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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Görüleceik işlerin çokluğu hasebiyle, bun
dan sonraki birleşimlerin, yari'riki Perşembe gü
nü de dâhil olmak üzere, haftanın Pazartesi, 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapıl
ması ve bu birleşimlerin saat 10 da .başlaması 
hususu kabul edildi. 

ıSayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi oikunaTaik, ilişik listede isimleri 
bulunan azanın, isimleri karşısında yazılı müd
detlerle mezuniyetleri ıkabul olundu. 

(Bu toplantı yuh içinde iki aydan fazla izin 
alans Ankara Mebusu Osman Talât îltelkin ile, 

Erzincan Mebusu Cemal 'Gönenç'in, öde
nekleri hafeikındalki Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezlkeresi oıkundu ve kendilerine 
ödenek verilmesi hususu ıkabul edildi. 

Harcırah Kanunu, 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
Muhasebei Umumiye Kanununa ek Kanun ve 
Gelir Vergisi Kanununun 24 noü maddesinin 
(1) numaralı bendiyle aym ıkanunun 30 ncu 
maddesinin (2) numaralı bendinin değiştiril
mesi hakikındaki ıkanunlar kabul edildi. 

'5979 saynlı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ıhaıkkmdaki ikanun lâyihası üzerinde bir 
müddet görüşüldü. 

Alman karar gereğince yarıniki 11 Şubat 
1954 Perşembe günü saat 10 da ^toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

•Reis vekili Kâtip 
Manisa Mebusu İstanbul Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu Füruzan Tekil 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu 

B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisveküi Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri); Füruzan Tekil (İstanbul) 

2. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. (Maraş mebus
larına kadar yoklama yapıldı.) 

REÎS — Birleşimi açıyorum. 

Gündemle ilgili bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündeme dâhil soruların »diğer iş

lerden sonraya tehirini arz ve teklif ederim. 
Çoruh Mebusu 

Zihni Ural 
REİS — Bu takriri kabul edenler... Kabul et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak ve 
iki arkadaşının, Tıp Mensuplarının Devlet Teş
kilâtında Vazifeye AUnma Şartları hakkındaki 
5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yard/ım 
Komisyonu raporu (2/567) 

REİS -— Bir takrir daha vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Tıp mensuplarının Devlet Teşkilâtında Vazi

feye Alınma Şartları hakkındaki Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifinin 
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diğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Sözcüsü 

! A. R. Sağlar 

REÎS — Yeğlik teklifini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. 

Söz Ali Şükrü Şavlı'nındır. (Yok sesleri) 
Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlar, evvelki gün kabul etmiş ol
duğunuz kanun her nedense kısa bir zamanda 
rücu mevzuu oldu. 

Şurasını arz edeyim ki, şimdiye kadar bu 
kanun üzerinde konuşmak istiyen arkadaşları
mızın kısmı âzamini doktorlar teşkil etmekte 
idi.Bu kanun ele alınırken en çok mahrumiyet 
bölgelerindeki vatandaşların sıhhi durumu ele 
alındı. Hakikaten dünkü durumla bugünkü du
rum arasında Sağlık Bakanlığı Teşkilâtı bakı
mından büyük farklar, büyük inkişaflar gözük
mektedir, bunu hiçbirimiz inkâr etmiyoruz. 
Yalnız şunu arzedeyim ki, Türkiye bir bütündür, 
Türkiye'nin sınırları aynı çizgilerle ve aynı 
renklerle çizilmiştir. Binaenaleyh Türkiye'de 
mahrumiyet bölgesi denilen yeri ben kabul et
miyorum, ne mahrumiyet bölgesi var, ne Şark 
var, ne ö a r p var, sadece Türkiye vardır. 

Bu sınırların içinde bulunan yerler köyü, 
mahallesi, vilâyeti, kazası; her birinin ayrı ayrı 
bir güzelliği vardır. İstanbul'un güzelliğiyle 
Tunceli'nin güz'elliği elbette birbirine benzemez. 
Fakat Tunceli de kendi mevkii içinde elbette 
bir güzelliğe sahiptir. Başkale aynı şekildedir; 
Erzurum aynı şekildedir; Trabzon'un da ayrı bir 
güzelliği vardır. Demek ki, Türkiye'de mahru
miyet bölgesi diye bir yer kabul etmemek lâ
zımdır. Bugün bu bölgelerde çalışan şahıslar 
belki konforlu bir hayat içinde yetişmiş olabi
lirler. Gittikleri köylerde okudukları, oturduk
ları muhiti elbette bulamazlar. Fakat o muhit
te yetişen vatandaş da Kore'ye evlât gönderen 
vatandaştır. Hiçbirinin zerre kadar hakkı hu
kuku öbüründen aşağı değildir. Bu durum kar
şısında gerek hali hazırda "eski durumunu mu
hafaza etmekte olan ve gerekse düne göre bu 
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dört senelik devre içinde yola kavuşmuş, elek
triğe kavuşmuş, suya kavuşmuş olan şehirleri
mize, bölgelerimiz'e mahrumiyet bölgesi demek 
doğru değildir. Belki şehir ve köylerimiz bir
birleriyle mukayese edilince aynı derecede in
kişaf etmiş olarak görünmezler, fakat bu bir 
gün meselesi değildir, bu, bir geniş zaman me
selesidir. Bugün mahrumiyet bölgesi dediğimiz 
yerl'er nispeten geri kalmış mmtakalardır, buna 
rağmen yine de tamamen mahrumiyet bölgesi 
addedilmezler. 

Muhterem arkadaşlar, dünyaya meydan oku
yan, harb ilân eden Almanya'nın nasıl inkişaf 
ve terakki ettiğine bir göz atalım. Orada yük
sek tahsilini bitiren her genç hangi sınıftan 
olursa olsun köylerde iki sene muhtarlık yapma
dıkça Devlet vazifesi alamamaktadır. Bizde de 
üniversite mezunları iki sene müddetle köy 
muhtarlığı yapmalıdırlar. Bir memleket böy
le kalkınır. İstanbul Üniversitesinden mezun 
olan genç için deniz havasından ayrılmasın, key
fine göre hareket etsin dersek memleket kalkın
ması için hareket etmiş sayılmayız. Biz bugün, 
ebe ve doktor nasıl dün her tarafa gidiyor 
idiys'e yine gitmelidir diyoruz.Lokman hekim 
hiçbir zaman, babalarımız, ecdadımız hiçbir za
man bugünkü tıbbi müsttahzarata sahip değil
diler. Hali hazırda köylülerimiz, halkımız ken
di içinden yetişmiş yaşlı insanların, yaşlı nine
lerin verdiği ilâçlarla tedavi ediliyor. Bunların 
ilâçları dağlardan koparılan otların çiçeklerin
den elde edilen birtakım sulardır. 

AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Doktor
luk mülga demek.. 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin. 
SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Ben mil

letin kürsüsünden konuşuyorum, zatiâlinizin 
yazıhanesinde konuşmuyorum. Beni dinlemeye 
mecbursun. 

REÎS — Karşılıklı konuşmayın. 
' SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Ben mil
lete hitabediyorum. 

Muhtetrem arkadaşlar, dâvamız budur. Bu
gün doktoru değil, hâkimi dahi kur 'a ile kazaya 
gönderiyoruz. Aynı derecede yetişen bir kayma
kam gidiyor, malmüdürü, askerî şube müdürü 
gidiyor. Doktor beyefendi niçin gitmiyor? 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Onların 
mecburi hizmeti var. 
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SABRI ERDUMAN (Devamla) — Onun da 

mecburi hizmeti var. Onun da Türk'e, Türk 
milletine hizmet etmek mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlar; doktorluk, illâ para
nın bulunduğu yere gitmek, orada hizmet et
mek demek değildir. Doktor çantasını alacak, 
köye gidecek, köylüyü evinde tedavi edecektir, 
buna mecburdur. 

Maddi imkânlar kifayetsiz olabilir. Ben şah
san isterdim ki bugün doktorlarımız maddi ba
kımdan tatmin edilmiş olsun. Hepimiz gönül 
sevgisiyle buna iltihak ederiz. 

Dün bâzı arkadaşlar konuştu, şöyle dendi, 
böyle dendi. Biz, mühendislerin çadır altında 
nasıl çalıştıklarını biliriz. 

REÎS — Sabri Bey, mevzu üzerinde konu
şun. 

SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Doktor
luğu başka mesleklerle mukayese etmek doğru 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun hakikaten 
reddedilmelidir. Çünkü, benim şahsi kanaatime 
göre, bu kanunu teklif edenlere Vekâletin il
tihakını iki maddede gördüm. Birisi, diyor k i : 
«Bizim 300 küsur yerde münhalimiz var. Mah
rumiyet bölgeleri telâkki ettiğimiz yerler 80 
yerdir. 80 yere ben kur 'a ile adam gönderme
dikçe 300 yere, Adapazarı'na, Çankırı'ya ve 
diğer yerlere doktor gönderemedim.» Peki, bu 
300 yeri doldurursa mahrumiyet bölgesine kim 
gidecek arkadaşlar? Demek ki asıl dâva ve bu 
kanunun teklif sebebi bu 300 münhalı doldur
maktır. Hayır arkadaşlar, biz bu kanunu esas 
itibariyle reddetmeliyiz. Mademki bunu bir se
ne evvel çıkardık, bu kanunda eğer fayda yok
sa demek ki Bakanlık yürütemiyor. Bakanlığın 
yürütememesinde bizim de tesirlerimiz olabilir. 
Mahrumiyet bölgesindeki bir doktoru diğer 
mmtakalara naklettiriyoruz demektir. Eğer dâ
va vatandaş haklarını her yerde aynı şekilde 
tanımaksa böyle bir şeye vasıta olmamalıyız. 
Van'da, Erzurum'da, Tunceli'nde birçok hâdi
seler oluyor, iki vatandaş dövüşüyor, birbiri
nin kafasını yarıyor, birisi diğerini bıçaklıyor; 
vatandaş savcılığa müracaat ediyor, savcılık 
diyor ki «git doktordan rapor al, senin yaranın 
genişliğini, derinliğini bilmemiz lâzımdır.» 
Orada doktor yoksa vatandaş ne yapacaktır? 
Karayazı'dan iki gün yürüyecek, Erzurum'a 
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I gelecek, iki günde hastane kapısında bekliye-

cek, aradan dört gün geçecektir. Ayağında ça
rığı yırtıktır, ona tabanındaki yara diğer yara
sından daha çok ıstırap vermektedir ve çok de
fa vatandaş hakkını aramaktan vazgeçiyor. 

Kuvvetli kimseler, 3 - 5 adam sahibi olan 
insanlar o masum kimseleri her zaman tahak
kümü altına alıyor. îste ağalık, işte zorbalıfk 
buradan haşlıyor. Bizim dâvamız Türkiye'nin 
her kazasında doktor bulundurmaktır. Bu dok
tor hiç olmazsa 'bu gibi adlî vakaları tesbit et
mek vazifesini görsün. Bu, bizim için kâfidir. 
Demiyoruz ki her kazada dahiliye mütehassısı, 
operatör veya kulak mütehassısı bulunsun. Bu 
iddia peşinde değiliz. Doktorun bize yapacağı 
hizmet birçok hâdiseleri yerinde tesbit etmek
tir. öyle hâdiseler olmuşutr ki altı ay sonra 
bir ölü mezarından çıkartılıp otopsi yapılmıştır. 

