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7. — Mardin Milletvekili Gl| Kiazım Sevük-

teMn'in, Subay ve askerî memurlara yer değiş
tirme tazminatı verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonla raporu (2/2) 
(Gündeme); 

8. — Seyhan Milletvekili Siştan Tekelioğlu'» 
nun, Emekli, Dul ve Yetim aylıklarına zam ya-
yapılması hakkındaki Kanuna* ek 5107 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 4 neü umdelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/63) (Gündeme); 
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9. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu"-

nun, Olağanüstü Hallerin devamı süresince me
mur ve hizmetlilere yapılacak yardım hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu rapo
ru (2/9) (Gündeme); 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, 29 Kasım 1336 tarih ve 66 sayılı İstiklâl 
Madalyası Kanununa ek Kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/7) (Gündeme). 

B Î E Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Dr. Aziz Uras (Mardin). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır efendim. 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. (Yoklama 
yapıldı). 

Ekseriyet hâsıl olmuştur. Müzakereye başlı
yoruz. 

4. -BAŞKANLİK DİVANININ KAMUTAYA STTNÜŞLABI 

l. — Denizlerdeki batıklarla kıyılara vuran 
sahipsiz eşya hakkındaki kanım tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/237) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
10.11.1947 tarihli ve 71-915/2885 sayılı ya

zımızla tekrar görüşülmesi arzedilmiş olan «De
nizlerdeki batıklarla kıyılara vuran sahipsiz eş
ya hakkında kanun tasarısı» nın geri gönderil
mesine müsaade Duyurulmasını:saygılarımla rica 
ederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN — Usulen geri veriyoruz. 

2. .— Urfa Milletvekili Vasfı Gerger'in, îkti-
$adi Devlet Teşekkülleri MemuHan Tekaüt San

dığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 18 nci mad
desinin (A) fıkrasının yorumlanmasına dair 
olan önergesinin verilmesi hakkında önergesi 
(4/90) 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum efen
dim; 

Yüksek Başkanlığa 
İktisadi Devlet Tekkülleri Memurları Teka

üt sandığı hakkındaki 4222 sayılı Kanunun 18 
nci maddesinin «Aı» Fıkrasının yorumlanması
na dair Yüksek Başkanlığa sunmuş olduğum 
önergemi geri aldığımdan gereken işlemin ya
pılmasını saygılarımla rica ederim. 

Urfa Milletvekili 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN —> Soruya geçiyoruz. 

— «1 — 
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5 — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin. 
Gecekondu evleriyle Devlete, Belediye ve özel 
İdarelere ait arsalar hakkındaki sorusuna İçişleri 
Bakanı Münür Hüsrev Göle ile Maliye Bakam 
Şevket Adalanın sözlü cevaplan (6/133) 

Yüksek Başkanlığa 
Halkla temaslarımızda; mesken buhranı hak

kında kongrelerde dinlediğimiz şikâyetler üzeri
ne yurttaşlarımızı aydınlatmak mecburiyetinde 
bırakıldığımızdan aşağıdaki soruların içişleri 
ve Maliye Bakanlıklarınca lütfen sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rim. 

1. — Bu güne kadar yurdun muhtelif yerle
rinde; bilhassa; İstanbul, Ankara ve izmir gibi 
büyük şehirlerimizde; kurulmuş ve kurulmakta 
olan gecekondu evleri hakkında ne gibi tedbir
ler düşnülmüş veya düşünülmektedir. 

2. — Az gelirli evsiz vatandaşları ev sahibi 
yapmak gayesiyle şehirlerde belediye hudutları 
iğinde; Devlete Belediyeye, ve Özel idarelere 
ait arsaların takdiri bedelle ve taksite bağlamak 
suretiyle tevziine imkân olup olmadığı1? -

istanbul Milletvekili 
Ali Rıza Ai'i 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNlR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Sayın arkadaşlarım; İstanbul 
Milletvekili arkadaşımız Sayın Ali Rıza Arı 
benden iki sual sormaktadır: 

Soru 1. Gecekondu evleri hakkında ne gibi 
tedbirler düşünülmüş veya düşünülmektedir. 

Cevap : Bu konuda düşünülmüş ve düşünül
mekte olan başlıca tedbirler; durumlarının ıs
lahı mümkün olan yapıları fen ve şehircilik esas
larına uydurmak, ıslahı mümkün olmıyanlarm 
sahiplerini; ucuz arsa ve uzun vadeli, düşük fa
izli kredi sağlıyarak eve kavuşturduktan sonra 
şehir plânlarına ve fennî esaslara uymıyan bina
ları kaldırmaktır. 

Bu yolda istanbul ve Ankara Belediyelerimiz 
bazı teşebbüslere geçmiş bulunmaktadır, istan
bul'da Gecekondu evlerinin bulundukları Zey-
tinburnu ve Mecidiye köyü bölgeleri civarında 
Hazineye ve vakıflara ait arsalarla belediyenin 
malı olan Levent Çiftliği arazisi üzerinde Em
lâk Kredi Bankasınca yapılacak meskenlerin 20 
sene vâde ile Gece Kondu sakinlerine verilmesi 

yolunda çalışmalara başlanmıştır. 
Maliye Bakanı arkadaşımın da izah buyura

cakları gibi Ankara Belediyesi de aynı maksadı 
sağlamak üzere Hazineden bedel takdiri suretiyle 
200 000 metre kare kadar yer satmalmıştır. 

Soru 2. Az gelirli vatandaşları ev sahibi yap
mak gayesiyle şehirlerde Devlete Belediye ve Özel 
idarelere ait arsaların takdiri bedelle ve taksite 
bağlanmak suretiyle tevziine imkân olup olmadığı, 

Cevap 2. Şehir ve kasabalarda oturan mes-
kensiz vatandaşları mesken sahibi yapabilmek 
amaciyle (Bina yapımını teşvik kanunu) adı al
tında bir tasarı hazırlamış bulunuyoruz. Bugün
lerde Yüksek Meclise sunulacak olan veya sunul
muş bulunan bu tasarıda, ucuz arsa tedarikinden 
başka uzun vadeli ve cüz 'i faizli Yapı Kredilerine, 
vergi muaflıklarına dair önemli esaslar yer al
mıştır. Bu tasarı, kabul buyrulduğu takdirde mem
leketimizdeki mesken dâvasının imkân nispetinde 
halli yoluna girilmiş olacağını arzederim. 

MALİYE BAKANİ ŞEVKET AD ALAN (iz
mir) — Ben bu sorunun Bakanlığımı ilgilendi
ren kısımlarını cevaplandıracağım. <• 

Hazineye ait arsalar üzerinde (gecekondu) 
evleri yapıldığı takdirde bunlar hakkında bu
günkü mevzuatımıza göre, yapılan muamele 
şöyledir: 

Hazine arsalarına yapılan bu evler hakkın
da izinsiz inşaat hükümleri tatbik olunur. 

Bilindiği veçhile izinsiz inşaatı Medeni Ka
nunun meriyetinden evvel ve sonra olmak üze
re, iki kısımda mütalâa etmek gerekir. 

1) Medeni Kanunun meriyetinden evvel 
izinsiz olarak üzerine ev yapılmış bulunan Ha
zine arsaları (Bakanlar Kurulunun 24 . X . 1928 
tarihli ve 7269 numaralı kararı dairesinde) em
salinin alım ve satımına göre takdir olunan be
deliyle bina sahiplerine satılmakta ve satış ta
rihine kadar olan ve zamanaşımına uğramıyan 
müddete ait, idare kurullarınca takdir olunan 
ecrimisil aranılmaktadır. 

2) Medeni Kanunun meriyetinden sonra 
Hazine arsaları üzerine izinsiz olarak yapılan 
binaların, arsanın kıymetinden az veya çok ol
duğuna nazaran Medeni Kanunun 648, 649 ve 
650 ııci maddeleri hükümleri dairesinde yıktı
rılması için dâva açılması iktiza etmekte ise de; 

— 452 — 
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bu vatandaşları meskensiz bırakmamak için du
rumları ıslah edilinceye kadar, bu binaların yık- -
tırılmasım bugün durdurmuş bulunmaktayız. 

Gerek (gecekondu) evlerini yapmış olanla
rın durumları ve gerekse sorunun ikinci mad
desindeki evsiz vatandaşları ev sahibi yapmak 
keyfiyeti hakkında alınması düşünülen tedbir
lere gelince: 

Bu hususta birisi Ankara Belediye hudutları 
içinde bu çeşit ev yapmış olanların durumları
nı ıslah etmek ve evsiz vatandaşları ev sahibi 
yapmak, diğeri yapı ve imar işlerini teşvik et
mek ve bilûmum belediyelerin evsiz yurttaş
ları birer eve sahip kılmaları maksadiyle alın
mış olan tedbirleri ihtiva etmek üzere iki ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu tasarılarda görüldüğü üzere, Hazine, 
elindeki arsaları bu maksatlara tahsis edilmek 
üzere vergi kıymeti esası üzerinden belediye
lere devretmeyi kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber, Bakanlığımca Ankara'-
daki mesken buhranının diğer illere nazaran 
hususi bir ehemmiyet arzetmesi bakımından bir 
tedbir olarak evsiz vatandaşları ucuz ev sahibi 
yapmak amaciyle Yenidoğan mahallesinde Ha
zineye ait 201 687 metrekarelik arsa, Belediye
nin talebi üzerine mutedil bir bedel ile Ankara 
Belediyesine satılmıştır. 

Bundan başka bilindiği üzere, 4947 sayılı 
Kanun dairesinde teşekkül eden Emlâk Kredi 
Bankası yurtta yapı ve onarma işleri ve bilhas
sa meskeni olmıyan yurttaşlara ucuz mesken 
yaptırmak için, süresi elli yılı geçmemek üze
re, arsalariyle birlikte yapı ipoteği karşılığın
da ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak ve 
bankaya ait arsalar üzerine bina yapmak ve 
peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak ile 
vazifelendirilmiştir. 

Mesken inşası için banka Devletçe ödenmiş 
sermayesinin % 70 i nispetinde ikrazlarda bu
lunabilmekte ve faiz haddi % 5 i geçmemek
tedir. 

Ayrıca, banka Hazine elinde bulunan arsa
lar ı 306 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 
bedel takdiri suretiyle mutedil bedellerle Hazi
neden almak imkânına da malik bulunmakta
dır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ALÎ HIZA ARI (İstanbul) —Sayın arkadaş-
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larım; ben kıymetli arkadaşımızın önergemde 
esbabı mucibesi izah edilmiş olan sorularım hak
kındaki izahlarından dolayı kendilerine arzı te
şekkür ederim. Hiç şüphesiz ki, benden ce
vap bekliyen bu dâva üzerinde endişe ile neti
ceyi bekliyen vatandaşlarımız da bu teşekkür
den benden fazla hissedardır. Huzurunuzda 
ayrıca onlar namına da teşekkür ederim. 

Gecekondu evleri hakkında verilen kararlar 
hiç şüphesiz beklediğimiz neticeyi tahakkuk et
tirmiş vaziyettedir. Bununla eminim ki, biz
den cevap bekliyenler lâzımolduğu kadar tatmin 
edilmiş bulunmaktadırlar. Bugün istanbul'da 
3 binden fazla ve Ankara'da ise bunun üç mis
linden fazla gecekondu evleri mevcuttur. Ben 
bunlar hakkında şunu rica edeceğim; Sayın 
Bakanlar istanbul'da ve Ankara'daki alâka
darlara bu kararı tebliğ etsinler. Çünkü istan
bul'da mevcut 3 binin % 70 ine yakın evlerin 
yıktırılması hakkında lâzımgelen formaliteler 
dâhilinde karara iktiran ettiği ve ilgili bakan
lıklarca, yeni bir emir verilmezse bu evlerin yı
kılmak üzere olduğunu arzetmek isterim. Üç gün 
evvelki tetkikim bana bu neticeyi vermiştir. Şu
nu da arzetmek isterim ki; yıkma kararını veren 
makamlar durdurulmazsa ki, bu karar Belediye 
Meclislerinin ve sonra Vilâyet Meclislerinin tas-
dikına iktiran etmekte ve mutlaka meriyet mev
kiine girmektedir. Bu kararın neticesini işiten 
idare âmirlerinden bazıları mesuliyet deruhde 
ederek ve iyi niyetle bu kararları muvakkaten 
tatbik etmiyorlar. Fakat katî bir emir verilmez
se nihayet bu evler yıktırılabilir. 

Nihayet şunu da arzedeyim ki, büyük şehir
lerde ahenksizliğin icabı olan; ıstıraptan doğan 
bu binalar bazı katî zaruretler neticesinde orta
ya çıkmıştır. Ve bunlar bir gecede kurulmuş 
evler değildir. Mehtaplı gecelerde yapılmak 
suretiyle inşaları aylarca devam etmiş evlerdir. 
Dâva yapılmışı yıkmak değiMir, müessiri önle
mek lâzımdır. Filhakika alman ve huzurunuz
da izah buyurulam kararlar mucibi memnuniyet
tir, fakat istanbul ve Ankara Belediye encümen
lerince bu son alman kararlar bazı vatandaşla
rı dışarda ve açıkta bırakmak manzarasını arzet
mek üzeredir. Bunu arzetmek istiyorum. 

Sonra bir de şunu arzetmek isterim : Bizim 
Yedinci Kurultaya kadar hiçbir parti programın
da mesken politikası lâzımgelen yeri almamış
tır, Halbuki, bizim geçmek istediğimiz yoldan 
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yıllarca evvel geçmiş yerlerde, 1851 de îngilte- I 
re'de işçi meskenleri ve 1872 de Almanya'da 
mesken reformu kanunu, 1875 de yine İngilte
re'de izbelerin yıkılması ve kabili tadil olanla
rının tadili hakkındaki kanunlar çıktı. 1884 te 
de Fransa'da yine mesken dâvasına ait ka
nunlar çıktı. Bütün bunlar bu mesken 
işinin sosyal ve sağlık dâvaları ara
sında ne kadar önemli yerler aldığını 
gösteriyor ve o günden bugüne kadar geçen de
vir zarfında muayyen metodlarla milyonlarca ev 
yapıldığı görülmektedir. Mesken politikasına 
ne kadar ehemmiyet verilmesi lâzımgeldiğini 
Yüksek Meclisi teşkil eden sayın arkadaşlar 
takdir buyururlar. Biz de bu sahada eksiğimizi 
tamamlamak mecburiyetindeyiz. Biz, sağlık 
programımızda yeni bir eksiğimizi tamalamak 
zaruretindeyiz. Fakat şunu hatırlatmak lâzım-
gelir ki, mesken politikası başka memleketlerde 
enaz sağlık politikası ile beraber yürütülmüş 
bir konudur. Hiç şüphesiz bir vatandaşı hasta
lanmadan evvel korumak hastalandıktan sonra te
davi etmekten daha kolaydır. 

Bizde modern sanayi 1930 da başlamış bu- | 

6. — GÖRÜSt 6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

.7. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların 
köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri 
inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/346) 

BAŞKAN — Bu kanunun birinci maddesi 
kabul edilmiş ve ikinci maddesinin müzakeresi 
bitmiş idi. Bu maddeye taallûk eden bir öner
genin reye konmasına sıra gelmiş ve söz alan kal
mamıştır. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Önerge sahihi
yim. Ekseriyet olmadığından karara .o gün ik
tiran etmemişti. Müsaade ederseniz kısaca ma
ruzatta bulunmak istiyorum. (Yeterlik kararı 
verilmişti sesleri). 

BAKSAN — Müzakerenin yeterliği reye kon
mamıştı. Söz istiyorsunuz, evvelki izahatınıza 
ek olarak söz veriyorum. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, 
köy okullarının inşası için yeni kabul ettiğimiz 
prensipin, bir de kemiyet itibariyle daha altı mil
yon liranın verilmek suretiyle Meclisten geçiril-
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lunuyor. Fakat Garpte modern sanayi 1830 da 
başlamıştır. Arada bir asır var. Fakat bu mo
dern sanayi ile beraber mesken işi o günden iti
baren bir cendere hali almıştır ve bu cendere 
bazı reaksiyonlara ve bu reaksiyonlar da bazı 
zihniyetlere sebep olmuştur. 

Memleketimizde bu yeni zihniyet ve cereyan
lara tabiî bigâne kalmamıştır. Ben bilhassa 
7 nci Büyük Kurultayı takip eden devrede; Ye
dinci Büyük Kurultayda kabul edilen 39, 61, 92, 
93 ncü maddelerde parti nam ve hesabına memle
kete yaptığımız vaitleri Sayın ilgili bakanların 
ve Hükümetin ele alarak tezgâhladığını ve me
sele üzerinde yürümekte olduğunu huzurunuz
daki kıymetli beyanlarından anlamış oluyoruz. 

Ümit ederiz ki, aileye, yuvaya ve toprağa 
ebetten ezele kadar bağlı kalan ve kalacak olan 
Türk Milletinin toprağa karşı olan bu sevgisinin 
tecellisine Büyük Meclisin çıkaracağı kanunlar 
ve onu takip edecek olan mevzuat ile imkân ve
recek, Büyük Milleti bu sevgisinden uzak bırak-
mıyacaktır, Büyük Meclisin bu dilek ve rica
larımı yerine getireceğinden emin bulunuyo
rum. Hepinizi saygı ve şükranla selâmlarım. 

mesi Yüksek Huzurunuza getirilmişti. Bunun 
ikinci maddesi, köy okullarına tomruk halinde 
verilecek kerestelerin, Hükümet tasarısında işlet
melerin, rampalarda hazırlamış olduğu tomruk
ların tarife bedeli alınmaksızın, yalnız biçme nak
letme ve saire gibi masraflarının alınması sure
tiyle verilmesi mahiyetinde geldi ve bir kaide ha
linde idi. 

Komisyon bunu ikiye ayırdı- biri İşletmeye 
açılan orman bölgelerindeki mahallerde, rampa
larda verilecek olan tomruklar, 3116 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine tevfikan oradan tarife 
bedeli alınmaksızın götürülecektir. 

Diğeri: İşletmeye açılmıyan yerlerden alına
cak kereste olarak ayırdı. Bu gibi yerlerde 4274 
sayılı Köy Enstitüleri hakkındaki Kanunun 24 
ncü maddenin son fıkrası mucibince yine köylü
nün tarife bedeli vermeksizin ormana giderek 
kesip, biçip keresteyi getirme müsaadesi verdi. 
Halbuki ikinci şık; köylünün aleyhine ve zara
rına olduğu kadar, aynı zamanda ormanın da 
aleyhinedir. Çünkü orman içinde yer gösterecek, 
uzun mesafelerde katiyata gidilecek ve ormanda 
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belki zararlar yapacak kendisi |de zaman kaybe
decektir. 

Bendeniz Sayın Emin SoysaiL'la beraber öner
geyi verdiğimiz sırada teklifimiz şu idi: 

Köylerin yapmaya mecbur Olduğu bu okullar 
şehir okulları gibi değildir. Maalesef ikilik ol
duğu için tiraf etmeliyiz ki, özel İdarelerin arazi 
vergisi de dâhil olmak üzere köylerden aldığı 
vergiler ve yol vergileri ile toplanan paralardan 
şehir ve şimdi de kasaba dediğimiz 1999 nüfus
tan yukarı köyler de dâhil olmak üzere bunların 
binalarını özel İdare Bütçesiyle yapar. Ne or
man ne imece ne de para yardımı yoktur, bunu 
özel İdareler yapar. 

Halbuki köylü kendi haline bırakılmıştır. Ve 
kendi emekleriyle yapmak mükellefiyet ve mec
buriyeti altında kalmıştır. Bir de tomruk ver
me dâvasında ikiye ayrılmıştır. Bu sosyal ada
letsizliği kısmen olsun telâfi eden ve 22 bin köy
de okul yapmak mecburiyetinde olan Millî Eği
tim Bakanlığının bu ilk tedrisat seferberliğinde 
muvaffak olabilmesi için biraz daha yardım ya
pılmasını yerinde bulduk. Verilecek olan tom
rukları mutlak olarak rampadan maliyet fiya
tı ve tarife bedeli düşünülmeden bedelsiz veril
sin dedik. Bundan şu neticeyi çıkardılar: Or
man Genel Müdürlüğü katma bütçe ile idare 
edilir, gelir ve gideri tevzin edilmiş, Yüksek 
Meclisten geçmiştir. Doğrudur. Buna itiraz et
miyoruz. Yalnız Orman Genel Müdürlüğü iki 
çeşit para alır. Birisi, işletme masrafı, tarifesi 
%10 dur. Bu, .î &ll. - 13 e çıkması için bir ma
nii kanuni yoktur. İkincisi; müzayede ile yapı
lan satışlar olup bunlardan bakiye kalan mas
rafın da bu satıştan çıkarılması keyfiyetidir. 
Bu suretle matlup olan bedel tüccara verilmiş 
olan miktar üzerîtfee de karşılanır. İkinci bir 
noktai nazar; Sayın Bakan cfbali mubahadan 
bahsettiler. Ben, öyle zannedijyorımı ki, cibali 
mubahının bu dâva ile alâkasH yoktur. Çünkü 
cibaK mubaha tapu senetlerinde geçen 22 ka
nun çıkmak suretiyle son günlere kadar gelen 
bir kayıttır ama hiçbir zaman da bu dâva ci
bali mubahadan odun veya kereste verilsin dâ
vası değildir. Tomrukların yide orman işletme
leri tarafından rampalarda Verilsin ve bedeli 
alınmasın davasıdır. Tahriple alâkası yoktur, 
cibali mubaha ile alâkası yoktur. Bedelsiz ve
rilsin demenin sebebi şudur: Bir köyde yapıl
ması lâzımgelen 75 bin liralık! su getirme, köy 
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I konakları yapma, misafirhanelerin yapılması 

gibi mükellefiyetleri kolaylaştırmak ve yüzdesi 
binlere mal olan ve 40 senedenberi fazla hamle 
alamadığımız ilk tedrisatta ve memlekete gir
mek istiyen her türlü yanlışlıkların önlenme
si için dört beş milyon liralık miktarın orman
dan bedelsiz olarak kereste verilmek suretiyle 
ilk tedrisatı ileri götürmek noktai nazarına 
matuftur. Binaenaleyh katma bütçeyi belki 
sarsacak ve fakat satışlardaki zararı önliyebi-
lecek bir durumda olan bir mevzuda bu feda
kârlığı yapmamak ilk tedrisat seferberliğini 
biraz daha geciktirmek demek olur ki, köyler 
için ele aldığımız eğitim seferberliği istikame-
tiyle pek de yan yana gidemez kanaatindeyim. 
Binaenaleyh bütçeye epeyce daha bir miktar 
yardım1 mükellefiyeti tahmil edecek olan ve fa
kat bir prensip olaark bundan sonra her sene 
verilecek ve her sene verilmesi mecburi olan 
kerestelerde ücretle verdiğimizin yarı parasını 
almamak ve yardımı tam ve kâfi olarak yapa
cak surette hamle almak için bunu bedelsiz 
olarak verilmesini istemekteyiz, bu suretle her 
sene verilmek mecburiyetinde olan kerestenin 
bedelsiz verilmek suretiyle halka ve köylüye 
bir defa daha el uzatmak çok yerinde olduğu 
kanaatindeyim, bunun ormanı tahrip edecek 
bir hedefi yoktur. Yarından sonra köye gidil
diği zaman köylüyü münevver olarak görmek 
aşağıdan ve yukardan gelecek herhangi ideo
lojilere karşı milleti uyandırmak için ye buna 
biran evvel ulaşmak için ilk öğretim ve köy öğ-

I retimi için bu önergeyi vermiş bulunuyorum. 
I Bir noktayı daha arzetmeme müsaade buyu

run. Geçen oturumdaki sözlerimi, bazı arkadaş
lar hisse müstenit olarak söylediğim zehabın
da bulundular. Hayır bu bir hakikatin ifade-, 
sidir. İnceden inceye tetkik edersek köylü için 
daha büyük yardımlar için el uzatmak mecbu
riyetinde olduğumuzu benden daha çok ileri 

I düşünen arkadaşlar olmak itibariyle kabul 
edersiniz. 

Onun için önergemi ehemmiyetle nazari dik-
katen almanızı Yüksek Heyetinizden rica ede-

I rîöl- * 
TABIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas

tamonu) — Sayın arkadaşlarım Keçen oturum
da bu mevzu hakkında çok şeyler söylendi, karara 
iktiran edeceği bir zaman ekseriyet olmadığından 

I bugüne bırakıldı. Sayın arkadaşım tekrar soz al-
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dılar, beyanda bulundular, idialarını tekrar et
tiler. Ben bunları tekrar edecek değilim. Yalnız 
şunu arzedeyim ki, mer 'i 3116 sayılı Orman Kanu
nunun şu fıkrasını okuyayım. Lütfen nazarı itibara 
alınsın. 3116 sayılı Kanunun 17 nci maddesi 
(Parasız intifa hakkı kaldırılmıştır) % diyor. Hal
buki arkadaşım parasız olarak verilmesini teklif 
ettiği önerge bu maddenin aksi değil midir? Bu
nun kaldırılması değilimdir? Yaşıyan bir kanun 
parasız verilmez diyor. 1285 tarihli nizamna
mede de, bunun ismi cibali mubahadır. Orman
ları bu cibali mubaha zihniyeti mahvetmiştir, 
tekrar ona dönemeyiz. 

Orman Genel Müdürlüğü malûmu âliniz kat
ma bütçe ile idare edilir onun bir de işletmesi 
vardır. Ormanların işletilmesi, muhafazası teşcir 
ve diğer hizmetleri ancak elde edeceği paralarla 
görülür. Başka Hükümetlerde her sene mevcut 
ormanlarına, seviyelerine göre 50 - 100 bin hektar 
ilâve ederken bizim ormanlarımız esas itibariyle 
üç milyon hektar civarında bulunmaktadır, yedi 
milyon hektar da çalılık vardır. Bunu arazimizin 
vüsatiyle mukayese edersek görürüz ki, medeni 
âlemin hiçbir yeriyle mukaseye edilemiyecek ka
dar ormanlarımız azalmıştır. Ormanların ehemmi
yetini arzetmek yüksek heyetinizi yormak ola
caktır. 

Geçen gün arzettiğim listede Orman İdaresi
nin senede istihsal ettiği 500 bin metre küb tom
ruğun mühim bir kısmı Devletin muhtelif daire
lerine verilmektedir. Devlet dairelerine vermek 
demek müzayedesiz vermeli demektir. Eğer mü
zayedeye çıkarırsak fiyatı daha fazla olur. An
cak muayyen ve az bir kısmı halka kalmakta ve 
müzayede ile verilmektedir. 

Şunu da arzedeyim ki: Mektep yapılması bah
sinde hiçbirimiz diğerinden fazla istekli olamaz 
Mektep yapmak için lâzım olan parayı Devlet 
elbette verecektir. Ancak bu parayı ormanlara 
yüklemek doğru değildir. Esasen muhtacı hi
maye olan ve tahrip edilmiş olan ormanlarımıza 
bunu da yüklemek doğru mudur? Memlekette 
orman çok azalmıştır, seylâplar başlamıştır. 
Yokluğa doğru gidiyor. Bu memleketin or
manlarını korumak, orman yollarını yapmak 
ağaçlamak için paraya ihtiyaç vardır. Bu para 
verilmezse bu işler ne ile yapılır. Bu elbette 
çöle doğru gidiyor. Onun için Orman İdaresin
den parasız alıp başka yere verilmesi doğru değil-

.1948 0 : 1 
dir. Esasen Devletin takati olsa bugün orman 
bütçesine otuz milyon lira vermek ister verile
miyor. Elimizdeki tasarıya göre mekteplerin 
yapılması için 70 bin metre küb tomruğa ih
tiyaç vardır. Bunun piyasa kıymeti aşağı yu
karı 7 milyon liradır. Bu yedi milyon lira 
kıymeti tamamen almıyoruz yardım esasen ya
pıyoruz. Parasız vermek hem Kanunun ruhu
na, hem maksada aykırıdır. Geçici Komisyon
da Millî Eğitim Bakanı ile mutabık kalarak, 
şimdi okunacak olan ikinci maddede hemfikiriz, 
birleşmiş oluyoruz lâzımgelen bu yardımlar 
yapılmış olacaktır. Fakat böyle bedava verme 
meselesi hem mevzuata, hem de maslahata asla 
uygun değildir, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sedad Çumralı. 
SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Vazgeçtim 

efendim. Tarım Bakanı söyliyeceklerimi söy
lediler. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sayın 

Hulusi arkadaşımızla beraber bu önergeyi ver
miştik. Geçenki oturumda ekseriyet olmadığı 
için önergenin müzakeresi kaldı. 

Şimdi biz diyoruz ki (Önergeyi geri aldın 
sesleri). 

Evet, fakat-şu şartla, dedim ki Sayın Tarım 
Bakanı ile konuştuk, kendileri de burada idi, siz 
bu önergeden vaz geçiniz, biz Hükümetçe üç 
milyon lira daha vereceğiz, Başbakanla konuş
tum dedi. Bu ifade üzerine geldim, Sayın Ta
rım Bakanı biz üç milyon lirayı bulacağız di
yorlar, ben önergeden bu şart dâhilinde vaz ge
çiyorum, dedim. Çünkü üç milyon lira açık vâa*, 
yapılacak olan inşaatta üç milyon lira açık olunca 
yine köylünün ineğini, kabrife-kaçağını sattıra
rak mektep yaptırmak işinde muvaffak mı ola
cağız ? Köylüyü bu sıkıntıdan kurtarmak için 
Meclisçe, Hükümetçe evvelce alınmış kararlar 
vardı, bu kararlara uyarak ben diyorum ki or
mandan kereste parasız verilmiyecekse, Hükü
met yine üç milyon lira versin - hesabını arzet-
miştim kati olarak üç milyon liraya ihtiyaç 
vardır - bu para verildiği takdirde biz takriri
mizden vazgeçeriz ve bu işler bu suretle yolun
da gider, dedik. Tarım Bakanı dedi ki, Sayın 
Başbakanla görüştüm, bu 3 milyonu vereceğiz, 
siz bu takrirden vaz geçin, söz veriyor musunuz 
dedi ve ben de o söz üzerine geldim, kürsüde ar-
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zettim. İşin halledilecek tarafı budur. Hükü
metçe verilecek olan 6 milyon liraya bu arzet-
tiğim 3 milyon liranın da ilâvesi suretiyle ve
rildiği takdirde ne orman meselesi kalır, ne 
münakaleye ihtiyaç kalır, ne de köylü sıkıntısı 
olur. Mesele budur ve bunun halledilmesi lâzım
dır. 

Aksi takdirde Millî Eğitim Bakanlığı ne ya
pıp yapacak işi köylünün üzerine yıkacaktır. 
Nitekim şimdiden başlamıştır, Amasya Valisi ke
reste istiyor, Orman hayır diyor, Tarım Ba
kanlığı size 74 liradan kereste veririz diyor. Ve
sika elimde. Geçici Komisyonda 50 liradan hesap 
gören dairenin tekrar 74 liradan kereste vere
ceğini ifade etmesi, işin ne dereceye kadar sarpa 
saracağını şimdiden göstermektedir. Resmî tez
kere de elimdedir. Köylüyü bu sıkıntıdan kur
tarmak lâzımdır, işin ehemmiyeti vardır, tak
dir buyurursunuz, mesele 3 milyon lira mesele
sidir. 

TARIM BAKANI TAHSlN COŞKAN (Kas
tamonu) — Efendim, Yüksek Mecliste her şeyin 
açık konuşulması lâzımdır. 

