul yapımı için gerekli araç ve gereçlerin ne yolda tedarik edileceğine dair esaslar yer almaktadır. 

5166 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, ilkokulların yapım, onanm ve donatımı, il Özel 
idarelerinin görevleri arasında bulunmakta ise de, çevre özelliklerine göre okul plân tiplerini 
saptamak, projelerini hazırlamak, vilâyetlerce girişilen okul yapım ve donatım işlerini merkezden 
denetlemek, mevcut plânlar üzerinde gerekli değişiklikleri yaptırmak ve başka yollarla yapıl
mış ve yapılacak olan plân ve projeleri inceletmek gayesiyle, İlköğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı ve yeteri kadar elemandan müteşekkil bir teknik büronun kurulması faydalı-mülâhaza edil
miştir. 

Okul yapımında pek büyük rolü olan iptidai yapı malzemesiyle kereste temini de bir esasa 
bağlanmış; köyde, şehir ve kasabalar civarında bulunan ve inşaata elverişli taş çıkarına;işi ile, 
kireç yakma; tuğla ve kerpiç kesme, işlerinde kolaylık sağlanması hususunda hükümler kon
muştur. 

Her ne kadar mevcut mevzuat resmî daire ve kurumlar için, ihtiyaç bulunan kerestenin bâzı 
şartlar altında tahsisen satmalınmasını âmir bulunmakta ise de; tahsis ve satınalma işi .orman 
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sının ve nüfusla kayıtlanmış bulunmaktadır, ilköğretimin önemi göz önünde bulundurularak bü
tün köy, şehir ve kasabalarda ilköğretim kurumları için yapılacak binalarla öğretmen evlerine 
şâmil olmak üzere usulüne göre kereste tahsis olunmasının lüzumuna inanmış bulunmakta
yız. 

Binaenaleyh gerek programın muhtevası ve gerekse doğrudan doğruya ilkeğitim ve öğretim 
kurumlarının, ormanların ihya ve imarında bir yardımcı olmaları dolayısiyle orman ürünlerin
den alınan % 10 temettü hissesi kaldırılmak ve mamul, yarı mamul kereste veya tomruklardan 
kesme, taşıma, imal, istif, tevzi ve müşterek masraflarla bölge orman tarifesi bedeli ödenmek 
suretiyle, imkânları müsaidolan orman bölgesi ve işletmelerinden eşidolarak tahsili yapılması ge
rekli görülmektedir. 

Devlet İktisadi Teşekkülleri tarafından imal ve ihzar olunan her türlü yapı malzemesinin ter
cihli olarak Millî Eğitim Bakanlığına verilmesi, 

Her türlü yapı malzemesinin Devlete ve Devlet İktisadi Teşekküllerine ait vasıtalarla indirimli 
olarak nakli, 

Vilâyetler emrinde bulunan ve askerî birliklere ait nakil vasıtalarından gereğine göre faydala
nılması, 

Okul yapımında kullanılacak, doğrama ve çatı aksamı gereçleri hazırlama veya öğretim vasıta
ları temin etme ve bunların mahallerine sevk etme hususunda iller arasında iş birliği kurulması 
esasları derpiş edilmiştir. 

Yurttaşların istekle yapacakları taş, kum, kireç, tuğla ve kerpiç gibi aynî, 
Hayırsever kimseler ve kurumlar tarafından yapılacak nakdî, 
Halk ve gençlerden gönüllü olarak bedenen çalışacak olanların bu yardım ve hizmetlerinin ka

imi edilerek değerlendirilmesi ve inşaatın emanet veya ihale suretiyle yapılması hususları dermeyan 
edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

ilköğretim gelir ve giderleri 
Madde 84 - 93. — 17 000 den fazla köyün okula kavuşturulması, şehir ve kasabaların okul ihtiya

cının karşılanması suretiyle okuma çağında bulunan bütün yurt çocuklarının % 100 okutulmasının 
temini, okul yapım işlerinin bir plân dâhilinde yürütülmesine bağlıdır. Bu plânın tahakkuku için de 
muhakkak bir karşılığa ihtiyaç göstereceği tabiîdir. 

Bugün için şehir ve kasaba okullarının yapım ve donatımı, yetersiz bir bütçeye sahibolan il özel 
idareleri uhdesindedir. 

Köy okulları inşaatı ise, 4274 sayılı Kanun hükümlerine göre önce halkın mükellefiyetine bıra
kılmış, bilâhara Devlet bütçesinden yapılacak aynî ve nakdî yardım esası kabul edilmiştir. 

1953 yılından itibaren ise 5828 sayılı Kanun gereğince mükellefiyet esası da ortadan kaldırıla
rak doğrudan doğruya Devlet Bütçesinden yapılacak yardıma inhisar ettirilmiştir. 

Halbuki milyonlarca liraya ihtiyaç gösteren bu işlerin, ne yalnız halk mükellefiyeti ve ne de Dev
let bütçesinden yapılacak yardımlarla başarılamıyacağı aşikâr bulunmaktadır. 

Mecburi olan ilköğrenim işi aynı zamanda mahallî idarelerin ve belediyelerin bu hizmetlere ka
tılmasını da ioabettiren bir konudur. 

O itibarla bu bölümde, Devlet bütçesinden yapılacak yardımla birlikte özel idare, belediye ve 
köy bütçelerinin de okul yapım ve donatım işlerine katılması esası kabul edilmiş, 10 yıl müddetle 
Devlet bütçesinin % 4, özel idare bütçelerinin % 20, 1960 yılında özel idare bütçeleriyle Millî 
Eğitime ayrılan miktarlar ilişik cetvel (4) te gösterilmiştir. Belediye bütçelerinin % 10 ve köy 
bütçelerinin % 20 sinin bu işe tahsisi, İktisadi Devlet Teşekkülleri özel kurumlar ve hayırsever kim
seler tarafından yapılacak aynî ve nakdî yardım, bağış ve vaziyetlerin kabulü ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesinde yer alan her türlü yardımın bu hususa yönetilmesi düşünülmüştür. 

Bu gelir kaynakları göz önünde bulundurularak J0 yıl süreli bir okul yapımı ve donatımı prog
ramı da tasarıya eklenmiştir. 
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Ayrıca ilköğretime ayrılan ödeneklerin vilâyetlerce nerelere ve ne yolda sarf edileceği hususla
rı da kaydedilerek bir hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu gelirlerin, özel idare bütçeleri içinde yıl
dan yıla devredilen özel bir fonda toplanması düşünülmüştür. Bundan başka okul yapımında gö
nüllü olarak halkm (bedenen ve maddeten yapacağı yardımlardan da faydalanılması maddede yer al
mıştır. 

Türlü hükümler 

Madde 94 - 97.— Bu kanunda yazılı çeşitli hizmetlerin, köy kanunu ile köylerde yapılması mec
buri olan işlerden sayılması gerekli görülmüştür. 

Medburi ilköğrenim kurumlarına kaydolunacak ve devam edecek öğrencilere verilecek aşı kâğıdı, 
sağlık raporu ve (benzeri (belgelerin Damga Resmine tâbi tutulmaması hususu düşünülmüştür. 

İlkokul öğretmenlerinin oturmaları için ayrılan konutların ıbaşka maksatlarla kullanılmaması, baş
kalarına kiraya verilmemesi ve köyde olanlarının öğretmenlere parasız olarak tahsis edilmesi faydalı 
görülmüştür. 

İlköğretim müdürleriyle ilkokul imüdürlerine ve yardımcılarına ve tek öğretonenli okulların öğ
retmenlerine idari hizmetlerine karşılık, bugün verilmekte olan ek görev tazminatı kifayetsiz görü
lerek öğretmenlik aylığından başka 50 -150 liraya kadar ek görev tazminatı verilmesi, idari işlerin 
aksamaması bakımından lüzumlu bulunmuştur. 

Geçici maddeler 
Geçici madde 2. — Evvelce 5210 sayılı Kanunun 4 ncü (maddesi gereğince köy (tüzel kişiliği 

adına tapuya bağlanmış olup, sonradan belediye teşkil edilen bucak tmerkezleri ile köylerde, bele
diyeler tarafından tcsahuibedilen okul binaları, öğretmen evleri, uygulama bahçeleri ile okul arazi
sinin, yapım, bakıra, onarım ve idame masrafları kanunen belediyelere ait bulunmadığı cihetle, bu 
emvalin özel idareye devri uygun mütalâa edilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığının muvafakati alınma
dıkça satılamayacağı ve başka hizmetlere tahsis edilemiyeceği belirtilmiştir. 

Geçici madde 3. — öğretmen ihtiyacı hakkında ıbıı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, 15 nci maddede belirtilen şartları haiz ve yeteri kadar öğretmen temin edilinceye kadar geçici 
olarak, orta ve muadili okul mezunlarının açılacak kurslarda yetiştirilmeleri ve başarı gösteren
lerin kadro karşılığı ücretle, muvakkat öğretmen olarak çalıştırılmaları düşünülmüş; bunlardan 
en az iki yıl başarı ile çalışmış olanların öğretmen okulu bitirme imtihanlarını vermeleri şartiyle 
asil öğretmenliğe geçirilmeleri hedef tutulmuştur. 

Geçici madde 4. — 87 nci madde hükmü gereğince şehir ve kasabalardaki ilkokul ihtiyacının 
karşılanması için her yıl yapılacak ilkokullarla binalar için sarf edileee'k ödeneğe ait 10 yıllık bir 
plân eklenmiştir. 

Bâzı yabancı memleketlerde mecburi öğretim çağı ve süresini gösterir 
CETVEL (1) 

Memleketin adı 

Yunanistan 
Yugoslavya 
Fransa 
İngiltere (Gal) 
îskoçya 
F. Almanya 
îtalya 
İspanya 
B. Amerika (33 eyalette) 
» » (Diğer eyalette) 

• 

' Mecburi öğrenim cağı 
Yaşlar 

6 — 14 
7 — 14 
6 — 14 : 
5 — 15 
5 — 15 
6 — 14 
6 — 14 
6 — 12 
7 — 16 

- 7 —17 (7 - 18) 
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Mecburi öğrenim »üresi 
Yıl 

» 
6 
8 
8 

10 
10 
8 
8 
5 
9 
9 - 12 
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Nüfus 

Ana okulu sayısı 

İlkokul sayısı 

Öğrenci sayısı 

öğretmen sayısı 

Bir Öğretaıene düşen 
öğrenci sayısı 

Meöburi öğrenim çağı 

Medburi öğrenim sü
resi 
özel eğitime mahsus 
çocuklara mahsus okul 
sayısı 

OT-
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İngiltere Birleşik Ki-
rallığı İngiltere ve 
Gal 
İskoçya 
Kuzey irlanda 

43 785 000 
3 027 000 
1 371 000 

50 363 000 

435 
64 

23 703 
2 087 
1 635 

3 924 451 
360 604 
183 445 

131 526 
11 498 
5 682 

27 425 4 468 500 148 706 

30 5 -15 10 6 
33 5-15 10 1 
33 

. 7 
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Nüfus 

Ana okulu sayısı. 

İlkokul sayısı 

öğrenci sayısı 

öğretmen sayısı 

Bir öğretmene düşen 
öğrenci sayısı 

Meöburi öğrenim çağı 

Meöburi öğrenim sü
resi 
Özel eğitime ımaıhsus 
çocuklara mahsus okul 
sayısı 
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Not : Bu tablodaki rakamlar, yalnız İlkokullarının durumunu göstermektedir. Ilköğrenim, ça 
rin devama mecbur oldukları daha yukarı okullarının durumları bu rakamlara dâhil değildir. 
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Muhtelif yabancı memleketlerde millî eğitime ayrılan Ödeneklerle nüfus lıaşına düşen para mikta

rını gösterir cetvel 

CETVEL (3) 
(Unesco 1952 yılı istatistiğine göre) 

Nüfus başına 
Memleket adı Millî eğitime ayrılan Ödenek düşen para-

Batı - Almanya 
Kanada 
»Mısır 
fopanya 
Fransa 
î ran 
îsrail 
İMjya 
Norveç 
'Kolanda 
îsvee 
ÎJsviıçre 
Türkiye 
Yugoslavya 
Amerika 

3 429 000 000 
437 600 000 

25 800 000 
2 907 900 000 

236 021 000 000 
2 156 000 000 

27 800 000 
267 098 000 000 

412 600 000 
578 000 000 

1 160 000 000 
452 200 000 
199 400 000 

24 755 UO0 000 
8 684 000 000 

ıD. M. 
$$ 
iÂra 
Peçalta 
Frank 
Btel 

'LİTta 
Lirat 
Krom 
Florin 
Kron 
Frank 
Iiira 
Dinar 
Dotör 

16.1 $$ 
28.73 $$ 
3.«34 $$ 
4.65 $$ 

15.74 $$ 
3.30 $$ 

• 9J37 $$ 
8J96 $$ 

17.52 $$ 
14:82 $$ 
37.72 $$ 
22.87 $$ 

3.17 $$ 
4J86 $$ 

56.26 $$ 

Not: 

1960 yılında nüfus başına Türkiye'de düşen miktar (3.77) dolardır. 