'Muhterem arkadaşlar, bu hâdiselerin hepsi 
(birer canlı misaldir. Bunlar hiçbir zaman ha-
kikattan uzak değildir, hakikatin ta kendisidir. 

Bu kanunu kabul ettiğiniz takdirde hen 
şahsan Sağlık Vekâletinden, Yüksek Meclisten 
bir ricada bulunacağım. Dün bâzı arkadaşlar 
burada münakaşalar arasında söylediler, 'kendi
leri doktor olduklrı halde, 'münakaşalar arasın
da, «bu kanunu sizıe zor ile kafoul ettireceğiz» 
ıdediler. Biz Büyük Millet 'Meclisi olarak 21 
milyon nüfuslu Türk Milletini temsil ediyoruz, 
bu Mecdisten çıkan 'bir kanun bir sınıf ve bir 
.zümre kanunu değildir, bir sınıf, bir zümre bu 
Meclise zorla kanun kabul ettiremez, (Alkrş-
lar) . («Kim demiş, kim zorla kanun kabul .et
tirmiş?» sesleri). Kim demiş ise sorar öğre
nirsiniz. Bu hâdise 'böyle iken Sağlık Bakanın
dan, Yüksek Meclisten istirham ediyorum, 
hunda-n sonra mahrumiyet bölgesi denilen yer
lerde vukuhulan hâdiselerde, «darplarda, yara
lamalarda hâkimin vereceği karar katidir, dok
tor raporuna ihtiyaç yoktur» diyelim. Bir tek 
kelime... 

ikincisi, köyde dedesinden babasından, He
kim Lokman'dan beri, ağızdan ağıza söylenen 
ve mahallî tecrübeler neticesinde faydası görü
len ilâçlara ve meselâ sıtmaya karşı kollarına 
ip bağlamaya mâni olmıyacağız. öbür taraftan 
yine sıtmadan karnı şişmiş, kapı'önünde inliyen 
vatandaışa doktorluk yapan yaşlı Ali Dayı, bu 
hastayı tedavi için, karnını şişlediği zaman bu-

I na mâni olmıyacağız. Öbür taraftan doğum ya-
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pan insanların nasıl doğum yaptıklarını, bun- I 
dan nasıl ıstırap çektiklerini ve bu yüzden ne 
kadar insan öldüğünü göz önüne getiriniz. Bu 
gibi hâdiselerin olduğu yerlerde, ,ebe yoktur, 
sağlık memuru yoktur, doktor yoktur, bura
ların sıhhatini nasıl korursunuz? 

(Arkadaşlar, eğer maksat nüfusu fazla olan 
şehirlerde doktorları teksif etmek ve bugünkü 
Sağlık Bakanlığının takibettiği yolda hasta 
adedlerinin çoğalmaması işiyle hiç alâkadar ol
mamaksa o zaman bu işler önlenemez. O za
man bütün doktorların vazifesi sıtmalı insan
ları hasta halinde burakmak olur. 

(Biz doktorları, mahrumiyet bölgelerine yal
nız hastaları iyi etmek için değil, sağlam insan
ların sıhhatlerini korumak için de göndermek 
istiyoruz. Hasta zaten hastadır, fakat hiç ol
mazsa sağlamı hasta yapmamak lâzımdır. İşte 
'köylünün derdi budur. Bunlar göz önüne alı
nırsa dert Ihafifliyecektir. 

Bu mevzuda daha birçok konuşmalar yapıla- ı 
bilir. Binaenaleyh arkadaşlar, bu yersiz teklif 
edilen kanunun reddini sîz kıymetli milletvekili 

. arkadaşlarımdan bilhassa istirham ediyorum 
REÎS — Buyurun komisyon sözcüsü. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU ADINA HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) 
— Muhterem arkadaşlarım; Sabri Erduman Bey 
arkadaşımız burada Türkiye 'de mahrumiyet mm-
takası yoktur dediler, fakat mütalâaları arasın
da ise mahrumiyet mıntakasmdan bahsettiler. Bu 
itibarla konuşmalarında büyük bir tezada düştük
lerini hepiniz gördünüz. 

Yine sözleri arasında, bu kanun lehinde ko
nuşan doktorlardı kaldırılması için teklifte bulu
nanlar da yine doktorlardır, dediler. 

Gayet tabiî arkadaşlar, bugün Mecliste bir 
ihtisas komisyonu var ve bu meslekin senelerden 
beri kahrını çekmiş, ıstırabını çekmiş olan insan
lar var. Bunlar bir doktorun ne şekilde çalıştı
ğını ve memlekete ne şekilde faydalı olabileceğini 
bilirler, ayrıca bunu doktor kıymeti bilen arka
daşlarımız da yakînen takdir etmektedirler 

Arkadaşlar; yalnız Şark'ta değil, Garp'ta bile 
mahrumiyet bölgesi vardır. Pekâlâ, biliyorsunuz 
ki, tababet sosyal bir meslektir, iktisadi ve iç
timai şartları iyi olan yerlerde daha fazla revaç 
bulur. Misal vereceğim; bizim Pamukova diye 
bir nahiyemiz vardır. Bu kazada dört doktor var- I 
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dır; eczane vardır ve bu doktorlar mesut ve mü
reffehtir. Binaenaleyh biz iktisadi şartlarımızın 
düzelmesini en başta âmil telâkki etmişizdir. Hü
kümet te lâzımgelen tedbirleri almaktadır. Bi
naenaleyh bugünkü şartların düzelmesi ve mem
lekette hakikaten iktisadi refahın teessüs etmesi 
ile dir ki; doktorların bu yerlerde yerleşmesi 
mümküm olacaktır. 

Sabri Erduman arkadaşımız şunu söyledi : 
«Her köye doktor temin etmeli.» Evet arkadaşlar, 
her yere doktor temin etmenin çaresini vekâlet 
olarak, komisyon olarak her zaman düşünmekte
yiz. Elimizde 979 doktor varken buna nasıl im
kân olabilir. Muhakkak olarak doktor adedinin 
artırılması lâzımdır. Medeni memleketlerde 2 bin 
kişiye bîr doktor isabet etmektedir. Nüfusumuz 
23 milyon olduğuna göre demek ki, 13 000 doktora 
ihtiyaç vardır. Halbuki bizim memleketin içti
mai, iktisadi ve sıhhi şartları bozuk olduğuna 
göre bin kişiye bir doktor isabet etmesi icabetti-
ğini kabul ve başka memleketlerde de bu rakamın, 
bu nispetin esas alınmakta olduğunu göz önüne 
alırsak, demek ki, bizim 23 bin doktora ihti
yacımız vardır. Bunu şiddetle göz önünde bulun
durmak, buna göre doktor yetiştirmek mecburiye
tindeyiz. Yoksa zorlama yoliyle hareket ede
cek olursak gün geçtikçe doktor adedî azalır ve 
maksat da hâsıl olmaz. 

Dün maruzatımda bir noktaya temas etmiş
tim. İstatistik Umum Müdürlüğünden aldığım 
rakam şudur; katiyen hissî olarak konuşmak 
taraftarı değilim. Akla, mantığa uygun olarak 
konuşuyorum: 

1949 - 1950 senesinde Tıp Fakültesinin bi
rinci sınıfına müracaat eden talebe 1046 dır, 
1951 - 1952 senesinde bu rakam 449 dur, 1952 -
1953 te 272, 1953 - 1954 te 365 'tör. Bunun içe
risinde burslu talebe de dâhildir, taJkdirdnitfe 
arz ederim. 

1339 senesinde çıkarılan Hizmıeti Mecburi
yet Kanununun esbabı muciibes'ini okuduğum 
zaman şunu gördüm: Hizmeti Mecburiye Ka
nunu tatbik edil'meye başlandığı zaman Tıp Fa-
kültl-eıs'inde kendi hesabına okuyan taJtelbe ade
dimde azalma vâki olmuştur. Hükümet Hîzme-
Iti Mecburiye Kanununun kalkması sebebini ta
lebe sayısının azalması ile irtülbatlandırıyor. 
Bu Sebeple Hükümet tedbir alıyor, diyor ki, 
«leyli tıp talıebe yurtları ühdas edeceğim, mem
leketin doktor ihtiyacını temin edeceğim.» 1340 
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senesinde leyli tıp taleb'e yurtları ihdas edili
yor ve doktor ihtiyacı tamamiyle temin edili
yor, 1936 senesine kadar Sağlık Vekâleti dok
tor tâyin etmekte hiçihir müşkülâta mâruz kal
mıyor. 1936 senesinde Sağlık Vekâleti bir ka
rar veriyor, yurtları kaldırıyor. Taleibe adedi 
de 500 e iniyor. Ondan sonra Tıp Fakültesi 
mezun adedi azaldığı için, bu vaziyette Sağlık 
Vekâleti doktor tâyin etmekte müşkülâta mâ
ruz !kalıyor. 

Binaenaleyh 'bu müşkülâtın zorla bertaraf 
edileceğine ve bu işin yürüyeceğine kanaat 
sahibi değiliz. Yapacağımız kanunlarda da
ima vatandaş ihüriyetdne kıymet vermeliyiz ve 
memleket hizmetini aşk ile, şevk ile yapacak 
insanları göndermenin çaresini aramalıyız. Ak
si takdirde bugünkü zihniyetle 'bu kanunu yü
rütmeye çalışacak olursak bunun reaksiyonu 
Ibüyük olacaktır. Tıp Fakültesine müracaatlar 
azalacak ve binınetdce doktor tâyini ve doktor 
'bulma imkânsızlığı ile başlbaşa kalacağız. Bu, 
bir hakikattir Ve ıbu mâruzâtım istatistiki ma
lûmata dayanıyor. 

Sonra Sabrii Erduman arkadaşımız şunu 
söyledi: «Efendim; dedi, maihrumiyet mıntaka-
larında, birçok yerleırde doktor bulunamıyor 
ve yaralanan vatandaşın yarası sarılamıyor.» 

Arkadaşlar; Sağlık ve Sosyal1 Yardım Ve
kâletinin bdze vermiş olduğu malûmatı arz ede
yim; maihrumiyet mıntakalarmdaki münhal ta
biplikler şunlardır: 18 Hükümet taJbipliği, 1 
belediye taJbipliği, üç sıltma savaş tabipliği, üç 
trahom tabipliği, beş sağlık merkez tabipliği; 
ceman 30 münhal vardır. 

Maihrumiyet bölgesi olmıyan, iktisadi şart
ları tamamiyle yerinde olan ve senelerden beri 
doktora gitmeyi itiyat haline getirmiş olan 
mmfcakalardaki münıhaller de şöyledir; Hükü
met tabipliği 62, belediye tabipliği 49, sıtma 
savaş tabipliği 81, trahom tabipliği 10, frengi 
tabipliği 12, sağlık merkezi tabipliği 35; mec
mu 249 münhal vardır. 

HALÎS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Yedi 
bin doktor nerede? 

KOMİSYON ADINA HÜSNÜ TÜRKAND 
(Devamla) — Mevzuata göre muhtelif yerlere 
dağılmıştır. 

HALÎS TOKDEMİR (Gümüşane) — Bü
rolarda çalışıyorlar. 
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KOMİSYON ADINA HÜSNÜ TÜRKAND 

(Devamla) — Bürolarda çalışıyorlarsa onu da 
sen ispat et. 