Sayın arkadaşımla görüştüğüm zaman bir 
taraftan mektep, yapalım derken, diğer taraftan 
ormanı yıkmıyalım, dedim. Samimî olarak işti
rak ederim dedi. Çıkacak olan kanun muvakkat 
bir kanun değildir, ilgasına kadar tatbik edile
cektir. Nihayet eğitimin, bu sene 70 000 metre^ 
küb tomruğa ihtiyacı vardır. Bu hususta Millî 
Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalarak mümkün 
olan kolaylıkları gösterebiliriz dedim. Sayın Baş
bakan ozaman burada değillerdi. Kendileriyle ev
velce görüştüm. Ormanlar hakkında muafiyete ta
raftar olmadılar. Bütçe imkânlarına göre zaman 
zaman para' konacağını söylediler dedim. Büt
çemizin istitaatı nispetinde kendilerine yardım 
edebiliriz. Tarım Bakanı gelip bir arkadaşla ko
nuşsa dahi bunu verebilecek durumda değildir. 
Çünkü kendisi ne Maliye Bakanıdır, ne de Baş
bakandır. Başbakanla görüştüm; Ormanlarımı
zın muhafazası bakımından ve gelişmesi için, 
bu sene mümkün olduğu kadar yardım yapılır. 
önümüzdeki yıl bütçesine şu kadar zam yapıla
caktır. önümüzdeki sene de bütçe imkânı nis
petinde yardım yapılır. Yoksa benim buradaki 
sözüm bir Hükümet va'di olamaz. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bunu huzuru
nuzda arzettim. Ozaman söylemeliydiniz. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 

önerge var okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğimiz sebeplerden, ikinci mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederiz: 

Maraş Milletvekili Denizli Milletvekili 
Emin Soysal Hulusi Oral 

Madde 2. — Her yıl yaptırılacak köy okulla-
riyle enstitü mezunu öğretmenlere, köy sağlık 
memurlarına ve köy ebelerine tahsis edilecek ev
lerin ve Köy Enstitülerinin lüzumlu kereste tom
rukları Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıklarınca 
kararlaştırılacak esaslar dairesinde, Devlet Or
man işletmelerince, nakliyata elverişli istif yer
lerinden bedelsiz olarak verilir. 

BAŞKAN — önerge esasında, bedelsiz ve
rilmesini istihdaf etmektedir. Tasarının madde
sinde ise "taayyün edecek tarife esasları daire
sinde bedel mukabilinde verilmesi,, yazılmakta
dır. Aykırı olduğu için takriri yüksek oyunuza 
arzediyorum. 

verilen önergeyi nazarı itibare alanlar lütfen 
işaret buyursun... Nazarı itibare almıyanlar... 
önerge nazarı itibare alınmamıştır. 

ikinci maddeyi aynen yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı köy 
okullariyle enstitü mevzuu öğretmenlere, köy 
sağlık memurlarına ve köy ebelerine tahsis edi
lecek evlerin inşaatında kullanılacak malzeme
yi 2490 sayılı Kanunun hükümleri dâhilinde 
toptan satın alıp illere dağıtabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — inşa ettirilmiş ve ettirilecek 
olan köy okulları, işlik ve diğer okul müşte
milâtı, öğretmen, sağlık memuru ve ebe evleri 
köy tüzel kişiliği adına tescil edilir. Bunların 
daimî bakımı ve onarımı köye aittir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar, bu dördüncü madde, (in
şa ettirilmiş ve ettirilecek olan köy okullarına 
ilişik ve diğer okul müştemilâtı, öğretmen, 
sağlık memuru ve ebe evleri köy tüzel kişiliği 
adına tescil edilir. Bunların daimî bakım 
ve onarımı köye aittir.) denilmektedir. Bu bi-
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ilaların yapılmasında Hükümet nakdî yardım
da bulunduğuna göre binalar yapıldıktan sonra 
binanın idame masrafı için köye masraf kabul 
olunduğu anlaşılıyor ki, bu köylü ile şehirliyi 
yine tefrik mânasına gelir. Çünki sayın arka
daşlar; eski yıllarda yapılmış olan birçok öğret
men evleri, sağlık evleri idare âmirlerinin bilgisiz
liği yüzünden köyün uzak yerlerinde yapıldığı 
için bu evler" öğretmenler tarafından işgal olu
nuyor. Sağlık memurları da oturmuyorlar bizim, 
Afyon mmtakasmda eski yıllarda yapılmış olup-
ta tamamlandığı halde, içinde oturulmıyan pek 
çok binalar mevcuttur. Ve hattâ bu binalarda öğ
retmenler, oturmıyacaklarına dair Millî Eğitim 
Müdürlüğüne imza dahi vermiş bulunuyorlar. Bu 
sebeple içinde oturulmıyan bina siin geçtikçe ha
rap olmaya yüz tutmakta, camları çerçeveleri 
kapıları kırılmış, üstündeki kiremitler parçalan
dığı için akıntı yapmakta olduğundan, yani bi
nalar hergün biraz daha harabiyete yüz tutmuş 
bir haldedir. 

• Bu maddeye göre köylüye ağır masraf yükle-
tildiği anlaşılıyor. Evvelâ bendeniz inşa edilmiş 
olup da içinde oturulmıyan binalar hakkında Sa
yın Millî Eğitim Bakanının ne düşündüğünü 
açıklamasını rica ettikten sonra bu gibi yapılmış 
ve yapılacak binaların idame masraflarının da 
özel idarelere ait olmasının kabulünü teklif ede
ceğini, Takdir Yüksek Heyetinizindir. Bu husus
ta bir de önerge takdim ediyorum. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
larım köylerde yapılacak sağlık memurları ile, 
ebelere ait evler, okullar, o köyün şahsiyeti mâne-
viyesi namına tescil edilecektir. Nama tescil edi
leceğine göre, o köyün malı olacağına göre, Köy 
Kanunu bu hususta pek açıktır. O otomotikman 
onu köylünün tamir etmesi icabeder. Bu tak
dirde verilen takririn reddini talep ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAD ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Veziroğlu arkada
şım iki noktaya işaret ettiler, onları cevaplı
dayım. 

Evvelce tutulan yola göre enstitülerden me
zun olan çocukları muhakkak kendi köylerine 
gönderiyorduk. Kendi köyünde anasının, baba
sının evi vardır, çocuk ta evlenmemiştir, çok kere 
gidip anasının babasının yanında oturuyordu ve 
yapılan ev hakikaten boş kalıyordu. Ama şimdi bu 
yol bırakılmıştır. Enstitüde tahsilini bitiren ço
cuğu mutlaka kendi köyüne göndermiyoruz. Ih-
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tiyaca göre, aynı kaza ve hattâ aynı vilâyet içinde 
başka bir köye de yolluyoruz. Onun için bundan 
sonra boş kalan evler görmiyeceğiz. 

İkinci nokta okulların bakımı işidir. Sayın 
arkadaşlar; Devlet büyük fedakârlıklar yapıyor. 
köylümüzün üzerinden bütün malî yükü kaldır
mıştır. Vatandaşların bir mektep sahibi. olabil
mesi mevzuunda mükellefiyetleri, zahmetleri 
ömürlerinde bir kere birkaç hafta okul binaları
nın yapılması işinde çalışmaktan ibaret kalmak
tadır. Buna göre köylerinde camilerine baktıkları 
gibi okullarının ufak tefek tamir ve bakımlarına 
da seve seve katlanacaklar ve bunun için çok mü-
tevazi miktarları kendi köy bütçelerine koyacak
lardır. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı tasarının dör

düncü maddenin sonundaki (köye aittir) kısmı
nın (özel idareye aittir) şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Afyan Karahisar 
Ahmed Veziroğlu 

BAŞKAN — önefgeyi nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 

Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Dördüncü madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Okul binası veya öğretmen, 
sağlık memuru ve ebe evi yaptırılacak köyün 
erkek halkından yaşları 18 - 50 arasında bulu
nanlar (Bu yaşlar dâhil) İçişleri ve Çalışma Ba
kanlıklarının mütalâası alınarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuru
lunca onaylanacak esaslara göre bu inşaatta biz
zat ve vâsıtalariyle çalıştırılır. Çalışma mükel
lefiyeti köylünün başlıca istihsal faaliyeti zaman
larının dışında ve yılda (30) günü geçmemek 
üzere düzenlenir. Okula eklenecek dersane, ye
mekhane, çamaşırlık, işlik, ahır ve depo sibi ya
pılarla bunlarla ilgili yollar ve suyolları yapıl
ması ve bunların onarılması da çalışma mükel
lefiyetine dâhildir. 

BAŞKAN — Abdullah Yaycıoğlu. 
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — E-

fendim, bu kanunun beşinci maddesinde köylü
ye yükletilen bedenî mükellefiyetin âzami haddi 
30 gün olarak tâyin edilmiştir. Halbuki 4274 
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sayılı kamınla tahmil edilen mükellefiyetin âza
mi haddi 20 gündür. Bu kanunla bedeni çalış
ma mükellefiyetine 10 gün zammetmiş oluyoruz. 
Halbuki bu kanun; 4274, 3803 sayılı kanunların 
tatbikatında beliren bazı mahzurların izalesi için 
getirilmiş bulunuyor. Hattâ bu mahzurların ba
şında gelen de köylüye tahmil editen mükelle
fiyetin ağırlığı olduğu için, Hükümet gerekçe
sinde de gayet samimî olarak bu mükellefiyetin 
ağırlığını belirtmiş hattâ bu ağırlık yüzünden 
halkın mektep yapımı zevk ve iştiyakını kaybet
miş olduğunu belirtmiş bulunuyor. Cuma günkü 
konuşmada Sayın Bakan köylü 30 gün çalışmaz, 
20 gün çalışmayı seve seve kabul eder gibi bir 
beyanda bulundukları için bu 30 günlük mükelle
fiyet niçin çok? ve köylünün yıllık çalışma ha
yatının kaçta kaçını teşkil etmektedir noktala
rının tahliline gitmiyeceğim, umuyorum ki Hü
kümet buna muvafakat edecektir, bir takrir ha
zırladım, bu otuz gün âzami had mükellefiyetin 
4274 sayılı kanunda olduğu gibi 20 gün olarak 
kabulünü rica ediyorum. 

tkinci olarak; bu maddenin sonunda bir ahır 
kaydı var. öğretmenlerin donatımı kaldırılmış
tır, arazi verilmemektedir. Binaenaleyh burada 
ahır kaydına niçin lüzum görülmüştür? Bu hu
susta Sayın Bakan izah ederlerse bu ciheti an
lamış olurum. 

BAŞKAN — Remzi Yüregir. 

AHMET REMZİ YÜREGtR (Seyhan) — 
Ben vaz geçtim, efendim sözümden. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlarım; mevzuubahis olan tasarının beşinci 
maddesinde «çalışma mükellefiyetti köylünün 

başlıca istihsal faaliyeti zamanlarının dışında 
ve yılda «30» günü geçmemek üzere düzenlenir», 
denilmektedir. Bu ilk okunuşta kulaklara hoş 
geliyor. Çünkü mükellefiyetin tatbiki istihsal 
faaliyetinin haricinde olarak gösteriliyor. Fakat 
kafa işlemeye başladığı zaman bunun pek o ka
dar kolay bir şey olmadığı anlaşılıyor. Şüphe
sizdir ki istihsal faaliyeti içine; tarlayı hazır
lamak, ekme, dikme, çapalama, gelecek sene 
için nadas yapma, biçme, toplama, kurutma. 
döğme, nakletme, çapalama, kırma, dizme, ku
rutma, denk yapma, gibi bir çok işler bu çalışma 
faaliyetine dâhildir. Benim anlayışıma göre ça
lışma mükellefiyeti, zaman itibariyle mevsim ba
kımından istihsal faaliyetine muvazi ve muadil-
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dir. istihsal faaliyeti dışında bir çalışma zamanı 
anlamıyorum. Bir tütüncü; yıl başında tütün 
fidanını eker, hergün mütemadiyen sulamak, 
kapakları açmak, kapamakla mükelleftir, ona 
devam eder. Fidanlar yetiştikten sonra dikme 
mevsimi gelir. Arkasından çapalama, arkasın
dan kırma, dizme ve kurutma gelir. Onun arka
sından da denk haline getirme gelir. 

Köylünün istihsal faaliyeti bu kadar gayri 
mahdut olmasına göre çalışma mükellefiyeti 
mahdut değildir. Yani çalışma mükellefiyeti ta
sarının beşinci maddesinde mevzubahs olan 30 
günden ibaret değildir. Bunun haricinde yol 
yapma, sıtma mücadelesi gibi bir çok mükelle
fiyetler var.' Sayın arkadaşlarımızdan birisi bu 
kürsüde çalışma mükellefiyetini tahmil eden 
kanunlardan mevkii meriyette bulunan 14 ka
nun bu kürsüde saymıştır. Bir çok kanunlarla, 
köylüye tahmil edilmiş olan çalışma mükellefi
yeti o kadar çoktur ki bu mükellefiyetler kar
şısında köylü istihsal faaliyetine geçebilmek için 
kendisinde bir kudret göremez. Bundan başka 
köylülerin ekseriyeti fakirdir. Çalışma zaman
larında kendilerinin çoluk çocuklarının iaşele
rini temin edecek varlığa sahip değildirler. Bun
ların mühim bir ekseriyeti başkalarının hizmet
lerini görerek alacakları yevmiye ile hayatlarını 
kazanmaya boçludurlar. Ben köyde oturduğum 
için köylünün hayatını iyi bilirim. O kadar fe
cidir ki, şehirliler gecenin saat ikisinde poker 
masasında otururken, yahut yatmaya hazırla
nırken o zavallı köylüler atlarını, arabalarını 
koşmuşlar, fenerlerini yakmışlar tütün tarlala
rına gitmektedirler. 

Dr. FAHRÎ ECEVİT (Kastamonu) — Bü
tün şehirliler poker mi oynıyorlar? 

NECATI ERDEM (Devamla) -— Bütün şe
hirlilerin poker oynadığı hakkında bir iddiam yok
tur. Fakat şurası gayri kabili inkârdır ki, şehirli
nin refahı köylününkinin fevkindedir. Köylünün 
vaziyeti, durumu ağırdır. Bu durumu tahfif 
edecek zaman gelmiş ve hattâ çoktan geçmiştir. 
Binaenaleyh bu durum karşısında bir de bu 5 
nci madde ile 30 günlük bir mükellefiyet tahmil 
etmek daha çok ağır olacaktır. Bunun 15 güne 
indirilmesi lehindeyim. 

Bir de istihsal faaliyeti zamanını Hükümetin 
tâyin edeceği anlaşılıyor. Köylerde istihsalin çe
şidi vardır. Meselâ : Tütün istihsali, hububat 
istihsali, zeytin istihsali ve üzüm istihsali gibi 
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çeşitlidir. Bunların bir kısmının istihsal faali
yeti zamanı birbirine giriftir ama bir kısmının 
istihasl faaliyeti zamanları ayrı ayrıdır. Bunu 
Hükümet değil yalnız köylü tâyin edebilir. 

Bir de iklim farkları vardır, bu köyde istih
sal faaliyet zamanı şudur diğerinde budur. Bun
ları köy ahalisi tefrik ve tâyin edebilirler. Bu 
itibarla da asıl istihsal faaliyeti zamanının tari
hini tesbitinin köy idare heyetine bırakmak mü
nasip ve muvafık olur. (Bravo sesleri doğru 
sesleri). Aksi takdirde köylünün ricası aleyhine 
tam istihsal faaliyeti zamanında köylü icbar edil
miş olur. Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, ime
ce ile angarya arasındaki fark beyanı rızadan 
ibarettir: Birisinde rıza var diğerinde rıza yok
tur. Köylünün istihasl faaliyeti zamanı köylü
ye münasip bir şekilde tâyin edilmezse köylünün 
rızası alınmamış rızası haricinde bir zamanda 
cebren çalıştırılmış olur. Ben buna angarya de-
miyeceğim ama angarya çapında bir hareket 
olur. Buna cevap verirken bu gayrimenkuller 
köy şahsiyeti mâneviyesi namına tescil edilecek
tir, köylü mülk kazanacaktır denilebilir. Fakat 
bu öyle bir temliktir ki, cebridir,. istemem derse 
yine vereceksin ve bu temlikte aranılan gaye, bu 
gayrimenkullerin imarı külfetini bu köylüye tah
mil etmektir. Çünkü köylünün malı olan bir ma
lı Hükümet tamir edemez. 

Sonra bu öyle bir mülkiyettir ki, bu tescilin 
ifade ettiği mülk öyle bir mülktür ki, köylü bun
dan feragat edemez, bunu başkasına devrede
mez. Binaenaleyh bu tescil köylünün zaruretini, 
sıkıntısını bertraf edemez. Bu sebeplerden do
layı istihsal faaliyeti zamanlarının tâyinini köy 
ihtiyar heyetine bırakmak münasip olur. öte ta
rafın takdiri Yüksek Heyete aittir. 

Dr. KÂMÎL İDlL (Maraş) — Kanunda böy
le bir şey yok. 

ÎHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, ben 
de benden evvel konuşan arkadaşlarım gibi bu 
kanunun beşinci maddesi ile tahmil edilen mü
kellefiyetin ağırlığına kanaat getiren arkadaşı
nızım. Bu kanunun tedvininden maksadımız doğ
rudan doğruya köy mükellefiyetinin ve köylünün 
yükünü hafifletmektedir. 

Halbuki biz bu 5 nci madde ile, 20 yaşla 50 
yaş arasındaki mükellefiyeti 18 - 50 ye çıkarıyo

ruz ve eski kanundaki 20 gün çalışma müddetini de 
30 gün olarak tesbit ediyoruz. Bir köylü aile
sinde vasati olarak 3 mükellef çıksa 30 ar gün-
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den 90 günlük bir mükellefiyet eder. İstihsal 
zamanında herbirinin yevmiyesini 4 lira olarak 
kabul edersek o aileyi 360 liralık ağır mükelle
fiyet tahmil etmiş oluruz. Bu, hiç olmazsa ev
velki kanunda olduğu gibi 20 gün olarak kabul 
edilmesini arz ve rica ederim. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Efendim; 
Tasarının bu maddesi mükellefiyete tâbi olacak
ların yaşını tâyin etmekte, âzami 30 günü geç
memek üzere de mükellefiyet tahmil etmektedir. 
Madde şöyle diyor «18 ile 50 arasında bulunan
lar (bu yaşlar dâhil) İçişleri ve çalışma Bakan
lıklarının mütalâası alınarak Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulun
ca onaylanacak esaslara göre bu inşaatta bizzat 
vo vasıtalariyle çalıştırılır. ı» 

Şimdi yaşları tâyin ettikten sonra aynı za
manda günü de tâyin ettikten sonra bunların 
çalıştırma şekline ait Çalışma Bakanlığından, 
İçişleri Bakanlığından, Heyeti Vekileden karar 
almak suretiyle bunu böyle nazariyata boğmak 
bence hiç yerinde olmasa gerektir, fuzuli görü
yorum, nazaridir. Binaenaleyh amelî bakımdan, 
esasen bazı köyler 150 - 200 nüfusludur, bazıları 
100 - 150 nüfusludur, Vekiller Heyeti bunu nasıl 
tesbit edecektir? Bendenizce bu, işin gecikme
sine sebebiyet verir, mahallî ihtiyar heyetleri

nin yapacağı köy kanununda olduğu gibi işleri Ba
kanlar kuruluna bırakmak bence zaittir, fazla
dır. Bu bakımdan sayın Millî Eğitim Bakanı 
arkadaşım tensip ederlerse maddenin bu kısmını 
çıkarsınlar ve bu işi doğrudan doğruya valile
re bıraksınlar: Bendeniz bu şekli dr ha iyi ve da
ha kısa bir yol olarak görüyorum takdir Yük
sek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, Türkiye'de kültür ve eğitim 
mevzuu; köyde, şehirde bütün halkın cidden 
üzerinde titreyerek durduğu bir mevzudur. Ni
tekim kasabalarımızda mahallî imkânlarla orta 
mektep binaları yapılmakta, liseler açmak ve 
bunlar için. kadro imkânlarının sağlanması için 
Hükümete yüzlerce müracaat vâki olmaktadır. 
İki gün evvel döndüğüm memleketimde, Uşak'
ta bir lise binası, aşağı yukarı yarım milyon 
lira değerinde bir lise binası halk tarafından 
yapılmış ve on yıla yakın bir zamandanberi 
mahallî imkânlarla idamesi için halk, elinden 
gelen yardımı esirgenmemiştir. 
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Fakat bu hakikatin yanında bildiğim bir 

şey daha vardır ki, Türkiye'de köylü, şehirde
ki bütün bu mektep faaliyetlerine gerek mü
kellefiyetler tarhedilmesi, gerekse eşya piyan
gosu* ve saire satılmak suretiyle, bilfiil zaten 
iştirak etmiştir. O bakımdan bugün köylerde 
30 günlük iş mükellefiyetini tesis eden bu mad
deye itiraz ederken hiçbir zaman köylünün ken
di mektebini yapmakta yüksünmediğini ve bu 
işi istememek mevkiinde olduğuna dair en kü
çük bir hâtıra zihinlerimizde dolaşmamalıdır. 
Hükümet gerekçesini mütalâa ettiğimiz- zaman 
geçmiş yıllarda, köy mektebi yapımında ne de
receye kadar hatalar işlendiğini bizzat Hükü
metin kendi itirafı ile tesbit etmiş bulunmak
tayız. Mükellefiyetlerin beş yüz liraya kadar 
yükseldiği, köylünün bir zayıf öküzüne türlü 
işler yüklendiği bizzat Hükümetin esbabı mu
cibe lâyihasında ifade edilmektedir. O halde 
Büyük Millet Meclisine bugün düşen vazife: 
Köyde türlü türlü suiistimallere,, yolsuzluklara 
ve yaş tahtadan tavan çakılması, kurumamış 
duvara sıva yapılması, öğretmeni hazır olmı-
yan okulların inşası için köylünün mükellefi
yete çağrılması gibi, keşmekeşten kurtarma va
zifesi düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün Hükümetin 
derpiş ettiği lâyihanın esasında köy mekteple
rinin artık Devlet ve hususi idareler bütçesin
den ayrılacak paralarla yapılması kabul edil
miş bulunmaktadır. Bunun yanında köylü için 
bir iş mükellefiyeti payı ayrılmış ise de bu as
lında geçmiş yıllardaki miktara göre azdır. 
Fakat tatbikata rücu ettiğimiz zaman bu iş 
mükellefiyetinin verimi, gayet azdır. Randı
man dediğimiz hesapları yapılmamıştır. Çünkü 
merkezden gönderilecek bir plânla, merkezden 
gönderilecek talimatlarla, okullar yapılırken, 
köylünün müsmir şekilde imeceye çağrılması 
mümkün değildir. Köylü imece ile yaptığı işleri 
bütün yıl içinde müsait zamanlarında ve alın
mış kararlarla yapar. Binaenaleyh merkezden 
gönderilecek talimatın, köyde 30 günlük ime
ce ile biz elli mükelleften bir yılda 1500 iş gü
nü kazanacağımız kanaatinde isek, bu kanaat 
beyhudedir. Onun için bu mükellefiyete itiraz 
ederken biz köyün imece imkânını köreltmek 
istemiyor. Devletin muayyen plânlarla ustası-
sını, kontrolörünü, malzemesini ve sairesini 
merkezden göndererek yaptıracağı bir işi tan- | 
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zim ederken mükellefiyet tatbikidir. Bu iş mü
kellefiyeti 30 günde kalmıyaeağı gibi, 30 gün
lük bir imece tatbikından da hiçbir müsmir 
netice alınamaz. 

Arkadaşlar; yol amelei mükellef iyesinden 
bu memleket yollarının fayda değil zarar gördü
ğünü hatırlatmak yerinde olur. Onun içindir ki, 
knunun ana prensipi ile köyün okuluna bedeni 
mükellefiyet ile iştirak etmek prensipi, birinci 
madde ile kabul edilmiştir. Bunu idame etmek 
sadedinde köye asgari bir bedenî mükellefiyet 
yükliyerek aradaki farkın tahsisat ilâve et
mekle telâfisi doğru olur. Bunu böyle yapmı-
yacak olursak bu iş mükellefiyeti Yüksek Mec
lisinizin arzu ettiği zihniyetlerle değil, vatanda
şın düğün dernek yapar gibi seve seve yapa
cağı bir vasatta cereyan etmiyecek yine köyde 
türlü kargaşalıkların çıkmasına mucip olacak
tır. Mademki vatandaşın belli iş günlerini bu 
işe tahsis ediyoruz, müspet iş yapmasını düşü
nüyoruz ohalde bu imecelerden fayda olmıyaca-
ğma göre bu prensipi asgari hadde indirmek 
Meclisin yapacağı işlerin başında gelir. Onun 
için ben de Necati Erdem arkadaşımız gibi bu 
iş mükellefiyetinin 15 güne indirilmesi eğer Sa
yın Millî Eğitim Bakanının Komisyondaki suali
me cevap verdiği gibi 30 günlük iş mükellefiye
tine göre hesap yapıldı ise altı milyon liralık 
ek ödeneğin biraz daha tezyit edilmesi suretiyle 
köylerdeki bu mektep işlerinin tam fennî bir 
şekilde ve köylüyü şu veya bu şekilde en ufak 
bir haksızlığa mâruz bırakmıyacak şekilde ba
şarılmasını temin etmek hepimiz için şerefli bir 
vazife teşkil etmektedir. 

ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOÖLU (Kırşehir) 
— Saygı değer arkadaşlarım; sizi yormak is
temem; çok kısa, söyliyeceğim birkaç cümle
den ibarettir. 

Biz, talihsiz bir neslin insanlarıyız. Çünkü, 
karanlık, boş, yolsuz, tekniksiz ve parasız bir 
maziden sonra inkılâp yaptık. Ekonomik siyan-
tifik veraset namına ne bıraktı mazi bize? Hiç, 
veya pekaz! 

Arkadaşlar; söyliyene değil, söyletene bak! 
Sözlerimde mantık hatası olursa niyetimin hali
sane olduğunu bilirsiniz. Dün ben Orta Ana-
doludan bir geziden geldim, yol yok, bataklık, 
okul yok, hastane yok, doktor yok. Şu yok, bu 
yok, para da yok! Köylüden intikam almak is
temiyoruz. Fakat, ağır şartlar içinde onu ışığa, 
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kültüre, elemanter tekniğe kavuşturmak istiyo
ruz. Hata ettiğimiz zamanda da, savap işlediği
miz zamanda da intikam alan adam ruhu bizde 
yoktur. Düşünen insnlarız, kafamızla ve vicda
nımızla çalışıyoruz. Eskiden 20 gün üç sene 
çalışacaktı. Şimdi Hükümet 30 gün istiyor, sa
dece! Buna izin veriniz, bir defaya mahsus ol
mak üzere, hallolunsun şu iş! Bu memleketin 
köylüleri ne kadar ağır ve olağanüstü şartlar 
içinde çalıştığımızı bilmektedir. 

Bu kanunun lehinde de, aleyhinde de söz 
söylenebilir. Fakat realite denen birşey vardır. 
Kanun kabul edilirse memleket için faydalı ola
cağını düşündüm, onun için konuştum. Takdir, 
Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur iki 
önerge var okutacağım. 

RECAİ GÜRELİ (Gümüşane) — Eğitim 
Bakanı konuşacaklardı... 

MİLLÎ EĞÎTÎM1 BAKANI REŞAT. ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Arkadaşlarımın be
yanları arasında cevaplanılacak üç nokta görü
yorum : 

Bunlardan birisi, iş mükellefiyetinin günle
ridir. Teklifimiz bir hesaba dayanmaktadır. 
Yaptığımız hesaplara göre, 100 tane mükellefi 

« bulunan bir köyde buraya uygun bir okulun 
meydana çıkabilmesi için mükellef vatandaşların 
17 gün çalışmaları şarttır. Buna karşılık 50 mü
kellefi bulunan köyde okulun meydana çıkabil
mesi için mükelleflerin 34 gün çalışmaları ica-
beder. Bu, muhtelif tipleri, çeşitli ihtiyaçları 
düşünerek bir ortalama tâyin etmeği lüzumlu 
gördük ve 30 günü buna göre tesibit ettik. Bir 
mükellef vatandaşın 30 gün çalışması bir bakı
ma ağır bir yüktür, bir bakıma hafif bir yük
tür. 

1946 senesinde memleketim ve seçim bölgem 
bulunan Sivas'ın köylerini dolaşıyordum. Bura
da birçok köylü vatandaşların, şimdi çok hafif
lemiş bulunan ve bu tasarı kabul edildiği zaman 
daha da çok hafifliyecek olan o günkü ağır şart
lar altında binalarını yapmışlar, bedenî mükelle
fiyetlerini yerine getirmişlerdi. Üstelik bir mek-

.tebin meydana çıkabilmesi için lâzımgelen pa
rayı da salma suretiyle aralarında taksim ede
rek toplamış bulunuyorlardı Ev vardı ki, okul 
için yüzlerce lira vermişti. Fakat okul meydana 
Çıktıktan sonra bu vatandaşlarda çektikleri sı-
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kmtıların tamamiyle zail olduğu ve yerine sürür 
ve ibtihacın kaim olduğu görülüyordu. Hattâ 
bendenize, epeyce sıkıntı çektik ama şimdi 
çocuklarımız mektebe gidiyor, bunu görerek 
bütün sıkıntılarımızı unuttuk diyenler öldü. Bir 
köyde de yaşlı ve akıllı bir adam kendi diline ve 
selikasına göre aşağı yukarı, bu şartlar altında 
köylü vatandaşların katlandıkları külfetleri, bir 
hamil esnasında tahammül edilen zahmetler şek
linde ifade etti. Hamil olduktan ve nevzat mey
dana çıktıktan sonra ana nasıl bütün sıkıntılarını 
unutaı'ak seviniyorsa bunu da ona benzetti. Dün 
ağır olan, bugün daha da hafiflemiş olan şekille
re kıyas edilecek olursa 30 gün bize ağır görün
müyor. Şunun için de ağır görünmüyor ki, bir 
vatan müdafaası bahis mevzuu olursa, vatandaş
lar evini, çoluğunu çocuğunu, herşeyini arkada 
bırakarak, istihkarı hayat ederek giderler. 

Bir an evvel ümmilikten kurtulmak, bir an ev
vel köye okulu sokmak vatan müdafaası kadar 
ehemmiyetli midir, bunu iddiaya cesaret edemem, 
ama eğer vatan müdafaasından sonra gelen bir 
takım millî dâvalar ve ihtiyaçlar varsa herhalde 
bir an evvel köye mektebi sokmak da aynı neviden 
bir zaruret ve ihtiyaçtır. 

Bu millet kendi kendini idare etsin diyoruz, 
bir halk idaresi kurmak dâvasındayız; okuyup 
yazma bilenlerle bilmiyenlerin nispetlerini bir 
kere daha Yüksek Huzurunuzda tekrarlamaya 
utanıyorum, fakat hepiniz bu nispeti bildiğinize 
eminim. Binaenaleyh bir an evvel bu memleketi 
ümmlikten, cehaletten kurtarmak, insanlığın 
asgari şartı olan okuyup yazmayı öğretmek, as
gari bilgileri kazandırmak zannederim ki, vatan 
müdafaasından sonra gelen bir dâva olarak kar
şımızdadır. Onun için işebu zaviyeden bakılınca 
bir kere vatandaşların bir nesil boyunca artık 
para, pul da vermiyerek on gün senenin şu mev
siminde, on beş gün bu mevsiminde çalışmasında 
bendeniz bir ağırlık görmüyorum. Bunu düşü
nerek buraya 30 gün diye kayıt koyduk. Yüksek 
Meclis bütün yaşama faaliyetleriyle, bütün ted
birleriyle köylümüze karşı çok yakınlık ve sevgi 
gösteriyor, yardıma koşuyor. Eğer, bu hassa
siyetinin daha bir tecellisi olarak mükellefiyet 
günleri 30 gün yerine 20 gün olarak takarrür 
ettirilirse benim için boyun eğmekten başka yapı
lacak bir şey yoktur, bu hadler dâhilinde vazi
felerimizi, teşkilâtımızla beraber yerine getir
meye çalışacağız. 
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Arkadaşlarımızdan bir kısmı da, bu çalışma 

esaslarının Bakanlar Kurulunca tesbit edilmesi 
noktasına temas buyurdular. 

Arkadaşlar, her türlü suiistimali ve şikâyeti 
önlemek için doğrudan doğruya Hükümeti bu 
işle ilgili ve mesuliyetli hale getirmek kastiy
le bu çalışma esaslarını tesbit etme ' işini Ba
kanlar Kuruluna bırakalam dedik. 

Burada arkadaşımız Yaycıoğlu «Ahır» kay
dına temas ettiler. Artık donatımdan vazgeçmiş 
.olduğumuza göre ahır kaydına burada lüzum 
var mıdır, öğrenmek istediler. 