10 yılda yeniden yapılacak ve açılacak şehir, kasaba ve köy ilkokullarının bugünkü rayice göre 
orsalama maliyetini gösterir liste 

Yıiar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Toplanı 

Şehir, 
okulu 

240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
228 

2 388 

Köy 
ofcuİTt 

1 770 
1 770 
1 770 
1 770 
1 7 7 0 
1 770 
1 770 
1 770 
1 770 
1 772 

17 702 

Toplam 

2 010 
2 010 
2 010 
2 010 
2 010 ' 
2 010 
2 010 
2 010 
2 010 
2 000 

20 090 

için gerekli en 
aıa ödenek 

183 000 000 
183 000 000 
183 000 000 
183 000 000 
183 000 000 
183 000 000 
183 000 000 
183 000 000 
183 000 000 
181 040 000 

1 838 040 000 

1. Yıllık inşa ve teslis ımasrafı, ortalama (182 804 000) liradır. 
2. ŞöMr ve kasaba okulları, (sura, masa, dolap) g ^ ilk tesis (masrafları hesaba katılmak ve 5 
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dersaaıeli oknaık üzere ıbetlıer okul 250 000 lira, köy okulları 1 - 3 dersaneld ve ilik tesis masrafİari 
da dâhil dtmıafc üzere 70 000 er lira (hesalıedilımiştir. 

3. Muhtarlıklara Ibağ-lı olup lıerıbirinde birer dkrul yapılıması mümkün olmayan ve -miktarı1 6 - 9 
ibim olarak talımıin edilen Mücük iskân (bölgelerinde ihdas edilecek olan seyyar okul ve öğretaenilik-
ler Hm fhesaibıını dışındaidır. 

tik öğrenim masraflarının yıllık gelir ve gider bilançosu 

Gelirler i 
- Devlet bütçesinin % 4 280 000 000 

özel idarelerden 42 000 000 
Diğer kaymaklardan, + 18 000 000 

340 000 000 
Giderler : 
Yeni inşa ve tesis 183 000 000 
Mevcutların onanımı ve öğretmen 
evleri 17 000 000 
Ders levazımı 20 000 000 
Bölge yatılı okulları 1'6 000 000 
B fıkrası masrafları + 101 000 000 

337 000 000 

TABLO 4. Annenin tahsil derecesine göre bebek ölüm nisbetleri 

ölen çocuk sayısı 
Gamlı doğan 0-7 0-28 0-12 

Annenin tahsil derecesi çocuk sayısı günlük günlük! aylık 

Bebek ölümleri nisbeti % 
0-7 0-'28 0-12 

günlük günlük aylık 

îllkofcul mezunu olmıyanlar 2 219 
Bkokul mezunu olanlar 
İlkokuldan dalı<a yülksek 
okullardan mezran oianlaı 

2 219 
488 

14 

2 721 -

36 
13 

49 

57 
14 

71 

382 
70 

452 

16,ı2 
26/6 

.1.8 

25,6 
28,6 

26 

172,1 
143,4 

166,1 Yekûn 

TABLO 5. Okuü ve öğretmen durumuna göre bebek ölüm nisbetleri 

Ölen çocuk isayısı Bebek ölümleri nisbeti % 

Okul ve öğretmen durumu 

Okul yok veya öğretmeni 
yok 
1, '2, 3, öğretmenıli okul 
var 
4, '5, 6, 7 öğretmedHı okul 
var 

Yekun 

Ganilı doğan 
çoculk sayısı 

253 

1 964 

504 

12 im 

0 7 
günlük 

46 

29 

4 

49 

0-28 
ıgünlük 

22 

39 

10 

71 

0 -12 
aylık 

64 

325 

63 

452 

0 - 7 
günlük 

63,2 

14,7 

7:9 

1218 

0-128 
günlük 

86,9 

19,8 

19,2 

26 

0-12 
aylık 

252,9 

165,4 

125 

H66,l 
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Güvenlik ve Sosyal İsler komisyonlarından teşkil olunan Karma Komisyon raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi :••>'• ^ * "~ " / ' ' 7 "" l.lâ. 1960 
Karma Komisyon 
Esas No. 2/119 

Karar No. fil 

M. B. Komitesi Başşanlığına 

Güvenlik ve Sosyal işler komisyonlarından kurulan Karma Komisyona havale olunan «Ozgüneş 
Mehmet'in İlköğretim ve eğitim kanunu teklifi» Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, içişleri, 
Ulaştırma, Tarım, Adalet, Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Bu kanun teklifi başlıca şu hedefleri göstermektedir : 
1. Anayasalar gereğince mecburi öğrenime tâbi olan 7 - 14 yaşlarındaki öğrencileri 10 yıl 

içinde tamamen okula kavuşturmak, 
2. Memleketin nüfus, iskân şartlarına ve sosyal durumlarına uygun yeni okul tipleri ihdas et

mek; (Gündüzlü - pansiyonlu - yatılı bölge okulları ile gezici okullar ve gezici öğretmenlikler), 
3. Ün yıl içinde dörtlü, üçlü, ikili Öğretime son vermek ve sınıf mevcutlarım normal hadde 

indirmek, 
4. Fiilî yıllık öğretim süresini uzatmak ve çevrenin iş ve tabiat şartlarına göre ayarlamak, 
5. ilköğretimi bitiren öğrencileri birtakım tamamlayıcı kurs ve sınıflardan geçirerek ilkokul 

öğrenimini daha verimli bir hale getirmek, 
6. Yedi yaşından küçük çocuklar için okul Öncesi kurumların açılmasını kolaylaştırmak ve 

teşvik etmek, 
7. Mecburi öğrenim çağında olan çocuklardan hasta olanları tedavi etmek, bütün öğrencilerden 

muhtaç durumda olanların beslenmelerine yardım etmek, bu gibilere ders araç ve gereçleri sağlamak, 
8. İlkokulu bitirenlerden çok kabiliyetli ve fakir olanların daha ileri tahsil yapmalarına yardım 

etmek, beden ve zihin gelişmesi yönünden normalin altında veya üstünde özellikler veya arızalar 
gösteren çocukların özel eğitimini sağlayıcı tedbirler almak, 

9. On yıl içinde bu gayelere ulaşmak için köyde ve şehirde lüzumdu okul binası, öğretmen evi, 
tarım, uygulama bahçeleri, okul eşyaları ile ders araç ve gereçlerinin sağlanmasını plânlamak, 
gerçekleştirmek, bu yolda bütün Devlet teşekkülleriyle halkın ve hayırsever vatandaşların teberru 
ve yardımlarından faydalanmak, okul tesislerini daha ucuza maletmek, 

10. Kız - erkek bütün mecburi öğrenim çağında bulunan öğrencilerin okullara devamlarını 
sağlamak için lüzumlu görülen teşvik ve yardım edici, kolaylaştırıcı hükümler yanında gerek- . 
liginde başvurulmak üzere cezai hüküm ve müeyyideleri koymak, 

11. Bu kanunla elde edilmesi istenen gayelere ulaşmaş ve bilhassa devanı işlerini düzen
lemek üzere halk ile iş birliği yaparak köyde, bucakta ve ilçede, ilde ilköğretim kurulları ku
rulmasını sağlamak ve bu hususların görev, yetki, sorumluluklarını tâyin ve tesbit etmek, 

12. İlköğretim işlerinde görev alacak elemanların görev, yetki ve sorumluluklarını göster
mek, 

13. Kayıt ve kabul işlerini daha sağlam ve kolaylaştırıcı esaslara bağlamak, 
14. Bütün bu işlerin yapılabilmesinin esas şartı olan sağlam ve istikrarlı malî kaynaklar 

tesbit ederek, bunların bir plân dâhilinde sarf yerlerini ve şekillerini tâyin etmek. 
İlköğrenim kanun teklifi gerekçesinde açıklandığı ve anayasalarda belirtildiği gibi, bütün 

Türkler için mecburidir. Anayasa ile tanınan hakların ve demokrasi prensiplerinin gerçekleşti
rilmesi için, yeni nesli teşkil eden fertlerin başarılı bir çiftçi, verimli bir işçi ve üretmen veya 
asker, kısaca iyi bir yurttaş olarak yetiştirilmeleri şarttır. 
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Yukardaki açıklamalardan anlaşıldığı gibi kanun teklifi bu gayelere ulaşmak için ilköğreniml 

aynı zamanda sağlık ve sosyal yardım yönleriyle kavramakta, bu suretle yeni neslin, bütün ha
linde gelişip yetişmesini emniyet altına almaktadır. 

Bu itibarla kanun teklifi memleketin kalkınmasında en önemli unsur olan «İnsan gücünün» bü
tün yönleriyle değerlendirilmesini hedef tutmakta, ve bu bakımdan kalkınma teşebbüslerinin temeli
ni teşkil etmektedir. 

Yukarda 14 maddede kısaca belirtildiği gibi bu kanun teklifi ile istihdaf edilen ana.dâvanın ger
çekleştirilmesi, her şeyden evvel sağlam, istikrarlı, gelecek yıllara göre ayarlanmış malî kaynakların 
bulunması ve bu maksada tahsisine bağlıdır. 

Ancak bu suretledir ki, bütün bu işler bir plân ve programa bağlanarak yürütülüp gerçekleştiri
lebilir. Bu cihet sağlanmadıkça veya yıllık bütçelere belirli olmıyan miktarlarda konulacak öde
neklerle bu işler yürütülmek istenirse kanunun ihtiva ettiği bütün hükümler gerçekleşmesi müm
kün olmıyan cansız bir metin olarak kalmaya mahkûmdur. 

Nitekim sarf edilen perakende birçok gayretlere rağmen, mecburi ilköğrenimin ilk ele alındığı ta
rihten 115 yıl geçtiği halde henüz bu iş kesin bir hal yoluna girmemiştir. 

Bu kanun teklifinin tümü hakkında yapılan müzakereler sonunda yukarda sözü geçen bakan
lıklar temsilcilerinin görüşleri alınmış, kanun teklifinin lüzumu, önemi ve bir an evvel kanunlaş
tırılması zarureti üzerinde tam bir mutabakata varılmıştır. 

Ancak, Adalet Bakanlığınca 58 nci maddedeki 31 günlük müddetin tatbikatta müşküller doğaca
ğı sebebiyle tahkikatın 3005 sayılı Kanuna göre yapılması uygun olacağı ileri sürülmüş ise de, ve
rilecek cezaların ders yılı ile ilgili bulunması bakımından zamanında verilebilmesi ve müessiriyeti 
temin için bu maddenin aynen muhafazası lüzumlu görülmüştür. 

Millî Savunma Bakanlığınca 60 ncı madde hükmünün kaldırılması ve 1111 sayılı Kanuna atıfla 
yetinilmesi istenmiş ise de, kanun teklifinin esas maksatları mcyanmda teşvik edici bu hükmün ay
nen muhafazası uygun bulunmuştur. 

Maliye Bakanlığı ise, tasarının 84 ncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan gelir kaynağı hakkın
daki itirazi kaydı kabule şayan görülmemiştir. Zira bu kanun teklifi ile istihdaf edilen gayeleri 
tahakkuk ettirebilmek için her şeyden evvel gelecek yıllara göre ayarlanmış, miktarları belli gelir
lere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan sözü geçen maddenin (a) fıkrasında yer alan «her yıl Devlet gelir
lerinin % 4 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımın» mutlak surette sağ
lanmasına ihtiyaç vardır. 

Esasen ana kaynak olarak bütçe gelirlerinin % 4 ü istenmekte ise de cari bütçede ilköğretim 
yatırımları için 106 milyon lira ayrılmış bulunduğuna ve % 4 ün ise 280 milyon lira tuttuğuna 
göre aradaki fark 174 milyon liradır, l ü r k Milleti cehaletten kurtuluşu pahasına 10 sene müddetle 
bu fedakârlığa seve seve katlanacağına şüphe edilemez. 

Kısaca, 1845 ten bu yana ilköğrenim mecburiyetinin uygulanması verimli veya verimsiz, birçok 
teşebbüslere rağmen hâlâ gerçekleşememiş bir durumdadır. Ve bugüne kadar olduğu gioi bazan 
hızlanan, bazan yavaşlıyan ve yıllık bütçelere bağlı kalarak yapılacak perakende icraat ile bundan 
sonra da gerçekleşemiyecektir. 