Bu vaziyet karşısında çıkan 5979 sayılı Ka
nunun tatbikatından husule gelen mahzurlar 
bunlardır. Bugün doktora şiddetle ihtiyaç olan 
yerlere Sağlık Bakanlığı doktor tâyin edeme
mektedir. Müracaat edenlere bu kur'a ile tâyin 
edilecek olan yerler teklif edilmekte, onlar da 
buraları kabul etmedikleri için tâyin yapıla
mamaktadır. Yani bu 30 münhal doldurulma-
dıkça başka yerlere de tâyin yapılamamaktadır. 
Bu şekil tatbikatta mahzurlar tevlidediyor. 
Vekâlet tâyin edememek talihsizliği ile karşı 
karşıya kalmıştır. 

Tevfik İleri arkadaşımız, dünkü konuşma
ları esnasında, bir kız tabibin kendisine mü
racaat ettiğini onun da buralara gitmesi ica-
bettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığının teklif et
tiği hizmette kadın tabiplerin sabit hizmetlerde 
istihdam edilmesine dair kayıt olduğu halde 
Bütçe Komisyonu bu kaydı kaldırmak sure
tiyle kadın tabipleri de erkek tabipler gibi va-

| zifeye icbar etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
memleketin ananelerine, memleketin gelenek
lerine ve memleketin âdetlerine göre Hükümet 
tabipliği seyyar ve en ağır bir hizmet olduğu 
halde bir kız tabibin nasıl bir beygir sırtında 
dolaşabileceğini tasavvur buyurunuz... 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Kadın 
öğretmenin mevcudiyetinden haberin yok mu 
Sayın Sözcü, o nasıl gidiyor? 

REİS — Söz almadan konuşmayın, Arif 
Bey. İçtüzük hükümlerini tatbik etmeye mec-

I bur kalacağım. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Devamla) — Binae

naleyh bu kadının beygir sırtına binerek sey-
I yar bir vaziyette çalışmasını muvafık görüyor 

musunuz? öğretmenlik seyyar bir vazife de
ğildir, sabit bir hizmettir. Binaenaleyh o va-

I zifeyi doktorlukla kıyas edemezsiniz. 
I REİS — Mevzu üzerinde konuşalım lütfen.. 

HÜSNÜ TÜRKAD (Devamla) — Şimdi bu 
I kanunun tatbikatından sonra kız talebe ade

dinde azalma olduğuna dair sizlere istatistiki 
I malûmat vereceğim : 1949 - 1950 de İstanbul 
I Tıp Fakültesinde 95 . . . 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Hangi sınıf-
I ta? 
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HÜSNÜ TÜRKAND (Devamla) — Birinci 

sınıf efendim. Daima birinci sınıfı nazarı iti
bara alacağız. 

Ankara Tıp Fakültesinde 92, 
1951 - 1952 de İstanbul'da 44, Ankara'da 

23; 1952 - 1953 te istanbul'da 31, Ankara'da 
14; 1953 - 1954 ders yılında istanbul'da 73, 
Ankara'da 20. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, kanun nteri-
yete girdikten sonra Tıp Fakültesinde kız ta
lebe adedinde bir azalma vâki olmuştur. Bun
lar tamamiyle istatistik Genel Müdürlüğünden 
alınmış rakamlardır. Görülüyor ki, arkadaşlar, 
bugün 23 hin doktora ihtiyaç görülen bir mem
lekette doktor yetiştiren bir memba üzerinde 
bu kanunun tesiri gayet açık olarak gözünü
zün önüne serilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; doktorlar iktisadi vaziyeti düz
gün, parası bol olan yerlerde çalışıyorlar, bi
naenaleyh para olmıyan yerlere gitmiyorlar 
deniyor. Çok rica ederim arkadaşlar, dokto
run bugün almış olduğu para hiç mesabesin
dedir. Doktor bir hastanın hayatını kurtarır, 
aldığı para bir vizite parasıdır. Binaenaleyh 
doktorlar hakkında paralı olan yerlerde çalış
tıklarını, daima paralı yerlere gittiklerini söy
lemek doğru değildir. 

Fedakârlıkla, feragatle çalışan meslektaşla
rımızı bu kürsüden, meslekim adına minnetle 
yâd etmeyi bir vazife bilirim. 

Binaenaleyh; meslekler arasında bir müna-
feret mevzuu yaratmak için gelmiş değiliz. Mes
lek sahiplerinin memlekete en iyi şekilde hiz
met yapmalarını temin için gelmiş bulunuyo
ruz. 

Sabri Erduman arkadaşımın bir sözüne da
ha işaret etmek istiyorum : Bir doktor arkadaş 
demiş ki : (Bu kanunu biz size zorla kabul et
tireceğiz!) Hayır arkadaşlar, burada hiçbir 
zümrenin hâkimiyeti mevzuubahis değildir. Bu
rada lehte ve aleyhte olan fikirlerin münaka
şası yapılır ve memleket için en hayırlı şekil 
hangisi ise Büyük Meclis onun üzerinde kara
rını verir. Binaenaleyh Sabri Erduman arka
daşımızın bu şekilde konuşmasını tıp mensup
ları namına reddederim. Hiçbir doktor arkadaş 
bu şekilde konuşmaz ve hiçbir doktor arkadaş 
Mecliste hegemonya yaratmayı arzu etmez. Biz 
bu kürsüde bütün meslek mensuplarının ve 
Meclisi temsil eden arkadaşlarımızın haysiyet 
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I ve şereflerini düşünerek konuşmak mecburiye* 
I tindeyiz. Onun için çok rica ederim bu şekilde 

konuşulmasın. Memleket bu gibi sözlerden za
rar görür. 

Maruzatım bu kadardır. 
(Sual soracağız sesleri) 
BElS — Müsaade buyurun daha evvel söz 

I istiyenler var. Buyurun Arif Nihat Asya** 
ARlF NİHAT ASYA (Seynan) — Muhte-

I rem doktor arkadaşlarımı hazakat örneği gör-
I mek istediğim kadar tesamuh örneği olarak da 

görmek isterim. 
I Doktorlar, ekseriyetinin fikirleri aleyhinde 

konuşabilmek için bu küçük mukaddemeyi yap
maya lüzum gördüm. 

Kendilerinden rica ediyorum, kürsüyü bas
kı altında bulundurmasınlar. 

RElS — Arif Nihat Bey, böyle şey yok, ri-
I ca ederim. 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) — Arka
daşlar, «iki yıl mahrumiyet bölgelerinin sağlık 
işlerine bakıverin!» demekle hekimleri gücen
dirmişiz. Gitmemişler, hattâ boykot yapmışlar.. 
Manzara budur. Bu da desteklenmektedir. (Doğ
ru, doğru sesleri) (Böyle şey yok sesleri) Rica 
ederim, tahammül ediniz, soğuk kanlı olunuz. 
Bunun adı hem suçlu, hem güçlü olmaktır. De
delerimizin dediği budur. 

Şehrin kalabalığı, havası, suyu, hattâ has
tası cazip gelmiş, tatlı gelmiş, bırakamamışlar. 
Bırakmak da kolay değil. Fakat kolay işi her
kes yapar, insanın kıymeti eğer ben yanlış bil
miyorsam, bana yanlış öğretilmemiş ise zor iş
leri başarmasiyle ölçülür. 

Hekim arkadaşlarda bu kuvveti görenlerde-
nim, nefislerine itimadı takviye etmeyi lüzumlu 
görüyorum. Yapabilirler, yapamayız demeleri
ne rağmen! Hekimlerden, bilhassa kanunun 
mevzuu olan bâzı hekimlerden kanunumuz kar
şısında memleketten yüz "çevirip ecnebi mües
seselerle anlaşarak ecnebi diyarlara gidenler 
olmuş. (Uğurlar olsun sesleri) Uğurlar olsun 
değil, cehenneme kadar yolları var!.. (Bravo 
sesleri) Gitsinler, batsmlar, gidemez olsunlar! 

! Bu milletin ahi, mahrumiyet bölgelerinin ahi 
: onları tutar! Ben buna inananlardanım. (Amin 

sesleri). 
i KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Edebiyat yapıyorsun. 
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ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Evet, 

dar mânası ile bizimki edebiyat, geniş mânası 
île sizinki tababet. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Her 
mânası ile demagoji! 

ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Burha
nettin Onat arkadaşımızı tolerans örneği bili
rim, beni tekzip etmesinler rica ederim. 

REÎS — Devam edin efendim. 
ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Kabu

ğundan çıkıp kabuğunu beğenmiyenlerden na
zenin vücuduna altın kabuk arıyanlardan bu 
millete hayır gelmez. Bu nazenin vücut doktor 
da olsa!... Onlar, o gidenler, - af buyurun - o ka
çaklar, bu kanun muvacehesinde gitmiş değil
lerdir. Bu kanun olmasaydı, yine gidecek, yine 
kaçacaklardır. 

Efendim, lûtfetmeliymişy insaf etmıeliyımiş, 
önce mahrumiyet bölgesi oturulur hale getiril
meliymiş, evini yapmalı, içini döşemeli, elekti-
riğini çekmeliymiş? Kısacası köyü şehirleştir-
aneli, ondan sonra hekimi, eczacıyı davet etme-
liyımiş. Ne hacet? Oralardaki hastaları da te
davi edelim, hekimler ondan sonra buyursun. 
îyi ki, mahrumiyet bölgesi hizmeti için 5 - 1 0 
sene falan dememişiz, böyle deseydik doktor
lar bizi öldüreceiklerdi. Neşter altında ölmeye 
razıyız, tazyıkla ölmek yerinde olmaz. 

Arkadaşlar, kendimizi aldatlmıyalım; Sayın 
Burhanettin Onat, demagoji demiydim... 

REÎS — Arif Nihat Bey, heyeti umumiyeye 
hitap edin. 

ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Memle
ket hizmeti diye bir şey ya vardır, ya yoktur, 
îkisi ortası oltmaz. Memleket hizmeti yoksa me
sele de yoktur. O takdirde senin, benim hik
meti vücudumuz da, yoktur, dağıTalıım. 

Falkat şayet memleket hizmeti diye birşey 
varsa bu ilga teklifi münasebetiyle söylenecek 
acı şeyler de elbet vardır. Bu acı şeylerden bir
azını dün muhterem arkadaşım Tevfik îleri 
söyleyince o kadar tahammülsüz davrandık ki, 
şu sıralardan, üzerine yürümediğimiz kaldı. Bu
gün Sabri Erduman için de öyle oldu. 

Bilhassa doktor arkadaşların - bâzıları 'diye
yim - öfkeleri, sabırsızlıkları, t'azyikl'eriyle bu 
kürsüyü kıskıvrak ettiler. Bana (bile korku 
geldi, çıkayıım, çıkmryayıım mı diye düşündüm. 
(Korkma, sesi eri). Efendilerimizden korkulur, 
çünkü canlarımız ellerindedic\ 
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REÎS — Rica ederim, heyeti umumiyeye hi-

tabediniz. 
ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Eğer 

çoluk çocuğun sözüne aldırma derseniz, peki. 
Ama, hepsi kerliferli insanlar. 

REÎS — Arif Bey, rica ederim, heyeti umu
miyeye hitaben konuşunuz. 

ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — Yerle
rinde duramadıklarını dün de gördüğüm bugün 
de görmekte olduğum bâzı hekim arkadaşlar 
kendilerine tolerans tavsiyesinde bulunmama 
müsaade buyursunlar. Biz hocayız, hoca gibd 
konuşuruz, bizi af etsinler. Kürsüde dün tole
ranstan en mahrum konuşanlardan biri de, 
kendisinden başka şeyler umduğum biraz da 
Köylü Partisinin köylü sıfatına bakarak kendi
sinden köylünün müdafaasını beklediğim Cez-
mi Türk oldu. Gıyabında konuşmuş olmak iste
mem, onun için bu kadarla kesiyorum. 

REÎS — Cezmi Bey kendi adına konuşmuş
tur. 

ARÎF NİHAT ASYA (Devamla) — öyleyse 
mesele yok. Yalnız zannedersem Riyaset Maka
mı yanılıyorlar. Köylü Partisi namına konuş
tuğunu zannediyorum. 

REÎS — Dikkat etmeden konuşuyorsunuz 
Nihat Bey. Dünkü konuşan arkadaşların sıra
sını tekrar okuyorum; Avni Tan, Remzi Bucak, 
Baha Akşit, Hikmet Fırat, Burhanettin Onat, 
Talât Vasfi 02, Cezmi Türk. Sonra Tevfik îleri, 
Ali Şükrü Şavlı, Arif Nihat Asya, Cezmi Türk. 
Cezmi Bey daha evvel sıraya girmiş ve yazıl
mış, sırasında da konuşmuştur. Riyaseti itham 
altında birakmaym rica ederim. 

ARÎF NÎHAT ASYA (Devamla) — O hal
de mesele tavazzuh etmiştir. Esasa geçiyorum, 
ben yalnız kafamın zabıtlarına güvenmiyorum. 
Çok iyi biliyorum ki Cezmi Türk geldi ve de
di ki ; «Eğer Tevfik ileri burada böyle deme
seydi ben de konuşmıyacaktım.» Ben ona göre 
konuşuyorum. Zira hemen kürsüye gelme im
kânı parti sözcülerine tanınmıştır. 

Görüyorsunuz ki Tevfik îleri tereddütlerin
de, itirazlarında yalnız değildir. Fakat kendi 
gurupu içinde, zannediyorum ki, Cezmi Türk 
o düşüncelerinde yalnızdır, iki arkadaşından 
birisi mmtaka arkadaşım, diğeri tesadüflerin 
verdiği bir bahtiyarlıkla hocası bulunduğum 
bir arkadaşım. Bunların o fikre iltihak edecek-
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lerini zannetmiyorum, ikisi de doğma büyüme, 
sütbesüt köylüdür. Her halde birisi doktor ol 
makla (beraber, evvelâ köylüyü düşünmek mev 
kiindedir. Bütün bunlara rağmen Sayın Cezmi 
Türk'e teşekkür ederim. Çünkü doktorlarla 
mühendisler arasmda bir mesele olduğunu, bir 
mesele bulunduğunu ondan öğrendim. Dünyada 
neler varmış da benim haberim yokmuş. Ben 
hoca olarak, meslektaşlarım namına şu veya 
bu sınıfı istirkap etmeyi şimdiye kadar asla 
düşünmemiştim. Kendisinden, böyle şeyler de 
olduğu hakkında malumat almakla hayretler 
içinde kaldım. 

KENAN ÇIGMAN (Çankırı) — Saatlerce 
edebiyat yapıyorsun, 

REİS — Devam buyurun Arif Bey. 
ARİF HİKMET ASYA (Devamla) — Sabır 

imtihanını da verin lütfen. 
Dün doktorlar birbiri ardınca kürsüye te

halükle koşarak, sıralardan söz, hattâ sayha 
yolu ile tazyiklerde bulunarak tizi ambale etti
ler. Derken gökten zembille inereesine -nereden 
çıkar, nereden girer bilmem - bir kifayet tak
riri geldi, yani iş gürültüye gidiyordu. Bu, 

REİS — Arif Bey siz geçen celseye dikkat 
etmediniz mi? İçtüzüğe uygun olmadığı için 
kifayet takriri oya konulmadı, aynı mevzua dön
menizi ve esas üzerinde konuşmanızı rica ederim. 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) — Riyaset
ten de sabır dilerim. Doktorlara gösterdiği tesa-
muhu benden esirgemesinler. Hakikaten dün Ri
yaset uyanık davranmasaydı, bugün, ilga aley
hinde konuşmaya hemen hemen kimsecikler va
kit bulamadan 5979 sayılı Kanunun yerinde yel
ler esmiş bulunacaktı. Bu itibarla Riyasete te
şekkür ederim. 

Bir ücret, bir tazminat belki haktır, elbette 
konuşulabilir. Meclisin mevzuları dahilindedir, 
aranan çareler arasındadır; hattâ şu kadar ol
sun, bu kadar olsun denebilir. Gayet tabiî bulu
rum. Fakat aşağı yukarı ondan da bahsedilmedi. 
Zaten her şeyi ücrete, tazminata bağlamak bazen 
ayıp da düşebilir. Buna rağmen Hayat hayattır. 
Mazur görürüm. Fakat dünyada ve memlekette 
feragat, fedakârlık, hattâ fedailik ve meslek fe
dailiği hamdolsun henüz ölmemiştir. Vazife ka
bul ettiğini, dün duyduğum 70 kişi, kanaatimce 
bu tabakanın şerefini kurtarmıştır. Onlaıı se
lâmlarım. (Bravo, sesleri). 

Dün fısıltı halinde saflar arasında duydum: 
«şahıs göster!. » Şahıslarını hatırlıyamadığıma 
memnunum. Denmişti ki; «Fakir fukaradan 70 
kişi gitmiş, vazife kabul etmiş.» Böyle demek su
retiyle onların feragatini dahi küçümsiyenler ol
du, kendilerine esefler ederim. 

Sabri Erduman arkadaşımız çok güzel söyle
di; Şark'ta çalışan birçok memurumuz vardır. 
Bu bir vakıadır. Doktorlar diyorlar ki; «Niçin 
doktorlardan başlansın?» Arkadaşlarımız unu
tuyorlar ki bu, doktorlardan bağlamamıştır. As
kerlerin de Şark hizmeti vardır. Bu bir vakıadır, 
mahrumiyet bölgesi vazifesi demektir. 

Daha bir hafta kadar önce köy enstitüleri ile 
öğretmen okullarını birleştiren bir kanun çıkar
dınız. övününüz, iyi eserlerimizden biridir. 

Adı ilk öğretmen okulu olan bir müessese kur
dunuz. Mezunlarına hizmet yeri olarak köyü 
gösterdiniz. Kayıtsız şartsız köyü... 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ka
zayı değil, nahiyeyi değil, köyü 1 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin. 
ARİF NİHAT ASYA (Devamla) — Köy, en 

az yüzde seksen mânası ile mahrumiyet bölgesi 
demektir. Tâbir ne olursa olsun mâna birdir. 
Hattâ; «Hususi şartları haiz bölgeler» bu kanun
da olduğu gibi, hepsi birdir velhâsıl ilk öğretmen 
okulu mezunlarına dokuz yıl için mahrumiyet 
bölgesi hizmetini tahmil kılmış oldunuz. O do
kuz yıl birçokları için hayatta, tatbikatta, maarif 
hizmetinde 15 - 20 yıl, hattâ bîr ömür boyu ola
rak kendini gösterecektir. Buna karşılık bir taz
minat lâfı etmek kimsenin aklından geçmedi, 
tabiî geçmiyecekti. Asıl olan budur. Diğer ta
raftan bugün bütün çırpınmalarına rağmen be
nim fikrimi değiştirmemiş olan sözcü arkadaşımın 
deminki sözü neydi? Bir sözcüye yakışır mıydı? 
Efendim, bayan doktor nasıl gidermiş, filân ye
re? Yaya yürür, ayağı ağrır, ata binerse... ağrır, 
(Gülüşmeler.) Gidemez miş. Hayret ettim, 
hayretler içinde kaldım. Bedbinliğe kendimi kap
tırmamaya çalışırım çok zaman. Fakat demin 
çok korktum, üzüldüm. Gidemezmiş.. Giden ba
yan öğretmenlerden sayın sözcünün haberi yok 
mu? Doktor bayan tenezzül etmezmiş. Daha ağır 
şerait içinde çalışmayı, ata binmeyi, eşeğe bin
meyi, katıra binmeyi istemez miş. (Alkışlar). 
öğretmenlerimiz seve, seve gitmişlerdir. Evet 
öğretmenlerimiz için mahrumiyet bölgesi hiz-
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metini daha birkaç gün evvel kabul etmiş oldu- I 
nuz ve hiç kimse gık demedi. 

Gayet tabiî. Çünkü benim şuraya çıkıp da 
arkadaşım falan yere gidemez demem, ben gi
demem demekti. Bunu bir Mebus nasıl söyler
di, ve ben nasıl söylerdim. Hekimler için de 
iböyle olmalıdır, onlar da böyle düşünmelidir-
iler. Onlar da 'benim meslektaşlarım için söyle- I 
ımedilklerimi kendi meslektaşları için söyleme-
imeli idiler. (Bir memlekette hoca serdengeçti, 
hekim nazlı olsun, böyle şey olmaz arkadaşlar. 
(Hepsi bir olmalı, hepsi aynı derecede fedakâr 
almalıdır. Kendileri mühendislerden bahsetti
ler, mühendislere tahmil edilmiyen fedakârlık 
Ibize tahmil ediliyor, dediler. Ben de burada 
doktorlara tahmil edilmiyen fedakârlık öğret
menlere tahmil ediliyor dersem ne cevap vere
ceklerdir! Falan yere göndereceğim hoca, «ben 
oraya gidemem, evvelâ doktor gönderin canımı 
kurtarsın» derse ne diyeceklerdir? Memlekette 
hekimlere gösterilen mahrumiyet bölgesi Ihiz-
ımeti; bütün gürültülerimize, sizin Itıbbınıza, 
'bendenizin edebiyatıma rağmen topu topu iki 
senedir. İki sene bir hayatın ancak zekâtıdır. 
'Yine oradan istihza 'için «âmin» deyin. İki se
ne göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu iki se
neyi gençler askerliklerinin biraz daha uzaması 
diye kabul edebilirlerdi. Böyle olmasının ne za
rarı vardı? Kanun, benim anladığıma göre, da-
Iha ziyade gençleri istihdaf ediyordu. Gidiver-
selerdi neleri eksilirdi? Belki biraz kazançları 
az olacaktı, fakat buna mukabil memleket hak
kında daha iyi, daha çok şeyler öğrenirler, ör
nek olurlardı, merhamete gelirlerdi. Yazık ki 
ömürlerinin zekâtını bu memlekete çok gördü
ler, gitmediler. Giden 70 kişiyi alkışlar, gitmi-
yenlere de müsaadenizle şu millet kürsüsünden, 
zapta geçmek üzere, teessüfler, teessüfler, tees
süf 1er "beyan ederim. (Alkışlar, bravo sesleri). 