Arkadaşlar; yapmakta olduğumuz okullar 
içerisinde yatılı olarak kurmayı düşündük
lerimiz de vardır. Tabiî onların hayvanları da 
olacaktır, bunun için bir ahır kurmak düşünü
lebilir, bu tek tük raslanacak bir haldir. Ama 
bu kaydın da çıkmasından fayda görürseniz 
itirazım olmıyacaktır. Buradaki ahır kaydını 

HALÎD ONARAN (Muş) — Çalışma mev
simi hakkında ne düşünülüyor? 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI REŞAT EŞM-
SETTÎN SÎRER (Devamla) — Çalışma, esas 
istihsal zamanları dışında olacaktır. Mahallî 
şartlara ve bölgelerin hususiyetlerine göre bir 
talimatname yapılması muvafık olur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, sözüme başlarken demin ar-
zetmiş olduğum gibi köy okulu için, köylü
nün çalışması bakımından hiçbir vatandaşın en 
küçük bir isteksizliği yoktur. Fakat yıllar-
danberi tatbik edilen tecrübe meydandadır. 
Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer ar
kadaşımızdan sorarım, Beyoğlunda bir okulun 
teneffüshanesi için şehirli vatandaştan hiç bir 
şey istiyemiyen Hükümet köy katlanıyor diye 
onlara 30 - 40 günlük bir mükellefiyet tahmil 
etmek haksızlık değil midir? Bu husustaki iza
hat kâfi değildir. Köyü ve köylüyü telâkki 
etmekte bir dönüm noktasına erişmek mecburi
yetindeyiz. Zihniyet itibariyle üzerinde durdu
ğumuz mevzu köy katlanıyor diye, köy kendi 
âlemini yaşıyor diye, kendi hayatına razı olu
yor diye, ona Kanunların ve müspet düşünce
lerin yüklemediği bir zihniyetle, mükellefiyet 
yüklemek zihniyetinden geri dönelim. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı da kendisi benim kadar 
bu memleketi tanırlar, müspet işe kalkınca, hal
ka hüsnü muamele edince düğün bayram ede-
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rek mektebini ve her şeyini kendisi yapan bir 
köylü ile karşı karşıya geleceğiz. Köylüye 
hesapsız mükellefiyet yükleme zihniyetinden 
kurtulmalıdır. Bu bir dönüm noktası teşkil 
edecektir. Bunu yapmazsak, köy mektebi dâ
vasına geçmişteki yolsuzlukların hepsini tas
fiye zihniyetiyle ve realist bir görüşle el koy
muş oluruz. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Bakan bu mükellefiyet esasla
rının tâyinini Bakanlar Kurulunca karar altı
na alınacağından ve bu yolda bir talimat yapı
lacağından bahisle suiistimallerin önüne geçile
ceğini beyan buyurdular. 

Arkadaşlar, malûmuâliniz her mıntakanın 
iklimi, çalışma şartları birbirine uymaz. 20 ev
li 50 nüfuslu bir köyün mükellefiyetini tâyin et
mek yorgunluğunu Bakanlar Kuruluna tahmil 
etmek zanediyorum ki, hem Bakanlar Kurulu 
için de bir külfet olacağı gibi Vilâyetlerle Ba
kanlar Kurulu arasında istizahlara yol açacak
tır. Köy çalışma mükellefiyeti tarzını esasen 
Köy Kanunu tâyin etmiştir. Fakat buna rağ
men hiç olmazsa bu işin vilâyetlere verilmesi 
hem işin daha çabuk görülmesi ve hem de ilk
okulların biran evvel yapılmasını tacil eder. 
Bu işin vilâyetlere terki okulların biran evvel 
yapılmasına çok yardım edecektir. Sayın Ko
misyon ve Millî Eğitim Bakanı arkadaşım da bu
na muvafakat buyursunlar. Bendeniz bu hu
susta bir önerge takdim ediyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Tabiî Bakanlar ku
rulu tutup da Ödemiş'in filân köyünde ne vakit 
okul yapımında çalışabilir? Sivas'ın filân köyün
de hangi günler istihsal mevsimidir? Bunları tâ
yin edecek değildir. Bakanlar Kurulunun ya
pacağı iş vilâyetlerin ne suretle görevlendirile
ceğini hangi hususiyetlerin nazarı dikkate alına
cağını hangi noktalara dikkat edileceğini tâyin 
eden birtakım umumi esaslar koymak olacaktır. 
Bu umumi esaslar dâhilinde mahallî idareler oto
ritelerini kullanacak ve Kanunda tesbit ana esas
lara göre çalışma şekline ve zamanlarına vatan
daşların istihsal faaliyetlerini sektedar etmiyecek 
şekilde düzenliyeceklerdir. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar; Recai Güreli arkadaşımızın teklifi üze
rine söz almış bulunuyorum. 
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Türk köylüsünün feragat ve fedakârlığı ma

lûmdur ve bununla iftihar ederiz. Fakat ya
kın geçmişte maarif seferberliği adını verdiği
miz köy okulu inşaatmdaki safhaları hiç birimiz 
unutmamışızdır. Çok defa eli kırbaçlı nahiye 
müdürleri gördük. Çifti başından, harmanı ba
şından ve işi gücü başından zorla köylü vatan
daşlar mektep inşaatına sevkedilmiştir. Sebebi, 
mektep inşaatı bir muvaffakiyet âmili olmuştu. 
Mektep inşaatı idare âmirleri için bir ikbal ba
samağı haline getirilmişti. Mahallî imkân ve 
şartlar hiç nazarı itibara alınmadan idare âmir
lerinden okul isteniyordu. Mahallî imkânlar her 
ne olursa olsun halkın göz yaşı pahasına inşa et
tirilen mektepler idare âmirleri için bir başarı 
ölçüsü oluyordu. Yine, mahallî imkânlar elver-
miyeeek olsa dahi inşaat yaptıramıyan idare 
âmirleri ceza görüyordu. İşte bunun içindir ki, 
köylünün her zaman bahsettiğimiz köylünün bu 
fedakârlığı geçer bir akça gibi kullanılmaya 
başlanmıştı. Eğer bu kanun iyi tatbik edilecek 
olursa, yani hakikaten köylünün istihsal faali
yeti dışında kendisinden böyle bir hizmet bekle
necek olursa seve seve ona da el uzatacağına 
ben de inananlardanım. Kendi yararına yapı
lacak olan bu okuldan köylü asla yardımını 
esirgemiyecektir. Fakat yeter ki kendi faali
yeti dışında olsun. Muhtelif kanunların da köy
lü vatandaşlara tahmil ettiği birçok mükellefi
yetler vardır. Bunlarla birlikte bir çiftçi 30 
gününü bu işe hasredemez. Bu itibarla Necati 
Erdem arkadaşımızın teklifleri bana da gayet 
mülayim geldi. Mahallî şartlara göre istihsal 
faaliyeti dışındaki zamanının tesbiti mahallince 
takdir edilebilir. Yoksa merkezce yapılacak her 
hangi bir tamimle faaliyet dışıdır diye, vatan
daşlar mektep inşasına sevkedilecek olursa, yi
ne yakın geçmişteki hatalı vaziyete düşmüş olu
ruz ve köylü vatandaşlarımıza usanç vermiş olu
ruz. Onun için köy ihtiyar heyetlerince takdir 
edilecek faaliyetleri dışındaki zamanda bu va
tandaşlarımızı okul inşasında çalıştırmak çok 
yerinde olur. Bunun valilere verilmesi, yine es
ki hatalara avdet mahiyetindedir, çünkü yine 
valiler ve idare âmirleri kendilerini göstermek 
ve başarı noto almak için, yine yarışa girişecek
ler ve vatandaşlar da kendi işleri başından ay
nı suretle inşaata sevkedileceklerdir. 

BAŞKAN — Mükellefiyet müddeti hakkında 
verilmiş önergeler vardır. Söz istiyor musunuz? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET

TİN SİRER (Sivas) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı işbu 

kanunun 5 nci maddesinde köylüye tahmil edi
len çalışma müddeti yılda 30 günü geçmemek 
üzere düzenlenir yerine; «Yılda 20 günü geçme
mek üzere düzenlenir» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Maraş Milletvekili Maraş Milletvekili 
Ali Rıza Çuhadar Abdullah Yaycıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesindeki 30 günlük ça

lışma mükellefiyetinin 15 güne indirilmesini tek
lif ederiz. 

Kütahya Milletvekili Muğla Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç Necati Erdem 

BAŞKAN — Mükellefiyet müddetini bir 
önerge 15 güne indirelim diyor, diğer bir öner
ge de 20 güne indirelim, diyor. Tasarıda ise bu 
müddet 30 gündür. Evvelâ 15 güne indirlmesini 
istiyen önergeyi oyunuza arzedeceğim, kabul 
edilmediği takdirde 20 güne indirilmesini oyu
nuza arzedeceğim. 

Evvelâ mükellefiyetin -30 günden 15 güne 
indirilmesini nazarı itibara alanlar işaret bu
yu rsanlar... Etmiyen 1er... reddolunmuştur. 

Mükellefiyet müddetinin 20 güne indirilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Mükellefiyet 
müddetinin 20 güne indirilmesi nazarı itibara 
alınmıştır. 

Komisyonun, yazılış hususunda bir diyeceği 
var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASENE 
İLGAZ (Çorum) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon aynen kabul ediyor. 
Bunlardan başka bir önerge daha vardır, 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim esbaba binaen 5 nci madde de ya

zılı (İçişleri ve Çalışma Bakanlığının mütalâa
ları alınarak Millî Eğitini Bakanlığınca hazırla
nacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak 
esaslara göre) kaydının kaldırılarak bu yetki
nin valilere verilmesi suretinde maddenin tadi-
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lini teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara 
alanlar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı iti
bara almıyanlar... Nazarı itibâra alınmamıştır. 

Maddedeki 30 gün, 20 gün olarak tashih edi- \ 
lecek ve bir de yine beşinci maddenin muhtevası 
içinde «Onaylanacak» tâbiri vardır, bunu birin
ci maddede «Onanacak» şeklinde değiştirmiştik, 
burada da «Onanacak» şeklinde değiştiriyoruz. 

Bu değişikliklerle maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASENE İLGAZ 
(Çorum) — Efendim, beşinci maddedeki «Ahır» 
kelimesine arkadaşlar temas etmişlerdi, Komis
yonumuz da bunun kaldırılmasına muvafakat 
etmektedir. 

BAŞKAN — Teklif eden arkadaş burada 
yok. Kojnisyon mu teklif ediyor bunun kalk
masını ? 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bir kelime tashihidir, Komisyon 

«Ahır» kelimesinin beşinci maddeden kaldırıl
masını teklif ediyor, bunu da yüksek oyunuza 
sunuyorum. Ahır kelimesinin kaldırılmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Ahır kelimesi mad
deden çıkarılıyor efendim. 

MADDE 6. — Çalışma mükellefiyetine tâbi 
olanlar bunu bizzat çalışarak, yerine rızasiyle 
ehil birini çalıştırarak veyahut mahallî rayice 
göre tesbit edilecek bedeli ödiyerek ifa ederler. 
Bu bedel her gün için bir liradan az ve iki lira
dan çok olamaz. Nakil vasıtalariyle çalışanlar
dan hayvaniyle çalışanların bir günlük işi iki, 
tekerlekli vasıtalariyle çalışanların bir günlük 
işi üç günlük sayılır. Çalışamıyacak derecede 
malûl ve aynı zamanda fakir olanlar çalışma 
mükellefiyetine tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi yüksek oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun 5 nci ve 6 ncı 
maddelerinde yazılı çalışma mükellefiyetine tâbi 
olanlardan: 

a) Mazeretsiz olarak işe gelmiyenler veya 
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işten kaçanlar çalışmadıkları her gün için köy 
ihtiyar heyetleri karariyle mahallî rayice göre 
takdir olunacak işçi ücreti verirler. Bu suretle 
alınacak ücretin tutarı beher gün için iki lirayı 
geçmemek üzere hesaplanır. Kararlar alâkadar
lara tebliğ olunur. 

b) Kendilerinden amele ücreti alınmasına 
karar verilenler tebliğ tarihinden itibaren on 
gün içinde işe gelmemelerinin mazerete dayan
dığı veya takdir olunan ücretin rayice uygun 
olmadığı sebeplerine inhisar etmek üzere köyün 
bağlı bulunduğu idari mercie itirazda buluna
bilirler. Bu merciler tarafından verilecek ka
rarlara söz yoktur. 

e) 5 nci ve 6 ncı maddelere göre ödenecek 
bedenî mükellefiyet bedelini vermiyenlerden bu 
para Tahsili Emval Kanununa göre alınarak köy 
sandıklarına yatırılır. 

d) Çalışma mükellefiyetine tâbi olanların 
çalıştırılmasında kayıtsızlığı veya işi aksata
cak fena halleri görülen muhtar ve ihtiyar he
yeti üyeleri hakkında 4274 sayılı Kanunun 20 
nci maddesi tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Burada idare 
mercii geçiyor. Bundan maksat, vali, kaymakam 
veya nahiye müdürü müdür, yoksa mahallî idare 
kurulu mudur? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SİRER (Sivas) — İdare âmirleridir. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — O halde idare 
âmiri diye yazmak lâzımdır. 

BAŞKAN — İdare merciinden maksat idare 
âmiridir deniyor. Bunun ayrıca tasrihine 
lüzum görüyor musunuz, bir teklifiniz var mı? 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — İdari merci, 
idare kurulu da olabilir. İdare âmiri olarak tas
rihi lâzımdır. Nahiye müdürleri de bu işte salâ-
hiyetlimidir? Bu itibarla bunun tasrihinde 
fayda vardır. Çünkü vali, kaymakam ve nahiye 
müdürleri idare âmirleridir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — İdari merciler tâ
birinin içersinde makamlar da, kurallar da dâ
hildir. Onun için uygun terim olarak kullanıl
mıştır. Bu şekilde muhafazasını isterim. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — İhtilâfa mey
dan verecektir. 
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BAŞKAN — Önerge veriyor musunuz? 

Komisyon ısrar ediyor mu? 
G-EÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ rİAŞENE 

İLGAZ (Çorum) — İdare merciler olarak kal
sın. 

BAŞKAN — (Recai Gürel i'ye hitaben) 
(İdare merciler) olarak kalsın diyorlar. 

HASENE İLGAZ (Devamla) — Mademki 
yazılanı Komisyon teklif ediyor, kabulünü ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — (Reeai Gürcü'ye hitaben) 
Önerge veriyor musunuz? 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Hayır. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen yoktur, önerge de yoktur. Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Müdürlüklerin
de okul binalarının, öğretmen, sağlık memuru 
ve ebe evlerinin inşaatına ait teknik işlerle uğ
raşmak üzere geçici olarak yapı ustası ve kal
fası, fen memuru, mühendis ve mimar, bekçi ve 
işçi kullanılabilir. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; dördüncü madde ile malzemeyi ve sa-
ireyi Bakanlar Kurulu alıyor. Burada da Millî 
Eğitim Müdürlerine yetki veriliyor. Diyor ki: 
Amele bulun, usta bulun, şunu bulun, bunu bu
lun. Bu o demektir ki, okullar emaneten yap
tırılacaktır. Biz bunun acısını belâgan mabelâğ 
çektik,. Emaneten yapılan okul binaları altı 
ay bir sene yaşamamaktadır. Onun için, malze
menin toptan alınmasına bir şey denmez ama 
hiç olmazsa malzeme alındıktan sonra işçiliği
ni 2490 sayılı Kanuna göre mütaahhitlere ver
mek suretiyle yaptırmak çok hayırlı olacaktır. 
Çünkü karşısında mesul olarak bir de mütaah-
hit bulunacaktır. Emaneten yapıldı mı temeli 
başka türlü oluyor şurası, burası başka türlü 
oluyor ve altı ay dahi yaşamıyor. Onun için 
Yüksek Meclis kabul buyurursa hiç olmazsa 
bunların işçiliğini mütaahhide vermek suretiy
le bu mektepleri sağlam yapalım. Bir de öner
ge veriyorum takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ATTMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Efendim, 
Maarif Müdürlüklerine mühendis, mimar ve 
teknik eleman kullanma salâhiyeti veriyoruz. 
Bendeniz bu teknik-elemanların Nafıa Müdür
lükleri tarafından istihdamlarını ve yapılacak 
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binaların da yine Nafıa Müdürlükleri tarafın
dan murakabe edilmesini lüzumlu görüyorum. 
Nafıanın kadrosundan bu suretle istifade et
mek mümkün olacaktır. O suretle maddeye bir 
ilâve yapılmasını teklif ediyorum. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SlRER (Sivas) — Sayın arkadaşla
rım ; bütçemizin ne bugünkü ne de yarınki ta
kati bu mekteplerin inşası için ayıracağımız 
meblâğlar içinden ayrıca bir de mütaahhit 
zümresinin kazancı için bir miktar ifrazına as
la müsait değildir ve olamıyacaktır. Bu mik
tarı Devlete, Hazineye, millete saklamak mec
buriyeti vardır. Ancak bu binaların da hakikaten 
yarın, öbürgün yıkılmıyacak gibi sağlam inşa 
edilmesi iktiza eder. Bundan dolayı vazife ma
kamlarını teknik ekipleriyle cihazlıyoruz. Şim
diye kadar gelişigüzel köydeki mükellef vatandaş
lar binalarını yapıyorlardı ve usta eli bile değini
yordu. Halbuki şimdi teknik ekip meydana geti
riyoruz. Maarif Müdürlerinin elinde, mühen
disler, inşaat tahsili yapmış olan elemanlar çalı
şacaklardır. 

Sonra inşaatın selâmetini garanti altına almak 
için Ahmet Çınar arakdaşımm teklifini de ye
rinde bulurum. Yani vilâyetlerdeki Bayındırlık 
Müdürlerimize de bu isteri kontrol etmek yet
kisinin verilmesinde fayda mülâhaza ederim. Bu 
suretle endişe sebepleri bertaraf edilmiş olur. 
(Güzel güzel sesleri). 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Sayın arkadaşlar; şu mütaahhit denen zevatı 
muhteremeyi müdafaa edecek değilim. Ama mü
taahhit denen kişilere verilecek olan millet pa
rasının teknik ekip namı altında şuna buna ve
rilmesine de taraftar değilim. Bu teknik ekip 
kimlerden terekküp edecek? Mühendis bulunamı-
yacağından memleketin birçok yerlerinde oldu
ğu gibi orta kabiliyette pratik ustalardan ola
caktır. Bu suretle yine onlara bir para verile
cek. Fakat asıl şuraya çıkmaktaki maksadım; bu 
teknik ekipi vermek yerine bu salâhiyetleri kay
makamlara, valilere verip ve onları kendi ellerin
deki Bayındırlık memurlarından istifade ettirir
sek daha iyi olur düşüncesini arzetmek içindir. 
Zira Maarif memurlarını bu işte vazifelendirir-
sek bir de büyük harcırah işi ortaya çıkacaktır. 
Bunun altından kalkamayız arkadaşlar. Kay
makamlar kendi kazaları hududu içinde dolaşa
cakları için harcırah almazlar. Aynı zamanda on-
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ların bisiklet; motosiklet gibi vasıtaları da vardır. 
Bu iş daha kolay ve daha pratik olur. Eğer tek
nik eleman lazımsa idare âmirlerinin emrine 
verelim. Bir de Maarif memuru harcırah meselesi 
cıkarmıyalım. Mâruzâtını bu kadardır. 

RECAt GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, demin de arzettiğim gibi, il merkezlerin
de maarif müdürleri, ilce merkezlerinde maarif 
memurları inşaatı yaptıracaktır. 

Arkadaşlar, astarı yüzünden pahalı çıkıyor, 
bunu gözlerimizle gördük; 30 metre cephe, 10 - 12 
metre derinliğinde olan bir okul 30 - 35 bin liraya 
çıkmıştır, bunlar emaneten idare edildi. Bunların 
taşı, kamu, amelesi köyden olmasına rağmen, bil-
hesap 30 - 35 bin liraya çıkan okullar vardır. 
Bu suretle hem okullar sağlam yapılmıyacaktır, 
hem de karşımızda mesul bir adam bulamıyacağız. 

Hiç olmazsa Kanunu Medeniye göre, bunların 
bir mütaahhide işçiliği tevdi edilirse, mütaahhit 
taahhüt etmiş olduğu için birkaç sene ona bakar. 
Fakat zannedilmesin ki, mütaahhide verilirse 
daha fazla para verilecektir. Eğer emaneten yapı
lırsa bunun astarı yüzünden pahalı çıkacaktır. 
Ben bilhassa okulların sağlam yapılması ve sui-
istimallerin önüne geçilmesi için bu teklifte bu
lundum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SlRER (Sivas) — Bir iki noktayı kı
saca eevaplıyayım. 

Şimdiye kadar bizi şikâyete sevkeden haller 
bugüne kadar inşaatın bir teknik murakabe al
tında yapılmamış olmas-ından doğmakta idi. Şim
di lııı eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Teknik 
ekipler vücuda getiriyoruz ve bunları da eğitim 
müdürlüklerine bağlıyoruz. Eğitim müdürüne 
bağlamak demek, valiye bağlı olmak demektir. 
(jünkü Eğitim müdürlüğü vilâyet idaresinin 
bir şubesinden başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — öneregleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 8 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
Becai Güreli 

Madde S. — Okul binalariyle öğretmen, sağ
lık memuru ye ebe evlerinin inşaatına ait işçiliği 
2490 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde illerde il 
daimî komisyonları tarafından yaptırılır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerle 8 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde tadilini rica ederim. 

Millî Eğitim Müdürlüklerinde okul binaları
nın, öğretmen, sağlık memuru ve ebe evlerinin 
inşaatına ait teknik işlerle uğraşmak üzere geçi
ci olarak yapı ustası ve kalfası, fen memuru, mü
hendis ve mimar, bekçi ve işçi kullanabilir. 

Bu elemanların teknik faaliyeti ve okulların 
inşaatı Bayındırlık müdürlüklerince denetlenir. 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Çınar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeple 8 nci maddedeki 

salâhiyetlerin vali ve kaymakamlara verilmesini 
teklif ederiz. 

Yozgad Tekirdağ 
İhsan Olgun Ziya Ersin Cezaroğlu 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım, Memlekette 
Devlet parası ile yapılan bütün binaların Bayın
dırlık Bakanlığı teşkilâtınca denetlenmesi pren
sip itibariyle hakikaten doğru olur ve; öyle olma
sı da lâzımdır. Buna doğru çalışmaktayız. Bu 
gayeye vâsıl olacağız. (Inşaallâh sesleri). Fakat 
bugün Bayındırlık Bakanlığının teşkilâtı henüz 
bunu tamamiyle yapacak bir durumda değildir. 
Bu ciheti huzurunuzda ifade etmek zorundayım. 
Kâfi elemanımız yoktur, mevcut elemanlarımı
zı da kâfi derecede terfih edememekteyiz. Tek
nik adamların dışarda buldukları maddi imkân
lar bizim verdiğimizden çok fazladır. Bizdeki 
teknik elemanlar vazife aşkı, millet sevgisiyle 
kalmaktadırlar. P'akat nihayet bunun da bir had
di vardır. 

Arkadaşlarımın verdikleri önerge ile 
Bayındırlık Bakanlığına çok mühim yeni birta
kım vazifeler yüklenecektir. Eğer yüksek Mec-
Jisinizce kabul edilecek olursa Bayındırlık Ba
kanlığı bu mesuliyeti üzerine almak için elindeki 
teknik elemanlar adedini bir hayli artırmak zo
runda kalacaktır. Adedi bir hayli artırırken ay
nı zamanda daima hatırımızda olan ve üzerinde 
çalışılmakta bulunan, pek yakında huzurunuza 
getireceğimiz teknik elemanların terfihi konusu
nu da ele almak mecburiyetindeyiz. Esasen ha
zırlığını yapmakta olduğumuz yapı işlerinin Ba
yındırlık Bakanlığında toplanması işi intaç edilin
ceye kadar takririn derpiş ettiği de düşünülmek 
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üzere şimdilik bundan sarfınazar edilmesini rica 
ederim. 

RAZİ SÖVER (Urfa) — Efendim, Sayın 
Bayındırlık Bakanımız, bu binaların Bayındır
lık Bakanlığı marifetiyle yapılmasının daha mu
vafık olacağını, fakat fennî elemanlara verilen 
maaş ve ücretler kâfi derecede olmadığından, 
eleman bulunamadığından, bu binaların Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmasına cevaz 
verildiğini beyan buyurdular. 

Efendim; bu mühendislerimizin ve fen me
murlarımızın, filhakika, bugünkü maaşlarda 
nazaran hariçten aldıkları para kat kat fazladır. 
Binaenaleyh fen 'memurlarımızın, fen erbabının 
rağbetini celbetmek için Bayındırlık Bakanlığı 
nıızca, Meclise sunulacağı beyan buyrulan ta
sarıya göre, onların terfihi cihetine gidilmesi 
hakikaten muvafıktır. Pakat şimdi bcrıderi:; dü
şünüyorum. Bayındırlık Bakanlığı, elindeki ele
manları kâfi görmüyor, onun için bu işi Millî 
Eğitim Bakanlığına bırakıyor. 

Maarif işleri, irfan meselesi nasıl Millî Eği
tini Bakanlığına bırakılmışsa, memlekette ya
pılacak inşaatın heyeti umumiyesinin, Devlet 
parasiyle yapılan binaların hepsinin en doğru 
mercii olan Bayındırlık Bakanlığı vasıtasiyle ya
pılması lâzım ve çok doğrudur. Mevzuubahis 
olan 3 - 5 bina değildir. Mevzuubahis olan işin 
50 - 60 milyon liraya çıkacak olan binlerce ve 
binlerce okul ve memur binasının yapılması me
selesidir. Binaenaleyh mevzu büyüktür. Şimdi 
bugün için Sayın Bakanımız eleman bulunma
dığından bahsettiler. O halde Millî Eğitim Ba
kanlığı, bu kadar mühendis, mimar, fen me
murunu nasıl bulacaktır. Eğer bulacaksa o ele
manı Bayındırlık Bakanlığı emrine vermeli, kâ
fi eleman bulunmazsa Millî Eğitim Bakanlığı da 
bu işi yapamıyacak'tır. Millî Eğitim müdürleri
nin işlerinde büyük ihtisasları vardır. O mevzu 
üzerinde mükemmel iş görüyorlar ama bu inşa
at işlerinde meslekî alâkaları bulunmadığından 
dolayı behreleri de yoktur, dem iveceğim, fakat 
gayet mahduttur. 

Binaenaleyh bendeniz meseleyi esasından 
halletmiş olmak için şu önergemi takdim edi
yorum. 

Müsaadenizle okuyayım : 

Yüksek Başkanlığa 
A) Şifahen arzeylediğim Sebeplerden dola-
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yi 8 nci maddenin başındaki (Millî Eğitim mü
dürleri de) kelimeleri silinerek yerine ' 'Nafıa 
müdürleri' ' kelimelerinin yazılmasını; 

B) 2, 3 ve 9 ncu maddelerdeki (Millî Eği
tim) kelimeleri yerine "Nafıa Bakanlığı" keli
melerinin ikame edilmesini; 

C) Bu tasarıda sözü geçen binaların inşa 
ve sair masrafları için verilecek ödeneklerin Na
fıa Vekâletine devri için Komisyonca tasarıya 
bir madde ilâve edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Urfa Milletvekili 
Razi Soyer 

Bendeniz bu kadar mühendis ve fen memuru 
bulunacağından şüpheliyim. Eğer bulunursa 
bunlar evlâ bittarik Nafıa Vekâleti emrine veril
melidir. Dediğim gibi eğer bu iş, 3 - 5 okul bi
nası yapmaktan ibaret olsa idi Millî Eğitim Mü
dürlüğünce bulunacak birkaç fen memuru ile 
yapılabilirdi. Fakat bu binaların inşaat masrafı 
bu sene 10 milyon, mütaakıp seneler de daha 
fazla olacak, netice de 60 milyondan aşağı düş-
miyecektir. Binaenaleyh netice itibariyle mas
rafları 60 milyondan aşağı düşmiyecek olan bu 
mühim ve müstacel binaların daha sağlam ya
pılmasının temini için bu işin toptan Bayındır
lık Bakanlığına devredilmesini arz ve teklif ede
rim. Bunu bir vazife olarak arzediyor ve bir 
önerge takdim eyliyorum. Kabulünü rica ede
rim . 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarını, maksadımı 
kâfi derecede sarahatle ifade edemediğime ka
ni bulunuyorum. Arkadaşımın buradaki beyanları 
ve önergeleri buna delil olduğu için biraz daha 
konuşmak lüzumunu hissettim. 

Bayındrlık Bakanlığı Devlet parasiyle ya
pılan bütün yapılarla ilgilenmelidir. Bayındır
lık Bakanlığı Türkiye'de Hükümet tarafından 
yapılan bütün binaları inşaatı mesuliyetini üze
rine almalıdır. Buna doğru çalışmaktayız. Ya
kında konuyu teşkilâtiyle birlikte huzurunuza 
geleceğiz. 

Bugünkü durum şudur; Türkiye'de yapılan 
binaları muhtelif makamlara bağlı fen heyetle
ri tarafından yapılmaktadır. Büyük bir kısmını 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından inşa ve kont
rol ettirilmekle beraber pek çoğu da diğer ma
kamlar fen heyetleri tarafından yapılmaktadır. 
Meselâ Millî Eğitim Bakanlığı kendi inşaatını 
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yapmak için teşkilâtlara maliktir Yüksek Mecli

sin. konuşmaları vesilesiyle ileri sürdüğü ve bizim 
do vazife olarak üzerimize aldığnrnz yapılarımızın 
bir elden inşa ve kontrolü meselesi üzerinde Ba
yındırlık Hakanlığınız mütemadiyen çalışmak
ladır. Ancak henüz gayeye vâsıl olmuş değiliz. 
Bayındırlık Bakanlığı, bu konuyu huzurunuza 
getirirken tabiî aldığı vazifenin ieabettirdiği kad
royu da beraber getirecektir. O kadro bugün muh
telif makamlara bağlı olan Teknik heyetlerin bir
leştirilmesi olabalir. Rasyonel şekilde bunun ye
niden organizasyonu lâzımdır. Fakat bugünkü, 
durumda Bayındırlık Bakanlığı ancak üzerine al
dığı vazifeleri yapacak durumdadır. 

İkinci mühim nokta, teknik elemanların ter
fihi meselesidir. Bugün Bayındırlık Bakanlı
ğı teknik eleman bulmakta müşkülât çekmek
tedir. Bayındırlık Bakanlığı elindeki elemanları 
tutabilmekte zorluk çekmektedir. Bunlar Ba
kanlık dışında daha çok para bulabiliyorlar, 
kendilerine Bakanlığı, bırakıp dışarda çalışmak 
daha cazip gözüküyor .Fakat şükranla arzede-
yim ki, dışarda daha çok para kazanmak imkâ
nı varken, elemanlarımız vazifelerine vakfı nef-
setmişler bizde çalışmaktadırlar: Önergeye göre 
Bayındırlık Bakanlığına yeni külfetler tahmil 
edilecektir. Elimizde mevcut fen adamları bize 
tevdi buyurduğunuz işleri, ancak yaptırmak
tadırlar ve mahmııldurlar. Bugünkü kadro ye
ni işleri yapmaya el vermez. 

Bendenizin hulâsa olarak, arzum şudur: Biz 
bütün. Devlet yapılarının Bayındırlık Bakanlığı 
eliyle yapılmasını ve Bayndrlık Bakanlığının 
elinde toplanmasını derpiş eden bir kanun getire
ceğiz. O tasarı huzurunuza gelince teknik ele
manların da terfihi işi beraber gelecektir. Bu 
Bayındırlık Bakanlığının ele alması icap eden 

işlerden birisi olacaktır, önerge konusunun o vak 
te tehiri doğru olur kanaatindeyim. Arzım bu
dur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Sayın arkadaşlarım, 
tasarının kabul buyurduğunuz birinci madde
siyle köy okullarının inşası vilâyetlere bırakıl
mıştır. Onun için Razi Beyefendi arkadaşımı
zın teklifini kabul etmeye imkân yoktur. 

Binalar vardır, onları yaptırmak için millet
lerarası şöhrete sahip mimarlar, mühendisler 
aranır. Binalar vardır; diplop enjenyörlere yap
tırılır. Yine binalar da vardır ki, usta olarak 
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yetişmiş elemanlar dahi onları yapabilirler. Bi
zim köy okullarımız ise köydeki binaların aşağı 
yukarı biraz daha büyüğü ve sağlamı mahiye
tinde olacaktır. 