Millet olarak bekamız her şeyden evvel bütün yurttaşlarımızı ilköğrenimden geçirmek ve bu te
mel eğitimi türlü vasıtalarla besliyerck geliştirmeye bağlıdır. Bu itibarla mükemmel bulduğumuz 
bu teklifin gerekçesinde izah olunan hususlar yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

İktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Güvenlik ve Sosyal îşler komisyonlarından 
teşkil olunan Karma Komisyonu Başkam Sözcü 

Küçük Sami özgüneş Mehmet 

Gürsoytrak Suphi Kaplan Kadri Karaman Suphi Madâfıoğlu Cemal 

Özgür Selâhattin Tunçkanat Haydar Yddtz Ahmet YurdakuJer Muzaffer 

(Hay Sıtkı 
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ÖZGÜNEŞ MEHMET'İN TEKLÎFÎ 

ilköğretim ve eğitim kanun teklifi 

- Gesnel hükümler -

Madde 1. •— JÛLköğrletim;, kadın, târikek: bütün Tünkiettiim amili gayelere uyguiıı olarak bedeır, 
zihnî ve ahlâki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel «egStîm ve öğretimidir, 

MADDE 2. — IlköğaietSffiı, âılıköğrenim kuramlarında verilir; öğremilim, çağımda ibulunam kız VÎ 
erkekler çocuklar içlin meclburi, Devlelt okullarında pana&ızdıır. 

MADDE 3. — MdebuıH ilköğrenim çağıı çocuğum altı ya§ımı İMjtiir.dd.»ğti yılıjn Eylül ayımda ıba$-
lar, 14 yaştan 031)011% 15 yaşıma girdiği yılın öğre1$m yılı sonunda b&ter 

MADDE 4. -— Türk vatandaşı kız ve 'erkek; çocuklar ilköğrıetiimleımıii resımı veya özel Tütfk 
iUkokullaırında yapmakla anjükjellıeıftir. 

MADDE 5. — Meeıbud öğrettim çağımda olup da, memilekıet dışımda olmak, ofturduğuı yierde 
okul bulumımaımak veya ısağlik durumu dolayısiyle ilkokula devaım ledemiiyen vatandaşlardan özel 
olarak öğnetliım gönecıieır, ikntihanjla ve yaşlarına göre lâyık 'oldukları ülkokul sınıflanma veya 
mezuniyet dlmıtiiihaınlaırtma alınırlar, 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tesküât 

MADDE 6. — îiköğrettiinı ku>ruiııılari( şunlardır : 
1, Mecburi olanlar: 
a) ilkokullar (Gündüzlü, pansiyonlu, yaıtakiı ilkokullar, îböige okulları, geızici okullar \e 

gıeafiei öğreltmıemlikler) 
Tb) Yetiştirici ve tamamlayıcı siinıflar ve kurslar, 
•c) öael eğiltiımle ve löğretlmıs: raulhtae çocuklar îiçfitn kurulacatk okullar, sınıflar ve gezici öğrtet-

mienilliikler, 
2. îsîteğe bağlü olamlar i r 
a) Okul öncesi eğitimi kuruluları, 
b) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. 

MADDE 7. — İlkokul; 1 mei aıjaddedie belirtilen aimaeı gerçekleştiıiiınelk için kurulmuş bir Millî 
Eğiîtlim veı öğretini Kuruınıudur. 

ıMADDE )8. — İlkokulum öğnetimMitoesii"ıe;n az bjöş yaklır. 

MADDE 9. — Qe§i)tli ısebeplerüje hemüz bir ilkokul açılmalmış olan birihirleıriime yakım ıbiırkaç (kö
yün bulunduğu yerlerde veya evleri ve tev grupları dağımık o'lam köyleırdei ıgfümniüzflü, yaltılı, pansi
yonlu bölge okulları ve geziicl okullar açılabilir ve gezici öğratimeml'tr ıgörevdıemidirilir. 

Bu okuUlaır 6 mcı ımıaddedıe gösterilen yetiştürdei sınıflari ve kursları da İhtiva (edebilir. 
Şeihiır ve kalabalarda da, ihtiyaca göre yatılı Ve pamsiyomlu okullar fkurulalbdlliir. 

MADDE 10. — Bir köy (halkı, iş ve üretim hayaltunıım gereği olarak veya olağamüstü «sebeplerle 
yayla, otlak ve toağ .giîbi. yerlere (taşındığımda köy okulu da, köy haHkiyle birlikte göçecek şekilde 
düzemlem,mji§ olmalı ve giildilejn yerde meumem günlük çalıştmiaistaıı ve görevaıni devam elttünmelidfiır. 

MADDE 11. — Yet%töjrM veı, tamjaımlayıcı sınıflar ve kuırislar, ımecburi ilköğr-emlLm çağımda bu-
lunduiklıarî faalde, öğpemiimlerimi yaşııtlariiyle (birlikte aaımammda yapmamış elam çocuklara kısa yol-
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dan ülköğremian rvıeraıek ve laynca yetinmelerine lü'zulm görülen gocukları ilkokula hanrlaımak veya 
ilkokulu bitirmiş olup ıdıa henüz ameöburâ öğreinim çağımda bulunan ve üst dereceli öğrendim kurum-
larına giıdemiyecek olanların genel bilgilerini artırmak vio femdilerinje Aş vta üretim, 'hayatında fay
dalı olaoak bilgi vie mlahaneîtlep fcazandarmak amıacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, bolodiycloi'. özel 
jdarelefl:' ye Deivleit tamfkıdian açılalbffir. 

MADDE 12. — Meöburi üköğrıemiim çağımıda 'bulundukları haldıe, ziihnen, foe&etnem, ruhan ve 
sîotsyal ibalkıımıdiun öaürlü olam çocukların özel eğitim MQ öğrejtaim, ıgörnı)e$erıi sağlanır. 

MADDE 13. — Okul öndeisi kuıiumilaftmida mecburu öğrenîm, çağıma geîm)eaı% olan çocuklar 
ieğüfâEr. 

isteğe bağlı taimiamlayıeı üınıflıaraa ve liurslıareba, ilköğrenjka çağı dışına çıkmış olup da üst 
dereceli öğmnflim kuruimilaıina gidemielmiş olıam yurtaşlardan geneli 'bilgilerini .aıitııimak ve kendi-
terimün dahıa İyi Ibir İş ve üretim unsuru olıaırlak yîeîttiştimlmıeleri amnaciiylıa öğırejtnlm yapıikr. 

Bu Icurujrnlte gereek ve tüzel kiijşıiiierlje beüıeldiyeler, özfeî idlareler ve Deivleit îtarafındam aşılaibiilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İlde ilköğretim görevlileri s 

MADDE 34. — ilde öğretim ^öDevlileri şunlardır: i 
iı) öğreltoııenlier, g-eizicli öğretonenler, 
b İlkokul müdürleri ve müdür yardımcıları; 
c* İlköğretim müdürleri (Ayrı bir ilköğretim müdürüne lüzum görülnüyeoek küçük ilçeler

de ibu görev okul 'müdürleırfilnldien fbdrone verilebilir.); 
d) İlköğretim ımıüf ettiışleri; 
e)' liköğretilm sağlık müfletftâş&eıi'i, okul ve bölge hekimleri; 
f) Millî leğilföm, ıınüdürleıi v;e yaıthımeılan ; 

MADDE 15. — İlkokul öğrıdtfmienleıfc : 
ıa)' öğre&mlen yettişitiren okul ve kurumlan İWitinenler; 
h) Lise v/e daha yüksek okulları ibüt&rip ve Millî Eğitim. Bakanlığında hazırlanacak yönetme

lik geırfeğine göre imieislek de railerinden >vie ibıunflarm uygnıılanima$wı!daîn yaıpilaöak sınavları ibaşaran-
lar (altlanırlar. 

MADDE İ6. —- İzinli öğretmenlerin yenlerime ve açık öğretmeaıîiklere em az (ortaokulu bittiren -
ler vetoil öğreitimen olanak saitamlaıbiEr. 

Açıklara atanacak vekil öğretmeınlerin görevleri, asil Öğretmen tâyin edil m e dpğ i takdirde de-
viaim lelder ve taitil laylarında. aylıkları vtarilir. 

MADDE 17. — Okul önceki eğitim kurumları öğretmlemîdıklerînıe: 
ıa)' öğreftımien okullarımdan vieya bu ımıakisaltk açılaeak özeıl bölümlerden veya yabancı inende-

ketferde huıma de)nik öğraniım yapimış olanlar; 
h) Lölsîe veya kı'z (enstitüsü imıeizumu olup özel okul veya kursları başarı ille bitirenler .atam>rku\ 

MADDE 18. — Birden Haızla öğ êjörnlenli ilkokul larta. idarecilerine «müdür» unvanı verilir. 
Tıek öğreltmenlii okulların ölğretlmımferiınin «dmüdürlük» yeitkiîıeri vardır. 
Gelrlektâğindıei ilkokullara, yöneitımeliiğiıne göre ayrıda «ımüdür yardlımjcıları» atanır. 

MADDE 19. — İlkokul ımûdıürleri okullarında iyÖnietâiin, leiğitım ve öğretim işlerinin .kanun ve 
yönetimıeBkİjeiriıne göre düzenle yüınütülmıesiınden soruimludurlıar. 

Müdür ve ımüdür yardimcıları yönelfcmeliiğindf'ıki elsaslıara göre sayrıca aoıüstakil «HUt" veya ders 
dkultoakla dia yükümlüdürler. 
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MADDE 20 — İlkokul müdürlerine müdür'yardımcılarına ve tek öğretmenli okulları yönetenle

re bu kanunun 97 nçi maddesine göre ek görev ödeneği verilir. 

MADDE 21. — İlkokullara müdür olabilmek için en az iki yıl başarı ile öğretmenlik veya bir yıl 
müdür yardımcılığı yapmış olmak şarttır. 

MADDE 22. — İlköğretim müdürlüklerine : 
. a) En az üç yıl başarı ile ilkokul müdürlüğü veya müdür yardımcılığı yapmış olanlardan, 

b) En az beş yıl başarı' ile ilkokul öğretmenliği yapmış olanlardan, 
Millî Eğitim Müdürlüğünce gösterilecek üç aday arasından, 
e) İlköğretim müfettişlerinden, Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülenler atanır 

MADDE 23. — İlköğretim müfettişleri : 
a) Asil ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra, eğitim enstitülerini veya yabancı memleketler* 

deki bu enstitülere denk okulları bitirenlerden; 
b) İlkokullarda, en az 8 yıl öğretmenlik, veyahut en az iki yılı ilköğretim veya ilkokul müdür

lüklerinde, ilkokul müdür yardımcılığında geçmiş olmak şartiyle en az 6 yıl öğretmenlik yapmış 
olanlardan Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilecek esaslara göre bu görevlerdeki başarıları ve 
müfettişlik, için gerekli nitelik ve yetkileri bulunduğu saptanmış bulunan vo açılacak ku l l a r 
da başarı gösteren ilkokul öğretmenlerinden Bakanlıkça atanırlar. 

İlköğretim müfettişliğinde başarı sağlryamadıkları usulü veçhile tesbit edilenlere hastalık .ve baş
ka sebeplerle bu görevi yapamıyacak durumda olanlar öğrenim derecelerine uygun okul öğretmeü-
liklerino almakta oldukları aylıklarla atanırlar. • . . • - • • . 

İlköğretim müfettişleri, \ önetmeliğine' göre, bölgelerindeki özel ve resmî ilköğretim kurumları 
ile bütün dersane ve kursların (yetişkenler eğitimi kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetim iş
lerinin ve çocuk kitaplıklarını teftiş ve murakabe etmek; bu kurumlarda çalışan öğretmenleri özel
likle stajiyer vekil ve askerlik müddetlerini okullarda yapmakta olan öğretmenleri yetiştirmek, 
Öğrenci devamını takip ve devamsızlığı önleyici tedbirler almak, okul idareleri ve öğretim kurul
larınca devamsızlık hakkında vaktinde tedbir alınıp alınmadığını kontrol etmek, ö«el eğitim ve öğ
retime muhtaç çocuklarla ilgili kanun ve .yönetmeliklerin uygulanmasını . denetlemek, mahallî ilk
öğretim kurallarının faaliyetlerinde bu -kurullar'la iş birliği yapmak, köy, bucak merkezi-ve ilçe ilk
öğretim kurulları 'toplantılarına İcatılmak gerektikçe ilköğretim kurullarının kararlarına karşı üst 
kurula ve millî eğitim müdürlüğüne itirazlarını bildirmek, bölgenin ilköğretim ihtiyaçlarını tesbit 
ederek ilgili kurullara ve millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. Bölgelerine giren köylerde yeni
den yapılacak okıü binalarının yerlerinin seçiminde, teknik elamanlar ve başka ilgililerle iş birliği 
yapmak ve okul yapımı ile alâkalanmamda mükelleftirler. , 

MADDE 24. — İlköğretim müdürleri ilkedeki ibütün iiköğrenim kurumlarının ilk merciidir. 
Bu sıfatla ilçeleri dâhilinde ilköğrenimle ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamakla yükümlü
dür. Bundan başka kendilerine Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek diğer işleri de yaparlar. 

İlköğretim müdürlüğünün bir bürosu ve yeteri kadar memur ve hizmetlisi bulunur. 
İlköğretim müdürlüğüne, gerektiğinde ilçe merkez ilkokulları müdürlerinden, en kıdemlisi ve

kâlet eder. 
L 

MADDE 2 5 . — İlköğretim kurumlarının sağlık işlerinin görülmesi, Öğrenci öğretmen ve hiz
metlilerin sağlıklarının korunması ve takibi k i n il ve ilçelerde sağlık merkezleri ve gezici sağlık 
ekipleri 'kurulur.Buralara ilköğretim sağlık müfettişleri, okul hekimleri, sağlık memuru ve hem
şireleri atanır. 