İlgası istenen bu kanun lâzımdır arkadaşlar. 
Merhamet edin, insaf edin. Tadil mi edilecek, 
edilsin. (Hayır, hayır sesleri). Tevsi mi edile
cek, edilsin. Revizyona mı tâbi tutulacak, tutul
sun, yeniden formüle mi edilecek ,edilsin. Yal
nız doktorlara münhasır hüküm olmaktan çıka
rılıp bütün münevverlere şâmil bir hüküm mü 
yapılacak, - antidemokratik denmesine rağ- | 
men, dün böyle bir söz geçti - yapılsın. Karın 
ımı doyuracak, doyursun. Gözmü doyuracak, | 
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doyursun. Ne yapılacaksa yapılsın, fakat her 
halde kaldırılmasın. Kaldırılması faeia olur. 

.(Bravo sesleri alkışlar). 
REİS — 'Söz Sağlık Bakanınındır. 
(«Suallerimiz var, cevaplandırılsın» sesleri) 

(Konuşsun, konuşsun sesleri). 
Buyurun Vekil Bey.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Sıtkı Salim Burçak 
ve iki arkadaşı tarafından Mecburi Hizmet Ka
nununun ilgası hakkında mucip sebeplere daya
nan bir kanun tasarısının teklif .edildiği yük
sek malûmunuzdur. Bu tasarının Yüksek Mecli
sinizde başlıyan müzakereleri hakikaten çok 
sert geçmektedir. Bu şekilde konuşmalar heye
can ve duyguların tesirinden kurtulamıyacağı 
için çok defa fikir ve hakikatlerin meydana çık
masını engelliyebilir. Bu ciheti sayın hatip ar
kadaşlarıma arz eder ve tezlerini sükûnetle mü
dafaa etmelerini, bu yolun daha muvafık olaca
ğı düşüncesiyle, tavsiye ederim. 

Yalnız şimdi konuşan sayın arkadaşım hak
kında çok ağır kelimeler kullandılar ve birta
kım ithamlarda bulundular. Amerika'ya giden 
tabipler için «Cehenneme kadar yolları var!» 
Tâbirini kullandılar. (Doğru söyledi sesleri) 
(Hayır hayır sesleri). Bundan büyük üzüntü 
duyduğumu arzederim. Kimi nereden ve ne hak
la koğuyorlar?. Merhamet etsinler, bu memle
kette hizmet etmek için çalışan ve milyonlarca 
insanın hayatını kurtaran ve bugün hayata 
gözlerini yummuş olan meslektaşların ruhlarını 
olsun rencide etmesinler. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, şimdi mevzua bu kadar 
işaret ettikten sonra üzerinde bu kadar gürül
tü koparılan bu meselenin ne kadar basit bir 
mesele olduğunu arzedeceğim. Birbirleri için 
karşılıklı vazifeleri olan ve her biri ayrı ayrı 
mukaddes sayılan meslekleri bu şekilde tahkir 
etmek suretiyle meslektaşlar arasında ve millî 
birliğimiz içerisinde ayrılıklar meydana getiril
memesini çok rica ederim. 

Şimdi esas mevzua geliyorum.: 
Kanunun yürürlüğe girdiği günden beri, bu

güne kadar tam bir buçuk sene geçmiştir, bu 
müddet içerisinde vekâletimiz bu kanuna taas
sup derecesinde bir sadakat ve titizlikle bağlan
mıştır. Ama aldığı netice şudur : 

Mecburi Hizmet Kanunu yürürlüğe girmeden 
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evvel 2620 kadrodan 329 u münhal. Yani mün
hal nispeti % 12,5. Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra bugün 2954 kadrodan 536 sı münhal, ya
ni münhal nispeti % 18 dir. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Ama yeni ihdaslar var. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bunun aksini iddia edecek bir zat olmasa gerek
tir. Bu işin hesapları ile ve mütemadiyen bu iş
le meşgul olarak vaktini geçiren bir arkadaşı
nızım. Aldığım nispet ve istatistiğin ifade etti
ği bu rakamlar aleyhinde kimse iddiada bulu
namaz zannederim. Yani bu kanun yürürlüğe 
girmeden evvel memleketteki münhal nispeti % 
12,5 iken kanun yürürlüğe girdikten sonra mün
hal nispeti % 18 e çıkmıştır. Şu halde bu neyi 
gösterir?. Bu kanunun iyi netice vermediğini 
gösterir. Halbuki kanun arzettiğim gibi, taasup-
la üzerinde durulmuş ve tetkik edilmiş ,bir ka
nundur. 

Sonra, Hizmeti Mecburiye Kanununun ilga 
edileceğinden bahsediyorlar. Böyle bir şey mev-
zuubahis değildir, bu mevzu her nedense yanlış 
anlaşılmıştır. 

Efendim, bizde iki türlü, iki sınıf doktor 
vardır. Bir kısmı burslu talebe olarak yetişen
ler, diğeri de serb'est olarak tahsilini yapan dok
torlardır. Yani burslu talebe tahsil müddeti es
nasında Hükümetten aldığı yardımla tahsilini 
ikmal ederek diploma alan doktorlardır. Bun
lar esasen Hükümetle bir mukavele akdetmiş
lerdir ve diplomalarını aldıktan sonra iki sene 
müddetle mahrumiyet bölgesi denilen yerlerde 
çalışmak mükellefiyetini deruhde etmişlerdir. 
Binaenaleyh bu kanun esasen yürürlüktedir, bu 
müzakeresini yaptığımız kanun kaldırılırsa da 
bunlar hizmeti mecburiyelerini ifa etmekle mü
kelleftirler. 

Arkadaşlarım, burada başka bir şey var, ser
best doktorlar var. Bu doktorlar Hükümetten 
hiçbir yardım, muavenet görmeksizin kendi im-
kânlariyle mekteplerini ikmal etmişler ve dip
lomalarını almışlardır. Şimdi büyük bir yar
dım görmek suretiyle mektepten mezun olan
larla hiçbir yardım görmeden mezun olanları 
müsavi addediyoruz. Birisine diyoruz ki, sen 
mecburi hizmete tâbisin, ötekine de sen de aynı 
muameleye tâbisin diyoruz. Bu hak mıdır? Hak-
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sizliktir, adaletsizliktir. Bu devirde ve bu iba
rede böyle bir haksızlığa mâruz hiçbir meslek 
erbabı yoktur. Yalnız serbest doktorların mec
buri hizmetleri ancak vekâletten bir vazife iste
meleri şartına bağlıdır. Vekâletten vazife iste
medikleri takdirde serbest doktorlar istedikleri 
yerlerde serbestçe ifayi vazife edebilirler. An
cak buna mukabil serbest doktorların Sağlık 
Vekâletinin haricinde resmî ve nim resmî bir 
müessesede dahi vazife alması imkânlarını sel-
betmiştir. Kendi imkânlariyle diploma alıyor, 
ondan sonra vekâlete müracaat ettiği takdirde 
ona diyoruz ki, sen ilk defa mektepten çıktın. 
binaenaleyh sana göstereceğimiz yerlerde gidip 
iki sene çalışmaya mecbursun. Kendisine böyle 
bir mecburiyet tahmil ediyoruz. îşte bu sebeple
dir ki, bu serbest doktorlar da, böyle mecburi 
bir hizmete tâbi olmamak için, gidip meselâ bir 
köyde oturuyor ve orada vatandaş hizmetinde 
çalışıyor. Bu gibi serbest doktorlarla, hizmeti 
mecburiyeye tâbi olan doktorlar arasında ye
tişme bakımından çok fark olduğuna göre va
tandaşın bu hakkının adalet m'efhumiyle kabili 
telif olması lâzımgelir. Şimdi bu gibi serbest 
doktorlar, yani Devletten hiçbir yardım görme
den kendi imkânlariyle tahsillerini bitirmiş 
doktorlar Sağlık Bakanlığına mürauaat ederek 
diyorlar ki ; bana bir vazife verin, Biz de 
kendilerine diyoruz ki, sen hizmeti mec
buriyeye tâbisin, kur 'a çekeceksin veya 
kur 'a çekmeden mahrumiyet bölgelerine 
tâyin edilecek vazife göreceksin. Kur 'a 
çekiyor veyahut kur'a çekmeden mahru
miyet bölgelerinden birisine talip oluyor. Fa
kat kur 'aya razı olup da kendisine çıkan yer
deki yaşama imkânlarını kendisi için cazip gör
mezse o zaman bize diyor ki : ne kur 'a ile. be
ni intihabettiğiniz bu yere giderim, ne de tâ
yin ettiğiniz yere giderim, artık sizden vazife 
talebetmiyorum, sarfınazar ettim.» Bu suretle 
bizde vazife kabul eden serbest doktorların 
miktarları azalıyor. 

İkincisi, bâzı doktorlarımız tevsii malûmat 
etmek üzere Amerika'ya gitmek istiyorlar. On
ların Amerika'ya gitmesini önliyecek bir ka
nun yoktur. Her serbest doktor hususi mahi
yette Amerika'ya gitmek istediği takdirde ken
disine izin verilir, gider. Amerika'ya gittiği 
zaman hem daha konforlu hayata kavuşur, hem 
de tevsii malûmat etmek imkânını bulur. Bina-
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enaleyh insanın tıyneti icabı daha iyi bir du- ı 
rumda olmayı istemesi pek tabiîdir. Bu bakım
dan bâzı doktor arkadaşlarımız Amerika'ya 
gitmektedirler ve avdetlerinde memlekete da
ha nâfi olacak şekilde tevsii malûmat etmiş. 
olarak gelmektedirler, binnetice daha müref
feh yaşıyorlar. Bu, kanunda açık bir kapıdır 
ve bunları Amerika'ya girmekten menedemi-
yoruz. Sayıları aşağı yukarı iki yüze baliğ ol
maktadır. 

Sonra yine hu kanunun tazyikmdan kurtul
mak için serbest doktor arkadaşlarımız asis
tan olmak için müracaat ediyorlar ve diyor
lar ki : «Biz Devletten maaş istemiyoruz, bi
ze fahrî asistanlık verin.» Fahri asistanlığı ver
mek mecburiyetindeyiz, kanun buna mâni de
ğildir. Serbest doktorlardan bir kısmı bu şekil
de Sağlık Vekâletine ve fakültelere müracaat 
etmek suretiyle asistanlığa talip olmaktadır
lar ve bu kanun yürürlükte olduğu şu son za
manlarda asistanlığa talip olan serbest doktor
ların miktarı fevkalâde çoğalmıştır. 

tşte bu arz ettiğim yollarla serbest doktor
lar, kanunun kendilerine tanıdığı tazyikten 
hürriyetlerini kurtarmak için bu vasıtalara mü
racaat etmekte, ya Amerika'ya gitmekte veya
hut da fahrî asistanlık istemektedir. Bu şekil
de hareket edip hizmeti mecburiyeye, kur 'aya 
tâbi olmaktan kurtuluyorlar. 

Verdiğim rakamlarla sabit olduğu veçhile, 
kanun yürürlüğe girmeden evvel memlekette 
münhal bulunan kadrolar daha azdı. Kanun 
yürürlüğe girdikten sonra münhal kadroların 
sayısı arttı. Yani kanun tamamiyle tatbik edil
diği halde iyi bir netice alınmamıştır. Şimdi 
bu kanun ilga edildiği takdirde, serbest dok
tor, mahrumiyet olan veya mahrumiyet olmı-
yan bölgelerden arzu ettiği yere talip olabile
ceği için münhalleri doldurmak mümkün ola
caktır. Gidilecek yer kur'aya tâbi olduğu za
man gitmekten sarfınazar ediyor; kur 'a ref'edi
lince kendini serbest addedecektir. Mecburi 
hizmet kanunu ilga edildikten sonra onları ar
zuları ile vekâlet hizmetinde kullanmak müm
kün olacaktır. Binaenaleyh Mecburi Hizmet 
Kanununun en büyük aksaklığı bizce serbest 
doktorların mecburi hizmete tâbi tutulmasın
dan ileri gelmektedir. 