Memleketin bir çok yerlerinde açmış oldu
ğumuz inşaat usta okulları ve yapı enstitüleri
miz vardır. Yapı enstitülerimizden mezun oları 
ve Devlet hizmetinde mükellefiyete tâbi olan 
ustalarımız köy okullarımızı muvaffakiyetle ve 
ehliyetle yapabilecek şekilde yetişmektedirler. 

Bugüne kadar maalesef yapmakta olduğu
muz okulları bu nevi elemanların teknik mu
rakabesine ve alâkasına mevzu kılamamıştık, 
mahzurlar bundan doğuyordu. Yapı enstitüle
rinden mezun gençlerimiz, hizmet mükellefiye
tine tabidirler, bunları istihdam edeceğiz, ye
rine göre; Teknik okuldan mezun hizmet mü
kellefiyetine tâbi gençlerimiz de var, bunları da 
istihdam edeceğiz ve bunların ehliyetleri,. bilgi
leri bizim mütevazı köy okullarımızı yapmaya, 
emniyetli binalar meydana getirmeye kâfidir. 

Bu suretle yetkili elemanlardan mürekkep 
heyetleri, ekipleri maarif idarelerimizin, yani 
vilâyetlerimizin emir ve hizmetine vermek su
retiyle meselemizi halletmek ve dâvamızı yürüt
mek istiyoruz. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÛS l ORAL (Denizli) — Efendini, ben

denizin söyliyeceğimi Sayın Millî Eğitim Bakanı 
ifade buyurdular. Esasen bu binaların birinci 
maddede, valiliklerce yapılması kabul edildi. 
Hattâ (8) nci maddede, Hükümetin teklifinde 
«Millî eğitim müdürleri» denmişti, «emrinde» 
kaydı Komisyonca kaldırılmıştır, çünkü emir 
valiliğe bırakılmıştır ve bu şekilde Heyeti Umu-
miyeye teklif edilmiştir. Binaenaleyh valilikler
ce köy şahsiyeti mâneviyesine izafe edilecek ve 
tescil edilecek olan bu köy mekteplerinin yaptı
rılması esastır, bu esasen kendisinin idaresinde 
bulunan binalar ve lüzumunda 10 - 15 bina yap
tıracak olan valinin, iki üç tane fen memurunun 
bu binaların başına, bunun mesuliyetini onlara 
yükletmek suretiyle bugünkü şerait altında doğ
ru olnııyacağını Sayın Meclis takdir buyurur. 
Birinci madde ile de tezat teşkil eder. Onun için 
tasarı incelenirken bu hususlar birer birer göz
den geçirilmiştir. Maddenin aynen kabulü lâ
zımdır. 

•BAŞKAN — Önergeler evvelce okunmuştur. 
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Şimdi bunları birer birer tekrar okutup ieabeden-
leri yüksek oyunuza sunacağını. 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASANE 
İLGAZ (Çorum) — Bu sekizinci madde komis
yonda enine boyuna konuşuldu ve Hükümetten 
gelen teklif üzerinde incelemeler yapıldı. Ko
misyonun ricası, bu sekizinci maddenin aynen 
kabulüdür. (Duymadık sesleri). 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü 8 nci madde
nin aynen kabulünü rica etmektedir. Sözcü bu
nu söylemiştir. 

Oya sunulmak üzere önergeleri tekrar okutu
yorum. 

(Recai Güreli (Tokad) m önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Bu önerge müteahhitler vasıta-
siylç yapılmasını istilzam etmektedir. Komisyon 
buna muhalefet etmiştir, Millî Eğitim Bakanı da 
imkân olmadığından bahsetmiştir. Bu mülâha
zalarla önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum: 
Önergeyi nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... 
Önerge nazarı itibare alınmamıştır. 
(Ahmet Ali Çınar (Buldur) un önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — önerge 8 nci maddeyi aynen 

kabul ediyor, yalnız sonuna bir fıkra ilâve edi
yor. Bu da Bayındırlık müdürlüklerinin bu us
ta ve kalfaları denetlemesinden ibarettir. Bu 
denetlemeyi yapmaya imkân olmadığını da Ba
yındırlık Bakanı arkadaşımız Kasım Gülek söy
ledi. Fakat önerge verilmiştir. Millî Eğitim 
Bakanı da böyle bir denetlemenin faydalı olaca
ğını söyledi. Yüksek oyunuza sunuyorum : 

önergeyi nazarı itibare alanlar... Almıyan
lar.. 

Tereddüt hâsıl oldu. önergeyi nazarı itibare 
alanlar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı itiba
re almıyanlar... önerge nazarı itibare alınmıştır. 

Komisyon maddeyi istiyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASENE İLGAZ 

(Çorum) —Hayı r . 
BAŞKAN — Aynen kabul ediyor. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

(ihsan Olgun ve Ziya Ersin Cezaroğlu'nun 8 nci 
madde hakkındaki takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeye Millî Eğitim Ba

kanı cevap vermiştir ve demiştir ki; Esasen Millî 
Eğitim Müdürlükleri; Valilerin emrindedir. Bi
naenaleyh bu işler yine Valilerin emriyle görü-
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lecek demektir. Şu vaziyete göre önergenin mâ
nası kalmıyor. 

önerge sahibi arkadaşlar tekliflerinde ısrar 
ediyorlar mı? 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri tekliflerinde 
ısrar ediyorlar, önerge bu salâhiyetlerin vali ve 
kaymakamlara verilmesini ifade etmektedir. 
önergeyi nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... 
önerge nazarı itibare alınmamıştır. 

Dördüncü önergeye geçiyoruz. 
Bu, Razi Soyer arkadaşımız tarafından 

okunmuştur, bir kere daha okunacaktır. 
(Razi Soyer'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Arkadaşımız; önergesinin bi
rinci maddesinde; bu inşaatın veliler tarafın
dan yapılmasını teklif etmektedir. Bu cihet 
Yüksek Heyetinizce esasen kabul buyurulmuş-
tu, ancak şimdi kabul buyurulan bir önerge 
ile bu, inşaatın denetlenmesi işi kalmıştır. Bu
nu da Bayındırlık Bakanlığı müntesipleri de-
netliyecektir. 

Binaenaleyh bu Önergenin reye konulmasına 
imkân göremiyorum. 8 nci maddeyi, Ahmet Çı
nar arkadaşımızın tanzim ettiği ve Yüksek He
yetinizin de tensip ettiği şekilde oyunuza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Etıniyenler... 8 nci madde 
İm şekilde kabul eolunmuştur. 

MADDE 9. — Köy okullariyle öğretmen, 
Sağlık memuru ve ebe evlerinin ve köy ensti
tülerinin inşaatında kullanılacak bütün malze
menin Devlet Demir ve Denizyolları vasıtala-
riyle taşınmasında nakliye bedelleri Millî Eği
tim ve Ulaştırma Bakanlıkları arasında karar
laştırılacak esaslar dâhilinde Ulaştırma Bakan
lığınca tesbit edilecek tenzilât^ özel tarife üze
rinden ödenir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arka
daşlar; bunu da ikinci maddeye mütenazır 
olarak bedelsiz nakli hakkında önerge ttakdim 
etmiştim, Emin Soysal arkadaşımla birlikte. 
Yalnız. Yüksek Meclisin noktai nazarı ve teza
hüratı taayyün ettiği için, öneügem üzerinde 
fazla durmıyacağım, yalnız aldığım hesaba na
zaran, beher metre küb kereste, Türkiye'nin 
mevcut köylerinin durumıv iktizası, vasati ola
rak 500 km. kadar Devlet Deniz ve Kavayol-
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lariyle nakil mecburiyetindedir. Yaptığımız he
sap neticesinde 6,75 santim üzerinden nakledi
len beher m3 kerestenin %10 nakliye resmiyle 
beraber (500) kilometrelik nakil ücreti 32 lira
ya mal olduğunu ve binnetice bir buçuk mil
yon liradan fazla para vermemiz lâzımgeldiği 
anlaşılmıştır, tşte vereeeğimiz yardımdan bu 
ücretin tenzil edilmemesi ve yardımın tam ol
ması noktasından bu tasarıyı vermiştik. Bu da 
köylüye bir medar olsun diye. Fakat Yüksek 
Meclisin tezahürü orman meselesinde olduğu 
gibi katma bütçe ile idare edilen Devlet Demir 
ve Denizyolları için de varittir. Artık bu öner
ge üzerinde durmayı yerinde bulmadık. Yal
nız saym Hükümetten üç buçuk milyon lira gi
bi açık verecek olan köy okulları inşaatı açığı
nın bütçeden yapılacak tasarrufla yardımı na
zarı dikkate almasını temenni ederek bu öner
geyi geri alıyorum. (Bravo sesleri). 

EMİN SOYSAL (Maraş) —Efendim, öner
gede benim de imzam vardır. Şimdi Hükümet 
eğer üç milyonluk bir tahsisat verecekse mese
le yoktur. Aksi takdirde Millî Eğitim Bakan
lığı 4 milyon küsur liralık kereste için, bir 
buçuk milyon liralık nakliyat için, komisyon
daki ifadeye nazaran 400 000 lira da Muamele 
Vergisi diğer şeyler falan derken bu okul inşası 
için elde kalacak pek az miktardır. Eğer Millî 
Eğitim Bakanlığı köylünün üstünde olan sıkıntı
ların tekrar köylü üstüne gelmesine sebep olursa 
ozaman biz de bu meseleyi yeniden kürsüye ge
tiririz. Bu mütalâa ile ben de önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, arka
daşlarım önergelerini geriye almışlardır, 9 ncu 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki 560 ncı (Geçici hizmetli--
ler ücreti) bölümüne 100 000 lira ve 606 ncı 
(tilere) bölümünün 3 ncü (ilkokul yapıları için 
yapılacak para ve ayın yardımı için) maddesine 
6 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Millî 
Eğitim Bakanından bir sual soracağım. 

Efendim tasarı, çalışma mükellefiyetini 30 
gün üzerinden teklif ederek o suretle sevkedilmiş-
ken Yüksek Meelis bu müddeti 20 güne indirmiş . 
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bulunuyor. Bu müddetin 20 güne inmesinden 
mütevellit tahsisat da bir fark olmıyacak mı? Eğer 
bir tahsisat eklenmesi icabederse bunun miktarı 
hakkında şimdiden bîrşey söyliyebiHrler mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Efendim bu işin 
başarılabilmesi için aranıp bulunmuş olan bu tah
sisatın artırılmasına imkân bnkmmadiğmı arze-
derim başlamış olan binalarımız vardır. Daha 
çok bu sene bunları ikmal için uğraşacağız. Bu 
sene bu para ile ve kabul edilen hizmet mükelle
fiyeti haddiyle bu yıla. ait işimizi bitireceğimizi 
tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi yüksek oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin MilK IBğitim 
Bakanlığı kısmına ilişik formül ektenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 3803 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesiyle 4274 sayılı Kanunun 22, 23, 25, 26, 38, 
41, 42 nci maddeleri ve 5012 sayılı Kanun kaldı
rılmıştır. 

4459 sayılı Kanunun ikinci maddesinde yazılı 
(Birinci sınıf köy ebeleri, köy Sağlık memurları
na merkezleri olan köylerde 3803 sayılı Kanu
nun 16 ncı maddesi gereğince öğretmenlere yaptı-
rılanak evler gibi birer ev yaptırılır) fıkrası çı
karılmıştır. 

4274 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birin
ci fıkrasındaki (3803 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desine göre okulun) sözleri kaldırılmış ve yerine 
(Köy okullarının) sözleri konulmuştur. 

4274 sayılı Kanunun 21 nci maddesindeki 
(Yirmi iki, yirmi üçüncü) kelimeleri çıkarıl
mıştır. 

4274 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin son 
fıkrası çıkarılmıştır. 4274 sayılı Kanunun 59 nGU 
maddesinin birinci fıkrasındaki (Yirmi iki, yirmi 
üç, yirmi beş ve onaltmeı) kelimeleri çıkarılmış
tır. 

NEOMEDDİN SAHİR SILAN (Tuneeli) — 
Arkadaşlar; bu maddenin ilk fıkrası 3803, 4274 
sayılı Kanunların bazı' maddeleri ile 5012 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına ait hükümleri ihtiva 
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etmektedir ve bu, yazılış bakımından yerinde
dir, • 

Ancak, maddenin son üç fıkrası, 4459 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesinden bir fıkranın, 4274 
sayılı Kanunun 20 nei maddesinin birinci fıkra
sından bazı sözlerin, 21 nei maddesinden bazı ke
limelerin çıkarılmasına ve yine bu kanunun 39 
ncu maddesinin son fıkrasının tamamiyle ve 59 
ncu maddesinden de bazı sayı kelimelerinin kal
dırılmasına matuf bulunmaktadır ki bu, yazılış 
bakımından doğru değildir. 

Arkadaşlarım; bugüne kadar, Büyük Mil
let Meclisimizce kabul edilmiş olan kanunları
mızın sayısı 5208 i bulmuştur. Bunlardan bir 
kısmı yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber 
yürürlükte bulunanlar hayli çok olduğu için il
gililerin çalışmalarında çeşitli zorluklarla karşı
laştıkları da muhakkak bulunmuştur. 

Bu duruma göre, bu zorluklara, bir de, şim
diye kadar görülmemiş şekilde bir bidat, bir usul 
katmak ve bunu yaşatmak asla doğru olamaz. Her 
hangi bir kanunun bir maddesinden şu fıkranın çı
karılması, bu maddenin kaldırılması tabiî sayı
labilir. Fakat bir maddeden üç dört sözün, baş
ka bir maddeden de bazı kelimelerin, bazı söz
lerin ve bazı sayıların çıkarılmasını ifade ile ye
tinmek usul bakımından doğru görülemez ve bu 
şekiller kanun koyucusu olan Büyük Millet Mec
lisince kanun dili ve kanun tekniği bakımından 
tasvip olunamaz. 

Her hangi bir maddeden değiştirilmesi veya 
çıkarılması istenilen söz ve kelimeler çıkarılmak 
suretiyle o madde yeniden yazılır ve böylece ka
nunları tatbik edecek olanlar da güçlüklerden, 
boş yere araştırmalardan, düzeltmelerden kur
tarılmış olur. 

îşte, bunun içindir ki, 10 ncu maddenin 
yerine 4274 sayılı Kanunun 20 nei maddesi
nin değiştirilmiş şeklinin konulmasını istiyorum 
ve yine tadili istenilmiş olan 4274 sayılı Kanu
nun 21, 39 ve 56 ncı maddelerinin de şimdi gö
rüşmekte olduğumuz kanun tasarısına 11, 32, 13 
ncü madde olarak eklenmesini teklif ediyorum. 

Bu esasa Komisyonca iltihak edildiği takdir
de, tasarının gecikmemesi için, Hükümetin ve 
Komisyonun derpiş ettiği şekilde çıkarılan fık
ra, söz ve kelimeler çıkarılmak ve aslında baş
kaca bir tadilde bulunmamak suretiyle hazır
ladığım maddeleri yüksek tasvibinize arzediyo-
rum. 
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Bu arada, 4459 sayılı Kanunun ikinci madde

sinden çıkarılması istenilen fıkranın tetkiki es
nasında bu fıkranın devamı olan «Bu evler böl
geye dâhil bütün köylerin bütçelerine bu mak
satla konulacak tahsisat ile meydana getirilir» 
diye yazılı bulunan kısmının olduğu gibi kaldığı 
görülmüştür. Halbuki, ilgililerle vâki temaslar
da çıkarılması istenilen fıkranın bu kısmı da ih
tiva ettiği anlaşılmıştır. 

Bundan başka, mevzuubahis fıkrayı takip 
eden kısımdaki fıkralardan ikisi de geçen yıl ka
bul edilmiş bulunan kanun ile maddeden çıka
rılmıştır. Şu halde bu maddenin dünkü ve 
bugünkü tadillere göre, kesin olarak yazılması 
ve maddenin yamalı şekilden kurtarılması lâzım
dır. 

Bu durunla göre, 4459 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin, bu esas dairesinde, hazırlanarak ge
tirilmesi ve 14 ncü madde olarak okunması için 
Komisyona verilmesini teklif ediyorum. Komis
yon teklifindeki 10 ncu maddenin ilk fıkrasının 
da on beşinci madde olarak kabul edilmesini yük
sek tasvibinize arzediyorıım. * 

Arkadaşlarım; Vakaa, kanun dili ile, kuru ke
limelerle konuştum. Fakat, ne yapalım ki, kanun 
koyucusu olan Büyük Millet Meclisi, biraz önce 
de arzettiğim gibi, esaslar kadar şekillere, ka
lıplara da riayet etmek zaruretindedir. Bu iti
barla tekliflerimin kabulünü Yüksek lasvibinize 
arzederim. (Muvafık sesleri). 

MFAMMEPv ERİŞ (Ankara) — Teklif- çok 
doğrudur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BASENE 
İLGAZ (Çorum) — Efendim, kanun tasarısında 
bulunan 10 ncu madde üzerinde çıkan bazı hü
kümler vardır. Arkadaşım, kanunun tatbikmda 
çalışanlar için uygun ve daha kolay olsun diye 
bir ayırma: yapıyorlar, eski kanunlardan çıkması 
teklif edilen ve burada umumi hatlariyle göste
rilmiş olan şeyleri çıkartarak ayrı maddeler ha
linde gösterilmesini teklif ediyorlar, biz de bunu 
Komisyonda düşünmüştük, fikirlerine aynen işti
rak ediyoruz, o şekilde hazırlanmış olan fıkralar 
Başkanlığa sunulmuştur. 

İkinci bir teklifleri vardır; bu da 14 ncü 
maddenin Komisyona iadesidir. Biz bu 14 ncü 
maddeyi de Komisyonda hazırlamış bulunuyo
ruz, esaslarda mutabıkız, bu da Başkanlığa veril
miştir, şimdi okunacaktır. Komisyonun muta-
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takatini bildirirken bu maddelerin aynen kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Yani bu tekliflere Komisyon 
iştirak ediyor ve Komisyon namına tekliftir de
ğil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASENE 
İLGAZ (Çorum) — Evet, 

MADDE 10. — 4274 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 20. — Köy okullarının sıra, masa, yazı 
tahtası, harita, tebeşir, soba, odun, kömür, lâmba, 
petrol, sübürge gibi daimî ihtiyaçlarını temin 
etmek üzere köy bütçelerine köyün gelir kaynak-
lariyle uygun olarak tahsisat konur. 

Okulun bu ihtiyaçları bütçenin tanziminden 
bir ay evel köy muhtar ve ihtiyar heyetine eğit
men ve eğitmenler yazı ile bildirirler. 

Köy geliri müsait olduğu halde bu tahsisatı 
bütçelerine koymıyan muhtar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri hakkında köyün bağlı bulunduğu il ve il
ce idare heyetleri karariyle Köy Kanununun 27 
nci maddesinde yazılı ceza tatbik olunur. Hükmo-
lunaın para cezasını vermiyenlerden bu para Tah
sili emval Kanununa göre tahsil edilir, idare He
yetlerinin bu husustaki kararları kesin olup bun
lar aleyhine hiç bir mercie başvurulamaz. 

Bu maddeye göre tahsil olunan paralarla ve 
ihtiyar heyeti karariyle okulun birinci fıkrada 
yazılı ihtiyaçları temin olunur. 

NECMEDDlN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; Sözcü arkadaşımızın, Komisyon 
adına, arzeylemiş olduğum tekliflere, iltihak et
miş olmasına teşekkür ederim; ancak, bir nok
taya işaret etmek için de ayrıca müsaadenizi ri
ca ederim. 

Arkadaşlar; bildiğiniz gibi, bu tasarının bir 
an önce çıkarılması, tezelden kanunlaşması, 
mevsim itibariyle, daha çok yapı işlerinin sağ
lanması bakımından, özel bir önem taşmıakt"»--
dır; bu itibarla, tasarıda, kanun dili bakımın
dan, kanun tekniği bakımından görmüş olduğum 
eksikliği gidermek için, üç önerge vereceğimi 
ve bu maddelerin tadilini istiyceğimi, bugün, 
tasarının burada görüşülmesine başlanılacağı sı
rada, Millî Eğitim Bakanı arkadaşımıza ve Ko
misyon Başkanı burada bulunmadığı için de Söz
cü arkadaşımıza ifade ettim. Tasarının gecik
memesini temin için kendi elimle hazırladığım 
yeni maddeleri havi yazılan da kendisine ver-
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dim; böylece bu konuda mutabakatlarım iste
dim. 

Böyle bir mutabakat olsa da, olmasa da tak
dir ve tasvip Yüksek Kamutaya ait olduğu için, 
vaziyeti, biraz önce, yüce varlığınız önünde, 
açıkladım, tasvibinize sundum. Komisyon Söz
cüsü, önergelerimdeki, huzurunuzdaki teklifle
rime mutabakatı ifade ederken tekliflerimin, ev
velce Komisyonca da derpiş edilmiş olduğunu 
söylemek suretiyle, buradaki maruzatımı, bir 
«Anlaşma» mahsulü olarak tavsif etmek istedi. 
bu konuda Komisyon adına ve Bakan tarafın
dan tekliflerimin hüsnü telâkki edildiği vâki-
dir^ Fakat, aydınlanması lâzımgelir ki, arzet-
ıııiş olduğum eksiklikler üzerinde ne Komisyon, 
ne de Komisyon Sözcüsü, ne de Bakanlığın ilgili 
teşekkülleri, bugün görüşmelere başladığımız 
zamana kadar, yani daha önceden, kanun diline 
ve kanun tekniğine aykırı olan bu vaziyeti f ar-
ketmemişler ve bunu düzeltmek cihetini de derpiş 
eylememişlerdir. Bu, bir vakıadır, bir gerçektir. 

Şu halde, Sözcü arkadaşın söylediği «Anlaş
ma» keyfiyeti, tasarının geciktirilmemesi için, 
eski deyimle «Teshilen lil maşlaha» tarafımdan 
hazırlanmış olan maddelerin Komisyon adına 
hüsnü telâkki ve kabul edilmesinden ibarettir. 
Arkadaşımızın, tasvif etmek istediği şekilde bir 
«Anlaşma» başka türlü yorumlara yol açabilece
ği içindir ki, vaziyeti, burada, olduğu gibi, açık
lamakta fayda gördüm. Çünkü, vakıaları olduğu 
gibi söylemek hepimizin vazifesidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta başka söz 
istiyen yoktur. Neemeddin Sahir Sılan arka
daşımızın üç önerge ile vâki teklifleri tahrir tar
zına ait değişikliklerden ibarettir. Arkadaşı
mız, eski maddeleri, istenilen tadilleri ihtiva et
mek üzere, hazırlamıştır. Tekliflerine Yüksek 
Heyetinizce ittıla edilmiş, Komisyonca da ilti
hak olunmuştur, önergelerdeki esasa göre onun
cu madde ile 11, 12, 13 ncü maddeler teklif edil
diği şekilde okunacaktır. 14 ncü madde için de 
Komisyon teklifte bulunmaktadır. Şimdiki 10 
ncu madde de tadilen 15 nci madde olacaktır. 
Şimdi bunları birer birer okutacağım. 

(10 ncu madde tekrar okundu). 
NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 

10 ncu madde ile 11, 12, 13 ncü ve 15 nci mad
deler, takdim etmiş olduğum şekilde, hazırladı
ğım metine göre, okunmalıdır, 14 ncü maddeyi 
Komisyon verecektir. 

— J & — 
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İBAŞKAN — Komisyonu, sizin hazırladığınız 

metin ile mutabık buluyorum. Arada bir fark 
yoktur. Şu halde şimdi okunan kısmı 10 neu 
madde olarak kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — 4274 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 21. — 19 neu ve 20 nci maddelerde 
yazılı işlerin karşılığı olan tahsisatı zamanında 
bütçelerine koymıyan köyler için bu tahsisat, 
bütçeleri tasdika salahiyetli idare âmirleri ta
rafından doğrudan doğruya konur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist^en? 
Yok. Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 4274 sayılı Kanunun 39 neu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 39. — Köy enstitüsü idareleri, ensti
tünün kesimine giren bütün köyleri tesbit ve tet
kik ederek bu köylerin her biri hakkında gere
ken bilgileri toplarlar. Köylerin durumlarına ve 
ihtiyaçlarına göre enstitüden mezun olacak eğit
men ve öğretmenlerin gönderilecekleri köylerle 
bu köylerden 2 nci maddeye göre teşkil dilecek 
bölgeler hakkındaki tekliflerini Millî Eğitim 
müdürlüklerine bildirirler. Bu teklifler valiliğin 
mütalâasiyle beraber tasdik edilmek üzere Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek tasvibinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — 4274 sayılı Kanunun 59 ucu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 59. — Bu kanunun 13,14,19, 20 ve 29 
neu maddeleriyle, 3803 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinde yazılı hizmetler; 422 sayılı Köy Ka
nununun 12 nci maddesiyle mecburi sayılan iş
lerdendir. 

Köyün mecburi işleriyle bu kanunda yazılı 
diğer işlerin vaktinde ve gereken şekilde yapılıp 
yapılmadıklarını vali, kaymakam ve bucak mü
dürleri takip ve murakabe ederler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 4459 sayılı Kanunun, ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy sağlık memurları, 5129 sayılı Kanunun, bi-
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rinci maddesi gereğince, köy öğretmenleri gibi 
aylık alırlar. Ancak bunların aylıklarının art
tırılması için, öğretmenlerde olduğu gibi ders 
yılı hizmet yılı olarak sayılır. 

— Köy enstitülerinden mezun olan köy sağ
lık memurları, askerlikleri halinde, köy enstitü
lerinden mezun öğretmenler gibi 3803 sayılı Ka
nunun, 9 neu maddesi hükmüne tabidirler. 

— Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağ
lık memurları 3803 ve 4274 sayılı Kanunlarla 
köy öğretmenlerine temin edilen her türlü hak
lardan da faydalanırlar. 

— ikinci sınıf köy ebeleri, birinci sınıf köy 
ebeleriyle sağlık memurlarının bu haklarından 
faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı"? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 3803 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesiyle 4274 sayılı Kanunun 22, 23, 25, 26, 
38, 41, 42 nci maddeleri ve 5012 sayılı Kanun 
kaldırılmıştır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASENE İLGAZ 
(Çorum) — Efendim; bir matbaa hatası olmuş: 
«5012 sayılı Kanun» yerine «5012 ve 5082 sayılı 
Kanunlar» olacaktır, o suretle tashihi lâzımdır. 

BAŞKAN -r- Bu şekilde tashih ediyoruz. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Yalnız tertip bakımından geçici maddelerin 
bu meriyet maddelerinden evvele ve diğer mad
delerin nihayetine alınması lâzımdır. 

Kanunun madde madde müzakeresi bitmiş
tir. Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına dair kanunun 
13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe 'Komisyonu raporu (2/31) [1] 

[1] 136 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

— 474 — 
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MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab- I 

zon) — Arkadaşlarım; ilkokullarda daha eski
den muallimi evvel, muallimi sani, muallimi sa-
lis, muallimi rabi diye bir takım muallimlikler 
vardı. Bunlardan muallimi evvel denilen zat, 
ilkokulun idari işlerine bakardı. Yani talebeyi 
o kaydükabul eder, okulun demirbaş eşyasını 
muhafaza eder, Maarif dairesiyle o muhabere I 
ederdi..Muallimleri ve talebeyi o, derse sevkeder, 
hulâsa tedris ve terbiye işlerine o bakardı. I 

1926 yılında çıkarılan Maarif Teşkilât Ka
nunu ile muallimlerin maaşları onların menşe-
lerine ve kıdemlerine göre ayarlandı. Yalnız 
ilkokulun idari işleri başöğretmen denilen bir 
zata tevdi edildi. Ve bu başöğretmene yapa
cağı idari işten dolayı 10 lira ile 20 lira arasın
da bir ücret verilmesi kabul edilmişti. 

22 yıl evvel 10 - 20 lira arasındaki ücret bel
ki başöğretmene az çok bir menfaat temin ederdi. 

BAŞKAN — Açık oya oy vermiyen arkadaş
lar oylarını kullansınlar... Oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Meselâ 10 lira makam ücreti alan 
başöğretmen ozamanlar bu para ile iki çift is
karpin yaptırabilirdi. Fakat şimdi 10 lira ma- I 
kam ücreti alan başöğretmen bir çift iskarpin 
yaptırabilmek için dört ay makam ücretinden I 
beş para sarfetmeyip biriktirmesi şarttır. Za
manın değişen şartları arasında, 22 yıl önce tah
sis edilen bu miktar para her nasılsa öylece kal
mış. Ondan sonra birçok, ek görev dediğimiz I 
makam ücretleri ihdas edilmiş ve onların, yani 
sonradan ihdas edilen makam ücretlerinin asga
ri miktarları 30, âzami 400 lira olmak üzere 
muhtelif Devlet makamlarına tahsis kılınmıştır. I 

Böylece aldıkları paralar yüz kızartıcı dere
cede az olan bu ilim ve irfan sahibi emektar 
arkadaşların yıllardan beri sürüp gelen şikâyet
lerini önlemek maksadiyle şimdi huzurunuza 
getirilmiş olan kanun teklif edilmiştir. 

Bu kanun teklifinden kasıt makam ücretle
rinin bir miktar daha artırılmasıdır. 

Arkadaşlarım, bir de kazalarda kazaların 
maarif işlerini sevk ve idare eden Millî Eğitim 
memuru dediğimiz memurlar vardır. Bu zatlar 
kazaların mektep inşaatını, öğretmenlerin deva
mını, tedrisatın sevk ve idaresini, hülâsa tama-
miyle o kazanın bir maarif müdürü gibi vazife 
gördükleri halde bunlara ayrıca tahsisat, veril- 1 
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mez. O kazanın merkezindeki okulun başöğret
menlerinden birisi, başöğretmenlik makam üc
reti olan 10 - 20 lira ile vazifeyi görür. Bu ar
kadaşlar da çok defa gördükleri bu ağır vazi
feler mukabili aldıkları paraların nispetsizlik 
ve adaletsizliğinden şikâyet ede durmaktadırlar. 

Biz, işte bu başöğretmenlerle ilce Millî Eği
tim memurlarının makam ücretlerini artırmak 
maksadiyle bir teklifte bulunduk. Teklif Bütçe 
Komisyonunun elimizde bulunan 136 sayılı mat
bu kanun teklifinde ret mucip sebepleri olarak 
başlıca şunlar zikrediliyor; 

Deniliyor ki; «....Muhtelif mesleklerde ek gö
rev, kilometre, uçuş tazminatları gibi verilegel-
mekte olan paraların asıllarında bir değişiklik 
yapılmamış, bunlara da fevkalâde zam kanun
ları ile şimdiye kadar % 25 nispetinde zam ya
pılmış bulunmaktadır....> 

İkinci itiraz noktası; 5166 sayılı Kanunla 
öğretmenlere ek görev ücretleri bir kadroya 
bağlanmış ve bu suretler 10 ilâ 20 lira arasın
da verilmekte olan bu ücretlerin 1570 adedi 
20, 2000 adedi 15, 2680 adedi 10 lira olmak 
üzere geniş miktarda artırılmıştır. 

Üçüncü madde olarak da yapılan inceleme 
sonucunda potresi takriben 20 milyon liraya 
yaklaşan...-

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERlŞ 
(Ankara) — Tertip hatasıdır, iki milyon ola
cak. 

BÜTÇE K. BAŞKANI ALÎ RIZA ERTEM 
(Mardin) — Esasen öyle okundu. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Pekâlâ iki milyon liraya yaklaşan 
böyle bir külfetin bütçeye yeniden tahmiline 
imkân olmadığı ileri sürülmüştür. 