Sağlık teşkilâtı ve kurumları, görevlileri ve İm görevlere atanacakların nitelikleri, görev ve 
yetkileri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından birlikte ha
zırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

Bu işler jçin gerekli ödenekler il ilköğretim fonundan karşılanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ilköğretim kumllan 

MADDE 26. — İlköğretim kurulları şunlardı*: 
n.) Köy ilköğretim kurulu; 
b) Bucak merkezi ilköğretim kurulu; 
c) îlçe ilköğretim kurulu; 
d) , İl ilköğretim kurulu; 

MADDE 27. — Köy ilköğretim 'kurulu: 
a) Köy ihtiyar kurulu üyelerinin varsa belediye meclisi üyelerinin, kendi aralarından se^» 

çekleri birer üye; 
b) ; öğrenci velilerinin, kendi aralarından veya köy halkından seçecekleri iki temsilci; 
e) Köy okulu müdürü veya öğretmeni; 
d) Muhtar ve varsa belediye başkanından kurulur. 
Bu kurulun başkanı belediye başkanıdır, yoksa muhtardır. İkinci başkanı okul müdürü veya 

öğretmenidir. 
Bucak Merkezi İlköğretim kurulu: 
a) Bucak merkezi ihtiyar kurulu, birden fazla mahalle varsa, mahalle ihtiyar kurulu üye

lerinin kendi aralarından seçecekleri ibir üye; 
b) Varsa, belediye meclisi üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bit üye; 
e) öğrenci velilerinin kendi aralarından vejya bucak merkezi halkından seçecekleri iki temsilci; 
d), Bucak merkezi okulları öğret menlerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretmen.; 
e) Okul müdürlerinin aralarından seçecekleri bir temsilci; 
i) Bir muhtarla bucak müdürü ve mevcutsa belediye başkanından kurulur. 
Bu kurulun başkanı bucak müdürü, ikinci başkanı okul müdürüdür. 

MADDE '28. — Köy ve bucak merkezi ilköğretim kurullarının ödev ve yetkileri şunlardır: 
1. Okulun açılıp kapanma, öğretime ara verme zamanları, günlük çalışma saatleri hakkında 

üJçie ilköğretim kuruluaıa ftekliflerdıe bulunmak, 
2.; İlkokulların yapım, onarım, kuruluş ve bakım giderleri için gerekenleri ilgililere bildir

mek, 
3. Okul müdür veya öğretmeni ile birlikte okul bina ve tesisleri ile uyguluma, bahçelerinin 

tatil ayları içinde bakımını ve dikkatle korunmasını sağlamak, 
4.! Okul için bağışlar, türlü gelir kaynakları saklamak, bu. amaçla sürekli tesisler kurulması

na çalışmak, 
5. Yoksul öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunnytk, doğuştan yetenekli yoksul öğrencilerin 

ileri öğrenim basamaklarından faydalanmalarını sağlamıya çalışmak, 
O.ı Öğrencilerin, sağlık ve beslenme durumlarını ıslah ve takviye etmek, onlara sıhhi ve ekono

mik beslenme ihtiyaçları için gereken tedbirleri almak ve aldırmak, 
Bu hususta il tvte lige sağlık anıerkezi elemaniları ile iş birliği yapmak, 
7. öğrenim çağında olup da okula gitmiyenler'. kovuşturmak ve bu hususta gereken tedbirleri 

almak, 
8. Kitaplık kurmak, yönetmek ve yönettirmek, 
0. Köy ve bucak merkezinde ilköğretimin ve millî eğitimin geliştirilmesi için uğraşmak, bu 

amaçla ilkokul programı üzerinde incelemelere d avunan düşünceleri ilçe ilköğretim kuruluna ve 
ve yetkililere bildirmek, 

10. Bu kanunun 08 nci ve 70 nci maddeleri gereğince okul toprakları ile uygulama bahçele
rinin işletilmesinden elde edilecek gelirlerin okul ihtiyaçlarına ve öğrencilerin beslenmesine harcan
masını sağlamak. 
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11. Komşu köy ve bucak ilköğretim kurulları ve bağlı ^olduğu ilçe ilköğretim kurulu ile iş 

birliği yapmak, 
12. öğretim yılı başında, bir yıllık çalışma programı hazılamak ve yıl sonunda da yıllık 

çalışmalar hakkında ilçe ilköğretim kuruluna rapor vermek, 
13. Görevli oldukları işleri başarabilmek için gerektiğinde uzmanlardan faydalanmak, 
14 İlköğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve ders programlarının uygulanmalarını ko

laylaştırmak, 
15. Köyün veya bucağın çevresini geliştirecek ve yaşayışını yükseltecek konularla ilgili ta

mamlayıcı kurslar, sınıflar ve okul öncesi sınıfların açılmasına çalışmak, 

MADDE 29. — İlçe ilköğretim kurulları : 
a) Belediye başkanı veya temsilcisi ile belediye meclisi üyelerinin kendi aralarından seçe

cekleri bir üye; 
b) Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre kurulan okul - aile (birlikleri baş

kanlarının kendi aralarından seçecekleri iki temsilci; 
c) Hükümet Tabibi, okul sağlık merkezi hekimi, bulunmazsa, belediye tabibi, o da bulun* 

mazsa sağlık memuru; 
d) Tarım öğretmeni veya teknisiyeni; 
e) öğretmen dernekleri temsilcilerinin aralarından seçecekleri bir üye; 
f) İlçe merkez ilkokulları öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri bir ilkokul müdürü 

ve bir ilkokul öğretmeni; 
g) İlköğretim Müdürü; 
h) Kaymakamdan kurulur; 
Kurulun Başkanı Kaymakam, ikinci başkanı İlköğretim Müdürüdür. 

MADDE 30. — İlçe ilköğretim kurullarının ödev ve yetkileri şunlardır : 
1. 28 nci maddede sıralanan işleri, ilçe merkezi için görmek; 
2. İlçeye bağlı köy ve bucakların ilköğretim kurulları arasında iş birliği sağlamak ve bunla

rın çalışmalarını desteklemek. 
3. Bucak merkezi ve köy ilköğretim kurullarının karar ve tekliflerini inceliyerek, yetkisi için-: 

de olanları uygulamak, gerekli gördüklerini il ilköğretim kuruluna sunmak; 
4. Köy bütçelerine gerekli ödeneklerin konmasını taikifoetmek; 
5. Köy, bucak merkezi ve ilçe ilköğretim kurullarının çalışmalarının geliştirilmeleri hakkın

da il ilköğretim kuruluna tekliflerde bulunmak; 
6. Köy, bucak merkezi ve ilçe merkez okullarının açılma, kapnma ve öğretime ara verme za

manları ve günlük çalışma saatleri hakkında ilgili kurulların tekliflerini incelemek ve ilçe bakı
mından bir teklif hazırlıyarak onaylanmak üzere il ilköğretim kuruluna sunmak, 

7. Köy, bucak merkezi ve ilçe ilköğretim kurullarının yıllık çalışma programları ile karar ve 
çalışmaları hakkında bölge ilköğretim müfettişlerine bilgi vermek, « 

8. İlçedeki okulsuz köylerin okula kavuşmasını sağlamak için gerekli yollara ..başvurmak ve 
9 ncu madde gereğince kurulacak okulların yerlerini saptamak ve teklif etmek, 

9. öğretime ara verilen süreler için bölgelerindeki okulların öğretmen ve öğrencilerinin tatil 
çalışmaları hakkında plân ve programlar hazırlamak, bunları il ilköğretim kuruluna sunmak, 

10. Devamsız öğrencilerin velileri hakkında gerekli cezaları vermek ve fonda toplanan para
ların sarf yerlerini karara bağlamak. , ' . - . . 

MADDE 31. — İl öğretim kuralları : 
a) Belediye başkanı veya temsilcisi, 
b) İl daimî encümeninin kendi içinden seçeceği bir üye, 
c) İlköğretim çağındaki çocukların eğitim, öğretim ve sosyal yardım ve okul yapımı ve bakîm 

işleri ile ilgili dernek başkanlarının kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, , 
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ç) Millî Eğitim Bakanlığınca yönetmeliğe göre kurulan okul - aile birlikleri başkanlarının 

kendi aralarından seçecekleri iki temsilci, 
d) öğretmen .demekleri temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye, 
e) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü veya temsilcisi, 
f) Tarım Müdürü veya temsilcisi, 
g) Varsa ilkokullara Öğretmen yetiştiren kurumların müdürlerinden kıdemlisi ile il merkezin

de büiunan orta dereceli okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, 
h); Varsa, ilk dereceli özel okullar öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci. 
ı) İlköğretim müfettişlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, 
j) Merkez ilkokulları öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, 
k)k Merkez ilçesi ilköğretim müdürü (belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan 

merkezlerdeki ilköğretim müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, 
1) Millî Eğitim Müdürü, 

m) Vali veya tevkil edeceği bir zattan kurulur, 
Bu kurulun başkam vali veya vekili, ikinci başkanı Millî Eğitim Müdürüdür. 

MADDE 32. — İl ilköğretim kurullarının ödev ve yetkileri şunlardır : 
1. 28 ve 30 neu maddelerde sıralanan işleri il merkezi için görmek, 
2.; İle başlı ilçelerin ilköğretim kurulları arasında iş birliği sağlamak ve kurulların çalışma

larını desteklemek, 
3. İlçe ilköğretim kurullarının yaptıkları teklifleri, yıllık çalışma programlarını ve raporla

rını incelemek ve gerekenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını ta'kiibetmek ve denetlemek, 
4. Köv ve özel idare bütçelerine ilköğretim için gereken ödeneklerin konmasını teklif etmek 

ve bu teklifleri sonuçlandırmak, 
5. İlde ilköğretimin geliştirilmesi konusunda Millî Eğitim Bakanlığına gerekli tekliflerde bu

lunmak, 
6. İlkokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme süreleri ve günlük çalışma saatleri 

hakkında ilçw ilköğretim kuruP.arının tekliflerini incelemek ve bir karara bağlamak, 
?' 11 içinde öğretmen ve öğrencilerle ilgili olarak, öğretime ara verilen sürelerdeki çalışma

ları düzenlemek. 
MADDE 33. — İlköğretim kurulları, bu kanunda saptanan Ödevlerden ve bölgelerindeki ilk

öğretimin geliştirilmesinden derece derece ve ortaklaşa sorumludurlar*. 

MADDE 34. —- İlköğretim kurulları, ayda en az bir defa, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır 
ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilir. 

MADDE 35. — İlköğretim kurallarına katılacak seçilmiş üyelerin hizmet süreleri dört yıldır. 
Bunların seçimleri sırasında, birer de yedek üye seçilir. 

i 
MADDE 36. — Memur olmıyan seçilmiş üyelerden engelsiz olarak üst üste üç. toplantıya gel-

miyenler bu ödevden çekilmiş sayılırlar. Memurluk sıfatı ile kurul üyeliklerine 'seçilmiş olanlar, 
seçim «üresi sonuna kadar üyelik ödevini .yapmakla yükümlüdürler. Bunlardan engelsiz olarak 
toplantılara katılmıyanlar hakkında ödev ve menmrluklariyle ilgili kanunlara uyularak inzibati 
işlem yapılır. J 

. MADDE 37. — Seçilmiş üyeliklerden biri açıldığında yerine yedeği alınır. Yedeği bulunmadığı 
durumlarda yenisi seçilir. Yeni seçilenler; yerlerine geçtikleri üyelerin dört yıllık isürelerini 
doldururlar. 

MADDE 38. — Köy, bucak merkezi ve ilçe ilköğretim kurallarının kararlarına yapılacak iti
razlar, her birinin bir üstündeki kurulca, il ilköğretim kurullarının kararlarına karşı yapılacak 
itirazlar ise Millî Eğitim Bakanlığınca incelenir ve karara bağlanır. 

İtirazlar için en son basamak, Millî Eğitim Bakanlığıdır. 
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MADDE 39. — Köy, bucak merkezi, ilçe ve il ilköğretim kurulları, işlerinin yönetimi için gere

ken ödevleri kendi üyeleri arasından seçerler. 
Bu kurulların çalışma yolları Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Okul Öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilkokulların açdma, kapanma ve öğretime ara verme 
zamanlan 

MADDE 40. — Okul öncesi resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumlarının; yetiştirici ve tamam
layıcı okul, sınıl' ve kursların açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlan, amaç ve çalışma 
tarzlanna göre, kendi yönetmeliklerinde, eğitim ve öğretim programlannda belirtilir. • 

MADDE 41. — İlkokullara! yıllık eğlemli öğretim süresi, köylerde 170, şehir ve kasabalarda 
200 günden aşağı olamaz. Sınavlar bu sürenin dışında kalır. 