Mahrumiyet bölgesindeki münhallerimizi iki 
şekilde dolduracağız : Birisi burslu talebenin I 
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sayısını çoğaltmakla olacaktır, çünkü burslu 
talebe mutlaka hizmet etmeye mecburdur. Ha
len 500 burslu talebemiz vardır. Bu sene ko
misyonun verdiği 100 burslu talebe ile bu mik
tar 600 e baliğ olmuş olacaktır. Bunları son 
sınıf .talebesine vermek suretiyle doktor ihti
yacını karşılamak mümkün olacaktır, ilerde 
bursluların bine çıkarılması karşısında tekmil 
münhal kadrolarımızı doldurduktan başka eli
mizde mecburi hizmete tâbi fazlaısdyle doktor 
bulundurmak mümkün olacaktır. Binaenaleyh, 
İleride mecburi hizmete tâbi tutacağımız burslu 
talebelerle fevkalâde kolay ve münasip şekilde 
münhalleri doldurmuş olacağız. 

İkinci yol da, mahrumiyet bölgelerinde ça
lışacak doktorlara tazminat vermektir. Dok
torlarla yaptığım hasbıhalde bir çoklarının 
bu nokta üzerinde musırren durduklarını gör-
gördülm. Bu takdirde serbest doktorlar da se
ve seve mahrumiyet bölgelerinde vazife 'alacak
lardır. 

Aziz arkadaşlarım, biraz da doktorların bu 
yerlerde çektikleri sıkıntıdan bahsetmek istiyo
rum. Geçen sene mahrumiyet bölgesi içinde 
olan bir yerden mdktepten yeni çıkmış mec
buri hizmete tâbi bir çoculktan bir telgraf ve 
bir de fotoğraf aldım. Fotoğraf, bir, iki metre 
kar altında kurulmuş bir çadırda kendisinin 
ikametini göstermektedir. Ve yazdığı telgraf
ta da diyor k i : « Efendim, ben bir insanım, ba
na bir dam temin eidin, eğer bir bayvansam bir 
ahır temin edin. Burada içecek, elimi yıtkıya-
cak suyuım ydk. Yemeğimi temin edecek kim
se yok. Sonra bana birçok vazifeler tevdi edil
miş bulunuyor. Çolk rica ederim, ben bu şart
lar altında nasıl iş görürüm? » diyor. 

Sonra, meselâ Şarkta hudutta bâzı veba 
şüpheli bastalılklar çıktı. Ne jandarmanın ne 
de başka kimsenin gidefaıiyeceği bu yere ayak
larına elek bağlamalk suretiyle doktorlarımız 
gitmiştir. (Bravo Sesleri). 

Bu kadar fedakârlık etmişleridir. Binaena
leyh, bu kadar eansiparane çalışan mukaddes 
bir meslek mensuylarma bu şeikilde tarizlerde 
hulunmalk hakikaten yürekler acısıdır. 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Sözümüz 
gitaniyenlere aittir, gidenlere değil! 

REİS — Arif Bey, söz alın konuşun, rica 
ederim. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKÎLÎ 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Şimdi bu kısa mâruzâtımla 5979 sayılı Mecburi 
Hizmet Kanununun aksak noktalarını belirttim. 
Bana düşen vazife budur." Bundan sonraki va
zife yani kanunun ilga veya ipkası tamamen 
Yükselk Meclise aittir. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, memleketin sağlığına ait ne 
zaman bir kanun Büyük Meclisimize gelse Bü
yük Meclisimizin haklı olan hassasiyet ve reak
siyonunu daima müşahede ederiz. Bu, hakikaten 
Büyük Meclisimizin memleketin sağlığı dâvası 
üzerinde gösterdiği büyük bir alâkadır, buna 
biz hekimler minnet ve şükranla karşılarız. Bu
rası bir akademi olmadığı için, hangi meslekin 
memlekete daha çok faydalı, hangisinin daha az 
faydalı olduğu yolunda bir münakaşaya gire
cek değilim. Naçizane kanaatimce bütün mes
lekler muteber ve muhteremdir ve hepsinin 
mensuplarına millî gelirimizin artışı nispetinde 
terfih etmek elbette ki, Büyük Meclisimizin va
zifesidir. 

Bendeniz meslek münakaşa ve tarizlerine 
girmeden, çok dağılmış olan şu kanun mevzu
unu kısaca toparlamak arzusundayım : 

Aziz arkadaşlarım, bunun en büyük günah 
ve vebali Sağlık Bakanlığımızın omuzlarında -
dır. Biz, geçen sene buraya mecburi hizmet yük-
liyen kanun getirildiği zaman, Hükümet ola
rak, Sağlık Komisyonu olarak iki tezle geldik: 
Biz, serbest olarak, kendi parası ile okuyan 
doktorlara mecburi hizmet tahmil ederken on
lara % 50 tazminat verilmesini kabul etmiştik. 
Fakat arkadaşlar, Bütçe Komisyonu bu % 50 
tazminat keyfiyetini kabul etmedi ve bu ka
nun, nimeti kaldırılmış, külfeti ise doktorlara 
yükletilmiş, kadük bir kanun olarak geldi. Bü
yük Mecliste bu işin müzakere ve münakaşa
sında Sağlık Bakanlığı, itiraf edeyim ki, esas
lı müdafaa yapmadı. 

HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Tahmil edilen külfet nedir? Kalkan nimet ne
dir?.. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Bu ka
nun % 50 tazminat esası üzerinden hazırlan
mıştı, bu tazminatı yani nimeti kaldırdınız, doğ
rudan doğruya mecburi hizmeti yani külfeti 
meslektaşlarımıza tahmil buyurdunuz. 
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I Aziz arkadaşlarım, yeni çıkan genç arkadaş

lar Sağlık Bakanlığına iki şekilde intisabeder : 
j Birisi dünün leylî meccani, bugünün burslu ta

lebelerdir. Bir kısmı da kendi hesabına kendi 
parası ile okuyanlardır. Leylî ve burslu oku
yanlar mecburi hizmete tabidirler, okudukları 
müddetin bir buçuk misli memleketin her han
gi bir yerinde mecburi hizmet yapmak vazife
leri icabıdır. Bugün bu kanun meriyettedir, ba« 
kanlık bunları istediği yere gönderir. 

Bizim üzerinde durduğumuz mesele serbest 
çıkan doktorlarımıza da bir vazife tahmil et
miş olmamız ve bu vazife karşılığı vereceğimiz 
nimeti kaldırmış bulunmamızdır. işte bunun 
için gençler bu vazifeye gitmediler. Şöyle bir va
ziyet de hâsıl oldu; Büyük Meclisin huzuruna 
da gelen sağlık tesislerinin genişlemesi karşı
sında bu sağlık tesislerinin ihtiyacını karşılı-
yacafe pe'k çıolk Iheküım builün:aim.az oldu. Çünkü, 
bu sağlık tesislerinin süratli bir tempo ile in
şaatı artmakta idi. Bu yapılan tesisler karşı
sında bunların ihtiyacı bir senede personel ola
rak yetişmiyordu. Bir doktor asgari on sekiz 
senenin mahsulü olarak meydana gelir. Böyle olun
ca bakanlık, elinde,mevcut kanuna göre iş yapa
maz hale geldi. Şimdi arkadaşlar, ne yapacağız? 
Burada iki şık karşısındayız. Büyük Meclisimiz 
hangisine karar verirse o elbetteki makbul ve 
muteberdir. Serbest, kendi parası ile okuyan he
kimler 214 lira ile ilk vazifeye tâyin edilir. Dok
tor kazançlarını gözümüzde büyütmeyelim. Her 
giden doktor apartman yaptırmaz, işitiyoruz, 
apartman yaptıracağı yere gidiyor diyorlar. Eğer 
bir mukayese yapacak olursak apartman yaptı
ran doktorlar her halde diğer mesleklerin en so
nunda yer alırlar. 

Binaenaleyh, serbest meslek sahipleri doktor
lar bu 214 lira ile gitmek istemiyor arkadaşlar. 
Bunları icbar edebilir miyiz? Elinizi vicdanınıza 
koyun, hangi meslek sahibini, kendi parası ile 
okuyan bir insanı, bir münevveri bakanlık zorla 
bir yere memur gönderebilir. Tahsil sahibi men
sup olduğu bakanlıkta iş «bulamazsa diğer bakan
lıkta bulur. Biz demişiz ki, sen iki sene mecburî 
hizmet etmezsen sana Devlet dairelerinde beledi
yelerde, Devletin yarı hissesi olan müessese
lerde iş vermiyeceğiz. Yani bir hekimin, bir 
doktorun çalışma sahasını kapatmışız. Dikkat bu-
yurun, bir kanunla sen iki sene şurada mecburi 

1 hizmet edeceksin diyoruz ve terfihini temin et-
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miyoruz, ancak tıpkı Devletin burslu olarak 
okuttuğu talebeler gibi Sağlık Bakanlığında 
mecburi hizmete tâbi tutuyoruz. Şu halde diğer 
mesleklerden istenmiyen fedakârlık nasıl oluyor da 
sadece hekim arkadaşlardan isteniyor? Bu ka
nun adalete ve vicdana sığan bir kanun değildir. 
Bütçe müzakereleri geliyor, göreceksiniz, ba
kalım 100 tane, 500 tane burslu talebe ile bu 
memleketin sağlık dâvası halledilebilir mi? Hal
ledilemez arkadaşlar. Ben leyli ve meccani ola
rak tıp yurdunda okudum, Rahmetli Refik Say
dam, «Zamanında hekimleri öyle bir hale getirece
ğim ki, doktorlar kapımda ekmek ister gibi me
muriyet istiyecekler. Nahiyeleri bile hekimle dol
duracağım» demişti. Fakat sonra vekâletin sakat 
ve noksan görüşü yüzünden bugün vekâlet perso
nel bakımından yalnız doktoru değil ebesi, eczacı
sı, hemşiresi bakımından da hiçbir vekâletin 
mâruz kalmıyacağı kadar geri kalmıştır. Bunu 
tebarüz ettirmek vicdani bir borçtur. Yüz tane, 
beş yüz tane burslu talebe bu memleketin 3uğlık 
dâvasını halledemez. İstatistiklerde görüyoruz; 
dört senede sağlık dâvasına tahsis ettiğimiz 
milyonların azameti karşısında onun personeline 
hiçbir şey verilmediğini göreceksiniz. Her ba
kanlık kadrolar getirdi. Fakat bir gün bu kürsü
den doktorların terfihine ait tek bir kanun geç
medi. 

Bu kanun mutlaka kalkmalıdır. Hakikaten 
antidemokratiktir. Hakikaten vatandaşın hürrü-
yetinî tahdit eden bir kanundur. Bu kalkmadığı 
takdirde burslu talebe ile mahrumiyet bölgelerine 
doktor yetiştirmeye imkân yoktur. 