Arkadaşlarım, 7000 başöğretmeni alâkadar 
eden bu mevzu üzerinde biraz sabrınızı rica 
edeceğim. Meseleyi huzurunuza sermek mec
buriyetindeyim. Bütçe Komisyonu demek isti
yor ki, Devletin daha bir cok memurları vardır. 
Biz onların makam ücretlerinin hiçbirinde şim
diye kadar bir değişiklik yapmadık ki, baş
öğretmenlerin makam ücretlerini de artırmak 
cihetine gidebilelim. Eğer başöğretmenlerin ek 
görev ücretlerinde herhangi bir artırma yapar
sak, bittabi diğer Devlet memurlarmuı da ek 
görevlerinde bir artııdnak yapmak mecburiyeti 
hâsıl olur. Şimdi bu Yüksek Komisyona ceva-
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bini şudur ki, başöğretmenlerle verilegelmekte 
olan aylık makam ücreti ile, diğer memurların 
almakta oldukları makam ücretlerinin miktar
larını mukayese elersek başöğretmenlerin ma
kam ücretlerinin artırılmasını iltizam etmemek 
adaletsizlik olur Şöyleki: Başöğretmenlere 1926 
tarihli Kanunla 10 - 20 İira makam ücreti 
veriliyor. Ortaokul müdürlerine 40 - 100 lira, 
lise müdürlerine 4774 sayılı Kanunla 100 - 150 
lira, ortaokul ve lise müdür yardımcılarına 
30 - 80 lira yine aynı sayılı Kanunla, erkek 
ve kız sanat enstitüsü müdürlerine 4787 sayılı 
Kanunla 50 liradan 210 liraya kadar ek görev 
ücreti verilir. Bunların müdür yardımcılarına 
50 ilâ 140 lira verilir. Dekanlara 4926 sayılı 
Kanunla 210 lira, rektörlere 4936 sayılı Ka
nunla 400 lira, başhekimlere 4862 sayılı Ka
nunla 50 liradan 400 liraya kadar. 

Uçuş zamanlarına gelince; bu zamlar çok mâ
kul ve esaslı bir nispete bağlanmıştır. Meselâ 
pilot olanlardan bir senelik hizmeti olanlara 
ayda 40 lira, 3 senelik hizmeti olanlara 53 lira, 
yedi yıllık hizmeti olanlara ayda 80 lira ve 35 
yıllık hizmeti olanlara da 272 lira verilir yani 
pilot yıprandıkça makam ücreti artar. 

Şu aylık makam ücretleri arasında başöğ
retmenlere verilen ayda 10 - 20 lira gibi akıl 
ve insafın Ölçüsüne sığmıyan bir miktar gö
rememekteyiz. 

Başka memuriyetlerle değil de Maarif işini 
kendi bünyesinde tetkik edecek olursak ilim 

% idare makamlarının ilk basamağı başöğretmen
lik ise son basamağı da rektörlüktür. Birinci 
basamağın makam ücreti 10 - 20 lira, son mer
hale, olan rektörlüğün de 400 liradır bir baş
öğretmenin bukünkü şartlar içinde hiçbir za
man rektör olmasına imkân yoksa da, başöğ
retmenin gördüğü hizmet acaba rektörün gör
düğü hizmetin kırkta biri kadarda mı değildir? 
Bu bakımdan başöğretmenin makam ücretini 
hiç olmazsa üç dört misline çıkarmakta ada
let olsa gerektir. 

Bütçe Komisyonu makam ücretlerinin hiçbi
risinde bir değişiklik yapılmadığını ret sebeple
rinden birisi olarak ileriye sürmüştür. Halbuki 
1702 sayılı ve 1930 tarihli Kanunla lise müdürle
rine 50 - 100 lira arasında âzami ek görev ücreti 
verilirken 4 . VII . 1945 tarihli ve 4774 sayılı 
Kanunla bu miktar 150 liraya çıkarılmıştır. Şu 
misal, makam ücretinin sonradan artırılmış ol-
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duğunu göstermiyor mu?. 

Arkadaşlarım; daha geçen sene kabul etti
ğimiz bir kanunla idare âmirlerine ve hâkim
lere bu gibi paraları vermiş bulunuyoruz. Ama 
onların miktarları ile başöğretmenlerin 10-20 
lira gibi ek görev hizmetlerine verilen para 
arasında hiçbir nispet yoktur. Bütçe Komisyo
nunun ret sebeplerinden diğer birisi de; buyu
ruyorlar ki, 5166 sayılı Kanunla, yani* hususi 
bütçeden maaş alan öğretmenlerin maaşlarının 
Devlet Bütçesine alınması ile başöğretmenle
rin ek görev ücretleri bir kadroya bağlanmış 
ve bu suretle 10 - 20 lira arasında verilmekte 
olan bu ücretler 1570 adedi 20 liralık iki bin 
adedi 15 liralık 2680 adedi de on liralık olmak 
üzere geniş miktarda artırılmıştır. Bu iddia ile 
Komisyonun neyi ispat etmek istediğini anla
mış değilim. Zira aynı paraları, aynı miktarla 
hususi muhasebe bütçesinden başöğretmenler 
almakta idiler! Makam ücreti artırılmış değil
dir. Hususi Muhasebeden alman 100 kuruş, 
100 kuruş olarak geçtiği gibi; Devlet Bütçe
sinden alman 10Ö kuruş da 150 kuruş olmamış
tır. Bu neyi ifade ediyor, doğrusu onu iyice an-
lıyamadım. 

Arkadaşlarım, başlıca sebepler bunlardır. 
Demek olur ki, makam ücretlerinin yekunu^ 
üzerinde Bütçe Komisyonunun rakamı yalnız ta-
kıla, takıla iki milyon liraya takılıp kalmaktadır. 

Eğer teklif yüksek tasvibinize iktiran eder
se, başöğretmenlerin maddi durumlarında az da 
olsa ferahlık hâsıl olacak ve fakat en çok on
ların, yıllardanberi katlana gelmekte olduğu 
haksızlığın baskısından kurtarmış olacaksınız, 
onları onöre etmiş olacaksınız. 

Böylece başöğretmenlerimizin bütün bir mil
letin hakiki mümessillerinin böylece iltifatları
na mazhar oldukları gün iftihar heyecanla-
riyle taze kuvvetler kazanacaklardır ve bu ta
ze kuvvetlerle vazifelerine daha derin bir aşk
la sarılacaklardır. Severek, bilerek ve inanarak 
çalıştıkları zaman Türk öğretmenleri Türk Mil
letini arzu ettiğiniz bilgilerle teçhiz edecekler
dir. Türk Milletini her türlü kötü ideoloijler-
clen koruyacak ve böylece yurt feyiz ve bere
kete kavuşacaktır. Bir vatana yalnız yağmur 
bereket vermez. Bu gibi nurlu, irfanlı, imanlı, 
tevazulu memleket adamlarının devamlı ve bü
tün memleket ölçüsünde geniş çalışmalariyle-
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dır ki, o memleketin hakiki feyie ve bereketi I 
olur. Kaldı ki bizim başöğretmenlerimiz geçir
diğimiz harf inkılâbında, dil inkılâbında üm
milikle mücadele işlerinde herhangi bir mille
tin başöğretmenlerine nasip olmıyacak kadar 
hizmetlerini seve, seve, bol, bol yapmışlardır. 
Onların bu gayretleri Türk Milletinin yüksel
mesinde âmil olmuştur. Onlar sizin. Siz ki, bü
yük şefkatli Türk Milletinin temsilcilerisiniz, 
kanun şekline girmiş ve girecek olan iradeleri
nizi, kızgın kum çöllerini, dondurucu buz yığın
larını, köprüsüz dereleri, ıssız ve tipili sırtları, 
vadileri çiğneyip aşarak küçük bir insan toplu
luğundan daha büyük bir insan topluluğuna, 
bir köyden öteki köye birer mukaddes bayrak 
gibi naklederlerken karanlıkta kalmış vatan
daş yığınlarını yanan bir mum gibi eriyerek, 
yıpranarak aydınlatmaktadırlar. Evet eriyerek, 
yıpranarak, eridiğini, yıprandığını bile bile ve 
fakat seve seve bu ilâhi aşkın cazibesine kapıl
mışlardır. Onlar ellerinde bulunan bir buçuk 
milyon kadar çocuklarınızın körpe dimağları
na, sizin inandıklarınızı yerleştirmesini bilen 
birer ruh mühendisidirler. Zayıf, haksız bir dâ
vanın avukatlığını yapmak hakikaten zordur 
ve tatsızdır. Fakat başöğretmenlerin görmekte 
oldukları ağır vazifelere karşı almakta olduk
ları pek az miktardaki makam ücretlerinin ar
tırılmasını istemek gibi apaçık bir hakkın avu
katlığını yapmak hem kolaydır ve hem de derin 
bir mânevi haz verir. Kaldı ki, hüküm ve karar 
almak sizler gibi, öğretmenlerine her zaman en 
geniş şefkat duygulariyle meşbu olduğunu şim
diye kadar misallerle bütün yurda ve bütün 
dünyaya ispat etmiş olan büyük ve yüksek bir 
heyet olduktan sonra meselenin yarıdan fazla
sını çözülmüş gibi telâkki etmek keramet sa
yılmasa gerektir. 

Ben başöğretmenlerimiz adına ve sizin yük
sek düşünce ve duygularınıza tercüman olarak 
dilimin döndüğü kadar konuştum, en doğru ne
ticeyi Yüksek Kararınızda bulurum. 

Sözüm bu kadardır. 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka

daşlar, üç celsedenberi devam eden köy okulları
nı yapma tasarısında sözcü bulunuyordum. Bu
nun için bir az yorgunum, bununla be
raber bu kürsiye gelen, çeşitli öğret
men mevzuları insanın yerinde, oturması
na imkân bırakmıyor. Çünkü senelerce kürsü iş- | 
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gal etmiş, bütün öğretmen arkadaşların dertle
rini dinlemiş, onları tanımış çocukların arasına 
katılmış, okulu ve öğrenciyi bilen bir arkadaşı
nız sıfatiyle muhakkak benim de bu dâvaya ka
tılmam lâzımgelir. Sizin de yorgun olmanıza 
rağmen birkaç dakikanızı alacağımdan dolayı 
af finizi dilerim. 

ilkokul Talimatnamesinin 80 nci maddesi 
başöğretmenin vazifesini şöyle tarif etmektedir: 
[Okulun idari, terbiyevi, tedris, bilcümle işlerin
den, okulun temizliğinden, çocukların devamın
dan mesuldür]. Bu cihetle başöğretmen bütün 
bir okul hayatının hem nâzım ve hem de mura
kıbıdır. 

Bu talimatname hatırımda kaldığına göre 
İ929 tarihinde mevkii tatbika kondu. 1929 tari
hinden bu yıla kadar geçen müddet içinde bazı 
şehirlerin, kasabaların öğrenoi sayısı birden
bire arttı. Geçen yıllara kıyas kabul etmiyecek 
derecede işler çoğaldı. Ve bunun Millî Eğitim 
Bakanlığının bize verdiği ilköğretim istatistikle
rinde kolayca görürüz. 

Bizim okullarda öğrenci sayısı arttıkça okul
ların işi de onunla mütenasip olarak artmış bu
lunmaktadır. Birkaç tanesini savmama müsa
adenizi rica ederim; öğrenci çoğalınca, başöğret
men evvelâ sınıf açmak mecburiyetinde kalır. 
Ondan sonra işler sıralanır. Sicil işleri, karne
ler, karne muhteviyat defterleri imtihan netice 
defterleri, diploma defterleri devamsız çocuklar 
ve sair işler... idare işleri, sağlık muayeneleri 
ve bir sürü çeşitli istatistikler, Okul Ko
operatifi, Himaye Birliği, Hayır Kurum-
ları,yemek işleri, plânlar şemalar, yardım ve ya
pı sandığı işleri, tamir işleri, okulun yakacak
ları gibi çeşitli işlerdir. Okul başöğretmeni 
yalnız okul başında okul işiyle uğraşır demek 
doğru değildir. Ayrıca okulda hangi Öğretmen 
hasta olursa onun yerini doldurur. Bir öğret
men hasta olduğu zaman boş kalan sınıfını düşü
nerek nasıl evde rahat etmezse başöğretmen de 
hasta öğretmenlerin boş kalan sınıflarını kapat
mak için ıstırap içinde çirpmır, koşar, didinir 
yine de kendisini tatmin edilmiş bulmaz. Daha 
iyisini daha mükemmelini yapmak ister, tşte 
Sayın arkadaşlarım başöğretmen bütün bir okul 
hayatının nâzımı ve murakıbı olarak en ağır va
zifeleri yüklenmiştir. Bu çalışmalar, gözönüne 
alınarak ek görev yapan arkadaşlara bir para 
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Verilmektedir. Fakat bu verilen para orta ve 
lisede çalışan idareci arkadaşlara verilen para 
ile kabili kıyas değildir. Bir kere ilkokulda her 
iş başöğretmenin uhdesinde olduğu halde orta
okullarda muhtelif yardımcı arkadaşlar vardır, 
evvelâ bir müdür vardır, bir başmuavin bir 
muavin bir de kâtip vardır. Bunların vazi
feleri talimatname ile ayrı ayrı gösterilmiş
tir. Liselere gelince: Bir müdür, bir başmua
vin ve talebenin kalabalığına ' göre mütaaddit 
muavinler, kâtip, ambar ve depo memuru, alâtı 
fenniye memuru mubayaa memuru kütüpane 
memuru, doktoruna varmcıya kadar geniş bir 
teşkilât. Şimdi okulu bir kül olarak kabul ede- -
cek olursak mukayese imkânlarını daha geniş 
buluruz. 

ilkokullarda bir tek başöğretmenin omuz
larına yükletilen vazifeler mukabilinde aldığı 
sekiz ve âzamf 17 lira ile emeğinin karşılan
dığı iddia edilemez. Birçokları bu aldıkları pa
rayı yine okulun birçok ihtiyaçlarına sarfedi-
yorlar. Sabahın erken saatlerinde çifte tedri
sat için gelip, akşamları A, B dershanelerini 
idare edip günde bir işçinin bile tahammül ede-
miyeceği fikir ve beden yorgunluğuna katılı
yorlar. Çünkü onlar mesleke âşık, çalışmayı 
seven feragatli büyük insanlardır. Bu çalışma
larının karşılığı olarak aldıkları para hiçtir. 
Vergiler kesildiği zaman ellerine geçen nedir? 
Başöğretmenlerin yapmakta oldukları vazifeler 
bir vinç kadar ağırdır. Bu, para ile ölçülemez. ' 

• Bu kadar hareketli bir yuvanın, işlerini tedvir 
eden başöğretmenlere yarbaşöğretmen adiyle 
bir arkadaş verilerek işleri nispeten kolaylaş
tırmıştı. 

Bu kanun Komisyona geldiği zaman ben 
Millî Eğitim memurlariyle başöğretmenler ve 
yar başöğretmenleri ve görevlerini müdafaa 
etmiştim. Yarbaşöğretmenlere pansiyonlu ilk
okullar yardımcı başöğretmen faslından pek az 
bir para verilerek bu arkadaşlara yardım yapı
lıyordu. Öğretmen aylıklarının Genel Bütçeye 
alınması üzerine bu da kaldırılmış oldu. Dev
let Bütçesinin vaziyetini hepimiz bilmekteyiz, 
Hükümete hepimiz hak vermekteyiz. Yalnız 
benim, bu kürsüden söylemek istediğim şudur; 
memlekette bir geçinme baremi, bir iş baremi 
yoktur. Yoksul halkımız ne kadar para ile ge
çinebilir, bu memleketin topraklarına, şartla
rına göre, orta hallilerimize ne kadar para lâ-
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zımdır, zenginin sarf ettiği para miktarı nedir t 
Bilemeyiz. Bunlarda bir nispetsizlik vardır, işe gö
re para almak işini de henüz ayarlıyamadık. 

Şimdi ben Bütçe Komisyonunun yazmış ol
duğu raporu gördüm. Hakikaten iki milyon 
liraya ihtiyaç vardır. Fakat bu iki milyon li
raya ihtiyacımız olduğu için başöğretmenlerin 
paralarını artıramıyoruz. Tahsisatını fazlalaş-
tıramıyoruz. Fakat bununla beraber gönül is
tiyor ki; içtimai adalet olsun. Memleketin kül
türüne hizmet etmiş olan, emeğini, zamanını, 
vaktini on sekiz saat okulda ve çocuklarının 
başında geçiren öğretmen ailesi düşünülsün, 
Onlar bütün içtimai dertlerimizin kaynağı olan 
bu yuvalarda hizmet gören bu yurdun ana bekçi
leridir. Türlü dâvalarla yetiştirmeye çalıştıkları 
çocuklarla gece gündüz çalışarak onları iyi yola 
sevketmeye uğraşarak nasıl yıprandıklarını, onları 
yarma hazırladıklarını biliyoruz, ilkokul öğret
menlerinin, başöğretmenlerinin; diğer lise ve or
ta okullardaki ek görev tazminatını alanlarla de
ğerlendirmek ve muvazene tesis etmek zamanı 
çoktan gelmiştir. 

Şimdi bunları söylemekle şuraı istemiş oluj'o-
rum ki: Belki Umumi Heyetiniz bunu tetkik için 
Komisyona geri verecektir, benim üzerinde dur
duğum, Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarım
dan ve Hükümetten ricam şudur: 1948 senesinde 
1949 senesi bütçesi hazırlanırken Bütçe Komis
yonu bunu nazara alsın, bendeniz bu mevzuu 
birçok defalar huzurunuzda arzettim, o vakit de 
söylemiş olduğum gibi Hükümet bütçeyi hazır
larken az para alan vatandaşları, geçindirecek 
olan bir hayat standardına yaklaştırmak için, ha-
demler de dâhil diğer bakanlıkların içinde bulu
nan en küçük memurlar da dâhil aylıklarını, 
ek görevlerini yeniden inceliyerek meşgul olsun. 
Ağır ve büyük vazife almış olan kimselerin hiç 
olmazsa geçimlerini ve yorgunluklarını tamam-
lıyacak bir karara varsın. O zaman birçok ağır 
vazife gören arkadaşlarımızın iş vaziyeti düzel
miş olacağına şüphemiz yoktur. 

Bunu bilhassa rica ediyorum. 
ilkokul hocalarına ve başöğretmenlerine ve

rilen her şey azdır. Hepimiz isteği yolunda ve 
yerinde buluyoruz. Fakat ne çare ki, bugün bu 
konuda fazla birşey söylemek imkânlarından 
uzak bulunuyoruz. Bunu tekrar Komisyonca in
celenmesini rica ederim. Feragatle ve fedakâr
lıkla iş başında çalışan ve kulağını Ankara 'yat da-
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yamış kalbini kafasını Büyük Millet Meclisine 
vermiş olan öğretim ailesini vereceğiniz kararlarla 
takviye etmiş yeniden mesleke, okula büyük bir 
hızla bağlamış olacaksınız. Okullarımızda bu
lunan bir milyonu geçen öğrencilerimizi o za
man yurdun her tarafındaki öğretmenlerimiz 
daha kuvetli, daha faydalı, daha sağlam bir ka-
rekterle yetiştirmek için birbirinden hızlı çalışma
ya başlıyacaklardır. Çünkü düşünülme ve tak
dir edilmenin zevki büyüktür. Herkesin ruhu
nun buna ihtiyacı vardır. 

Bu kürsüden sizler adına bütün ilkokul öğ
retmenlerimize saygı ve segilerimizi gönderiyo
rum, ve kanunun yeniden incelenmesi için Mil
lî Eğitim Komisyonuna iadesi için bir takrir ve
riyorum ve bu hususta yardımınızı sizlerden bek
liyorum arkadaşlarım. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim ; 
ortada bulunan mevzu, bundan evvelki 
konuştuğumuz mesele gibi, bir içtimai 
adalet mevzuudur. Millî Eğitim Bakanlı
ğının idare teşkilâtı içinde adaletsizlik ve nis
petsizlik vardır. Şöyle ki; 200 mevcutlu bir orta 
mektep müdürü, 50 - 60 lira bir ücret alür. Bir 
de muavini vardır. Talebe artarsa, muavin de ar-

. tar. Yine orta mektebin bir kâtibi vardır. Talebe 
artarsa memur adedi de artar. Leyli müessese
lerde memur adedi daha çoktur. Beri tarafta 500, 
800, 1000 mevcutlu bir ilkokul başöğretmeni on 
lira ücret alır. Ne muavini, ne kâtibi vardır. Böy
le on lira ücretle - ki bu on liranın 2,5 lirası ke
silir - 7,5 lira kalır. Bunu da ekseriyetle sü
pürge parasına filân verirler. Tahsisat kâfi gel
mez, bazan da asli maaşından ekler. Şimdi bir 
maarif teşkilâtında millet çocuklarını yetişti
ren insanların bir kısmı 50 - 60 lira ücret alır, 
500 talebesi vardır, bir kısmı da bin talebe için 
10 lira ücret alır. Bu işin halledilmesi lâzımdır, 
adalet meselesidir. Başmuallimlere yüklediğimiz 
yükler, benden evvel konuşan arkadaşımın söy
lediği gibi çok ağır yüklerdir. Söylemek lâzımdır 
ki, ilk mekteb başöğretmenliği bir haylıca zor
dur. Hele kazalarda ve köylerdeki orta tedrisat 
ile ilk tedrisat idarecileri arasında bir adalet
sizlik olduğu gibi, ilk tedrisat idarecileri arasın
da da bir adaletsizlik vardır. 50 köyü bulunan 
bir maarif memuru 10 lira, 10 köyü bulunan bir 
memuru da 10 lira ücret alır. Hem bulunduğu 
mektebin başöğretmenidir, hem de kazanın bütün 
maarif işlerini tedvir eder, Bütün bu müşkilâta 
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rağmen 10 lira maaş alır. Bu noktanın da bir ni
zama bağlanması lâzımdır. 

Mektebin temizliği tertibatı, talebelerin deva
mı, talebelerin dosyaları, sicil defterleri, her 
türlü işleri yangından korunması hademelerin 
idaresi 10 lira ücret alan başöğretmen üzerine 
yüklenmektedir. Bu adaletsizliği ortadan kal
dırmak, başöğretmen ve Millî Eğitim memurla
rının tatmin edilmesi işlere daha iyi sarılmaları 
ve çalışmaları için, tevcih edilen mesuliyette da
ha ziyade hissedar olabilmeleri için, zaten işin 
ehemmiyeti buradadır, bu işi halletmemiz lâ
zımdır. 

Bütçe Komisyonunda yapılan kanun tasarısını 
kabul veya reddetmek kendi komisyonları kararı 
olabilir. Fakat Millî Eğitim Komisyonunda, be
nim hatırladığıma, göre bu teklif konuşulmuş, va
zifenin adalet bakımından, ve işlerin tevzii bakı
mından, elemanların iyi çalışması bakımından 
teklifin doğruluğu düşünülmüştür. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir, eğer Millî 
Eğitim memurlarının ve başöğretmenlerini mem
nun edecek şekilde karar verirsek işlerin daha 
randımanlı olacağına kaniim. Bu itibarla hem iş
lerin iyi görülmesi bakımından böyle bir karara 
gitmemiz hem memleket ve hem de bir vicdan 
borcu olduğuna kaniim. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen
dim; ben ilkokullarda, ortaokullarda idari vazi
felerde bulundum, bizzat bu hayatı yaşadığım 
için aradaki farkları arzetmek isterim: 

Bir defa bir zihniyetin değişmesi lâzımdır. 
O da şudur: Zannedilir ki; maarif teşkilâtında 
bir kademe vardır, ilkmektep, onun üstünde 
ortamektep filân. Halbuki böyle bir teşkilât 
yoktur. Gayesi, maksadı ve vazifesinin kutsi
yeti bakımından her okul aynı derecededir Yani 
meselâ, ortaokul, ilkokulun âmiri mevkiinde de
ğildir. Bilhassa yoruculuk bakımından ilkokul 
daha fazla mesai icabettiren müesseselerdir. Son
ra arkadaşlar, çok güzel izah ettiler, bir kaza 
merkezinde 60 talebesi olan bir ortaokul müdürü 
60 lira makam ücreti alır ayrıca 40 lira makam 
ücreti alan bir de muavini vardır. Halbuki kaza ' 
merkezlerinde 90 köye bakan bir maarif memu
ru vardır bunun da makam ücreti 10 - 15 lira
dır. Ben öyle maarif memuru arkadaş bilirim 
ki, kendim ortamektep müdürü iken vazife saa
tinden tasarruf ederek onun evine gittim ve gece 
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yarısına kadar onun daktilo işlerine yardım et
mek gibi bir vicdanî mecburiyetini duydum. 0-
zaman ben 50 lira makam ücreti alıyorum, o 15 
lira alıyordu. Bu zihniyetteki teşkilât meselesi
ni bu suretle izah ettikten sonra şu farkı da ar
kadaşlarıma iştiraken arzedeceğim: 

Maarifte idare işlerinde yoruculuk yalnız ta
lebenin çokluğu bakımındandır. 60 talebesi olan 
mektep vardır, 600 talebesi olan mektep vardır. 
Elbetteki 600 talebesi olan mektepteki idarecile
rin yorulması da o nispette fark gösterir. Ona 
göre idare elamanlarının makam ücretini de 50 
liradan 250 liraya kadar değişmek üzere tertip 
etmişlerdir. Ben demiyorum, yatılı okullarda 
olduğu gibi bütün başöğretmenler 250 lira al
sın. Yatılı teşkilâtı olmadığına göre elbette on
lar gibi bir makam ücreti alacak değillerdir. Lâ
kin verilen para hakikaten çok azdır. Eğer bu
gün ilkokullar için bir başöğretmen bulunuyor
sa emin olunuz, bu 15 - 20 lira almak için değildir, 
daha ziyade baş kelimesi makam ihtirası içindir. 
Yoksa verilen paranın hiçbir cazip tarafı yok
tur. Bunu arzetmek istiyorum. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Arkadaşlarım; şimdi konuşan arkadaşımı 
ben çok severim, kendisi çok değerli bir ar
kadaştır. Dikkatsizlik eseri olarak söylediği bir 
sözü düzeltmek isterim. 

İlkokul başöğretmenleri ve öğretmenler, orta
okul öğretmenleri, lise öğretmenleri fedakârlık 
neslinin mümessilidirler. Beş lira için, on lira 
için başa gelmezler. Hükümet ihtiyaç gösterir, 
vatani bir hizmet kabul eder gibi o vazifeye ge
lirler. (Jünkü bu mesleğin cazibesi pek çoktur. 
Gönül çok ister ki, bu kanun müspet olarak çk-
sın. Arkadaşımın da memnun olacağını zannet
tiğim bu sözleri söyledim. . 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Sayın arkadaşlarını; 
Reşit Tarakçıoğlu arkadaşımın teklifi Bütçe 
Komisyonuna geldiği zaman emin olunuz ki, 
bütün arkadaşlarımız başöğretmenlere ve Millî 
Eğitim işyaıiığı yapan öğretmenlere, hakika
ten durumlarını gözönünde bulundurarak, va
ziyetlerini ıslah etmek için esaslı surette dü
şündüler. 

Reşit Tarakçıoğlu arkadaşım, başöğretmen
lerin ve Millî Eğitim işyarlığa yapan Öğretmen
lerin ek görev tazminatlarına bir zam yapılma
sını istiyor. 
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[ Raporumuzda tebarüz ettirmiş olduğumuz 

veçhile, bilûmum Devlet kadrolarında muhte
lif mesleklerde ek görev, kilometre, uçuş taz
minatlarını şimdiye kadar bu bakımdan ele ala
rak tadil edilerek zam yapılması hakkında bir 
karar verilmiş değildir. Yani bu ek görev ve 
kilometre tazminatını şu hadden şu hadde çı
karmak için Yüksek Meclisiniz esaslı bir karara 
varmış değildir. Şimdi öğretmenlerin, hepimiz
ce malûm olan durumları, ki, bu durumlarını 
ıslah etmek için birinci adım olarak Genel Büt
çeye alınmak suretiyle bu işi biraz daha intiza
ma almış bulunuyorsunuz. Bundan sonra yine 
belki esaslı olarak maaşlarında yapılması lâzını-
gelen tadilâtı Yüksek Heyetiniz teemmül ederek 
bir karara bağlıyabilir. Fakat bugünkü mev
zulunuz ek görev tazminatı olarak şimdiye ka
dar verile gelmekte olan paranın artırılmasını 
istilzam ediyor. Bu münasebetle lise müdürle
riyle ve diğer Millî Eğitim kadrosunda bulu
nanlarla bazı arkadaşlarımız kıyaslar yaptılar. 
Lise müdürlerine 50 veya 100 lira verilirken 
150 liraya çıkarılmasını ifade eden arkadaşla
rıma şunu arzetmek isterim ki, haklı olarak 
vaziyetlerini ıslah edelim derken, esaslı bir 
prensip noktası olan ' 'ek görev tazminatlarını" 
bütün gözden geçirmek icabetmez mi? 

Arkadaşımız, Bütçe Komisyonunun esbabı 
mucibesini tahlil edip bilhassa başöğretmenlere 
verilen 10 ilâ 20 lira miktarını Yüksek Huzuru
nuzda arzederken, zannedersem, belki bir ke
lime yanlışı olacak, yüz kızartacak, tâbirini 
kullandılar. Allarına mağruren, miktar az da
hi olsa, bu miktarın yüz kızartacak bir şey ol
madığını arzetmek mecburiyetindeyim. Filha
kika muallimlere verilen bu miktar azdır. Fa
kat, Devlet ancak bu imkân dâhilinde verebil
miştir. Yoksa ifade buyurdukları gibi adlü in
saf ölçüsüne uymıyan ve haksızlık kelimeleri 
ile ifadesinin doğru olmadığını zannediyorum. 

Hasene İlgaz arkadaşımız, hakikaten mu
allimlerin vaziyetini gayet güzel izah ettiler, 
fikirlerine Bütçe Komisyonu da iştirak ediyor. 
Fakat şunu da arzetmek mecburiyetindeyim ki, 
böyle bir ayarlama yaparken yalnız bir zümre
yi ele almak hatalı olabilir. 

Bütçenin umumi vaziyetine göre memurla
rımızı daha ziyade terfih etmek mevzımbahis 
ise o başka. Bunun yanında arkadaşlar niha-

I yet içinde bulunduğumuz 1948 yılı Bütçesinin 
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vaziyetini de gözden geçirmek Bütçe Komisyo
nunuzun en başta gelen vazifesidir. Bu miktar 
iki milyon liraya baliğ olmaktadır, karşılığı ol
madığına göre bunun nereden verileceğini dü
şünmek mecburiyetindeyiz. 

işte arkadaşlarını; bu esbabı mucibe ile ta
sarının, raporda da belirtildiği gibi kabul edil
memesini rica etmekteyiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bir 
sual soracağım. 

Bu iki milyon rakamı nasıl bulunmuştur? 
Kaçta kaç zam yapıldığı takdirde bu iki mil
yona baliğ olacağı hesap edilmiştir ? Bu cihetin 
izahını rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMÎYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Devamla) — Efendim; Tarakçı-
oğlu arkadaşımızın teklifi 30 liradan 50 liraya 
kadar ilkokul başöğretmenlerine ödenek veril
mesi hakkındadır. Ayrıca başöğretmenlerden 
Millî Eğitim işyarlığı yapanlara kıdemlerine 
göre, alacakları maaşlarından başka 40 ilâ 60 
lira verilmesini hesap etmiştir. Bunun tutarı 
da 1 900 000 liradır. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Bu hesabı 80 
lira üzerinden mi yaptınız? 

BÜTÇE KOMÎYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Devamla) — Yasati bir hesap yap
tık. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Sayın ar
kadaşlar, bu kanun tasarısı Millî Eğitim Ko
misyonuna gelmişti. Fakat araya tatillerin gir
mesi bunun zamanında görüşülmesine mâni ol
du. Bunun üzerine arkadaşımız Tarakçıoğlu 
tasarıyı heyeti umumiyeye getirdi. Heyeti umu-
miyede görüşülürken, Bütçe Komisyonu sayın 
raportörü, kendi Komisyonlarında görüşülmek 
üzere tasarıyı Komisyona aldı. Bu tasarı üze
rinde Millî Eğitim Komisyonunun esaslı bir 
araştırması yoktur. Yani komisyonumuzda gö
rüşülmemiştir. Bendeniz komisyon adına Yük
sek Heyetinizden, Kamutaydan rica ediyorum; 
Devlet bütçesine daha hafif bir yük teşkil ede
cek şekilde görüşülmek' üzere tasarının Millî 
Eğitim Komisyonuna verilmesini rica ediyo
rum. (Muvafık sesleri). 