Yarısı resmî tatillere raslıyan günler de tam gün sayılır. 
öğretim, o yerin tabiî, ekonomik ve sosyal özelliklerine göre sürekli veya aralıklı olabilir. 

MADDE 42. — ilkokulların açılma, kapanma, ve öğretime ara verme zamanlan bir önceki öğ
retim yılının Mart ayı içinde il öğretim kurullannda kararlaştırılarak gereğine göre bildirilir 
ve duyurulur. Olağanüstü sebeplerle bu tarihlerde yapılacak değişiklikler, gecdkmeksizin ilgililere 
bildirilir. 

MADDE 43. — İlkokulların yaz tatili, sınavlann bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına 
kadar sürer. 

a) öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay iainlidir. 
Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde sap

tanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 
b) Tek öğretmeni! okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim müfet

tişleriyle, ilköğretim müdürü tarafından okul ve kurumların korunmasında göz önünde tutularak, 
ayarlanır. 

c). Okul müdürleriyle müdür yardımcı lan tatil aylannda okul işlerini ayarlamak ve düzenle
mek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar. 

MADDE 44. — öğretmenler kanunlarla kemlilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her han
gi bir görevle yükümlü tutulamazlar. 

MADDE 45. — a) Millî Eğitim müdürleri, ilköğretimin bütün görevlilerine, 
b) İlköğretim müdürleri, okul müdürleriyle öğretmenlere, 
Zaruri ve âcil duramlarda yılda üç defayı aşmamak üzere iki güne kadar; 
c) Okul müdürleri de öğretmenlere aynı şartlar altında birer gün izin vermeye yetkilidirler. 
Ancak bütün bu izinlerin bir ders yılı içindeki toplamı bir haftayı geçemez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kayıt ve kabul 

MADDE 46. — Hr çocuk, mecburi ilköğreninı çağına girdiği öğretim yılı başında 3 ncü madde 
gereğince ilkokula kayıt ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanın
da ilkokula yazdırmakla yükümlüdür. 

Bu kanunda sözü geqen «Aile başkanı» deyiminden maksat, veli veya vasi duramunda 
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bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran 
veya barındıran, yahut da çalıştırandır. 

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilkokulu bitiremiyen çocukların 
ilkÖğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. 

Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremiyen çocuklara tasdikname verilerek, kayıtları 
silinir. 

MADDE 47. — Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son 
sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir. 

MADDE 48. — Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş 
birliği yaparak köy ve mahallerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan, çocukların künyelerini 
gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilköğretim müdürlü
ğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmaları
nı, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilân ederler. 

Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içerisinde okula yazdınlmıyan çocukları, okul 
müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder. Ve devam ettirilmelerini veli yahut vasi veya aile 
başkanlarına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula, gelmezlerse; haklarında devamsız öğ
renciler gibi işlem yapılır. 

MADDE 49. — Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmıyan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bu
lunan çocukların yaşlan, çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurallannca tâyin ve tesbit oluna
rak bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar. 

MADDE 50. — Birleştirilmiş sınıflar da, dâhil olmak üzere, bir Öğretmene düşen öğrenci 
sayısı 40 4an fazla olamaz. 

MADDE 51. — Her yıl Eylül ayınm üçüncü haftası «İlköğretim haftası» dır. Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemi belir
tilir. 

; • • • • • ' • . • • • • » • • • . . „ • • • . ALTINCI BÖLÜM "''•• V*. " 

Okula devam 

MADDE 52. — Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğre-
nim kuramuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun du
rumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. 

Mülki âmirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilâtı ilköğrenim çağındaki çocukların mec
buri ilköğretim kuımlılanna devamlannı sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul 
idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler. 

MADDE 53. — Okula devam etmiyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve 
ilköğretim müfettişlerince araştınlarak, devama engel olan maddi ve mânevi sebeplerin gideril
mesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, mahallî ilköğretim 
kuruluna bildirilir. Kurulca gerekli tedbirler alınır. 

Okul idareleriyle ilköğretim kunıllannm bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuş
turmanın her safhasında devam eder. 

MADDE 54. — 55 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun 
ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm,yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tar
la ve sürüde tanm ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeylerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü 
geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir. 

(S. Sayısı ; 20S) 



— 27 — 
MADDE 55. — Okul idarelerince ve ilköğretim kurullarınca 53 ncü madde mucibince yapı» 

lacaîk teşetblbiis ve alınacak tedbirlere rağmen : 
a)' Çocuğunu okula göndermiyen; 
b) Verilen izin müddetini geçiren; 
c) Geç nakil yaptıran; 
d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren; 
e) Çocuğunun devamsızlık vaziyetini özürsüz olarak zamanında oikul idaresine bildirmi-

yen; 
öğrenci veli yaihııt vasi veya aile başkanları hemen ımalhallin ilköğretim kuruluna (bildirir. 

Bunlar .hakkında kurulca en çok bir hafta içinde gerekli 'karar alınır. 
Hastalık , sel, /kar, zelzele, yangın gibi ilköğretim kurullarınca takdir edilecek mücbir se

beplerle1 okula tgelmemek zorunda olduğu anlaşılan öğrenciler devamsız Bayılmaz ve gelmedik
leri günler için izinli sayılırlar. 

Kurulca özürlü' sayılmayan öğrencilerin veli yaihut vasi veya aile başkanlarına üç gün için
de çocuklarını okula göndermeleri lüzumu yazılı olara'k İhtar »olunur. 

Zorlayıcı sebeplerin takdiri hususunda kurulca 'alınan ^kararlar okul idareleri veya bölge 
ilköğretim (müfettişleri veya öğrenci veli yaihut vasi veya aile başkanları tarafından üç gün için
de yazılı olarak üst kurula itiraz olunabilir. 

üst 'kurulca, en ç'ok bir hafta içerisinde verilecek ^kararlar derhal ilgililere tebliğ »olunur. 

'MADDE 86. — ilköğretim kurullarınca yapılan ihtara veya itiraz üzerine üst kurulca ve
rilen ret kararına rağmen çocuğunu okula ^gönderrniyen veli yaihut vasi veya aile başkanları 
ha'kkında aşağıda gösterilen şekilde işlem yapılır. 

a) Malhalli ilköğretim kurullarınca, en çok 'bir hafta içiride devamsız öğrencinin velisine 
yahut vasisine veya aile başkanına çocuğun okula devam etmediği 'belher 'gün için (1) lira
dan (21) liraya kadar ihaıfîf para cezası hükmolunur. 

Para cezasına çarptırıldığının kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde çocuğunu 
yine -okula göndermediği okul idaresince bildirilen veli yaihut vasi veya aile «başkanları....hak
kında mathallî ilköğretim kurulunca ikinci defa olara'k verilecek para cezası, belher gün için 
önce1 verilen cezanın iki katından aşağı «olamaz. Ancak (bu suretle verilen para cezalan 100 
lirayı geçemez. 

İlköğretim kurullarınca verilen ceza kararı kurulca, okul idaresine, öğrenci veli yahut va
si veya aile'balkanlarına üç gün içinde tebliğ olunur. Diğer taraftan, para cezaları [hakkın
daki kararlar, ayrıca infaz işlemi yapılmak üzere ilçe ilköğretim müdürlüğüne gönderilir. 
İlköğretim (müdürleri Ibu kararları üç 'gün içinde özel idareye göndererek inffaz işleminde ta-
kübederler. 

Bu kararlar, özel idarelerce Âmini e alacaklarının tahsil usulü ttıaklkında Kanun hükümle
rine dayanılarak tahsil edilir. 

İlköğretim,kurullarının ceza kararları kesin olup aleyhinde idari veya kazai (hiçjbir mercie 
baişvurulmaz. 

b) İkinci defa para cezasına çarptırıldığının kendisine, tebliğ tarittıinden itibaren üç gün 
içinde çocuğunun okula devamını sağlarmyan veli yalhu'tr vasi veya aile (başkanının isim ve 
adresleri okul İdareleri tarafından derhal mahallî ilköğretim (kuruluna verilir. İlköğretim ku
rulu! bunlara ait dosyaları üç gün içinde hazırlıyarafe ilçe ilköğretim müdürlüğüne gönderi
lir. 

İlçe ilköğretim müdürleri Ibu dosyaları inceledikten ve eksikleri varsa tamamladıktan don
ra derhal Cumhuriyet savcılığına verir. 

ll)köğre,tim*müdürleri tarafından hazırlanan dosyalarda : 
1. Devamsız öğrencilerin adları ve durumları (hakkında okul idaresince ilköğretim kuru

luna verilen (belgeler, * 
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2. Çocuğun veli yahut vasi veya aile başkanına yapılan ihtara ve bu ihtarın tebliğ ve 

tebellüğüne ait 'belgeler, 
ı3. îköğretiım kurulunca verilen para cezalarına ait (kararlar ve bu 'kararların veli yahut 

vasi veya aile başkanına tebliğ ve tebellüğüne dair 'belgeler bulunur. 
e) Cumhuriyet savcısı 3005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 'kovuşturma yapar ve en 

geç üç !gün içerisinde (sulh mahkemelerinde dâva açar. 
'Sulh eeza mahkemesince her çocuğun veli yahut vasi veya aile balkanı (hakkında 10 gün

den 30 güne kadar hafif hapis cezası Shükmolunur. 
/Bu cezalar Temyiz olunamaz. 
Mahkemece verilen ceza t a r a r ı suçluya ve ilköğretim müdürüne 'bildirilir. Bu kararın 

suçluya bildirilmesinden itiharen bir hafta. içinde çocuğunu okula göndenmiyen veya deva
mını sağlamıyan veli yahut vasi veya aile başkanının durumu ilköğretim müdürlüğünce ye
niden Cumhuriyet savcılığına bildirilir. O. Savcılığınca aynı hükümler ^dairesinde kovuşturma 
yapılır. 

'MADDE ı57. — Okul idareleri ve ilköğretim kurullarınca bu kanuna göre usulen sorula
cak (sorulara cevap vermekten kaçınanlar, gerçeğe uymıyan beyanda »bulunanlar bir aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

•MADDE 58. — Sulh ceza mahkemelerinde bu kanuna, uyularak açılan kamu dâvaları en 
geç '31 gün içinde Ihükme 'bağlanır. 

Davanın tâuruşmalı olarak görülmesine mahkemece lüzum görülen hallerde sanık -duruş
malara iihzaren çağırılır. 

MADDE 59. — llköğrenim eağmda olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmi-
yenîer, hiçibir resmî ve özel iş yerinde veya 'her no 'surette olursa 'olsun çalışmayı gerektiren 
başka yerlerde ücretli veya; ücretsiz çalıştırılamazlar. 

İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini helgeliyenler ilse, çocukların çalıştırılmasını dü-
zenlİyen kanun hükümleri uygulanmak şartiyle ancak ders zamanları dışında hu gibi yer
lerde çalıştırılabilirler. 

İlköğretim cağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların 
bu kanunda, gösterilen ve Millî Eğitim Bakankanlığınea açılmasına izin verilmiş olunanlar 
dışında her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dersanelere kabulü yasaktır. 

Yukardaki hükümlere aykırı davranmalar hakkında iki aya kadar hafif hapis cezaisi ile 
birlikte 250 liradan aşağı olmamak üzere hafi 1: para cezası verilir. 

Bu fiilleri tekerrür edenler hakkında verilecek ceza öncekinin iki mislinden az olamaz 
ve hu cezalar ertelenmez. 

MADDE 60. — İlköğrenimlerini ttamamılıyarak ilkokullardan diploma almış olan erkek va
tandaşların muvazzaf askerlik sürelerinden altıda biri indirilir. 

MADDE 61. — îlköğrenimlerini tamamlıyara'k diploma almış MDİan kızlara yoksullukları o ye
rin ilköğretim kurullarınca saptanırsa, evlenmelerinde, özel idaredeki fondan 300 liraya, kadar 
para yardımı yapılır. 

YEDlNöt BÖLÜM 

Okulların arsa ve arazi işleri 

MADDE 62. — Şehir, kasaba ve köy okulları arsalariyle köy okullarına gelir sağlayacak 
arazi ve uygulama halliceleri için lüzumlu topraklar, İl ve ilçelerde bölge ilköğretim müfet
tişlerinin veya ilçe ilköğretim müdürünün başka nlığında Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden gö
revlendirilecek birer eleman ile maihalle veya fc'öy muhtarından teşekkül edecek komisyon ta
rafından seçilir. 
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MADDE 63. — Okul binalarının yapılacağı arsaların, suyu, havası, elverişli ve öğrencile

rin 'kolaylıkla gidip gelebilecekleri (bir mahalde 'olması göz önünde (bulundurulur. 
Okul binaları, hapsane, meyhane, kahvehane, bar gibi umumi yerlerden en az 100 metre uzakta 

olacaktır. 
Okullara 100 metre mesafe içinde bu gibi tesisler kurulamaz. 

• " " " « ' W » 

MADDE 64. — İlkokula tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, beledi
yelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini igösteren birer tutanak tanzim edile
rek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlğmın veya diğer idarelerin yet
kili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazî parasız olarak okula tahsis olunur. 

Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz. 

MADDE 65. — 64 ncü maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis yoliyle sağlanamadığı 
takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile, 
satmalınır. Mal sahiplerinin muvafakatlerinin alınamaması halinde, bu yerler umumi mevzuata 
göre kamulaştırılır. 

Satmalma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları 
için Özel idareye aittir. 

MADDE 66. — Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan 
çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur. 

.MADDE 67. — Okullar için tahsis, .satmalına veya. kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla 
bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisle.', bulundukları yerlere göre köy veya özel ida
reler adına tapuya tescil edilir. 

Bunların ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesis
lerinin daimî bakım ve onarma giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerin
den karşılanır. 

MADDE 68. — 4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan 
Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu kanuna göre sağlanacak topraklar, mı-
hallî ilköğretim kurullarının teklifi ve köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerdi1 

kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece ve sair suretlerle işletilir veya kiraya verilir. 
Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir. 

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayri-
menkullerin ferağ vo intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak (düzenlenecek belgelerden ve 
senetlerden hiçbir vergi, hare ve resim alınmaz. 

MADDE 69. — Köy okullarına bitişik öğretmen evleriyle müstakil öğretmen evlerinin dolayında 
her ev için 500 ilâ 1 000 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya 
uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlıyacak araziden ayrılır, öğretmenler, bu bahçelerden pa
rasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler. 

MADDE 70. — Okulların uygulama bahçelerinde tarım dersleri uygulanması yapılır. Uygulama 
bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden 
ve okul arazisi gelirinden sağlanır. 
; Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenme 
sine sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir. 

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı ma
hallî ilköğretim kurulları tarafından kararlaştırılır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İlkokul yapımı ve donatımı isleri 

MADDE 71. — İlkokulların yapım ve donatımına ait plân tiplerini saptamak ve projelerini 
hazırlamak, gerektiğinde illerde girişilen okul yapımı ve donatımında, merkezden yaptırılacak 
murakabe ve denetleme işlerinde görevlendirilmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı bir yapı işleri bürosu 'kurulur. 

Bu maksatla geçici olarak (20) kişiyi geçmemek üzere çalıştırılacak yüksek mimar, yüksek 
mühendis, tmimar, mühendis, 'tekniker, ressam ve desinatör gibi tekıiik elemanların verilecek ücret 
ve yevmiyeleri Bayındırlık teşkilâtında çalışan teknik elemanlar için mevzu esas ve usullere tâbidir. 

MADDE 72. — Millî Eğitim müdürlüklerinde ilkokul binaları ve tesislerinin öğretmen evlerinin 
yapımı ve donatımı ile ilgili yapı işlerinde, illerin ihtiyacına göre aylık istihkakları özel idare büt
çesinden karşılanmak üzere 71 nei maddedeki esaslar dairesinde yevmiyeli teknik eleman veya İş 
Kanunu hükümleri dairesinde işçi, usta, çalıştırabilir. 

MADDE 73 .—Bütün ilkokul binaları ile öğretmen evleri ve diğer tesislerin tipleri ve projeleri, 
bölgelerin özelliklerini kavnyacak çeşit ve sayıda Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlatılır. 

Millî Eğitim Bakanlığının teshit ettiği tip plânlar dışında okul binası 'inşa edilemez ve plânlar 
üzerinde esaslı değişiklikler yapılamaz. 

Şimdiye kadar yapılmış ve başka yollarda yaptırılacak olan şehir ve kasabalara ait ilkokul plân
ları da Millî Eğitim Bakanlığının inceleme ve 'onayından geçmeden uygulanamaz. 

MADDE 74. — Köy okulları ile öğretmen evlerinin, şehir ve kasabalarda yaptırılacak ilkokul
ların her türlü ihtiyaçları için köy veya kasaba i'.'inde veya civarındaki araziden, şahsi haklar 
mahfuz 'kalmak şartiyle, tedarik edilecek taş, kum, ve kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir resim 
alınmaz. 

İlköğretim kuramları için yaptırılacak bina v;> tesislerle öğretmen evleri ve onarma işlerinde 
gerekli tuğla ve kerpiçlerin kesmek, kireç yakmak ve söndürmek, taş çıkarmak, iskele kurmak, 
kaldırımları işgal etmek gibi hususlarda girişilen işler serbest ve hiçbir resme tâbi olmaksızın ya
pılır. Bu maksatla açılan çukurlar iş bitince kapatılır. 

Ormanlardan çıkarılacak bu gibi gereçler hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 18 nei mad
desine göre hareket olunur. 

MADDE 75. — İlköğretim kuramları için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen evlerine 
gerekli, işlenmiş veya yarı İşlenmiş tomruklar, 1 ışıımaya, elverişli orman işletmelerinin istif yerle
rinden verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, her ilde yaptırılacak binaların kereste ihtiyaç listelerini bir yıl önce, 
en geç Kasım ayına kadar Tarım Bakanlığına gönderi?. 

Tarım Bakanlığı, istenilen kerestelerin hangi işletmtferdon sağlanacağını saptıyarak en geç 
Mart ayı içinde Millî Eğitim Bakanlığına bildirir. 

Ayrılan kereste istif yerlerinde iller tarafından teslim alınır ve bedelleri özel idare 'bütçelerin^ 
den ödenir. 

İşlenmiş, yarı işlenmiş kereste veya tomruklardan kesme, taşıma, İmal, istif, dağıtma giderleri 
ve bölge orman tarifesi karşılığı hesaplanarak tahsis yapılır. Ancak % 10 temettü hissesi alınmaz. 

MADDE 76. — Orman işletmelerinden verilecek kereste, ihtiyacı karşılıyamazsa veya alınacak 
kerestelerin'bedelleri, taşıma ve benzeri masraflar ile mahallî rayici geçerse, iller ihtiyaçlarım pi
yasadan sağlıyabilirler. 

MADDE 77. — İlköğretim 'kurumlarının ve öğretmen evlerinin inşasında kullanılacak her tür-
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tu yapı malzemesinden, Devlet İktisadi Teşekküllerinde imal olunanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ve-
ya valiliklerin isteği üzerine ve bedeli karşılığında, diğer isteklere tercihan verilir. 

MADDE 78. — ilköğretim kunumlannın yapımında kullanılacak çeşitli yapı araç ve gereçleri, 
Millî Eğitim idarelerince sevk ve tesellümü şartiyle Devlete ve Devlet İktisadi Teşekküllerine ait 
vasıtalarla tercihli olarak ve indirmeli tarife ile naklolunur, ve limanlarda tahmil ve tahliye işleri 
de tercihli olarak yapılır. 

Tarifelerde yapılacak indirme, her yıl Millî Eğitim ve ilgili bakanlılklarea müştereken tesbit ve 
tâyin olunur. 

Ayrıca, iller emrinde bulunan teşekküllere ait her çeşit nakil vasıtalarından gereğine göre fay
dalanılır. 

Askerî birlikler de bu nakil işlerinde illere yardımda bulunur. 

MADDE 79. — Millî Eğitim Bakanlığı ve il özel idareleri ilköğretim kurumlan ile öğretmen ev
lerinin yapımında kullanılacak araç ve gereçleri 2490 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde toptan sa-
tmalıp dağıtabilirler. 

MADDE 80. — İller, yaptıracıfcları ilköğretim kuruımlariyle öğretmen evlerinin yapımı işlerinde 
gerekli doğrama, çatı aksamı ve öğretim araçlarını hazırlatmak, satmalmaik ve dağıtmak suretiyle 
inşaatta kolaylık ve tasarruf sağlamak ve araçların taşınması hususunda yardımlaşmak gayesi ile 
komşu illerle iş birliği ypaibilirleF, müşterek tevSİsler kurabilirler ve Millî Eğitim Bakanlığına, bağlı 
teknik öğretim müesseselerinden faydalanırlar. 

Gerekirse bu maksatla munhasiran nakliyatta -kullanılmak üzere motorlu taşıt aracı satınalma-
ya mezundurlar. 

• 
MADDE 81. — Okul yapımı ve donatımı işlerinde yardım ve hizmetleri değerlendirmek, inşaa

tın ucuza maledilmesi amaeiyle; 
/ a) Yurttaşların istiyerek yapacakları, taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç ve tuğla gibi ayni yardım
lar, 

b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım derneklerince yapılacak nakdî yardımlar, kabul edilir ve 
değerlendirilir. 

c) Emaneten inşa edilecek okul yapımı işlerinde halk ve gençlerden gönüllü olarak bedenen ça
lışacakların'hizmetleri kabul edilir. 

MADDE 82. — İller, ilköğretim kurumlan için yaptıracaktan bina ve tesislerle öğretmen evle
rini, 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri dairesinde ve işin gereğine «göre, ihale 
veya emanet usuliyle yaptırmakta serbesttir. 

MADDE 83. — Mütaaihıhidin taahhüdünü zamanında yapmaması veya evvelden düşünülmesi 
mümkün olmıyan sebeplerle plân ve programın zamanında yetişjtirilemiyeeeği anlaşılması halinde 
ilköğretim kurumlan için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen evlerinin, il ilköğretim kurulu
nun teklifi ve il daimî komisyonu karariyle ve bu komisyonun mesuliyeti altında Artırma, eksiltme 
ve ihale Kanunu ile Mulhasebei umumiye Kanununun hükümlerine bağlı olmaksızın en uygun şekil
de yapılması veya yaptırılması caizdir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

İlköğretimin gelir, giderleri ve plânlama 

MADDE 84. — İlköğretime ait gelir kaynakları şunlardır : 
a) Her yıl Devlet gelirlerinin % 4 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yar

dımlar, 
b) özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 
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malî yılmda ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 
si oranında konulacak ödenekler, 

c) Belediye bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 5 oranında konulacak ödenek, 
d) Köy okullarına gelir sağlatmak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden 

elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 20 si oranında konula
cak ödenekler, 

e) Devamsız Öğrencilerin velilerinden ilköğretim kurulları veya mahkeme kararı ile alınacak 
para cezaları, 

f) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullariyle medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edil
miş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit 
edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler, 

g) iktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından 
yapılacak her türlü mal, para bağışları ve vasiyetler, (işbu bağış ve vasiyetlerle bununla, ilgili işlem
lerden resim, ve hare alınmaz.) 

Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, 
yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir. 

h) Faizler, 
i) Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramıyacağı anlaşıldığından veya yenisi ya

pıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolıı-
yısiyle bu kamına göre istifade edilmiyecck dununda kalan arsa, tarlaların satışından elde edilecek 
paralar. 

j ) Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmiyen okul yapım işleri mütaah-
hitlerinden alınacak gecikme ve benzeri tazminat ve müftaalıhitlerin irat kaydolunacak teminat ak
çeleri, 

Bütçelerine yukarda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği koymamış olan idareler, belediye ve 
köyler için bu ödenekler; bütçeleri inceleme ve onamaya yetkili makamlar tarafından doğrudan 
doğruya konur. Ve bu ödeneklerin malî yıl başında özel idarelere yatırılması sağlanır. 

MADDE 85. — 84 ncü maddenin (a) fıkrası gereğince Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel fasla gelecek yıllara geçici taahhütler ve masraflar karşılığı olarak ilk on sene (1961-1971) 
Devlet gelirlerinin % 4 ünden ve ondan sonraki yıllarda ise % 2 sinden az olmamak üzere, ödenek 
konulur. Bu ödeneklerin % 70 ni münhasıran 86 neı maddenin (a) fıkrasında yazılı işlere, % 30 u 
ise aynı maddenin (b) fıkrasında, gösterilen ihtiyaçlara sarf edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunacak programa göre il özel idarelerine dağıtılır, 

Millî Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde ıbu ödeneklerden bir kısmını 92 nei maddede 
yazılı esaslar dâhilinde doğrudan doğruya, kullanılabilir ve ayniyat halinde illere gönderebilir. 

MADDE 86. — 84 ncü maddenin (a, b, c, e, f, g, ,h, i, j) fıkralarında gösterilen gelirler veya 
ödenekler 85 nci maddedeki hükümler yerine getirilmek şartiyle : 

... a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapım, tadil, esaslı 
onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders levazımı masraflarına, 

b) Küçük onarımlar, arsa ve arazi istimlâki, ders levazımı ve aletleri, Okulların genel giderleri, 
yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiye
cek, giyecek noksanlarının telâfisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, bu kurumlar için gerekli bölge 
doktorları, sağlık memur ve hemşireleri, yapı işlerinde çalıştırılacak teknik elemanlarla, ilçe ilköğ
retim müdürlükleri bürolarında çalıştırılacak ücretli personelin ve okul müstahdemlerinin ücret
leriyle, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kurslar masraflan gibi her türlü giderlerine sarf 
olunur. 

Madde 87. — Millî Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı 10 yıllık plâna göre tamamlanması* ge
reken ıbütün köy, kasaba ve şehir ilkokulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıl-
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lık tafsilâtlı bir plân ekler. Bu plânda her yıl illerde yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilk
okullarının sayıları, yerleri, tipleri, dersane sayıları ile tahminî masrafları gösterilir. 