Kalktığı gün ne olacaktır. Elimizde burslu 
mecburi hizmete tâbi doktorlar vardır, tik çıka
cak asgari burslu yüz kişiyi mahrumiyet böl
gesine gönderebiliriz. Bunun dışında faraza 
Anadolu'da, mahrumiyet bölgesi dışındaki yer
leri nasıl kapatacağız? 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — O ille
rin ihtiyacını nasıl kapatacaksınız? Hiçbirim 
gönderemezsiniz bu şekilde.. 

REİS — Remzi Be'y, sıranız gelince konu
şursunuz, hatibin sözünü kesmeyiniz, rica ede
rim! 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Aziz ar
kadaşlar; arz edeyim : Şu taraf mahrumiyet 
bölgesi bu taraf değil. Burada iki yüz münhal 
var. Doktorlar, şu münhallere bizi tâyin edin 
diyor, oralara bu tabipleri tâyin edemiyorlar. 
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I Diğer taraftan mecburi hizmetliler bu mahru

miyet bölgelerini dolduracak durumdadır. Ser
best doktorlardan kendi arzusiyle gidecekler 
de olacaktır, yalnız kur 'a usulünü kaldırmak 
lâzım. 

REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Kâfi de
ğil! 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Kâfi gel
mezse ona göre tedbir alınır. 

Aziz arkadaşlarım, geçen sene bu kanun 
geldi, biz terfih etmek için para teklif ettik, 
Bütçe Komisyonu ve Yüksek Meclisiniz bir ku
ruş tahsisat kabul etmedi. Hissî konuşmıyalım, 
hakikatları burada acı acı konuşmak zorunda
yız. Bu işi hissiyatla halle imkân yoktur. (Al
kışlar) 

REİS — Nâtık Poyrazoğlu.. (Yok sesleri) 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Sataştı 

bana. 
REİS — Müsaade buyurun yazdım isminizi. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Sataştı, 

bana sataştı efendim, söz istiyorum. (Sataşma 
yok, direniyor sesleri) 

REİS — Riyaset Divanı sataşma olduğunu 
kabul etmiyor. Siz direniyorsunuz. Bu itibarla 
Heyeti Umumiyenin kararını alacağız. 

Sataşma olduğunu kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Sataşma olduğunu Heyeti Umumiye kabul 
etmemiştir. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — O halde 
• «sakat ve çatlak sözleri» ni aynen iade ederim. 

REİS — Sıtkı Salim Burçak. 
KOMİSYON REİSİ SITKI SALİM BUR

ÇAK (Konya) — Muhteremi arkadaşlar, bu 
'kanunu soğuk kanlılıikla mütalâa etmek lâzım
ıdır. Hissi konuşmak daima bizi hatalara sevk 
edebilir. 

Muhterem arkadaşlar, hususiyet arz eden 
mahallerde tabip, ecızacı ve diş tabiplerinin 
tnıecıburi hiztoet ifa ede deklerine dair kanunun 
ilgasına dair komisyonumuzca kabul edilen ka
nun teklifinin aleyhinde konuşan arkadaşları
mızın sözlerinden, ilgası istenilen kanunun 
mahiyetinin tam anlaşılmadığı görülmektedir. 
Tevfik İlleri arkadaşımız dün dediler ki, «Bu 
'k'anun dlolktiorları zorlamıyor, bakanlıktan va
zife alacaklara mecburiyet talhlmil ediyor.» Hal
buki takdir buyurursunuz, kanunun mahiyeti 

I ve itiraz edilen cihet bu değildir. Peşinen şu-
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nu arz edefldm ki, gerek şahsım ve gerek komis
yonumuz Sağlık Bakanlığının kendi teşklj t ı 
içinde tesis edeceği bir mecburi hdzmielt sistemli
ne aleybltar değiliz. Bâzı vekâl'etlerde olduğu 
gaibi pekâlâ Sağlık Vekâletimde de viazife ala
caklara bâzı kayıt ve şartlar tahmil edilebilir, 
buna kimsenin diyeceği yoktur. Fakat mev-
zuufbahs ollan kanun böyle değildir. Bir tabip 
Sağlık Vekâletinin göstereceği yerde vazife al
madı mı hiçbir Derviet teşkilâtında, belediyeler
de, özel idarelerde, bankalarda, İktisadi Dev
let Teşekküllerinde ve îışçd Sigortalarında dahi 
vazife alamaz. Takdir buyururdunuz kî böyle 
bir mecburiyet şimdiye 'kadar hiçibir meslek er
babına tahmil edilimeimiştir. Hizmetine muhtaç 
olduğumuz meslek erbahı yalnız talbüpler.olma
dığına göre, mecburiyet lazımsa umumi olma
lıdır. Bugün Ajvrupa'dan mühendis getirtme-
ye mecbur olduğumuz halde mühendislere böy
le bir meföburiyet tahmilini düşünmüyoruz. Bu 
meslek erbabı yüksek ücretlerle muhtelif Dev
let teşekküllerinde vazife alabilmektedirler. 
Hepimizin s'eçim belgelerinde mühendis, hattâ 
fen memuru yokluğumdan ne büyük sıkıntılar 
çekildiğini bilmekteyiz. Yalnız mühendis yok
luğundan değil, diğer meslek erfbabı yoklu
ğundun da sıkıntı çekilmektedir. Birçok ka
zalarımızda savcı veya hâkim kadroları boştur. 
Niçin tâyin yapmıyorsunuz diye sorduğumuz
da, bulamıyoruz, diye cevap alıyoruz. Orta
okul öğtreltmen kadroîarmda da birçok mün-
hallerin mevcut olduğu malûmdur. 

Kaflldı ki, mesleki son derece sikan bu kanun 
bari memlekete bir fayda getirse, yine de hoş 
görülürdü. Halbuki kanun, tatbikatta, kendin
den beklenilenin tam zıddı bir netice tevlidetti. 
Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel vekâ
let teşkilatındaki münhaller bugün çok artmışa 
tır. Kanun yalnız Sağlık Bakanlığı kadroları-
nın boşalması netidesini meydana getirmekle 
kalm'amış, diğer bakanlık teşekküllerini de ta-
bipsizldk yüzünden müşkül1 durumlara sok
muştur. 

Filhakika bâzı mahrumiyet bölgelerine bu 
kanun tabip göndermiştir. Ama, 'kolayca tâ
yin edilebilecek birçok yerlerin de boş kalma
sına sebep olmuştur. Mesele bir yeride dokto
run bulunup bulunmamasıdır. O yerin adı is
ter mahrumiyet bölgesi olsun, ister olmasın. 
Eğer doktor yoksa bu balkımdan mahrumiyet 
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var demektir. îşte bu kanun bâzı mahrumiyet 
böllgeLerine doktor teminine mukabil mahrumi
yet böl'gesi olmıyan birçok yerlerin de doktor
suz kalmasına sebep olmuştur. Bilfarz öteden 
beri bir ilçede doktor vardır, bu ilçenin bir 
bucağı mahrumiyet bölgesi addedilmiş de ora
ya kur 'a isabet ettiği için doktor tâyin edilmiş
se, ilçedeki doktor başka bir yere tâyin edildi 
mi veya rızası ile ayrıldı mı, oraya bir doktor 
tâyin etmek son derece zor oluyor. Çünkü 
mahrumiyet bölgelerinde tek münhal kalsa bu
raya doktor tâyin edilmeden mahrumiyet böl
gesi olmıyan bir yere doktor tâyinini Kanun 
ımenetmektedir. Şu hale göre bu Kanun bâzı 
yerlere doktor tâyin etmişse de birçok yerlerin 
de doktorsuz kalmasına sebep olmuştur. 

Kaldıki, Kanunun yürümediğini Kanunu 
'Meclise getiren ve onu tatbik eden sayın Vekil 
de büyük bir samimiyet ve açık kalblilikle ifade 
etmektedir. Kanunun ilgası mevzuubahis olma
dığı «geçen seneki Bütçe konuşmaları sırasında, 
yani Kanunun neşrinden ancak altı ay sonra 
bu kürsüden sayın Vekil bu Kanunun yürüme
diğini ve yeniden ele alınması icabettiğirii sara
haten beyan etmişlerdi. Şimdiye kadar bu ele 
alınmadı, neticesi de iyi olmadı, ne olacaktır. 
Bu durum muvacehesinde Komisyonumuza Ka
nunun ilgası hakkında gelen teklifin kabulün
den başka bir çare görülemedi, 

Tevfik tleri arkadaşımız diyorlarki çare ne
dir? Efendim, biz ISağlık Komisyonu olarak 
Mecburi Hizmet Kanununu katiyen meslekî te
sirler altında kalmadan memleketin menfaatine 
bir Kanun yapılıyor diye kabul etmiş ve fakat 
bunun yürümesini temin maksadiyle de bu gibi 
yerlerde vazife alacaklara bir tazminat verilme
sini kabul etmiştik. O zaman komisyonumuz 
meseleyi realist bir görüşle hallettiği kanaatin
de idi. Yüksek malûmlarıdır Bütçe Komisyonu, 
tazminat verilmesine prensipler mânidir, öde
nek olsa dahi veremeyiz diye tazminatı kabul 
etmemişti. Yüksek Mecliste görüşülürken ka
nunun aksamamasını temin için bu noktada biz 
arkadaşlarınızın ne büyük bir cehit sarfettiği-
mizi hatırlarsınız. O zaman tazminat hükmü 
kabul edilmedi. Yüksek Meclisin reddettiği 
bir hususu yeniden onun huzuruna getirmek 
münasip olmıyacaktı. Kanun da fayda y«rine 
zarar veriyordu. İlgasını kabul etmekten baş
ka çare bulamadık. 
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(Biz Sağlık Komisyonu, kanun yürürlükten 

kaldırıldığı takdirde memleket için çok hayırlı 
olacağına ve birçok münhallerin doldurulabile
ceğine kaaniiz. Bursların artırılması bu husus
ta esaslı bir tedbir olabilir. 

Şu noiktayı da arz etmeliyim ki; burada ko
nuşan arkadaşların hiçbirisi müspet yani mah
rumiyet bölgelerine doktorları gönderme çare
lerini gösterir bir teklifte bulunmadılar. Sa
yın Vekil ve ilgili komisyon olarak bizler bu 
kanunun yürümediğini söylüyoruz. Rica ede
rim, Ibir teklif yapın, tetkik edelim. (Teklif 
vereceğiz sesleri). Çünkü biz evvelce bu kanu-
mu kabul etmiştik. Katiyen bir meslekî tesanüt 
içinde değiliz. Üç ıgün evvel İspençiyari ve Tıb-
ıbi Müstahzarlar Kanununu kabul ettik. Bu da 
doktorlara ve meslektaşlara birtakım haklar 
tanıyordu. Böyle olmasına rağmen o kanunu 
seve seve kaldırdık. Bunda da bir meslekî te
sanüt gütmüyoruz. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Sıtkı Bey, 
o bir faciadır. Onun hesabı bir gün bu kürsüden 
sorulacaktır. 

REİS — Müsaade buyurun Talât Vasfi Bey, 
yerinizden konuşmayın, müdahale etmeyin. Mut
laka Tüzük hükümlerini mi tatbik etmek lâzım? 