(Komisyon namına mı? sesleri).. 
SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) — 

Komisyon namına, evet. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Büt

çe Komisyonu sözcüsünün izahatı beni tatmin 
etmemiştir. Ele aldığımız konu on liradan 20 li

raya kadar ok vazife ödenekleriyle başöğret
men ve başöğretmen yardımcısı çalıştırma işi
dir. Bunun münhasıran bir tahsisat meselesi 
zihniyeti içinde, reddedilmesi katiyen doğru 
değildir. Çünkü ek vazifeleri. Millî Eğitim de 
hakikaten tamamen karşılıksız olarak yaptır
mıştır. Baltacıoğlu arkadaşımızın dediği gibi 
öğretmenler bu vazifeleri feragatle yapmakta
dırlar. Binaenaleyh bütün ek vazifeleri nazarı 
itibara almak lâzımdır. Gibi bir sebeple Meclis 
kürsüsüne kadar geldikten sonra reddedilirse 
hakikaten acı olur. Şimdiye kadar öğretmen
lere bilhassa ilk mektep öğretmenlerine ait bü
tün meseleleri ihmal etmişizdir. Bu ihmalin iki 
sebebi vardır, birisi onların feragatle çalışma
ları, diğeri de adedlerinin 16 - 20 bin arasında 
bulunmasıdır. Fakat Meclisçe mesele bu zavi
yeden mütalâa edilemez. Tarakçıoğlu arkadaşı
mız bu mevzuu haklı olarak buraya getirmiş
tir. Yüksek Meclis umumi ek vazifeleri gözden 
geçirmek gerekir diye bu tasarıyı reddetmeme
lidir. % 100 zam yapılmasa 10 - 20 ye, 20 - 40 a 
çıkacaktır. Hiç olmazsa Meclis bu meselenin 
mânevi ehemmiyetini kabul ettiğimiz meseleyi 
müdrik olduğunu ve ilkokullara ait bütün iş
lerin gözden geçirilirken adaletle düşündüğü
nü ispat etmiş olur. 

Sayın Başkanlığa 
Başöğretmenlerin ek görev ücretinin yeniden 

tetkiki için tasarının Millî Eğitim Komisyonuna 
verilmesini rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasene İlgaz 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının Millî Eğitim Komisyonuna, görü

şülmek üzere Verilmesini arz ve rica ederim. 
Urfa Milletvekili 

Suut Kemal Yetkin 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; bu 
tasarı Bütçe Komisyonuna gideli hayli zaman 
oluyor. Millî Eğitim Komisyonundan da çıkalı 
galiba bir seneye yakın bir zaman oluyor. (Ora
dan çıkmadı sesleri) 8 - 9 aydanberi böyle teeh
hüre uğrıyan bir tasarının tekrar Millî Eğitim 

I Komisyonuna gönderilmesi bendenizce doğru de-
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ğildir. Burada tetkik edip karar vermemiz ye
rinde olur. Artık öğretmenlerimizin bu mesele
deki intizamlarının önüne geçmeliyiz. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunda 
bu tasarı tetkik edilmemiştir. Tetkik edilmediği 
için içtüzük hükümlerine göre 1,5 ay zaman 
geçtiği için önerge sahibi bunun Bütçe Komisyo
nuna havalesini istemiş ve havale edilmişteir. 
Yoksa Millî Eğitim Komisyonunca tetkik edilmiş 
değildir. Tetkik edilmediğine göre bu teklif ye
rindedir. Maamafih yüksek Heyetiniz, verece
ği reyle neticeyi tesbit buyuracaktır. 

İki takrir vardır, ikisi de meselenin bir kere 
de Millî Eğitim Komisyonunda tetkikini stemek-
tedir. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarı Millî Eğitim Komisyo
nuna havale edilmiştir. 

3. — Genel Muhasebe Kanununun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/244) [1] 

BAŞKAN —• İkinci görüşülmesidir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden faz
la yüklenme ve harcamalarda bulunamıyacak-
ları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğal-
tamazlar. Ancak sürekli hizmetlerden harb kuv
vetlerinin yiyecek, giyecek, donatım, silâhlan
ma ihtiyaçlariyle bunlarla ilgili maddelerin yap
tırma işleri, okul, cezaevi ve hastanelerin yiye
cek ihtiyaçları, yapı, onarma ve taahhüde bağ
lanacak her çeşit taşıma ve 5127 sayılı Kanun 
gereğince yaptırılacak etüd ve proje işleri için 
yılları bütçelerindeki ödeneklerin yarısını geçme
mek üzere ve Bakanlar Kurulu karariyle gelecek 
yıla geçici yüklenmelere girişilmesi caizdir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününde 

f 1 ] Birinci görüşülmesi 60 nci Birleşimdedir. 
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yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. 

/. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/304) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde ve dışında görev, 
tecrübe ve talim uçuşu yapan uçaklarda görev
lendirilen : 

A) Geçici ve sürekli birinci pilotlarla kon
trol ve yetiştirme pilotlarına kattettikleri ki
lometre başına 2 kuruş; 

B) İkinci pilot, mühendis, kontrolör, tek-
nisiyen, telsizci, makinist, hekim, hemşire, has
tabakıcı ve bakımcılara (Hostes) kat'ettikleri 
kilometre başına 1,25 kuruş; 

Kilometre uçuş tazminatı verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

t 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
ların aynı maddede gösterilen uçuş sebepleriyle 
yurt içinde ve görev merkezi dışında bulun
dukları müddetlerde yatacak yerleri Genel Mü
dürlükçe sağlanır. 

Aynı sebeplerle yurt dışında bulunanlara ge-

[1] 132 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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girecekleri her gece için bu memleketlerin eko
nomik şartlarına göre uygulanacak miktarı 
Ulaştırma Bakanlığınca tâyin edilmek üzere 
15 - 30 lira gündelik tazminat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Birinci ve ikinci mad
delerde yazılı tazminat, 1948 yılı içinde, Devlet 
Havayolları İşletme Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin (7) nci (kilo
metre uçuş parası) bölümünden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında
ki 1918 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Ada
let, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve Tekel Komis
yonları raporları (1/123) | 1 | 

BAŞKAN «— Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?... 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 
sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 7 Ocak 1932 tarihli ve 1918 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Yurt dışına çıkarılması lisans veya izne bağlı 
eşyayı lisans veya izin almadan, yurttan çıkar
mak kaçakçılıktır. 

İzin veya lisansa tâbi eşyanın gümrük kapı-

[11 134 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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lan dışından çıkarılması veya buna teşebbüs 
edilmesi halinde suçluya üç aydan 18 aya kadar 
hapis cezası verilir ve eşya tutulmuş ise müsa
dere ve tutulmamış ise mahallî rayice göre bel
li olacak kıymeti kadar ağır para cezası hük
medilir. 

Lisans veya izni alınmamış eşyanın her ne 
suretle olursa olsun lisans veya izni alınmış gi
bi gösterilerek yurt dışına çıkarılması veya bu
na teşebbüs olunması halinde de yukarıki fıkra 
hükümleri tatbik olunur. * 

İzin veya lisansa tâbi eşyanın 14 ncü madde
nin ikinci fıkrasında yazılı şekillerde gizlene
rek yolcu beraberinde çıkarılması veya çıkarıl
masına teşebbüs edilmesi halinde eşyanın mü
saderesine ve kıymetinin iki misli ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Eşya sahibi para cezasına esas olacak eşya
nın iki misli kıymetini Gümrük İdaresine rıza-
siyle verirse keyfiyet Gümrük İdaresince tutu
lacak ve kendisine imza ettirilecek bir tutana
ğa derciyle iktifa olunarak hakkında takibat 
yapılmaz. Eşya sahibi bir yıl zarfında para 
cezasını hükmetmeye yetkili mahkemeye kıy
met ve müsadere bakımından itiraz edebilir. 

Gizleme yoksa bu gibi eşyanın çıkarılmasına 
müsaade edilmez. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
istiyen var mı.'... Birinci maddeyi yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 . - 8 Haziran 1933 tarihli ve 2278 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İkinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilnıiıtir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler.. Dördüncü madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
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6'. — Ankara Milletvekili Muammer Erid

in, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 
3659 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Ticaret ve Bütçe, Komisyonları raporları (12/71) 
IH 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyeıı var mı ? 

İBRAHİM REFİK SOY ER (Niğde) — Ek
seriyet yok Reis Bey. 'İSO kişi var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Müzakere 
devam ederken bazı arkadaşlar içeri, dışarı gi
rip, çıkıyorlar. Biraz evvel ayık oya koyduğum 
tasarıya 242 arkadaş oy vermiştir. Binaenaleyh 
bu durum karşısında ekseriyet olmadığı hakkın
da bir şeye kani değilim. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ben 
saydım. 130 kişi var. 

BAŞKAN — Burada 130 kişi olabilir. De
diğim gibi arkadaşların bir çoğu girip çıkıyor
lar. 

İçtüzük hükmüne göre ekseriyetin olmadığı 
hakkında beş arkadaş ısrar ederse yoklama ya
parım. Var mı beş arkadaş?.... 

Olmadığına göre müzakereye devam ede
ceğiz. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, memlektimizde geniş nıâna-
siyle memur kütlesini alâkadar eden iki esas 
kanun vardır. Bunlardan birisi 3656 sayılı Ka
nun, diğeri 3659 sayılı Kanundur. Bu kanun
lar Devlet memurlariyle İktisadi Devlet Teşek
külleri mensuplarının intisapları, terfileri ve 
aylıkları arasında muadelet temini maksadiyle 
çıkarıldığı için teadül kanunları adını taşımak
tadırlar. 1939 yılında çıkarılan bu kanunlar
dan 3659 sayılı Kanun bir muadelet değil, bir 
ınuadeletsizlik örneği olarak ortada durmak
tadır. 

3659 sayılı Kanun ihtiyaçlara ve zaruretlere 
uygun bir kanun bulunmaktan, realitelere uy
gun bir tetkik mahsulü olmaktan ziyade bir his 
mahsulü olarak ortaya konulan bir kanun ol
muştur. 3659 sayılı Kanunun çıkmasını mucip 
olan şey; bugün huzurunuza getirilen kanun ta-

[1] 135 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

sarısı ile Baremin demir çemberinden kurtarıl
mak için uğraşılan hususi sermaye ile kurulmuş 
olan bir kışını müesseselerdeki mahdut memur
ların almakta olduğu para miktarının çok yük
sek olarak görülmesi ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışan bütün memurların çok para 
almakta oldukları gibi yanlış bir kanaattan 
ibarettir. 

3659 sayılı Kanun çıkarıldığı zaman o derece 
his hâkim olmuştur ki, müktesep hak denilen 
bir hukuk kaidesi dâhi bu kanunla nazarı itiba-
re alınmamış, kanunun çıktığı tarihte memur
ların almakta oldukları aylıklar kanunda yazılı 
hizmet müddetlerine tekabül eden derecelerden 
fazla olduğu takdirde bu aylıkların bir mükte
sep hak olduğu kabul edilmiyerek tenzili cihe
tine gidilmiştir. Bu kanunun 1939 yılında, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarını nasıl 
müşkül bir duruma düşürmüş olduğunu şu anda 
bütün vehametiyle hatırlamaktayım. 

Bugün huzurunuza getirilen tasarı 3659 sayılı 
bu ınuadeletsizlik kanunu ile 1939 yılında işle
nen hatalar silsilesine ait bir tek maddenin 9 
.yıl sonra değiştirilmek için uğraşılmasından 
ibarettir. Bu tasarı kabul olunduğu takdirde iş
lenen bir hata ortadan kaldırılacaktır. Fakat 
3659 sayılı Kanun bir hata senbolü olarak orta
da durmaktadır. 3659 sayılı Kanun sözde bir 
muadelet teinin etmek için çıkarılmıştı. Bu söz
de muadeletin müsamahalı ruhu, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri mensuplarına zahiri bir menfaat ta
nımaya. hu teşekkül mensuplarına intisapta, 
3656 sayılı Kanuna göre alabilecekleri miktara 
nazaran bir üst derece aylık verilmesi keyfiye
tine istinat ediyordu. Bu menfaat zahiri idi. 
Zira 3659 sayılı Kanun çıktığı anda bile bu mü
esseselerin eski memurları intibakta almakta 
oldukları aylıkları geçemiyecekleri için bu ıııen-

. t'aatten faydalanmamışlardı. Bu suretle kanun, 
hizmet müddetlerine nazaran almaları icabeden 
aylıktan noksan para alanlara bir zam yapma
mış, hizmet müddetlerine nazaran almaları ica
beden aylıktan fazla para alanların aylığını, 
müktesep hak olduğunu düşünmeden kesmiş, bu 
suretle çıktığı gün bir adaletsizlik yaratmıştı. 

3656 sayılı Kanuna tâbi memurlarla 3659 sa
yılı Kanuna tâbi memurlar arasında bu zahiri 

. derece farkı devanı edip dururken 1945 yılında 
4805 sayılı Kanun çıktı ve bu kanun Devlet me
murlarının aylık tutarlarım bir üst dereceye ç.ı-
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kararak iktisadi Devlet Teşekkülleri mensupla
rının bir üst derecede bulunma vaziyetini ortadan 
kaldırdı ve İktisadi Devlet Teşekkülleri mensup
ları Devlet memurlarına nazaran bir alt derece
ye düştüler. 1946 yılında çıkan 4988 sayılı Ka
nunda İktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları
nın uğradığı haksızlığı tashih etmedi. 

Bu suretle kanunun ruhu da, muadeleti de 
kaybolup gitti. 

1946 yılında 4988 sayılı Kanun müzakere olu
nurken eski Maliye Bakanı İktisadi Devlet Te
şekkülleri Baremini ıslah meselesini Hükümetin 
ele aldığını yeni bir tasarı ile gelineceğini söyle
mişti. Fakat eski Hükümet olsun, yeni Hükümet 
olsun, hangi işi tetkikten kurtararak salim bir 
neticeye bağlıyabildi ki, bu meseleyi bir netice
ye bağlasın. Onun için eski Maliye Bakanının 
bu meseleye dair son beyanatından sonra aradan 
bir buçuk yıl geçtiği halde Meclise bir tasarı 
dahi getirilememiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarını 
haksız bir Baremin duvarları arasına hapsetmek 
ve Devlet memurlarına nazaran mağdur bir vazi
yette bırakmak doğru olamaz. İşin henüz tet
kik safhasında olduğu ileri sürülerek bu mağdu
riyeti yıllar yılı devam ettirmek büyük bir hak
sızlık olur. 

Bu kanun tasarısı vesilesiyle Hükümetin, 
3659 sayılı Barem Kanunu hakkında ne düşün
düğünü sarih olarak açıklamasını istiyorum. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; Saym Muammer Eriş arka
daşımızın huzurunuza getirdiği teklif, ticari ve 
iktisadi hayatımızda mühim bir rol oynıyaeak ma
hiyettedir. 

Bu teklif, 3659 sayılı Bankalar ve Devlet mü
esseseleri memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
(B) fıkrasındaki sermayesi 2 milyon veya daha 
ziyade olan Millî bankaların baremden çıkarılması 
maksadiyle yapılmıştır. 

28 Aralık 1946 tarihinde 4644 sayılı Kanunun 
Yüksek Meclisinizde müzakeresi sırasında bende
niz de hususi Türk banklarının baremden çıka
rılması lâzımgeldiğini tebarüz etirmiş ve uzun 
mâruzâtta bulunmuştum. Bu teklif münasebe
tiyle bu mevzuun tekrar canlanmış olmasını ve 
bu hususi sermayeli bankaların Sayın Saka Hü
kümeti tarafından hazırlanmakta olan yeni tasa
rıda barem dışında bırakılmakta olduğunu if a-
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de etmek suretiyle desteklenmiş bulunmasını se
vinçle karşılamaktayım. 

Arkadaşlar; Millî bankalar iki suretle müta
lâa edilebilir. Bir barem içi, iki barem dışı... 

Barem içi olanlar; kanunim birinci madde
sinin (B) fıkrasında belirtildiği veçhile serma
yesi 2 milyon veya daha ziyade olan Millî ban
kalar, Barem dışı olanlar da; bundan yani 2 mil
yondan velevki bir lira olsun noksan sermaye ile 
kurulmuş olan Millî bankalardır. 

Şimdi bunu tahlil edelim: neden sermayesi iki 
milyondan fazla olan millî müesseseler Barem şü
mulüne giriyor da bundan az olanlar Barem dı
şında bırakılıyor? 

3659 sayılı Kanunun esbabı mucibesinde buna 
dair açık veya kapalı bir ifadeye tesadüf edile
memektedir. Ancak Devlet sermayesiyle kurul
muş olan müesseselerle muvazi olarak çalışmakta 
olan Millî bankaların, ozamanm icaplarına uyu
larak barem içine alındığı Bütçe Komisyonu ra
porunda tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. 

Hususi sermayeli bankaların Devlet müesse
seleri ile muvazi olarak çalışmalarını sebep gös
termek suretiyle Barem dâhilinde kalmasını 
kabul etmek serbest ticaret zihniyeti ile kabili 
telif olmazsa gerektir. Çünki: Bu müesseseler şir
ket olarak kurulduklarına göre birer ticarethane 
sayılırlar. Türk piyasasında çalışan Antalya 
Şirketi Vehbi koç ve buna mümasil ticaretha
neler nasıl bir tahdide tâbi tutulamıyorsa bun
ların da serbest çalışmalarına imkân verilmesi 
lüzumuna kaniim. 

Ticarethanelerin sermayeleri ne olursa ol
sun Barem içinde tutulmaları hususi teşebbüsleri 
köstelemekten başka bir mahiyet taşımaz. 

Kuruluş maksatları ve çalışma mevzuları ay
nı olan Barem dışındaki hususi sermayeli Türk 
bankaları ile Osmanlı, Selanik, Holânda, italyan 
bankaları gibi ecnebi ticari bankaların bu kanu
nun şümulü dışında bırakılması, bilhassa ecnebi 
bankalar lehine kabul edilmiş bir kapitilâsyon 
tesiri bırakmaktadır. 

Bu ikilik iş sahasında: Teşebbüs, kabiliyet ve 
liyakat unsurlarının kıymetine göre değerlendi
rerek eleman bulmak imkânına malik müessesele
rin fa reme dahil müesseseler aleyhine inkişafını 
sağlamaktadır. Barem memurları atalete ve ten-
belliğe sevketmektedir. Bankalarda süratle iş bi
tirme esas olduğuna göre, kanun ile mukayyet 
bulunan banka memurlarından bazıları muayyen 
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terfi müddetini beklemenin zaruri olduğunu göz-
önünde tutarak kendilerinden beklenen faaliyeti 
gösteremiyor ve • çok düşük randıman veriyorlar. 
Bu yüzden bankalar bir memurun göreceği bir 
işi birkaç kişiye yaptırmak ıstırarında kalıyorlar. 
Bu da memurların kalitesini düşürdüğü gibi mas
rafın da artmasına sebep oluyor. 

Bir kazanç müessesesi olan bütün bankalarda, 
her türlü masrafların kazanç imkânlariyle müte
nasip olması ve memurlarını yaptığı işin neti-
cesiyle alâkalandırması prensip olarak kabul edil
diğine göre Barem Kanunu bu prensipin tatbi
ki m\ imkân vermemektedir. 

Barem Kanununun hükümlerine göre kıdem, 
zekâ, kabiliyet ve liyakat unsurlarından daha bü
yük rol oynamaktadır. Halbuki başarı gösteren 
müesseseye daha nafi bir uzuv olarak üst makam
larda çalıştırılan birçok memurlara deruhte ettik
leri vazifenin mesuliyeti ile mütenasip aylık ve
rilememekte ve maiyetlerindeki memurlardan da
ha az aylık almaktadırlar bu hal, bu gibi me
murların haleti ruhiyeleri üzerinde fena tesirler 
yaratmaktadır. Binaenaleyh bunların önlenebil
mesi için kanunun Ticaret ve Bütçe Komisyonla
rınca kabul edilen şekilde değiştirilmesinde za
ruret olduğuna kani bulunuyorum. 

Bu bankaların Devlet sermayesiyle teşekkül 
eden İktisadi Devlet Teşekkülleriyle de hiç bir 
irtibat ve alâkası yoktur. Bunlarda Devletin cüz'i 
miktarda iştiraki olsa bile bu, anonim şirketlerin 
hisse senetlerine sahip olmaktan başka bir hak 
bahşetmez. 

Millî müesseseleri sermaye noktasından ikiye 
ayırmak da içtimai adalet prensiplerine uygun 
değildir. Ankara Milletvekili Sayın Cevdet Gö
let arkadaşımız Bütçe Komisyonu raporunda ihti-
razi kayıt olarak, «hususi müesseselerin makul 
mucip sebeplere dayanmak şartiyle her hangi 
kayıttan vareste tutulmasına taraftarım. Ancak 
kanunun ihdas ve tedvininde sebep olan hal ve 
hareket hususi müesseselere de şâmil iken bun
ları hemen ayırarak tamamen serbest bırakmak 
caiz değildir. Bu kanun İktisadi Devlet Teşek
küllerinde de muzır tesirler yaratmıştır. Bun
ları ayırarak bir iki millî müesseseye şâmil bir 
istisna yaratmak ne içtimai adalete ve ne de 
idari zaruretlere uyar» demiştir. 

Sayın arkadaşlarım; barem yüzünden haki
katen İktisadi Devlet Teşekkülleri de muztar 
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durumdadırlar. Bu inkâr edilemez bir hakikattir. 
Böyle olmakla beraber bu teşekküller kanunun 
10 ncu maddesinden millî bankalara nispetle 
daha çok istifade etmektedirler. Buna rağmen 
bunların da barem dışına çıkarılmaları için Hü
kümetçe bir tasarı hazırlanmakta olduğu rapor
larda açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu hususu gözönünde tutarak hususi serma
yeli Türk bankalarını, Hükümetin getireceği ta
sarıyı beklemek mecburiyetinde bırakmak da 
İçtimai adaleti uymaz kanaatindeyim. Zararın 
neresinden dönülürse kârdır. Dokuz senedenber' 
kanunun hükümlerini yerine getirebilmek için 
bin bir müşkülât içinde kıvranan ve birer tica
rethane olmaktan başka bir vasıf taşımıyan bu 
bankaları serbest bırakmak suretiyle ıstıraptan 
kurtarmak her halde yerinde bir hareket ola
cağı mütalâasındayını. 

Bu; hem hususi teşebbüsleri teşvik etmek. 
hem de bugüne kadar memlekete ve millete çok 
büyük hizmetler ifa etmiş olan bu müesseseleri 
daha rasyonel çalışmaya ve icabeden yerlerde 
şubeler açarak hizmetlerini ve faaliyet sahala
rını genişletmeye imkân vermek bakımından da 
ehemmiyetlidir. 

Karar Yüksek Heyetinize aittir. Şidilik ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzük'ün 87 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası; mucibince bir Bakan
lıkla ilgili olan bir tasarı, bir teklif konuşuldu
ğu zaman o Bakanın ve veya daire reislerinin 
hazır bulunması şarttır. 

Bu tasarı Bankalar Kanununa aittir, alâka
dar Maliye ve Ticaret Bakanları yoktur. Bina
enaleyh, tasarının konuşulmasını geriye bırakı 
yorum. 

8803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların köy oku
lu, öğretmen evi, köy sağlık memurları ve ebe
leri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerin 
değiştirilmesi ve 5012 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkındaki kanuna (242)* arkadaş oy ver
miştir. Bunlardan (238) kabul, (4) ret oyu ver
miştir. Muamele tamamdır, binaenleyh, tasarı 
(238) oyla kabul olunmuştur.. 

Gündemimizde başka görüşülecek bir şey kal
mamıştır. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 19,10 
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2. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer Aka-

Un'ın, Cide Zeytin. Fidanlığı hakkındaki soru
suna Tarım Bakanı Tahsin Coşkan'ın yazılı ce
vabı 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
20 . V . 1948 

İlişik olarak sunduğum sorulara Tarım Ba
kanlığınca yazılı olarak cevap verilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ede
rim 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

1. — Cide Orman İşletmesinin sahil yakınında
ki zeytin fidanlığı hangi tarihte ve ne maksatla 
tesis edilmiştir? Burada kaç fidan vardır? 

2. — Bu fidanlar aşılanmış mıdır? Timarları-
na bakılmış mıdır? 

3. — Mahallî isteklilere dağıtılmasına teşebbüs 
edilmiş ise de istekli çıkmadığından zeytin fidan
larının orman içinde müsait yerlere dikilmesi ve 
bakım imarlarına devam olunması işletmeye, 28 . 
V . 1947 tarihinde yazılmış olduğu bildirilmesine 
ve bu emrin üzerinden bir yıl geçmesine göre fi
danlar orman içlerine .nakledilmiş midir? 

4. — İstekli çıkmaması sebebi nedir? 
5. — Ormasn içinde bunların bakımlarına ve 

imarlarına devam olunması mümkün müdür? 
Mümkün ise bunun sağhyacağı fayda nedir? 

6. — Bu fidanlar orman içine toplu olarak 
mı, dağınık şekilde mi nakledilecektir? 

7. — Fidanların bir yıldanberi mâruz kaldı
ğını öğrendiğim bakımsızlık ve zeytinlik hakkın
da son verilen karar, halkı çok fakir ve geçim 
sahası dar olan Cide'de zeytinlik yetiştirilmesi 
yolu ile bir kalkınma sağlanması için güdülmüş 
olan maksada ne dereceye kadar uygundur? 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
22 . V . 1948 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Aka
lın tarafından Yüksek Başkanlığa su
nulan Cide Devlet Orman Işletmesinde-
ki Zeytin fidanlığı hakkındaki 20 . V . 
1948 günlü yazılı soru önergesine kar
şılıktır: 

1. — Cide Orman İşletmesi sahasında dikilen 
yabani zeytin fidanları işi 20. IV . 1946 tarihinde 
yapılmıştır. 

Bu tarih yurdumuzda açılan Devlet Orman 
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İşletmelerinin komple bir işletme olması tasav
vurumun yer bulduğu bir devre tesadüf eder. 
Tesis maksadı, halkın rağbet göstereceği umulan 
her çeşit ağacı işletmelerde bulundurmaktır. 
Bu maksatla Ziraat İşletmeleri Genel Müdürlü
ğünün İzmir'deki Bahçe Kültürleri İstasyonun-, 
dan 10 000 Delice fidanı temin edilerek 2,5 par
sele dikilmiş ve bunlardan 8 200 adedi tutmuş 
bulunmaktadır. 

2. — Deliceler dikimlerini mütaakip 9 defa 
sulamaya ve çapalamaya tâbi tutulmuştur. Deli
celere henüz aşı tatbik olunmamıştır. 

3. — Orman İşletmelerinin vazife hududunu 
ormanlar içine alan Hükümet beyannamesi, bu* 
Delicelerin tasfiyesini icabettirmiş ve bu istika
mette Kastamonu Valiliğinin teklifi de alınmış 
mahallî halktan isteklilere dağıtılması düşü
nülmüştür. Fakat deliceleri tahminen 40 kuruş 
kadar tutan bedelle almaya istekli çıkmamış
tır.. 

4. — Delicelerin kıymetlendirilmesi için or
manın müsait yerlerine dağıtılmasının mahallî 
şartlara uygun olup olmıyacağı hakkındaki ma
halline olan tebligatımız da müspet netice ver
mediğinden Delicelerin henüz ormana nakilleri 
yapılmıştır. 

5. — Delicelerin ormana dikilmeleri ve or
manda bakımları mümkündür. Fakat bu, halen 
Orman İşletmelerinin çalışma hududu dışında 
bulunmaktadır. 

6. — 4 ncü maddede arzedilmiştir. 
7. — Yukarda arzedilen sebeplere binaen iş

letmenin tesis ve bakım masraflarından müte
vellit zarar kabul edilerek istiyenlere delicele
rin parasız verilmesi son bir tedbir olmak üze
re kararlaştırılmıştır. Bunun için sonhabar di
kim mevsimi beklenmektedir. 

8. — Yerinde ve daha esaslı olarak mesele
nin etüd edilebilmesi için Bursa Zeytincilik 
mütehassısı mahalline gönderilmiştir. Gerek 
Cide ve gerekse Karadeniz sahilinin zeytin a-
ğacı ekimine ve yetiştirilmesine müsait iklim
lerinde yapılması lâzımgelen işlerin tam bir 
etüdü yapılacak ve alınacak neticelere göre ge
rek Cide'deki zeytin fidanlığı ve gerekse Ka
radeniz sahillerinde zeytinlikler kurulması me
selesi bir programa bağlanacaktır. 

Derin saygılarımla arzederim. 
Tarım Bakanı 

T. Coskan 
a 
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3. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-

öz'ün, Ergeme - Büyük Avşar köyleri arasındaki 
bataklık arazi hakkındaki sorusuna Tarım Ba
kam Tahsin Coşkan'm yazılı cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
Balıkesir'in Ergeme - Büyük Avşar köyleri 

arasındaki 15 bin hektar arazinin bataklık ve 
ekilmez bir halde olmasından dolayı mahallin
de tetkikat ve tatbikat yaptırılmak üzere Ta
rım Bakanlığınca 1947 yılında adı geçen ma
halle bir su mühendisi gönderilmişti. 

Bu konu üzerinde şimdiye kadar yapılmış 
olması gereken tetkikat ve alman tedbirler ne 
netice vermiştir. 

Bu husustaki soruma Tarım Bakanının ya
zılı olarak cevap vermesini saygılarımla rica 
ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
• Eminittin Çeliköz 

24 . V . 1948 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili sayın Eminittin Çe
liköz'ün Balıkesir'in Ergeme ve Büyükafşar 
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Köyleri, arasındaki bataklık arazi üzerinde Ba
kanlığımca yapılan tetkikler ve neticeleri hak
kındaki yazılı soru önergeleri karşılığıdır : 

1. Ergeme ve Büyükafşar Köylerinin ara
zilerinden 15 bin dekarını bataklık haline so
kan Kandaklı ve Göl derelerinin altı metre 
genişliğinde ve üç metre derinliğinde bir kanal 
açılmak suretiyle yataklarının ıslah edilerek 
seylfıbm önüne geçilmesini istemeleri üzerine 
mahalline 24 - I . 1947 tarihinde bir sulama 
mütehassısı ziraatçi gönderilmiştir. 

2. Mütehassıs, mahallinde yapılacak işleri 
valiliğe, ziraat müdürlüğüne ve ilgili köy muh
tarlarına etraflıca izah etmiş bu işin tanna
nı iyi e Köy Kanunu, enhan sagirenin tathirine 
ait Kanun ve taşkın veya su baskınlarına kar
şı korunma kanunları gereğince mahallince 
yapılması icabettiği ve Kanun mevzuatı müsa
ade etmediğinden dolayı bu hususta Bakan
lığımca maddi yardımda bulunulmasına imkân 
olmadığı Balıkesir Valiliğine bildirilmiştir. 

Derin saygılarımla arzederim. 
Tarım Bakanı 

T. (hskan 

3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların köy okulu öğretmen evi, köy sağlık memurları ve ebeleri 
evleri inşa ettirmesiyle ilgili maddelerin değiştirilmesi ve 5012 sayılı kanunun kaldırılması hak

kındaki kanuna, verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazini Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahnıed Veziroğlu 

U: pe sayısı 465 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 238 
Oya katılmıyanlar : 210 

Reddedenler : 4 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

c 

Ali Kemal Yiğitoğlu 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 

İ8 — 

Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 
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ANTALYA 

Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BİTLİS 

Arif özdemir 
BOLU 

Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Fuad. Ağralı' 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafia Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim 
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 

Rasim Yurdman 
İSPARTA 

Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Şükrü Saracaoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Texer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara " 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel, 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
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Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Eifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

OBDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Eıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 

S&RD 
Etem îzzet Benice 

Ali Rıza Esen 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Becai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğhı 
Galib Pekel 

TRABZON 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

UEFA 
Atalay Akan 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
İSTANBUL 

Fuad Rulûsi Demireltt 
KAYSERİ 

Fikri Apaydm 

[Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar (1.) 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (1.) 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur-
başkan) 
Mümtaz Ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 

Gl. Kâzım Özalp 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel (1) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
(1.) 
Dr. M. Şerîf Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçe-
ker (1.) 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz (1.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
ÖO 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 

Münir Çağıl 
İsmet Eker (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya (I.) 
Hasan Kişioğlu (1.) 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
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Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Salim Altuğ (1.) 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Münir Hüsrev Göle 
(Bakan) 
Gl. Vehbi Kooagüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakka Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar (1.) 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı (î.) 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

Selim Seven, (î.) 
HATAY 

Abdullah Çilli (İ.) 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay. 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 
Dr. Celâl Ratnazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 

B : 62 24.5 
Osman Nuri Koni (İ.) 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
(t) 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıover 
Orgl. C. Cahit Toydemiı 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra (1.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel (t.) 