Yukarıki fıkrada sözü geqen bakanlık plânına paralel olarak, il ilköğretim kurulları da üç 
yıllık plân ve programlar hazırlarlar. Bu programlar il genel meclisinde onanır ve il~ bütçesine 
bağlanır. Bu plânda: 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan plândan ile, isabet eden okul yapımı ve ilk tesis işleri 
başta olmak üzere 86 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı işlerden ve hizmetlerden il ba
kımından yapılması uygun ve mümkün görünenler ayrılarak plânlanır. Gereken hazırlık safhala
rı ve bunun uygulanma zamanları, ayrılacak ödenekler gösterilir. 

Bu plânlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere İçişleri ve Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilir. Millî Eğitim Bakanlığı sebep göstermek suretiyle plânlar üzerinde değişiklikler 
yapabilir. 

Bu plânların uygulanmasından başta mülkiye âmirleri, il daimî komisyonu olmak üzere, Millî 
Eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri, ilköğretim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar. 

MADDE 88. '— Millî Eğitim Bakanlığı 87 nci maddede sözü geçen programa göre yeniden açı
lacak ilköğretim kurumlariyle, mevcutların öğretmen ihtiyaçlarını karşılıyacak öğretmenleri yetiş
tirmek üzere gerekli bütün tedbirleri zamanında almakla yükümlüdürler. 

MADDE 89. — 84 neti ve 85 nci maddelerde ilköğretime tahsis edilen ödenek veya gelirler 
86 ncı maddede gösterilen işlerden başka hiçbir yere sarf edilemez, başka fasıllara nakledilemez. 

Bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete devredilemez, ilköğretimin 
bina ve tesislerinden, bu kurumların esas hizmet1 erini aksatmamak ve Millî Eğitim Bakanlığının 
muvafakati alınmak şartiyle, halk eğitjmi hizmetlerinde ve diğer Millî Eğitim hizmetlerinde fay
dalanmak caizdir. 

86 ncı maddenin (b) fıkrasında gösterilen hizmetler için ayrılacak Ödeneklerin '% 30 ndan 
fazlası bu fıkrada gösterilen personel giderlerine ayrılamaz. Sözü geçen personel bu fıkrada 
belirtilen hizmetlerin dışında kalan bir işte devamlı veya muvakkat olarak kullanılamaz. 

MADDE 90. — 84 ve 85 nci maddelerde gösterilen gelirler, ödenekler, yardımlar, tahsillerini 
mütaakıp ilgili dairelerce özel idarelere yatırılır. 

Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce «İlköğretim gelir ve ödenekleri;» adiyle açılacak ayrı 
bir hesaba alınır. Malî yıl içinde sarf edilemiyen kısımları, gelecek malî yıllara devredilir. Bu pa
ralardan bir aylık normal ihtiyaçları karşılıyacajç olan miktarlardan fazlası, bir millî bankada 
açılacak hesaba yatırılır. 

84 ncü maddenin (d) fıkrasında yazılı gelirler aynı suretle köy bütçelerinde «İlköğretim 
gelir ve ödenekleri» adiyle açılacak ayrı bir hesaba alınır ve bakiyeleri gelecek malî yıllara 
devredilir. 

Bu ödenekler köy ilköğretim kurulunun hazırlıyacağı bir plân ve programa göre, 86 ncı 
madenin (b) fıkrasında yazılı işlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara sarf edi
lir. Bu paralar millî bir bankada açtırılacak bir hesapta muhafaza edilir. Ve ilköğretim kurulun
ca uygun görülerek iki imza ile çekilir. 

MADDE 91. — İlköğretimin bütün gelirleri ve 86 ncı maddede belirtilen giderleri «Personel 
masrafları hariç» her türlü resim ve vergiden ve dışarıdan ithal edilecek ders âlet ye levazımı 
Gümrük Resminden muaftır. 

MADDE 92. — Okul yapım ve onarımiyle ilgili standart bina kısımlarının ve okulların ge
rekli donatım ve gereçleri, okul eşyası ve ders araçlarını vaktinde hazırlatmak veya tasarruf 
sağlamak veya öğrencileri besleme mevzuunu düzenlemek ve 87 nci madde sözü geçen 3 yıllık 
plânların uygulanmasını kolaylaştırmak amaçlariyle, 85 nci maddede gösterilen asgari öde-
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nekler çerçevesi içinde kalmak şartiyle, Millî Eğitim Bakanlığı üç yıla kadar gelecek yalara 
geçici yüklemelere girişebilir. 

Aynı konularda, illerde üç yıllık plânlarına uygun olarak 84 ncü ve 89 ncu maddelerde belir
tilen gelirlerin asgari hadlerini aşmamak şartiyle gelecek yıllar için hazırlıklara girişmeye ve 
geçici yüklemeler yapmaya yetkilidirler. 

TÜRLÜ HÜKÜMLER " > ^ 

MADDE 93. —* Köylerde bu kamınla ilgili çeşitli hizmetler, Köy Kanunu ile mecburi sayılan 
işlerdendir. 

MADDE 94. —Mecburi ilköğretim kurumlarına kayıt olunacak çocuklarla, bu kurumlara 
devam eden ve kurumlardan mezun olacak öğrencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanıla* 
cak her çeşit belgelerle, bunların suretleri Damga Resmine tâbi değildir. 

MADDE 95. — İlkokul öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan 
köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur. Ve başka iş için kullanılamaz. 

Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve başöğretmenlerin oturmaları 
için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve başöğretmenlerden başkasına ve
rilemez ve bunun haricinde, okul binalarının tamamı veya bir kısmı veya müştemilâtı konut ola
rak kullanılamaz. 

Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimî komisyonlarınca kararlaştırılır. 

MADDE 96. — İlköğretim müdürleri ile ilkokul müdürleri ve müdür yardımcılarına ve tek 
öğretmenli okulların öğretmenlerine, idari hizmetlerine karşılık öğretmenlik aylığından başka 
ayda 50 liradan 150 liraya kadar Millî Eğitim Bakanlığınca ek görev tazminatı verilir. 

U^^ " ' GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. -* 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati, Maarif 
Teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ve aynı kanunun 13 ncü maddesini de
ğiştiren 5522 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 1702 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, 1778 sayılı Ka
mımın 3407 sayılı Kanun ile bu kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasını değiştiren 7135 sayılı 
Kanun, 4274 sayılı Kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, ©9, 60, 67, 68, 69 ncu 
maddeleri, 5129, 5210, 5828, 5955 ve 5956 sayılı kanunlarla sözü geçen diğer kanunların bu ka
nuna mugayir hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 5210 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi 
ve uygulama bahçelerinden; sonradan belediye teşkil edilen nahiye merkezleriyle köylerde beledi
yelerce el konulmuş olan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen evleri, uygulama bahçeleri ve 
okul arazisi özel idare veya köy tüzel kişiliklerine geçer. 

Bu mallar Millî Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere 
tahsis olunamaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 yıl müddetle 
(15 nci maddede yazılı şartları haiz öğretmen bulunmadığı takdirde) en az ortaokul ve muadili 
mezunlarından, 18 yaşını tamamlamış olanlardan açılacak kurslarda başarı gösterenler öğrenim 
durumlarına göre, kadro karşılığı ücretle muvakkat öğretmen tâyin edilebilirler. 

Muvakkat öğretmenlere tatil aylarında da ücretleri ödenir. Muvakkat öğretmenlikte geçen 
hizmet müktesep hak sayılmaz. Ancak, bunlardan on az iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğ-
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retmen okulu bitirme imtihanımı verenler asil öğretmenliğe geçirilirler. Bu gibilerin muvakkat öğ.« 
retmenılifcte geçirdiMeri müddetler ilk terfileriinde nazara 'aiıırar. 

GEÇÎGÎ MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç 10 yıl içinde mecburi öğrenim çağında bulunan öğrencileri tamamnen okula kavuştur
mak için gerekli öğretmenleri yetiştirmek ve 87 nci maddede gösterilen; esaslar dâhilinde ilköğVe-
nim İmramlarıını ve tesislerini hazırlamak ve ibumraita ilgili plânlanın saamnanında uygulanmasını sağ
lamakla yükümlüdür. 

MADDE 97. — Bu ikanumtu malî hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde, .tâyinle Üigili işleri 28 Şu
bat 1901 tarihinde, diğer ıMîkümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 98. —- Bu kaınunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

Esas No.: 2/119 
Karar No.: 144 

Millî Birilik Komitesi Yülfcseik B'aşkanlığrnJa 

Özgıümeş Mehmet'in «İlköğretim ve eğitimi kamımı teklifi» tetkik edilmek üzere komisyonumuza 
havale buıyuralduğundan gerek tümü ve gerek maddeleri itibariyle incelendi, münakaşa ve müza
kere edildi. 

Tasarının mucip sebeplerine, gayesine, bu gaye uğrunda çeşitli fedaikârtoMara katlanımıa'nın lü
zumuna hiçbir Türk laydıınınoın itiraz etmesine imkân mevcult değildir. Diğer hususlardan sarfınazar 
edilme bile; sırf son on senelik demokrasi (tecrübesinde okuyup yazma bilmiyen vatandaş çoğuinlu'-
ğunun hangi tesirlere mâruz bırakılmak istendiğinin ve bu kütlenin bahis konusu •tesirler muvace
hesindeki durumumun batiirlainması, memlekette ilköğretim dâvasmın mümkün dan süratle halli za
ruretini ortaya koymaya kâfidir. 

Ancak, ihemesn bütün meselelerde olduğu gibi, bu dâvanın ıbatUİ de ilk -lıaımlede nakdî imfcânla-
raı (hazırlanmasına vabeste bukınmaktadTr. Tastan, bu imkânları !84 ncü maddesi ile temine çalışıl
maktadır. 

Balhis konusu 84 ncü maddede sıralanan ilköğretim gelirlerinin en mühimimi ve asıl geliri sağlı-
yaeak olanı şüphesiz, her yıl Devlet gelirlerinden 'ayrılacağı derpiş oluna/n % 4 lerdir. 

Hal 'böyle olunca; burada ilki huısus üzerinde düşünmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi; 
Devlet bütçesinin böyle nisbeti kanunla muayyen bir 'külfete tahaımmülü oldp Olmadığı, varidat 
tahsisinin yerimde sayılıp sayılamıyacağı, »kincisi de vazifenin asıl sahibi bulunan özel idarelerin 
bu dâvayı kendi imkânları. ile tahakkuk ettirebilip ettiremeyeceğidir. 

A) Devlet varidatındaın % 4 ünün tahsisi, 
İlk nazarda % 4 nisbeti ehemmiyetsiz bir rakam oibi görünmektedir. l̂ afcat, bu rakama her yıl. 

ilköğretim mıüntesipierine ödenen özlük haklar eklendiği zaman rakamının azameti (takriben 
350 + 300 — 650 milyon tezahür etmektedir. öte yandan, malûm bulunduğu üzere, genel bütçenin 
takriben % 60 ı iıç ve duş borçlar taksitleri', özlük haklar ve sair mukannen masraflar, gelecek yıl
lara sâri masraf taahhütleri dolayüsiyle esasen seyyaliyetini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
donmuş masraflar yüzdesine 4 daha eklerken çok müteyakkız davranılmalıdır. 

26 . n . 1960 

* 
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Kaidı ki, varidat tahsisi usulü, gayece ne olursa odtsun, denenmig ve mahzurkn dolayısiyle red-

dedilmdşjf îbir usuldür. 
B)ı özel idarelerim bu meseleyi kendi imkânları ile 'halledip edemyecekleri 
Yukarda da temas edildiği üzere, ilköğretim meselesi hemen bütün dünyada nnaihaaiî idarelerin 

vaaiMeri ımeyanındadır. öteden 'beri niemleketianizdeki tatıbükat da. bu isfciikatmıette olup, mahallî ida
relerin malî vaziyetleri »nazara lalımaraik son »aaniamkrda, illkıoikııl öğretmeMeriinin aylıikkra umumi 
bütçeye yüMenmdşthv 

öte yandan; sön 'günlerde Hükümet çevrelerinde, özel idarelerin asıl gelir baymaklarını teşkil 
eden Bina ve Arazi vergilerinin hasılatınım artırılması için ıbâzı şeyler düşünüldüğü ve bu arada 
aynı vergiler hasıliatının Hazineye devrinin de derpiş olunduğu m<alûmdur. Ancak, bu mevzuda ya
pılmakta olam tetkiMer ve müzakereler henüz soımçjlaaiımıamıştm 

Bu tetkiJkait sonunda (iki, -mıatrahlarında yapılacak değişMdklerle bu vergiler hasılatının 400 mil
yon liraya baliğ olacağı tahinim ediimefctedir) işbu gelirler Hazineye alındığı1 (takdirde, bahis fconusu 
.% 4 ü ödemök ibe'M Haizine i«in kolay olabilecektir; aksine, bu şeMlde gelişen ıkaynıak özel idarele
re bıratkıLdığı 'tabdirde lise bu idaroleraı, projeydi tahakkuk ettirmek için gerek bütçeden verilecek 
% 4 e ihtiyaçları fealımuyacalötır. 