KARS 
Aziz Samih tlter 
Zihni Orhon (I.) 
Abdurrahman Sürmen 
(t) 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
îsmail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Şevki Ergun 
Tevf ik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

.1948 0 : 1 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal (î.) 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t) 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba 
kan) 
Hasan Cavid Belûl 
(D 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

Ahmet Remzi Yüregir 
SURD 

Sabri Çeliktug 
SÎNOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim înceda-
yı (Başkan V.) 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı „ , 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
(î.) 
Şakir Uma (1.) 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka (Başbakan) 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oglu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 
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YOZGAD 

Dr. K. Cenap Berksoy 
(t) 

Sırrı Içöz 
ZONGULDAK 

tsmail Brgener 

Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

Ali Kıza încealemdaroglu 
(I.) 
Sabri Koçer 

Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastomonu 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

Yozgad 1 

13 

7. — SUNTJKLAR VE TELGRAFLAR 

Vefa Lisesini bitirenler derneğinin yıllık 
toplantısı münasebetiyle Kongre Başkanı tara
fından gönderilen ve üyelerin bağlılıklarını 

bildiren telgrafa, 
lık verilmiştir. 

Başkanlıkça gereken karşı-

T. B. M. M. Basımevi 



S.Sayısı: |32 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 3424 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/304) 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 14. II. 1948' 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/836, 6/531 . . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23 . I . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Devlet Havayolları Genci Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı Kanlına ek Kanun tasalısının 
gerekçesi 

Madde 1. — Bu kanunun birinci maddesi : 
İdarenin bütçe kanunlarına ilişik (R) cetvelinde her yıl gösterilmiş isede 5., VI .1946 tarih ve 

474i> sayılı Kanunla kabul edilen Şikago'da Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması esaslarına 
uyularak yapılacak seferler münasebetiyle yurt dışına da teşmil edilmek üzere teşkilât kanunumu
zun bünyesine alınması zarureti hâsıl olmuştur. 

Madde 2. — Bu kanunun ikinci maddesi : 
A) Yurt içinde sefer yapan uçak personelinin gittikleri meydanlarda herhangi bir sebeple kal

maları zarureti halinde yatacak yer aramaları ve birtakım müşküllerle karşı karşıya kalmaları ve 
bu »üçlüklerin sefer vazifeleri üzerinde yapacağı tesirleri gözönünde tutularak ikinci maddenin bi
rinci fıkrasında bu personel için idarece yer temin edilmek ve ücretlerinin Genel Müdürlük bütçesin
den verilmek suretiyle; 

B) Aynı sebeplerle yurt dışında bulunanlara da yukarda arzedilen sebepler dolayısiyle geçirilen 
her gece için, memleketlerin ekonomik şartlarına göre uygulanacak miktarı Ulaştırma Bakanlığınca 
tâyin edilmek üzere 15 - 25 lira günlük tazminat verilerek sağlanması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 3. — Bu Kanunun geçici birinci maddesi: 
Yunanistan'la yapılmış olan Hava Anlaşması gereğince 1 Ocak 1948 tarihinden itibaren yapıl

makta olan uçak seferleri dolayısiyle mürettebata verilmesi gereken birinci ve ikinci maddelerde ya
zılı tazminatın Genel Müdürlüğün gider bütçesine ait (A) işaretli cetvelin 7 nci (Kilometre uçuş 
parası) bölümünden ödenmesini sağlamak için konulmuştur, 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. li. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/304 
Karar No. 11 

19 .IV . VJİH 

Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırırla. Bakanlığınca. hazflianıp Bakanlar 
Kurulunca 2'\. I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan ve Komisyonumuza 
kavale buyuruları. Devlet Havayolları Oenel 
Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki -'İ424 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı Komisyonumuzun 14.IV. 
BM8 tarihindeki toplantısında incelendi. Top
lantıda Ulaştırma Rakam ile Genel Müdürlük 
temsilcileri de bulundular. 

Devlet Havayolları idaresinin evvelce yalnız 
yurt içine maksur olan hava seferlerini bu yıl
başından beri dış memleketlere de teşmil etmiş 
olmas-indan dolayı bu tasarının hazırlanmasına 
zaruret duyulduğu yolundaki gerekçe yerinde 
görülerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Kilometre tazminatına, taallûk eden I nci 
madde ile gündelik tazminata mütaallik 2 nci 
maddenin müzakeresinde, Komisyon, daima de
ğişebilecek olan bu gibi rakamların kanunda 
tesbitinin yerinde olmıyacağmı düşünerek taz
minat miktarlarının. Devlet Demiryollarında 
okluğu gibi, (Yapılacak olan ve bir an önce ya
pılması lâzımgelen) İşletme Nizamnamesine 
dercini ve o vakte kadar da Bakanlar Kurulun

ca tespit olunmasını daha uygun bulmuş ve 
maddeleri buna göre değiştirmiştir. 

Kanunların yayımı tarihinde yürürlüğe gir
mesi esasına sadık kalınarak ü neü madde buna 
göre değiştirilmiş, geçici madde yalnız bir tane 
olduğu için bu maddenin de numarası kaldırıl
mıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Uoruh Kars 

.1. K. E rem S. Karacan 
(-anakkale Edirne 

Kâtip 
Erzurum 
S. Altuğ 

Kskişehir 
li. Gökçen M. E. Ağaoğaülan K. Zeytinoğlu 

İstanbul 
Orgi. O. O. Toy dem i r 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
F. Seter 

Kocaeli 
F. Balkan 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Kütahya Niğde 
.1. llozhay F. Sandal 

Ordu 
Amiral 11. Gök d alay 

Sivas 
11. İşık 

( S. Sayısı : 13ü ) 
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Bütce Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Müiçe Komisyonu 

Esas No. 1/304 
Karar No. 72 

14 . V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teş
kilâtı hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek olarak 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 14.11.1948 tarih ve 6/531 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı, Ulaş
tırma Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle, Devlet Havayolları Genel Mü
dürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Görev, tecrübe ve talim uçuşu yapan uçak
larda görevlendirilenlere bugüne kadar bütçe 
formülü ile verilegelmekte olan kilometre uçuş 
zamlariyle bunlara yurt içinde görev merkezi 
dışında bulundukları müddetçe yatacak yer te
mini ve yurt dışı hava seferlerinde görev alan
lara -da gündelik tazminat verilmesi ve bu hu
susları tenim edecek hükümlerin Genel Müdür
lük Teşkilât Kanunlarında yer almasını sağla
mak maksatlariyle hazırlanan tasarı, Komisyo
numuzca da esas itibariyle yerinde görülmüştür. 

Hükümet teklifinde, personele verilecek ki
lometre uçuş tazminatı ile gündelik tazminat 
miktarları Bütçe Kanunlarındaki formüllerde 
olduğu gibi tesbit edilmiş ise de Ulaştırma Ko
misyonu bunu yerinde görmemiş ve bir tüzükle 
bu miktarların belirtilmesini daha uygun gör
müş ve her iki maddeyi bu esas dairesinde de
ğiştirmiştir. 

Gerek Maliye Bakanlığı temsilcisinin izah
larına ve gerekse Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün mütalâasına göre kilometre uçuş 
tazminatının kanunda zikredilmesinde fayda ol
duğu ve bugüne kadar verilegelen kilometre 
uçuş tazminatında bir değişiklik düşünülmediği 
gibi bunun üzerinde sık sık değişiklik yapılma
sını istilzam edecek bir vaziyetin de mevcut bu
lunmadığı açıklanmış ve yurt dışı seferlerde ve
rilmesi teklif edilen gündelik tazminatın da 
asgarî ve âzami olarak kabul edilen iki had 
arasında para paritesine göre Ulaştırma Bakan

lığınca tesbiti yolunda Hükümet teklifinde bir 
kolaylık bulunduğu görülmüş olduğundan Ko
misyonumuz görüşmelerini Hükümet teklifi üze
rinde yapmıştır. 

Birinci madde, beynelmilel Hostes kelimesi 
yerine Türkçe mukabili olan bakımcı kelimesiy
le değiştirmek suretiyle kabul edilmiş, ikinci 
maddede, önce mahdut memleketlere hava se
ferleri yapılacağı düşünülerek gündelik tazmi
natın âzami 25 lira olarak tesbit edilmiş ise de 
dış seferlerin daha başka yerlere de teşmili za
rureti hâsıl olduğundan para farklarına göre 
bu miktarın 30 liraya çıkarılması Havayolları 
Genel Müdürü tarafından teklif edilmiş ve Ko
misyonumuzca da yerinde görülerek madde 15 -
30 olarak düzeltilmiş ve geçici madde ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde, malî bir kanunun makabline 
teşnıiliue matuf bir hükmü ihtiva ettiğinden 
Komisyonumuz yürürlük maddesini yayımı tari
hinde muteber olacak şekilde düzeltmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan 
kanun tasarısı Kamutayın onayına arzcdilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
E. Erten 1. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 
Ankara Amasya Amasya 

F. öymen A. Ey mir A. K. Yiğit oğlu 
Ankara Bursa Eskişehir 
•C. Gölet F. Bili- Muhalifim 

A. Oğuz 
Eskişehir İzmir Kırşehir 

Muhalifim S. Dikmen §. Torgut 
H. PoUtkan 

Kocaeli Kütahya 
Dr. F. §. Bürgc Muhalifim 

A. Tahtahdıç 
Samsun Yozgad 

M. A. Yörüker 8. tçöz 

< S. Saysa : 132 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yurt içinde ve dışında görev, 
tecrübe ve talim uçuşu yapan uçaklarda görev
lendirilen; 

A) Geçici ve sürekli birinci, kontrol ve ye
tiştirme pilotlarına kat'ettikleri kilometre başına 
2 kuruş; 

B) İkinci pilot, mühendis, kontrolör, tekni-
siyen, telsizci, makinist, hekim, hemşire, hastaba
kıcı ve hosteslere kat'ettikleri kilometre başına 
1,25 kuruş; 

Kilometre uçuş tazminatı verilir. 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan

ların ayni maddede gösterilen uçuş sebepleriyle 
yurt içinde ve görev merkezi dışında bulunduk
ları müddetlerde yatacak yerleri Genel Müdür
lükçe sağlanır. 

Aynı sebeplerle yurt dışında bulunanlara ge
çirecekleri her gece için bu memleketlerin ekono
mik şartlarına göre uygulanacak miktarı Ulaş
tırma Bakanlığınca tâyin edilmek üzere 15 - 25 
lira gündelik tazminat verilir. 

GEÇİCİ MADDE l r — Birinci ve ikinci mad
delerde yazılı tazminat 1948 yılı içinde Devlet 
Havayolları İşletme Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin (7 nci kilo
metre uçuş parası) bölümünden denir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde 3rürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı M. A. Renda 

F. A. Barutçu 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

'§. Devrin Münir Birsel 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

M.. H. Göle N. Sadak 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
H. N. Keşmir Reşat Ş. Sirer 

Bayındırlık Bakanı Ekonomi Bakanı 
Gülek C. Ekin 

Sağlık ve Sos. Y. B. Gümrük ve Tekel B. 
Dr. B. Uz §. Adalan 

Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
T. Coşkan Ş. Koçak 

Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
M. N. Gündüzdlp T. B. Balta 

ULAŞTİRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki 3424 saydı Kanuna ek Kaiıuiı tasarısı 

MADDE 1. — Yurt içinde ve dışında görev, 
tecrübe ve talim uçuşu yapan uçaklarda görev
lendirilen: 

Geçici ve sürekli birinci ve ikinci, kontrol 
ve yetiştirme pilotlariylc mühendis, kontrolör, 
teknisiyen, telsizci, makinist, hekim, hemşire, 
hastabakıcı ve hosteslere katlettikleri kilometre 
basma, tüzük ile ve tüzük yapılıncaya kadar 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunacak miktar
larda uçuş tazminatı verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
ların aynı maddede gösterilen uçuş sebepleriy
le yurt içinde ve görev merkezi dışında bulunduk
ları müddetlerde yatacak yerleri Gertel Mü
dürlükçe sağlanır. 

Aynı sebeplerle yurt dışında bulunanlara 
geçirecekleri her gece için tüzük ile ve tüzük ya
pılıncaya kadar Bakanlar Kurulunca tesbît olu
nacak miktarlarda gündelik tazminat verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci ve ikinci mad
delerde yazılı tazminat 1948 yılı içinde Devlet 
Havayolları İşletme Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 7 nci 
(Kilometre uçuş parası) bölümünden ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

4 S. Sayısı:: 132) 
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İ3ÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiBiŞl I 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Tefkilâh 
hakkındaki 3424 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yurt içinde ve dışında görev, 
tecrübe ve talini uçuşu yapan uçaklarda görev- | 
lendirilen: 

A) Geçiei ve sürekli birinci pilotlarla kon
trol ve yetiştirme pilotlarına katettikleri ki
lometre başına 2 kuruş, 

B) İkinci pilot, mühendis, kontrolör, tek-
nisiyen, telsizci, makinist, hekim, hemşire, has
tabakıcı ve bakımcılara (Hostes) kat'ettikleri 
kilometre başına 1,25 kuruş, 

Kilometre uçuş tazminatı verilir. 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan

ların aynı maddede gösterilen uçuş sebepleriy
le yurt içinde ve görev merkezi dışında bulun
dukları müddetlerde yatatcak yerleri Genel Mü
dürlükçe sağlanır. 

Aynı sebeplerle yurt dışında bulunanlara 
geçirecekleri her gece için bu memleketlerin 
ekonomik şartlarına göre uygulanacak miktarı 
Ulaştırma Bakanlığınca tâyin edilmek üzere 
1 5 - 3 0 lira gündelik tazminat verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici m ad- | 
desi ayniyle kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

X S. Sayıaı : 132) 





S Sayısı: 134 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Adalet, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve Tekel Komisyonları raporları 

(1 /123) 

T. C. 
Başbakanlık ' ' 14 . I . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -641, 6/98 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanuna ek olarak Gümrük ve Tekel Bakanlı-
vınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . XII . 1946 tarihinde Yüksek 'Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekeçsiyle birlikte sunulduğunu ar/ederim. 

Başbakan 
H. Peker 

Gerekçe 

4040 sayılı Kanuna eklenen 4226 sayılı Kanunun 11 ne i maddesi hükmüne göre alınmakta olan 
Çıkış Vergisi 4839 sayılı Kanunla kaldırıldığından çıkış kaçakçılığı böylece ortadan kalkmıştır. Fakat 
Çıkış Vergisinin kaldırılmasına rağmen çıkış mallarının bazıları için kabul edilen lisans ve müsaade 
takyidatı devam etmektedir. 

Evelcve 4226 sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükmüne göre vergi bakımından tesis edilen güm
rük murakabesinin, bugün de lisans ve müsaade takyidatma riayeti temin bakımından devam etti
rilmesi gerekmektedir. 

Ancak ne 1918 sayılı Kanunda ne de diğer kanunlarda lisans veya izin alınmadan yurtdışı edilen 
veya yurtdışı edilmiye teşebbüs olunan inallar ve, bu hareketleri yapanlar hakkında ne yapılacağı 
tâyin edilmediğinden ve bu eylemlere hiçbir ceza tertip olunmadığından murakabe ve mücadele na
zari kalmaktadır. 

Gerçi 1918 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü, Gümrük kapıları haricinden mal 
çıkarmayı 10 liradan 200 liraya kadar hafif para eezasiyle karşılamışsa da evelfı bu ceza çok azdır, 
sonra kabahat olan bu eylemin teşebbüs safhasında kalması halinde hiçbir ceza verilmesi de mümkün 
değildir. Lisans veya izin admadan memleket dışına mal çıkarma eylemi bugünkü kanuni hükümler
le önlenemiyeeek durumdadır. 

Memleket ihtiyaçları, döviz mülâhazaları ve ekonomik sebeplerle konulan lisans ve izin takyidatı-
nm kanunlardaki müeyyidesizlik yüzünden hükümsüz kalmamasını sağlamak için 1918 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi lüzumlu görülmüş ve tasarının birinci m ad esi bu maksatla na:-
zırlanmıştır. 

İkinci madde, 2/12019 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra fiilen hükümsüz kalan 
2278 sayılı Kanunun kaldırılması için bu madde de tasarıya ilâve edilmiştir. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 1/123 
Karar No. 20 

2 . V.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar 
Kurulunun 27 . XI I . 1947 tarihli Toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1918 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 15 . I 1947 tari
hinde Komisyonumuza havale edilmekle Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı mümessili huzuriyle incelendi. 

Çıkış Vergisi 4839 sayılı Kanunla kaldırılmış 
olmakla çıkış kaçakçılığı bu suretle vergi bakı
mından ortadan kalkmıştır. Halbuki İktisadi ni
zamın murakabesini teinin bakımından çıkış mal
larının bazıları için lisans veya izin kayıtları ha
len devam etmektedir. Filhakika izin ve lisans 
bir vergiye esas olmamakta ise de memleket ihti
yacı için hariçten getirilmiş olan malların mem
leketten harice kaçmaması ve memleket mamul ve 
mahsullerinin ancak yurt ihtiyacından fazlasının 
memleket dışına çıkarılabilmesini temin için 
ihdas edilen lisans ve izin kayıtlarına riayetsiz
liğin hiçbir müeyyide ile karşılanmaması bu ka
çışları kolaylaştırmaktadır. Filhakika 1918 sayılı 
Kanunun 45 nci maddesinde bir müeyyide kon
muş ise de bu hal ancak muayyen yollar haricin
de ve usulüne tevfikan muamele yaptırılarak çı
karılan mallara ait bulunmakta ve önleyici bir 
tedbir olarak kabule müsait bulunmamaktadır. 

Bu itibarla tasarının gerekçesi Komisyonu
muzca kabule şayan görülmüş ve maddeler üze
rinde değişiklikler ve bazı ilâveler yapılmıştır. 

Hükümet teklifinde olduğu gibi birinci mad
deye sadece bir G fıkrası ilâvesi ihracı memnu 
olnııyan eşyayı lisans ve izin almadan çıkarmış 
olmanın çok ağır ceza hükümlerine tâbi tutlması 
neticesini doğuracağı nazara alınarak ek madde 
halinde tanzim edilen maddenin birinci fıkra
sına bu hallerin kaçakçılık olacağı hükmü kon
duktan sonra gümrük kapısında ve gümrük ka
pısı haricinde işlenen fiillerin tefriki ve daha ha
fif ceza müeyyideleri vazedilmiştir. Bu suretle 
gümrük kapısı haricindeki yollardan izin ve 
lisansa tâbi eşyayı harice çıkaranlara üç aydan 
18 aya kadar hapis cezası verilmesi esası kabul 
edilmiş ve eşya yakalanmış ise müsadereye tâbi 

tutulmuştur. Eşya tutulamamış ise ayrıca ma
hallî rayice göre taayyün edecek kıymet mik-
tarmca ağır para cezası hükmedilmesi esası ka
bul edilmiştir. 

Yolcu nezdinde ve gümrük kapısında yaka
lanırsa 18 nci maddeye mütenazır olarak mua
mele yapılması ve ancak bir sene zarfında ağır 
para cezasını hükmetmeye yetkili mahkerheye 
itiraz etmek hakkı tanınmıştır. 

Gizli olmıyarak böyle bir şey çıkarsa sadece 
onun çıkarılmasına müsaade edilmiyecektir. 

İkinci madde ile ilgası kastedilen 2278 sayılı 
kanun altın kaçakçılığına taallûk eden bir ka
nundur. 2/12019 sayılı kararname ile bu gibi, 
maddelerin ihracı menedilmiş ve bu tarzın müs
tenidi olan Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 4328 sayılı kanunla ceza müeyyide
leri vazedilmiş bulunmakla 2278 sayılı Kanun 
zımni olarak meriyetten kalkmış bulunmakta
dır. Bu kanunda ilganın sarahaten zikredilme
si 4328 sayılı Kanunun neşrinden sonra da 2278 
sayılı Kanunun bugüne kadar yaşadığını kabul 
sayılacağına ve esasen böyle olmasa dahi mez
kûr kanunun alâka bakımından bu kanunla or

tadan kaldırılması uygun görülemediğinden mad
denin lâyihadan çıkarılması muvafık görülmüş
tür. 

Tasarı yukarda açıklanan değişikliklerle 
havalesi gereğince Maliye Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komis
yonu Başkanı 

Trabzon 
R. Karadeniz S. 

Antalya 

Sözcü 
Kırşehir 

Kurutluoğlu 
Balıkesir 

N. Aksoy 0. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit S. 

Konya 
II. Karagülle 

İsparta 
R. Güllü 

Kayseri 
A. Fevzioğlu 

Dr. S. 

Kâtip 
Manisa 

K. Çoşkunoğlu 
Denizli 

N. Küçük a 
İzmir 

E. Oran 
Kayseri 
R. özsoy 

Rize 
A. Dilenire 

( S. Sayısı : 134 ) 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/123 
Karar No. 21 

11 .İT . 1948 
«ıa£SS*-?«j&-î *' 

^«r 
Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 27 . XII . 1946 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 
1918 numaralı Kanuna ek kanun tasarısı, Ada
let Komisyonunun raporu ile birlikte Komisyo
numuza havale olunmakla Gümrük ve Tekel 
Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin hu
zuru ile okunup incelendi 

11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 
16 ncı maddesini tadil eden 906 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi Hükümete ihraç serbestiyetini 
tahdit ve hattâ men salâhiyeti vermiş fakat 
Hükümetçe bu maddeye göre alınacak bu gibi 
men veya tahdit kararlarına muhalefette bu
lunma halinin müeyyidesini vazeylememiştir. 

Her ne kadar Çıkış Vergisi hakkındaki 4226 
sayılı Kanun çıkış kaçakçılığı hakkında da 
bazı ceza müeyyideleri koymuş ve bundan da 
çıkış kaçakçılığı yönünden de faydalanılmış ise 
de bu vergi, 4839 sayılı Kanun ile kaldırılmış 
olduğundan, artık bunun müeyyidelerinden 
istifade imkânı da kalmamış bulunmaktadır. 
Gerçi 1918 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 
2 nci fıkrası da gümrük kapıları dışından mal 
çıkarmayı bir suç telâkki ederek bunu on lira
dan iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile 
müeyyide altına almıştır. Fakat bu fıkra hük
mü Hükümetçe ihracı menolunan veya lisansa 
tâbi tutulan eşyanın türlü yollardan kaçırılma
ları halini tamamen kapsıyamadığı gibi; . ihti
va ettiği cezanın miktar ve mahiyeti itibariyle 
de kâfi bir müeyyide olmaktan uzak bulunmak
tadır. Nitekim şimdiye kadar elde edilmiş olan 
tecrübeler bu müeyyidenin yetersizliğini belirt
miş ve Gümrük Kanununun 16 ncı maddesinin 
bu müeyyide ile işliyemiyeceğini göstermiştir. 

Bu sebepler dolayısiyle Adalet Komisyonu 
tasarısının 1 nci maddesi Komisyonumuzda ço
ğunlukla kabul edilmiş ve Hükümet tasarısı
nın 2 nci maddesinin müzakeresine başlanmıştır. 

2278 sayılı Kanun, altın kaçakçılığının 

men'i hakkındaki kanundur. 4328 sayılı Ka
nun ise Türk parasını koruma hakkındaki ka
nuna ek kanundur. Bu son kanun ve buna 
müsteniden neşrolunan kararnameler, altın ka
çakçılığı hakkındaki hükümleri de ihtiva etmek
tedir. Bu suretle 2278 sayılı Kanun fiilen tat
bik sahası bulamamakta ise de bu halin her 
türlü tereddüdü izale edecek bir şekilde ifade 
olunmasında Komisyonumuz fayda mütalâa et
miş, Hükümet tasarısının 2 nci maddesini de 
aynen tasarıya almıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komis
yonu Başkanı 

Gümüşane 
II. F. Ataç 

Muhalifim, muta 
lâam aşğıdadır. 

Balıkesir 
H. SeremetM 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Afyon K. 

A. Vezir oğlu 
Muhalifim, müta

lâam aşağıdadır. 
Kastamonu Kayseri 
H. Çelen K. Gündeş 

Muhalifim, müta
lâam aşağıdadır. 

Ordu Tekirdağ Van 
II. Şarlan Z. E. Ve zar oğlu 1. Arvas 

Muhalifim, müta
lâam aşağıdadır. 

. Muhalefet: 
Tabiî ahval avdet ettiği zamanlarda ihra

catı teşvik esaslı vazifedir. Bu tasarı Gümrük 
Kanununa daimî hüküm olarak konulduğu tak
dirde normal zamanlarda bilhassa hudut vilâ
yetleri halkı için çok ağır neticeler verebilir. 
Bu itibarla tasarının fevkalâde ahvale mahsus 
olması için Millî Korunma Kanununa eklenmesi 
muvafık olduğu mütalâasmdayız. 

Maliye Kimisyonu Başkanı 
Gümüşane Tekirdağ 

H. F, Ataç Z. R. Cezaroğlu 
Kayseri Afyon K. 

K. Gündeş A. Veziroğlu 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/123 
Karar No. 62 

30 . IV . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakmdaki 1918 
sayılı 'Kanıma ok olarak Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 14.1.1947 
tarih ve 6/98 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı, Adalet ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müste-
şan hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, lisansa ve izne tâbi olan eşya ve mad
delerin lisansı ve izni alınmaksızın memleket 
dışına çıkarılmaları hallerinde uygulanacak ce
za hükümlerini teshil etmek üzere tanzim edil
miş bulunmaktadır. 

Fevkalâde vaziyet dolayisiyle bazı vergi ve 
resimlere» zam icrasına dair olan kanunların bazı 
hükümlerini değiştirilmesi hakkındaki, 4220 sa
yılı kanun çıkış kaçakçılığı hakkında muhtelif 
ceza müeyyideleri koymuş ise de 4839 sayılı ka
nun, gerek çıkış vergisini ve gerekse buna ait 
ceza hükümlerini kaldırmış bulunmaktadır. 
Gümrük çıkış vergisinin bu suretle kaldırılmış 
olmasına rağmen görülen iktisadi ve mali za
ruretler sonucunda Hükümetçe bazı ihracat em
tiası lisans veya izin almak takyidine tâbi tu
tulmuştur. Ancak, bu takyitlere riayet etmeden 
memleket dışına çıkarılacak eşya ve maddeler 
hakkında hiçbir ceza hükmü elde kalmadığın
dan bu takyitlere riayetsizlik halleri cezasız 
kalmaktadır. Gerçi, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
men ve takibine dair kanun gümrük kapıların
dan mal çıkarmıyı suç telâkki etmiş ve on lira
dan 200 liraya kadar hafif para cezasiyle de ce
zalandırmış ise de bu hükmün bahse konu olan 
hususlara her zaman tatbiki mümkün görülme
diği gibi tatbik edildiği hallerde de cezanın mik
tar ve mahiyeti kâfi bir müeyyide teşkil etme
miştir. 

Gerek döviz mülâhazası ve gerekse ekonomik 
sebeplerle konulan lisans ve izin takyitlerine ria
yetsizliğin kanunlardaki müeyyidesizlik yüzün
den cezasız kalması doğru olamıyacağmdan bu 

maksadı temin etmek üzere hazırlanan tasarı 
Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

Lisans veya izni alınmamış eşyanın her ne 
suretle olursa olsun lisans veya izni alınmış gibi 
gösterilerek yurt dışına çıkarılması veya buna 
teşebbüs olunması hallerinin de müeyyide altma 
alınmasına dair bir hüküm Hükümet teklifinde 
mevcut olup tasarının Adalet Komisyonunda gö
rüşülmesinde de Komisyonca bu hususun kabul 
edildiği ve bir sehiv eseri olarak metne dercedil-
mediği Hükümetçe bildirilmiş ve bu hallerin ka
nunda derpiş edilmesi Komisyonumuzca uygun 
görülmüş bulunduğundan fıkra tasarıya tekrar 
eklenmiştir. 

Tasarı, fiil ile teşebbüse aynı cezayı vermekte 
olup 1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki Kanunda bu prensipin esas olarak mev
cut olduğundan ve bu tasarının da bu esasa mu
vazi olarak hazırlandığı izah edilmiş ise de tat
bikatta görülecek olan aksaklıkların biranevvel 
izalesi için Hükümetçe yeniden hazırlandığı bil
dirilen Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
Kanunda bu hükmün esas ceza nazariyatına uy
gun olarak hazırlanmasını Komisyonumuz temen
niye değer görmüştür. 

Birinci madde yukarda arzedilen değişiklikle 
diğer maddeler Maliye Komisyonunun değiştirişi 
veçhile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R, Erten t. H. Tiğrcl M. Eriş-
Kâtip 

Ankara Amasya Amasya 
F. Öymen A. Ey mir A. K. Yiğitoğfv 

Ankara Antalya Aydın 
N. C. Akkerman N. E. Sümer Ol. R. Alpmnn 

Balıkesir Bursa Bursa 
E. Altan E. Bük Br.M.T. Simcr 
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Eskişehir Kırşehir Kocaeli Konya 

A. Potuoğlu Ş. Tor gut Dr. F. Ş, Bürge 8. Çumralı 
Muhalifim Niğde Samsun Yozgad 

R. Gürsoy M. A. Yörüker 8. t çöz 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 14 .V . 1948 

Esas No. 1/123 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 
sayılı Kanuna ek olarak, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 14 . I . 
1947 tarih ve 6/98 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan tasarı Adalet, Maliye ve Bütçe 
Komisyonu raporlariyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle Gümrük ve Tekel temsilcileri 
huzüriyle incelendi. 

Bütçe -Komisyonu gerekçesinde zikredilen 
mucip sebepler, uygun görülerek 1918 sayılı 
Kanunun birinci maddesine ek madde halinde 
konan kanun' tasarısı da Komisyonumuzca oy
birliğiyle aynen kabul ve tasvip olunmuştur. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Mardin Zonguldak Malatya 

Gl. 8. Düzgören O. S. Orhon O. Taner 
Bitlis Çanakale Hatay 

A. özdemir H. Bingöl 8. B. UJuç 
İmzada bulunamadı. 

tçel Kastamonu Samsun 
8. înankur F. Mağara H. Berk 

Samsun Tokad Kırşehir 
M. Köprülü F. Eken N. Erdem 

Trabzon Yozgad 
E. Eyüpoğlu C. Arat 

tnızada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 sa
yılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Ocak 1932 tarihli ve 1918 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıda yazılı 
(G) fıkrası eklenmiştir. 

G) Yurtdışına çıkarılması . .lisans veya iz
ne bağlı eşyayı, lisans veya izin almadan ve 
gümrük işlem ve denetlemesine tâbi tutmadan 
yurt dışına çıkarmak veya buna teşebbüs etmek, 
bu gibi eşyayı gümrük işlem ve denetlemesine 
arzedip de herhangi bir hile veya suiistimal ile 
yurt dışına çıkarmak veya buna teşebbüs etmek. 

MADDE 2. — 8 Haziran 1933 tarihli ve 2278 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Adalet Bakanı 
§. Devrin 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 sa
ydı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Ocak 1932 tarihli ve 1018 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Yurtdışına çıkarılması 
lisans veya izne bağlı eşyayı lisans veya izin al
madan yurttan çıkarmak kaçakçılıktır. 

İzin veya lisansa tâbi eşyanın gümrük kapı
ları dışından çıkarılması veya buna teşebbüs 
edilmesi halinde suçluya üç aydan 18 aya ka
dar hapis cezası verilir ve eşya tutulmuş ise 

müsadere ve tııtulamamış ise mahallî rayice gö
re belli olacak kıymeti kadar ağır para cezası 
hükmedilir. 

İzin veya lisansa tâbi eşyanın 14 neü madde
nin ikinci fıkrasında yazılı şekillerde gizlene
rek yolcu beraberinde çıkarılması veya çıkarıl
masına teşebbüs edilmesi halinde eşyanın mü
saderesine ve kıymetinin iki misli ağır para ce
zasına hükmolunıır. 

Eşya sahibi para cezasına esas olacak eşya
nın iki misli kıymetini gümrük idaresine rıza-
siyle verirse keyfiyet gümrük idaresince tutu
lacak ve kendisine imza ettirilecek bir tutana
ğa derç ile iktifa olunarak hakkında takibat 
yapılmaz. Eşya sahibi bir sene zarfında para ce
zasını hükmetmeğe yetkili mahkemeye kıymet 
ve müsadere bakımından itiraz edebilir. 

Gizleme yoksa bu gibi eşyanın çıkarılması
na müsaade edilmez. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRlŞl 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 sa-
yûı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun birin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

— Hükümetin teklifi aynen ka-

Hükümetin teklifi aynen ka-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 $a-
yiU Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Ocak 1932 tarihli ve 1018 sa
yılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Yurtdışına çıkarılması lisans veya izne bağlı 
eşyayı lisans veya izin almadan yurttan çıkar
mak kaçakçılıktır. 

izin veya lisansa tâbi eşyanın gümrük kapı
ları dışından çıkarılması veya buna teşebbüs edil
mesi halinde suçluya üç aydan 18 aya kadar ha
pis cezası verilir ve eşya tutulmuş ise müsadere 
ve tutulmamış ise mahallî rayice göre belli ola
cak kıymeti kadar ağır para cezası hükmedilir. 

Lisans veya izni alınmamış eşyanın her ne 
suretle olursa olsun lisans veya izni alınmış gibi 
gösterilerek yurtdışına çıkarılması veya buna 
teşebbüs olunması halinde de yukarıki fıkra hü
kümleri tatbik olunur. 

izin veya lisansa tâbi eşyanın 14 ncü madde
nin ikinci fıkrasında yazılı şekillerde gizlene
rek yolcu beraberinde çıkarılması veya çıkarılma
sına teşebbüs edilmesi halinde eşyanın müsade
resine ve kıymetinin iki misli ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Eşya sahibi para cezasına esas olacak eşyanın 
iki misli kıymetinde Gümrük idaresine rızasiyle 
verirse keyfiyet Gümrük İdaresince tutulacak ve 
kendisine imza ettirilecek bir tutanağa derciyle 
iktifa olunarak hakkında takibat yapılmaz. Eşya 
sahibi bir sene zarfında para cezasını hükmet
meye yetkili mahkemeye kıymet ve müsadere ba
kımından itiraz edebilir. 

Gizleme yoksa bu gibi eşyanın çıkarılmasına 
müsaade edilmez. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay-» 
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4 .-
vürütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
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Millî f i t i n i Bakanı 

C. C. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

ff. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 
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S Sayısı: 135 
Ankara Milletvekili Muammer Eriş'in Bankalar ve Devlet Müesse
seleri Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ( B ) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Ticaret ve Bütçe Komisyonları raporları (2 /71 ) 

• W !7-?W™~~ 29. XI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin (13) fıkrasının, gerekçede izah ettiğini sebeplere dayanılarak, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Ankara Milletvekili 
Muammer Eriş 

Gerekçe 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri AyhklarmmTevh.it ve Teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin (B) fıkrasında (hususi kanunlarla kurulan bankalar ve teşekküllerle husu
si surette teşekkül eden ve tediye edilmiş sermayesi iki milyon veya daha ziyade olan bankalar) 
hükmü mevcut bulunmaktadır. 

Bu fıkranın ilk kısmına nazaran Devlet sermayesiyle kurulmuş Sümerbank, Ktibank ve Ziraat 
Bankası gibi müesseselerdeki memurların aylıkları mezkûr kanun hükümlerine .tâbi olmakta ve 
bu suretle 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne ait kanun hükümleriy
le muadelet temin etmektedir. İkinci kısım ise alelıtlak bankalardan, tediye edilmiş sermayesi 
iki milyon veya daha ziyade olanlarının da kanun hükümlerine tâbi olmasını âmirdir. Nitekim 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sermayesi iki milyon veya daha ziyade olan bankalar memur
ları bu hükümler dairesinde aylıklarını ayarlamışlardır. Buna mukabil o tarih ten beri kurulmuş 
olan hususi bankalar; kanunun dairei şümulüne girmemek için ödenmiş sermayeleri iki milyo
nun dununda tutmak yolunu ihtiyar etmişlerdir. 

Sermaye kaydına bakılmaksızın alelıtlak millî bankalarda istihdam edilmekte olan memurların 
aylıklarını tahdit etmek düşünülürse diğer anonim veya komandit, kolektif ve ilâh.... ticaret 
şirketlerinin bu tahditten hariç bırakılması esbabı cayi sual olabilir. O zaman menıleketşümul bir 
tahdit meselesinin nazara alınması icabedecektir ki. bunun şümul derecesi pek genişlemiş olacak 
ve böyle bir meselenin hal imkânı buluumıyacaktır. 

Hususi sermaye ile kurulmuş bankalarda gerek Devlet ve gerekse '3659 sayılı Kanunda zik
redilen müesseseler ekseriyet hisseye sahip bulunduğu takdirde bu bankalardaki memurların ay
lıklarını birinci fıkradaki bankalar gibi kanun hükümleri altına almakta isabet bulunduğu cihetle 
fıkranın teklifim veçhile tadilini rica eylerim. 

http://AyhklarmmTevh.it
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Ticaret Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ticaret Komisyonu 29 . XII. 1947 

Esas No. 2/71 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Sayın Milletvekili M. Eriş tarafın
dan sunlup Komisyonumuza havale bııyurulan 
29 . XI . 1947 tarihli ve 2247 B. M. M. Karar
lar sayıh ilişik önerge, Sayın Eriş ve Ekonomi 
ve Ticaret Bakanları hazır bulunduğu halde in
celendi. 

1. Heyeti umumiyesi itibariyle: 
Ana hatlarını ve istikametini aşağıda hulâsa 

da fayda gördüğümüz geniş konuşmalar oldu. 

B) Hususi kanunlarla kurulan bankalar ve 
leşekküllerle hususi surette teşekkül eden ve 
tediye edilmiş sermayesi iki milyon lira ve daha 
ziyade olan Millî Bankalar. 

ii) Mevcut hükme ait, Hükümet teklifi ve 
mucip sebepleriyle, Meclis inceleme ve müzake
relerine ait belgelerin tetkikmda şu neticelere va
rıldı. 

Hükümetin 3 . 1 . 1939 tarihli teklifinde, 
kanun unvanı «Mahsus bir kanunla Devletten 
bir hak temin eden veya sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete ait olan banka veya mües
seseler memurlarının maaş ve ücretleri, hizmete 
giriş ve terfi usulleri hakkında kanun» şeklin
de olup, esbabı mucibe lâyihasında «Devlet hiz
meti ile» yukardaki unvana dâhil «müessese
ler hizmetinde bulunanların kazançları arasın
da nispetsiz bir fark» durumunun önlenmek is
tendiği ifade olunmakta ve Bütçe Komisyonun
da müzakere sırasında ise kanunun unvanı bu
günkü şekle kalbolunduktan ve «Devletin ikti
sadi sahada mühim bazı teşebbüsleri ele alma
sı neticgsi olarak yeni birtakım müesseseler vü
cut bulmuş ve bunlar müstekil hükmi şahsiyet
ler halinde teşekkül etmeleri itibariyle idarele
rini tanzimde serbest kalmışlar ve bu yüzden 
herbirinin memurları hakkında kabul ettiği in-

i) Teklifin esası: 
11 . VII . 1939 tarihinde yayınlanmış olan 

«Bankalar ve Devlet Müesseseleri memurları 
aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Ka
nun» un, aynen aşağıdaki şekilde olan 1 nci 
maddesi B fıkrasının, yine aşağıda bu fıkra hi
zasında gösterilen şekilde değiştirilmesi tale
binden ibarettir. 

B) Hususi kanunlarla kurulan bankalar ve 
leşekküllerle hususi surette teşekkül eden ve 
sermayesinin yarısından fazlası Devletin veya 
bu kanunda yazılı teşekkül ve müesseselerin 
elinde bulunan Millî Bankalardaki memurlar. 

tifa ve terfi usulleri ile maaş ölçüleri arasında 
farklar husule gelmiş ve bu farkın Devlet me
murları aylıklarına nispetle daha cazip ve terfi 
şartları daha müsait olduğundan kıymetli ele
manların Devlet hizmetlerinden bu müessesele
re doğru muhaceretini ve bunun neticesi olarak 
da Devletin bu elemanlardan mahrumiyetini in
taç etmiştir.» Dendikten sonra B fıkrasiyle il
gili olarak: 

«Hükümet lâyihasının brinci maddesi bu ka
nuna tâbi olan müesseseleri kısa bir tarif ile ifa
da etmekte olup encümenimizce vazıh görül-
nıiyen bu tarif kaldırılarak maksadı daha iyi 
ifade eder bir şekle konulmuştur. Bu şekle na
zaran Türk Hava ve Kızılay kurumları gibi 
hayır müesseseleri}-]e hususi surette teşekkül 
eden malî ve sınaî ve iktisadi bilûmum te
şekküller harie kalmış bunlardan sadece tedi
ye edilmiş sermayesinin tamamı iki milyon lira 
ve dalı.*1, fazla olan millî bankalar bu kanunun 
şümulü dairesine alınmıştır», demekte ve ayrıca 
mülâhaza beyan ohınmamaktadır. 

Lâyihanın Meclis Heyeti Umumiyesindeki 

Mevcut şekil Verilmesi teklif olunan şekil 
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müzakeresi sırasında Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
tarafından verilmiş bu fıkra ile ilgili izahat ise 
şudur; 

«.. Birde mühim olarak hususi müesseseler 
buraya alınıyor diye arkadaşlar endişe izhar 
ettiler. Hatta Teşkilâtı Esasiye ile kabili telif 
olması keyfiyetinde tereddüt izhar ettiler. En-
eümenimiz bunda çok tevakkuf etti. Encümeni
miz gördü ki bu müesseselerin bir taraftan ser
mayeleri biı* taraftan kayitleri itibariyle Devlet 
Müesseseleriyle çok sıkı alâkaları vardır. Bu mad
de de istihdaf ettiğimiz müesseselerin vaziyeti 
budur. Hükümetten de aynı maksadı ifade eden 
bir madde gelmişti. Orada herhangi şekilde men
faat temin eden müesseler diye teklif edil
mişti. Biz bundan maksadın ile olduğunu öğ
renerek o maksada göre, daha vazıh olmak su
retiyle maddeyi tadil etmiş bulunuyoruz, ve bu
rada bütün müesseseleri de kast etmiş olmuyo
ruz, yalnız millî bankalar içindirki millî banka
ların da tarifini ayrıca bir kanunda gördük. 
Kanunda, ve bunların murakabesini de esasen 
vâzıı kanım kabul etmiş bulunuyor. Çünkü 
bütün halk birçok paralarını bu müesselere iş
letmek üzere veriyorlar. Bu müesseler üzerinde 
bu sebeple devletin murakabesi olmaz esası ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh Millî bankalarda ça
lışan memurlara hükümet memurlarına ve kanu
nun çerçivesi içine giren müesseselerin de aynı 
zamanda hayatları ile muvazeneli yörüyen mües
seselere tatbik etmeyi zaruri gördük. » 

Denmektedir. Meclis Heyeti umumiyesinde 
maddelere geçildiği sırada B fıkrası üzerinde 
geniş münakaşalar olduğu görülmüş ve Bütçe 
Komisyonu sözcüsünün cevabında: 

«..Hükümetten gelen lâyihada, hususi bir ka
nunla Devletin bir hak temin eden veya serma
yesinin yarısından fazlası devlete ait olan ban
ka ve müesseler de bu kanun hükmüne tâbidir 
şeklinde birinci madde teklif edilmiştir. Bunun 
sebebini hükümetten sorduk, maksadın ne ol
duğunu izah ettiler. Aldığımız netice şudur; 
Devlet sermayesiyle teşekkül eden müesseselere 
tam muvazi ve onlara benzer vaziyette bulunan 
gerek sermayeleriyle hayatlariyle gerek Devletle 
sıkı alâkası bulunan ve aynı zamanda bunlarla 
sıkı rabıtası olan ve hayatlarında birlik teminin
de zaruret bulunan müesseleri bu kanunun çer-
çivesino almak zaruretini duyduk» dendiği gö
rülmüştür. 

İÜ. - Bu fıkranın halen kendilerine tatbik 
<dilen tek iki müessese olarak iş ve Türk Tica
ret Bankaları Genel Müdürlerinden de izahat 
alınmasında fayda görülerek komisyonumuza 
davet olunmuş ve ittifakla verdikleri izahat
tan: 

Arada geçen yıllar zarfında vaziyet ve şart
larda esaslı değişiklikler olduğu, 

3659 sayılı Kanundan sonra teşekkül etmiş 
diğer 5 millî bankanın B fıkrası zaruretinden 
kendilerini kurtarmak için sermayelerini 2 mil
yon lira dununda muhafaza ve mevduat yolu 
ile ve bittabi, vergi bakımından Hazine aley~ 
hine olarak, daha yüksek sermaye ihtiyaçlarını 
karşılama şekline gittikleri; 

Ayni kanunun 10 ncu maddesindeki, kanım 
hükümlerinden hariç müstahdemin şeklinin inki
şaf ettiği; 

İşin, günün şartlariyle son derece de ehem
miyet kesbetnıemiş en rasyonel şekillerde tedviri 
bakımından az ve fakat ehliyetli memur unsu
runa şiddetle ihtiyaç bulunmasına mukabil, bu 
gayenin aksi istikamette inkişaf ve yurdun muh
telif sahalarında açılması istenen ve açılmasında 
fayda olan şubelerin filen açılamamakta olduğu: 

Değişmiş şartlara ve millî gelişime nazaran 
bu fıkradaki iki milyon liradan fazla sermayeli 
bankalara matuf hükmün kaldırılmasının millî 
bankacılığın iç ve dış âlemdeki faaliyetinin in
kişafını temin bakımından hayati telekki edil
diği anlaşılmıştır. 

IV. - Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanları 
dinlenmiş ve bunlardan birincisinin vaziyet ve 
tarihçe ve geçirilmiş tecrübeler bakımından esas
lı bir hülâsadan sonra: 

Hükümetin de 3659 sayılı Kanunun heyeti 
umumiyesi üzerinde değişiklikler yapma kana
atine vardığı; 

Bu arada rantabilite ve bilanço bakımından 
tamamen ve hasren ticari ve ekonomik mülâha
zaların hâkim ve âmir bulunması zaruri olan 
hususi millî bankaları B fıkrası şümulünden 
hariç tutmak lüzumuna da kani olduğu; 

Bunu şimdiden bu önerge dolayisiyle tahak
kuk ettirmek veya bahsettiği umumi değişiklik 
tasarısına talik etmek hususunda Komisyonu
muzu muhayyer bıraktığı ve derhal bu değişik
liğin yapılması için de bir mahzur mütalâa et
mediği yolundaki mütalâatı dinlenmiş ve Tica-
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ret Bakanının da bir objeksiyonu olmadığı an
laşılmıştır. 

V. - Bu şartlar dâhilinde tasarının incele
meye değer olduğu yolunda karara varıldıktan 
sonra aşağıdaki teklifler karşısında kalınmıştır: 

a) Prensipini kabul etmekle beraber, deği
şikliği Hükümetçe getirileceği anlaşılan Deği
şiklik tasarısına talik etmek; 

b) Tasarıyı kabul ve Ticaret ve Sanayi 0-
d al arı ve Borsalarını da ithal etmek; 

c) Vaziyetin esaslı surette incelenmesinden 
çıkan neticelere göre, Hükümetçe düşünülen 

Randıman ve işin felsefe ve tekniği bakı
mından ayrı mülâhazalara istinadı tabiî oldu
ğundan, hususi teşebbüslerle bu bakımdan bir 
muadelet ve tenazur bahis konusu olamıyacağı-
na, hususi teşebbüslerin kendi tenkit ve gerek
lerine tamamen uygun ve serbest olarak inki
şafını temin lüzum ve zaruretine Hükümetçe il
tihak edildiği anlaşılmasına ve şu halde bu neti
ceyi biran evvel teminin müraccah buluna
cağına nazaran: 

Tasarının esas alınması oda ve borsalar 
hakkındaki teklifin bu müesseselerin de âmme 
müesseseleri karakterlerine nazaran Hükümet 
tarafından nazara alınmasının temennisi. 

Bunlardan üçüncüsüne çoğunlukla karar 
verilerek maddelere geçilmiştir. 

Teklif sahibinin : 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
3 ucü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek 

Başkanlığa gönderilmiştir. 
Arzolunur. 

Ticaret Ko. Bask} 
Ankara 

.t. Çubukçu 
Kâtip 

Niğde 
If. Vhısoy 

u\\ Bu 

Afyon K. 
S. Lâçin 

rapor Sözcüsü 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

An kant 
//. Athoğlu 

Aydın Kayseri Manisa 
E. Bilgen Tl. ÜrHın V. M. Alakant 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Trabzon 

A. R. Işıl 
imzada bulunanuu 

Kır! a reli 
Ş. Ödül 

Trabzon Van 
,1/. Yarımbvjıl; M. Koçak 

iı. 
içel 

//. Aialuy 
Gazianteb 
(.'. Alevli 

Afyon 
.1/. Aşkor 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M, M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. :2/71 
Karar No. :74 

Yüksek Başkanlığa 

17 . V . 19 İH 

Bakanlar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 
sayılı kanunun birinci maddesinin «B» fıkra
sının değiştirilmesi hakkında, Ankara Millet
vekili Muammer Eriş tarafından yapılan ka
nun teklifi Ticaret Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza havale edilmekle Başba
kan Hasan Saka, Maliye Bakanı Şevket Ada-
lan, Ekonomi Bakanı Cavit Ekin ve Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'm huzurla-
riyle incelenip görüşüldü: 

Teklif sahibi, ödenmiş sermayesi iki milyon 
lira veya daha ziyade olan millî bankaları hük

mü içine alan 3659 sayılı Bankalar ve Devlet 
Müesseseleri Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair Kanunun bu hükmü ihtiva eden birinci 
maddesiniu «B» fıkrasının değiştirilmesi sure
tiyle hususi sermaye ile kurulmuş ve serma
yesi iki milyon liradan aşağı bulunan diğer 
bankalar gibi iki milyon liradan fazla serma
yeli millî bankaların da bu kanun dışında kal
masını temin etmek maksadiyle tasarıyı hazır
lamış bulunmaktadır. 3659 sayılı Kanunun ha
zırlandığı sıralarda, Devlet sermayeleriyle ku
rulmuş müesseseler ile muvazi olarak çalış
makta olan Türkiye iş ve Türk Ticaret Ban-
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kalarınm Devletle olan sıkı münasebetleri 
gözönünde bulundurularak sermayelerinin ta
mamı veya çoğu Devlete ait bulunan banka
lar memurlarının aylıklarını tevhit eden adı 
geçen kanunun şümulü içine alınması ozama-
nın icaplarına uygun görülerek birinci maddesi
nin «B» fıkrası kabule değer görülmüş ve ka-
nuniyet kesbetmiştir. 

Ancak 1939 yıhndanberi tatbik mevkiinde 
olan hu kanun karşısında bu tarihten sonra te
essüs eden Millî bankaların adı geçen kanunun 
«B» fıkrası hükümlerinin dışında kalmak için 
daima iki milyon liradan aşağı sermaye ile 
faaliyete başladıkları ve fazla çalışan, randıman 
veren memurlara kâfi derecede maaş vermekte 
serbest kaldıkları ve bu suretle de umumi mas
raflarını işin icaplarına göre ayarladıkları gö
rülmüştür. 3659 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren diğer bankaların ise memur kadroları dai
ma genişlemiş ve buna muvazi olarak umumi 
masrafları da çoğalmıştır. Barem Kanununun 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle bankalarda uy
gulanmasından da iyi bir sonuç elde edilemediği 
bu müesseselerin Genel Kurullarında yapılagelen 
açıklamalardan ve yine aynı kurulca teşkil edilen 
bir Komisyonun hazırladığı raporda da bu kana
ate varılarak bu kanunun esasından değiştirilme
sinde zaruret bulunduğu ifade edildiği cihetle 
konunun Hükümetçe de bir incelemeye tâbi tu
tulmak üzere ele alınmış bulunduğu malûm bir 
keyfiyettir. Komisyonumuzda yapılan tartışma
larda 3659 sayılı Kanunun yeniden incelendiği 
ve Devlet Ekonomi kurumlariyle bankalar bün
yelerine uygun bir şekle konulmak üzere olduğu 
ve bu münasebetle mer'i kanunun hükümlerini 
içine aldığı hususi sermayeli Millî bankaların 
esasen yeni tasarının dışında bırakılacağı Hükü
met tarafından kati olarak beyan edilmekle tek
lifin incelenip sonuçlandırılması Komisyonumuz
ca uygun görülmüştür. 

Ticaret Komisyonunca da ayniyle kabul edi
len tasarının görüşmesi sırasında Komisyon Üye
lerinden bazıları teklifin esasına tamamen işti
rak etmekle beraber Devlet sermayesiyle kurul
muş Bankaların bu konudaki durumları düzen
lenmeden hususi bankaların şimdiden Teadül 
Kanununun dışına alınmasının doğru olmıyacağı 
ve barem dışında kaldıkları takdirde Devlet ku
rumlarında fena akisler bırakacağı mütalâasında 
bulunmuşlar ise de Hükümet böyle bir endişeye 

mahal olmadığını ve esasen de kanunun hükmü 
içine aldığı iki hususi müessese dışında teşekkül 
etmiş ve etmekte bulunan bankaların elyevm 
teadül kayıtları dışında faaliyette bulundukları 
ve sermaye kaydı gözetmeksizin bütün hususi 
ticarî banka ve teşekküllerin iç vaziyetlerine mü
dahale edilmiyeceğini bildirmiş ve Komisyonu
muz da 3659 sayılı Kanunda yapılmakta olan de
ğişiklikleri havi tasarının ne zaman Meclise ge
leceği şimdiden kesin olarak bilinemediğinden 
eldeki bir teklifi meçhul bir âtiye bırakmanın 
doğru olamıyacağı yolundaki mütalâalar terviç 
edilerek tasarı çoğunlukla ve ayniyle kabul edil
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Mardin Diyarbakır 

R. Erten 3659 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin bu şekilde münferit olarak 
ele alınmak suretiyle tadilini doğ
ru bulmamaktayım. Ekonomi Ba
kanının Komisyonumuzdaki be
yanatlarında İktisadi Devlet Te-
şekillerine ait Barem Kanununun 
yeniden gözden geçirileceği ve za
manın icaplarına uygun bir şekil
de hazırlanacak yeni kanun tasa
rısının bu sene içinde Yüksek Mec
lise sunulacağı izah edildiğine na
zaran hususi bankaların vaziyeti
nin de ozaman tetkiki lüzumuna 
kani bulunduğumdan karara mu

halifim 
/ . H. Tiğrel 

Sözcü Kâtip Amasya 
Ankara Ankara A. K. Yigitoğlu 

M. Eriş F. öymen A. K. Yigitoğlu 
Aydın Balıkesir Bursa 

Gl. R. Alpman E. Altan F. Bük 
Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 
A. Dicleli §. TJluğ A. Oğuz 

izmir Kırşehir 
8. Dikmen Ş. Torgut 
Konya Samsun 

M. A. Bindi M.A. Yörüker 

Kocaeli 
Dr.F.Ş. Bürge 

Yozgad 
S. îçöz 

3659 numaralı Kanun Devlet iktisadi Te
şekkülleriyle beraber sermayesi iki milyon 
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lirayı geçen hususi müesseseleri de şümulüne 
alan bir kanundur. Bu kanunun tedvini se
bebi de gerekçesinden ve cereyan eden gö
rüşme zabıtlarından vazıhan anlaşılmakta
dır. Hususi müesseselerin mâkul mucip se
beplere dayanmak şartiyle herhangi kayıt
tan vareste tutulmasına taraftarım. Ancak 
kanunun ihdas ve tedvinine sebep olan hal ve 
hareket hususi müesseselere de şâmil iken 
bunları hemen ayırarak tamamen serbest bı
rakmak caiz değildir. Çünkü kanunun iktisa
di Devlet Teşekkülleri bünyesinde ika ettiği 
muzir tesirler ve bilhassa kanunun istisnaen 
kabul ettiği hükmü sığmak tutarak birtakım 
istisnalar yaratılmış olmak gibi sebepler göz-
önüne alınarak bu kanunun hattâ külliyen 
kaldırılması salahiyetli mercilerce mükerreren 
kararlaştığı ve bugün de yetkili Bakanlar ta
rafından teyit edildiği halde bunlar hak-

MADDE 1. — 3659 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

B) Hususi kanunlarla kurulan bankalar 
ve teşekküllerle hususi surette teşekkül eden ve 
sermayesinin yarısından fazlası Devletin veya 

kında hiçbir şey yapmaksızın yalnız bir iki 
müesseseye şâmil bir istisna yaratmak ne iç
timai adalete ve ne de idari zaruretlere uyar. 
Büyük halk kütl el eriyle alâkalı vazife gö
ren binlerce memurun hallerini düşünmeksi
zin, çekmekte oldukları sıkıntı nazarı tetki-
ka alınmaksızın böyle bir istisna yaratılma
sı feragatle, fedakârlıkla vazife gören büyük 
bir memur kütlesini rencide edecek ve halka 
ait vazifelerini ifada müteessir kılacaktır. 
Bu sebeplerle kanunun şümulüne giren bü
tün teşekkül ve müesseseler gözönüne alına
rak ve bu meyandaki hususi müesseselr hak
kında iktisadi şartların ve içtimai madeletin 
icabettiği genişlik de verilmek üzere icabeden 
tâdillerin biran evvel tasarlanıp Meclise atf
edilmesi zaruri olduğuna kaniim. 

Ankara 
C. Gölet 

bu kanunda yazılı teşekkül ve müesseselerin 
elinde bulunan Millî Bankalardaki memurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ MUAMMER 
ERİŞ ' iN TEKLİFİ 

Bankalar ve Devlet müesseseleri Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası

nın tadiline dair kanun teklifi 
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S. Sayısı: 136 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka

nun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2 /31 ) 

8 . XII. 1947 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğtim Teşkilâtına dair olan 789 numaralı Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifimi 3 . I I . 1947 tarihli yazımla Yüksek Makamınıza sunmuştum. 

Bu yazı Yüksek Makamınızdan 5 . I I . 1947 tarihli derkenarla Millî Eğitim Komisyonuna havale 
edilmişse de şimdiye kadar bir karar alıp Kamutaya gönderilmemiştir. Sözü geçen kanun teklifim 
ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Içtüzük'ün 36 ncı maddesine uyularak teklifimin doğru
dan doğruya gündeme alınmasını rica ederim. Trabzon Milletvekili 

M. Reşit Tarakçıoğlu 

Gerekçe 
789 Sayılı maarif teşkilâtına dair kanunun 13 ncü maddesi ilkokul başöğretmenlerine kıdemleri

ne göre alacakları maaştan başka idari hizmetlerine mukabil olmak üzere ayda on liradan yirmi li
raya kadar tahsisat verileceğini âmir bulunmaktadır. 

Bir ilkokul başöğretmeni bulunduğu okulda birtakım dersleri okuttuktan başka talebeye 
öğretmenlere, okulun eşyasının tedarik ve korunması ile ilgili işleri yürütmeye, dosyaları defterleri 
tutmaya öğretim, eğitim işlerine istikamet vermeğe talebenin velileri ile görüşmeye, yazışmağa 
da mecbur ve bütün bu işlerden sorumludur, bu derece ağır işleri yürütmek zorunda bulunan bir 
memura 789 sayılı maarif teşkilâtına dair kanunun 21 yıl önce verdiği paranın miktarı 10 - 20 lira idi 
bu miktar para her ne kadar yükletilen külfete nispetle ölçü tutmıyacak kadar az idi isede para
nın o zamanlardaki satın alma kuvveti 5, 10 misli düşmüş olduğu göze alınırsa başöğretmenlik ödene
ğinin de hiç değilse 3 - 5 misli arttırılması hak ve adalet prensiplerine daha uygun alacaktır. 

tice Millî Eğitim İşyarlarının ödenekleri hakkında ise sözü edilen 789 sayılı kanunda ayrıca bir 
ödenek hükmü olmayıp bunlar başöğretmenlik ödenekleri ile bu vazifeyi göstermektedirler. Halbuki 
ilce Millî Eğitim İşyarları yalnız başöğretmenleri oldukları okulun işlerinden sorumlu olmayıp ilçe
nin çevresinde bulunan bütün okulların yürümünden de sorumludurlar. îlce maarifinin genişletil
mesi, ilce öğretmenlerinin ve okullarının her hali ile, İlçedeki, eski eserlerle de ilgilidirler. Bu bakım
dan ilce Millî Eğitim İşyarlarının gördükleri işler herhangi bir başöğretmenin ödevlerinden ağır oldu
ğu için bu ağır yükün karşılığı olarak aylık makam ücretinin de biraz daha üstün olması gerek
mektedir. 

ilişik kanun teklifi işte bu ihtiyaçlara cevap teşkil etmektedir. 
Trabzon Milletvekili 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TRABZON MİLLET 
ŞÎT TARAKÇI O 

MADDE 1. — 789 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) ilkokul başöğretmenlerine kıdemlerine 
göre alacakları öğretmenlik maaşından başka ida
rî hizmetlerine karşılık olmak üzere ücret olarak 
ayda 30 liradan 50 liraya kadar ödenek verilir. 

B) İlce başöğretmenlerinden Millî Eğitim 
Işyarlığı yapanlara kıdemlerine göre alacakları 

KİLİ MUSTAFA RE-
U'NUN TEKLİFİ 
Öğretmenlik maaşından başka idarî hizmetlerine 
karşılık olarak 40 - 60 liraya kadar Ödenek ve
rilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu içişleri, Millî Eği
tim Bakanları yürütürler. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 2/31 
Karar No. 73 

17 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtına dair olan 
7H9 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair olup Trabzon Milletvekili Mustafa 
Kesit Tarakçıoğlu tarafından 3 . I I . 1947 tari
hinde Yüksek Meclise sunulan ve Millî Eğitim 
Komisyonuna havale buyurulan kanun teklifi 
Kamutaydan 10 . XII . 1947 tarihinde Komisyo
numuza verilmekle, teklif sahibi Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Teklif, başöğretmenlerin halen almakta ol
dukları ek görev tazminatlarının artırılması ve 
Millî Eğitim memurlarına da ek görev tazminatı 
verilmesini sağlamak maksadiyle hazırlanmıştır. 

Yapılan açıklamalar ve tartışmalardan sonra 
Komisyonumuz şu sonuca varmıştır: Şimdiye ka
dar, muhtelif konularla memurların maişetleri 
karşılığı olan aylıkların artırılmak suretiyle ge
çim seviyeleri yükseltilmiş ise de muhtelif mes
leklerde ek görev, kilometre, uçuş tazminatları 
gibi verilegelmekte olan paraların asıllarında bir 
değişiklik yapılmamış, bunlara da fevkalâde 
zam kanunları ile şimdiye kadar % 25 nispetinde 
zam yapılmış bulunmaktadır. Bunlardan başka 
5166 sayılı Kanun ile öğretmenlerin ek görev 
ücretleri bir kadroya bağlanmış ve bu suretle 
1 0 - 2 0 lira arasında verilmekte olan bu ücretler 
1570 aded 20 ve 2000 aded 15 ve 2680 aded 10 
lira olmak üzere geniş miktarda artırılmış bulun
maktadır. 

öğretmenlerin umumi muvazeneye alnıma-
lariyle durumları tamamen düzeltilmiş ve kad

roları da imkân nispetinde yükseltilmiştir. Bu 
da bütçeye yılda 20 milyon liralık bir külfet 
tahmil etmiş bulunmaktadır. 

Bu mülâhazalardan sonra Komisyonumuzca 
teklifin bütçeye olan tesiri noktasında bilhassa 
durulmuş ve yapılan incelemeler sonucunda 
portesi takriben 20 milyon liraya yaklaşan böy
le bir külfeti bütçeye yeniden tahmil etmeye im
kân olmadığı ve esasen bu yıl başmdanberi 
kabul edilen bir takını kanunlarla daha şimdi
den 15 - 20 milyon liralık bir külfet yüklenikli
ği gözönüne alınarak bu teklifin kabulüne Ko
misyonumuzca imkân görülememiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

E. Erten 
Amasya 

A. Ey mir 
Bursa 

F. Bük 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Yozgad 
S. îçöz 

Başkan V. 
Diyarbakır 

/ . / / . Tigrel 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Eskişehir 

/ / . Polatkan i 
Kocaeli 

Dr. F. Ş. Biirge M. 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 
Ankara 
C. Gölet 

îzmir 
"f. Dikmen 
Samsun. 
A. Yörük er 

Ankara 
Bu kanun teklifinin red
di için iler i sürülen se-
heplerden, bütçenin, malî 
takati keyfiyeti müstes
na olarak, 
muhalifim. 

diğerlerine 

F. öymen 
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