Bu düşüncelere binaen ilköğretim ve eğitim kanunutasansıonın anüzafceressinin, Biına ve Arazi 
vergilerimde yapılması düşünülen değişikliğin tahakkukuna tâliik edülmednin uygum, olacağı mülâha
za olunımaimıaiktadır. 

Yüiksck Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

tktifsat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

• ^ Üye 
özkaya M. Şükran 
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T. G. 
Millî Birlik Komiten **• - • -961 

İktisdst Komisyonu 
Esas No. İ/173 4 <* 

Milli Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Hükümetçe hazırlanan «Arazi Vergisine matran olan arazi kıymetlerinin ve Bina Vergisine matrah 
olan binaların gayrisâfi iratlarının değiştirilmesine dair kanun tasarısı» komisyomınmza havale olun
makla ; Maliye Bakanlığı temsilcileri ile birlikte tetkik ve müzakere olundu. 4 

Gerekçesinde ileri sürülen sebepler muvacehesinde, kanunun tümü itibariyle kabulü, ancak mad
delerinin ilişik şekilde tadili kararlaştırıldı. 

Maddelerde, komisyonumuzca yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde hulâsa olunabilir : 
1. Birinci madde esas itibariyle kabul olunmuş; ancak arazi kıymetlerine ve bina gayrisâfi irat

larına tatbiki derpiş olunan misiller, 4 yüksek bulunarak, tasarıda gösterilen şekilde indirilmiştir-. 
Ayrıca; madde> daha vazıh şekilde yeniden kaleme alınmış ve bu misillerin «yenylen genel taihriv 

yapılıp neticelerinin uygulanacağı yıla kadar» tatbik edileceğini gösterir bir hüküm ilâve olunmuş
tur. 

2. Hükümet tasarısının 2 nci maddesi, ikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
3. Hükümet tasarısının 3 ncü maddesi yeniden yazılmış; esasen Bina Vergisi Kanununda mev-

eudolduğu düşünülerek bâzı hükümler (3 yıllık muafiyet gibi) maddeden çıkarılmıştır. 
4. Bahis konusu misillerin ,Gelir, Kurumlar. Veraset ve İntikal vergileri ile Tapu ve Kadastro 

harçları tatbikatında nazara alınmıyacağı hükmü; geçici birinci madde olarak tedvin edilmiştir. 
5. Hükümet tasarısının geçici birinci maddesi; geçici ikinci madde olarak aynen alınmıştır. 
6. Hükümet tasarısının geçici ikinci maddesi, geçici üçüncü madde olarak yeniden yazılmıştır. 
7. Hükümet tasarısının geçici üçüncü maddesi çıkarılmıştır. Vergi Usul Kanununun değiştiril 

mesi sırasında genel tahririn acele yapılması derpiş edildiğinden bn maddenin muhafazasına lüzum 
görülmemiştir. 

8. Hükümet tasarısının geçici 4- ncü maddesi aynı numara ile muhafaza olunmuştur. 
!>. Hükümet tasarısının 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen ve aynı numaralarla kabul olunmuştu»'. 
Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytük Fikret Aksoyoğlu Refet KamveUoğlu Kâmil Karamam, Suphi 

Üye 
özhaya M. Şilhram, 



HÜKÜMETİN TASAHISl İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Arazi Vergisine matrah olan arazi kıymetle- Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygu-
rinin ve Bina Vergisine matrah olan binaların lanacak misiller hakkında Kanun 
gayrisâfi iratlannın değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı -

MADDE 1. — A) Arazi ve arsaların 1 Ha
ziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya ta
dil suretiyle takdir edilmiş olan kayıtlı kıy
metleri (15) musline çıkarılmıştır. 

1 Haziran 1942 tariflimden sonra tahrir 
veya tadil suretiyle "kıymetleri yeniden tak
dir edilmiş olan arazi ve 'arsaların 1 Haziran 
1942 tarihinden evvelki (kayıtlı kıymetleri ka
bul edilir. Bunlar da (15) misline çıkarılır. 

B) Binalarda : 1 Haziran 1942 tarihinden 
evvel tahrir veya tadil suretiyle takdir edil
miş -olan kayıtlı gayrisâfi iratlara mesken ola
rak kullanılanlarda ('5) diğerlerinde (6) mi
sil, 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihiyle 28 'Şubat 
1947 (dâlhil) tarihi arasında tahrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş olan kayıtlı »gayri
sâfi iratlara »mesken olarak kullanılanlarda 
(4), diğerlerinde (5) misil, 1 Mart 1947 (dâ
hil) tarihiyle 11 Mayıs 1953 (dâöıil)1' tarihi 
arasında tahrir veya tadil suretiyle talkdir 
edilmiş olan kayıtlı gayrisâfi iratlara 'mesken 
olarak kullanılanlarda (2), diğerlerinde (3) 
misil taübik edilir. 

12 Mayıs 1953 tarihinden sonra tahrir 
veya tadil suretiyle takdir edilmiş 'olan gay
risâfi iratlara 'misil tatbik edilmez. 

Yeniden kıymet ve gayrisâfi irat takdi
rini gerektirmiyen ifraz ve taksimlerde anef-
ruz parçalara düşen kıymet ve gayrisâfi irat
lara yukardaki fıkralarda yazılı .misiller tat
bik olunur, 

MADDE 2. — 1833 sayılı Kanunun 3 neü 
'maddesinin a, b, e, ç, e ve f fıkralarında ya
zılı muafiyetlerden iftifade için arazinin mez
kûr maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş 
olduğunun ilgili vergi dairesine yılı içinde 
beyanname ile 'bildirilmesi şarttır, muafiyetle* 

MADDE 1. — 1961 bütçe yılı başından iti
baren yeniden genel tahrir yapılıp bu tahrir 
neticelerinin uygulanacağı yıla kadar, Arazi 
ve Bina vergilerine matrah olacak kıymet ve 
gayrisâfi iratlar, bu vergilerin hesabında .: 

A) Arazi ve arsalarda : 
1. 1 Haziran 1942 den önce tahrir veya 

tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan kıymet
lerin 10 misli; 

2. Kıymetleri 1 Haziran 1942 den sonra 
tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş bu
lunanların 1 Haziran 1942 tarihinden evvelki 
vergi kıymetlerinin 10 misli; 

B) Binalarda : 
1. 1 Haziran 1942 tarihinden önce tesbit 

edilmiş bulunan gayrisâfi iratların, mesken 
olarak kullanılanlarda (3), diğerlerinde (5) 
misli; 

2. 1 Haziran 1942 (dâhil) ile 28 .2 .1947 
(dâhil) tarihleri arasında takdir edilmiş gay
risâfi iratların mesken olarak kullanılan bini-
larda (2), diğerlerinde (4) misli; 

3. 1 Mart 1947 (dâhil) ve 1 1 . 5 . 1D53 (dâ
hil) tarihleri arasında takdir edilmiş gayri
sâfi iratların, mesken olarak kullanılan bina
larda (2), diğerlerinde (3) misli; 

Olarak matrah ittihaz olunur. 
12 . 5 . 1953 (dâhil) tarihinden sonra tesbit 

edilmiş olan bina gayrisâfi iratlarına ve mek-
tum kalmış olmaları dolayısiyle 1 .6 .1942 den 
önceki kıymeti bulunmıyan arazi ve arsaların, 
1 .6 .1942 den sonra takdir edilmiş bulunan 
kıymetlerine misil uygulanmaz. 

Yeniden kıymet veya gayrisâfi irat takdiri
ni gerektirmeye ifraz ve taksimlerde, parçala
ra düşen kıymet veya gayrisâfi iratlara yu
karda yazılı misiller tatbik olunur, 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesi kabul edilmiştir. 



flrii. 

arazinin tâyin olunan cihetlere tahsis edil
diği yılı takibeden ıınalî yıldan »başlar. Yılı 
içinde beyannama verilmezse muafiyet be
yannamenin verildiği yılı takibeden malî yıl
dan ımuteber olur. 'Bu takdirde beyanname
nin verildiği malî yilm sonuna kadar geçen 
yıllara ait muafiyet hakkı düşer. [Muafiyet
leri sona eren * arazi, .muafiyetin bitimini ta-
'kîbeden ımalî yıldan itibaren vergiye tâbi tu
tulur. 

MADDE 3. — 1 Mart 1961 tarihinden »mi
ra inşaisına başlanan ve mesken olarak kul
lanılan binalar (3) yıl, sahibinin ikamet et
tiği daire ve binalar (10) yıî süre ile Bina 
Vergisinden ve Bina Vergisiyle birlikte alın
makta1 olan Buhran ve Savunma vergilerin
den muaftır. (Sahibinin; hastalık, iş ve memu
riyet nakli gibi sebeplerle meskeninin bulun
duğu' yerden baş<ka bir yere gitmesi; ve bu 
mahalli mesken • olarak kullanılmak şartüyle 
kiraya vermesi .muafiyet hakkının düşmesini 
gerektirmez. 

Apartmanların bir veya birkaç dairesinin 
meskenden gayrı maksatlara tahsisi Ihalindo 
bu kısımların 1837 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci fıkrası hü'kmü baki kalmak şar-
tiyle ımuafiyet hakları düşer. 

Mevcut binalara yapılacak ilâveler yeni in
şaat isayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mülga Ö2Ö8 sayılı' 
Kanunun 7 nci ve 6188 sayılı! Kanunun 13 
noü maddeleri gereğince muafiyetten istifade 
ettirilmiş olan (binaların bu muafiyetleri mah
fuzdur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Birinci madde ge
reğince bulunan gayrisâfi iratların 1837 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 7 nci fıkrasında 
yazılı binaların muafiyetine esas olan gayri-
safi irat miktarlarını aşmış olması bu binala
rın muafiyetine halel getirmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren1 altı ay içinde tahrir ha
zırlıkları ikmal edilerek İçişleri ve Maliye 
bakantıkl arınca müştereken hazırlanacak yö-

I İktisat Ko. 

MADDE 3. — 1 Mart 1961 (dâhil) tarihin
den sonra inşasına başlanan binaların (bina 
apartman ise dairenin) sahiplerince mesken 
olarak kullanılması halinde 1837 sayılı Kanu
nun değişik 4 ncü maddesinde yazılı üç yıllık 
muafiyet aynı kanunun 6 nci maddesindeki 
beyan zamanında yapılmak kaydiyle (10) yıl 
olarak uygulanır ve bu binalardan, aynı süre 
içinde Müdafaa ve Buhran vergileri alınmaz. 

Apartmanların bir veya birkaç dairesinin 
meskenden gayrı maksatlara tahsisi halinde 
bu kısımların, 1837 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci fıkrası hükmü baki kalmak şar-
tiyle 10 yıllık muafiyetleri düşer. 

GEÇİCİ MADDE J. — Bu kanun gereğince 
arazi ve arsa kıymetleri ile bina gayrisâfi 
iratlarına tatbik edilecek misiller; Gelir, Ku
rumlar, Veraset ve İntikal vergileri ile 5887 
sayılı Kanun gereğince alınmakta olan Tapu 
ve Kadastro harçlarının tatbikmda nazarı iti
bara alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. _ Hükümet tasarısının 
geçici birinci maddesi ikinci geçici madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
misil tatbiki suretiyle gayrisâfi iratların yük
selmesi sebebiyle; 1837 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 7 nci fıkrasında yazılı binaların 



Hü. 
netnıeliğe göre arazi ve ıbina tahririne başla
nır. Bu taihrir masraflarını 'karşılamak üzere 
lıer vilâyet 'bina ve arazi »gelirinden »Maliye ve 
İçişleri 'bakanlıklarınca <te!sbit edilecek 'mik
tarlar tefrik edilerek bir fon'da toplam r. Bu 
famdan taihrir masraflarına tediye olunur. 

GECİÖÎ MADDE 4. — 1061 yılı için' (hu
susi tmııha'sene bütçelerine, il yollarına- kara-
yollarmea vâki masraflar karşılığı, (Bayındır--
lıik Bakanlığınca bildirilen miktar taihsisat ko
nur ve Karayolları emrine Türkiye Cumlhuri-
yöti Ziraat Bankasına yatırılır. 

MADDE 4. — 6188 .sayılı Bina, yapımını 
teşvik ve izinsiz yapılan binalar (hakkındaki 
Kanunun lî-J ueü nmd'desi yürürlükten kaldı-
ı'ilmiktir. 

MADDE 5. — Bu 'kanun 1 Mart 1.961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

28 . 12 . 1960 

4 — 
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istisnaiyete esas olan gayrisâfi irat miktarları» 
nı aşmış olması bu binaların istisnaiyetine 
halel getirmez. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Hükümet tasarısının 
geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —- Hükümet tasarısının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. •— Hükümet tasarısının f) nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının (î ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

H un 