SITKI SALİM BURÇAK (Devamla) — Çok 
rica ederim, müdahale etmeyiniz. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — İşte böyle-
cahilane kararlar meclisten çıkıyor. 

HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) — Cahila
ne kararlar bu .Meclisten çıkmaz! 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Siz yanlış 
anladınız beyefendi, ifademin mânasını anlama
dan cevap verdiniz. 

REİS — Talât Bey, cahilane kararlardan 
maksadınız nedir? 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Meclisin ka
rarları değildir. 

REİS — Buyurun, devam edin efendim. 
SITKI SALİM BURÇAK (Devamla) — Sab-

ri Erduman buyurdular ki, doktorlar diyorlar-
mış ki; «Biz bu kanunu zorla çıkaracağız.» Kati
yen böyle bir iddiamız yoktur. Yüksek Meclise 
geldik, kanun yürümüyor diyoruz. Sayın Ve
kil de yürümüyor diyor. Nasıl ki, bu kanunun 
evveliyatı bu Meclisin reyile çıkmıştır, bu ka
nun da Meclisin reyiyle çıkacaktır. Zor kulla
nacak değiliz. 
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I Sonra arkadaşımız dediler ki, «Gençler idealist 

olmalıdır, köylere gitmelidir.» Elbette gitmeli
dirler. Ama öyle arkadaşlar var ki, gidememiş
tir, mazareti vardır. Başka mesleklerde de bu 
gibi haller vardır. Kendileri de ilk mektep mual
limi iken bu mukaddes mesleki bırakıp kahve
cilik yapmışlardır. Niçin yaptılar? 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — 20 sene 
köyde hizmetim var Beyefendi. Kahveciliği istifa 
ettim, ondan sonra yaptım. 

REİS — Rica ederim Sabri Bey müdahale et
meyin. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Niye rica 
ediyorsunuz. Bana sataşıyorlar. 

REİS — Hakkınızda İçtüzük hükümlerini 
tatbika mecbur kalacağım. 

SITKI SALİM BURÇAK (Devamla) — 
Efendim, benim kimseye hakaret ettiğim yoktur. 
Söylediler, cevaplarını arz ediyorum. 

Arif Nihat Asya arkadaşımız, «İlk mektep 
hocaları nasıl gidiyorlar? » dediler. İlk mektep 
öğretmenleri için bir kanun yapmışız. «Köy ço
cuklarını alacağım, şu ka^ar sene okutacağım, 
köye gönderip öğretmen yapacağım. » demişiz. 
Aramızda böyle bir mukavele mevcuttur. Hal
buki doktorlar kendileri tahsil etmekte, kendi 
kendilerini yetiştirmektedirler. Bunlara sen şu
rada çalışacaksın der de onlar kabul etmezlerse, 
hiçbir yerde çalışamazsın diyoruz. Bu hürriyeti 
tahdittir. Sağlık Bakanlığı burslu talebeyi tâyin 
ediyor ve gönderiyor. Onlar için bir iddia yok
tur Yalnız arkadaşlarımın şunları bilmesi lâzım
dır. Bizim, doktor arkadaşlarınızın bir iddiası 
yoktur. Hep beraber düşüneceğiz, bu meseleyi 
siz düşüneceksiniz. Bu meslek şerefli bir meslek
tir. Bu meslek öldürüldüğü zaman kim kaybe
der? Memleket kaybeder. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar, yüksek 
heyetinizin, her memleket mevzuunda olduğu 
gibi, sağlık dâvasırida da gösterdiği hassasiye
ti hürmetle karşılarız. Heyeti celilenize hürme
timiz ve kararlarınıza itaatimiz vardır. Yalnız 
şunu kalbul etimek lâzıhıdır ki, bu kararlarıniı-
zın ifası ve icrasını iş başına getirdiğiniz hükü
met ellile tahakkuk dMrmektesiniz. Hüküimet 
olarak size arzediyoruz ki, bundan evvel mec
buri hizmeti ihdas eden kanun, neşrinden son-

I ra, tatbikatında faydalı netice verimedi. 
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AZİZ URAS (Mardin) — Yani ölü doğdu. I 
DEVLET VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) —• Bunu huzurunuzda arz ederken, 
elbette ki faydalı olmıyan, netice istihsal edile-
miyen bir kanunun kaldırılması hususundaki 
nofetai nazarımızı sarahatle bildirmekte fayda 
vardır. 

Şimdi bendeniz mahrumiyet bölgesinin bir 
mebusuyum, vilâyetlerimizin birçok kazaların
da doktor yoktur. Doktorun gönderilmesi te
min edilen kazaların kadrosu, bu arz ettiğim 
mecburi hizmeti tesis ederi kanun ile değil, 
burs suretiyle okuyan veya Sıhhat Bakanlığı 
hesabına leyli okuyan talebelerle doldurul
muştur. Binaenaleyh, bundan evvel, bu kanu
nun tatbikatında matlup olari faydanın elde 
edilemediğini arz ettikten sonra, muhterem 
arkadaşlarımızdan Zeki Erataman ve zımnen 
Sıtkı Salim Burçak arkadaşımızın tazminat 
bahsine temas eden, bunun hâdiseye bir çare 
teşkil edeceği yolundaki mütalâaya da iştirak 
etmeye imkân yoktur. 

Arkadaşlar, sarih olarak söylemek icabeder 
ki, bu 300 lirada 150, 250 lirada 125 lira tazmir 
matı, meseleyi halledecek vasıfta görmemekte
yiz. Bu bir feragat işidir. Mahrumiyet bölgesi 
denilen yere gitmiyen, gitmeyi arzu etariyen, 
biraz evvel Sağlık Bakanının izah ettiği gibi, 
başını sokacak bir dam bulamryan bir doktira, 
300 lira yerine 500 lira verseniz de gitmez. Gi
decekse 300 liraya, 250 liraya da gider. 

Arkadaşlar, mukayeselerden bir netice is
tihsaline de imkân yoktur. Bâzı arkadaşları-.. 
mız, askerî hizmeti ileri sürdüler, bâzı arkadaş
larımız öğretmenleri ileri sürdüler, bâzı arka
daşlarımız sair mecburi hizmetle mükellef olan 
meslek sahiplerini ileri sürdüler. 

Arkadaşlar, bu mevzularla bu müessese ara
sında bariz bir fark mevcuttur. Bir kere her 
Türk vatandaşının bilâkaydüşart askerlik yap
ması mükellefiyetine dair bir kanun vardır. 
Binaenaleyh askerliği bu müessese ile mukaye
se etmeye imkân yoktur. Bu, bir memleket hiz
metidir, herkese şâmildir. Bu itibarla doktoru 
asker gibi mecburi hizmete tâbi tutamayız. Mü
hendis mecburi hizmete tâbi değildir, şu mes
lek sahibi tâbi değildir. Ama askerlik mevzu
unda her meslek sahibi bilaistisna mecburi hiz
mete tâbidir. 

öğretmen mevzuuna gelince; bendeniz tah- i 
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min ederim ki, istenilen bölgeye öğretmeni sev-
ketmek mecburiyeti ancak Devlet hesabına, 
okuyanlara aittir. Bunun için her hangi bir, 
surette burs almak suretiyle leyli okumak, ve
ya Devlet hesabına okumak lâzımdır. Bir Tüjjkr 
münevverinin, bir hukukçu, bir doktor, bir miir 
hendisin, bu arz ettiğim şekilde okumaksızın 
kendi hesabına yetişen bir Türk münevverinin , 
Vekâletçe, mecburi hizmete tâbi öğretmenler 
kategorisinde tatbik edildiği şekilde Ağrı'nın 
şu bu kazasına mecburi olarak gönderilmesi ba
his mevzuu değildir. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Hâki
mi nasıl gönderiyorsunuz1? 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) —• Hâkim mecburiyeti de aynı şe
kildedir. 

Arkadaşlar; bir kere kanunun tedvininden 
sonra tatbikatından matlup faydanın elde edi
lememesi hakikati karşımızdadır. Saniyen Hü
kümetiniz temenni eder ki ; hiçbir mükellefiyet 
ihdas etmeden, âmme hizmetini daima vatan
daşın gönül rızasiyle arzu ve dileği dairesinde 
ifa etmesi imkânını bulsun. Bu hâdisemizde de 
bu mükellefiyetin ihdasında fayda olmadığım 
arz ediyoruz. Çünkü bir kere kendi hesabına 
okuyan ve kendi hesabına hizmet istiyen bir 
doktoru mecburi hizmet faslına tâbi tutmakla, 
onu çalışacağı diğer sahalardan mahrum et
mekte fayda yoktur. Aynı zamanda memleket 
sağlığının aksamasını intaceden şekiller yaku-
bulduğu görülmüştür. Bu sebeplerle kanımutt: 
kaldırılmasını biz de arz ve rica ediyoru». 
(Alkışlar) 

AYNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Celal Yarv 
dımcı Beyefendinin beliğ konuşmasından som*» 
bendeniz gayet kısa, çok kısa, sizi sıkmuyaeafe-
iki maruzatta bulunacağım. 

Sevgili arkadaşlarım, bu kamın yapıîırteeoj 
düşünülen nokta Şark, Garp, mahrumiyet veya* 
mahrumiyet olmıyan, bilmem ne bölgesi mese
lesi değildir, aziz- Türk yurdunun sağlığı mese
lesi düşünülmüştür. îk i seneden beri yürürlük* 
te bulunan bir kanun yüzünden niçin bngün ts» 
tanbul'da, İzmir'de, Ankara,da, Adana'da, Af
yon Karahisar ve sair yerlerde açılacak olaa 
bir münhale doktor tâyin edilemesin? Bu ka-. 
ıran yüzünden veyahut eskiden de olduğu^ gibi 
mahrumiyet bölgelerine bir talip, bujunamayjn-" 
ca diğer bölgeler d e doktorsuz* ve tâîipsiz kai* 
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dılar, memleket sağlığı tehlikeye girdi. Mah
rumiyet bölgeleri yalnız şark değildir, bu mah
rumiyet bölgesi İzmir'de, İstanbul'da, Afyon 
Karahisar'da da vardır. Binaenaleyh buralara 
doktor celbi için mevcut kanunu kaldırırken dü
şündüğümüz nokta şudur : Bugün şarka git
mek istiyenler vardır, fakat arzu ettikleri yer
lere gitmek istiyorlar, kanun bunlara mâni olu
yor. Eski kanun meriyette kaldığı takdirde 
Garpta bu kadar boşluğu doldurmaya ve ora
lara da tâyinler yapmaya imkân yoktur. Bunun 
gibi diğer vilâyetlerde doktor bulamıyorlar. 

Arkadaşlar, bir zarardan ne kadar çabuk 
dönülürse o bir fazilet olur, bizim için. Yanlış
lığına hüsnüniyetle kanaat getirilmiş, fenalığı 
meydana çıkmış bir kanunu kaldırmakta mah
zur yoktur. Ne yapacağız kalan yerleri? Teşvik 
ister. Bu, doktor, muallim, mühendis meselesi 
değildir. Memleketin sağlığı meselesidir. İşi bu 
noktadan nazarı itibara almanızı istirham edi
yorum. 

Bu kanun Meclise verilmezden iki gün ev
vel bendenizin Sıhhat Vekili ile yaptığım bir 
konuşmadan sonra verdiğim bir kanun teklifim 
vardır, bu dakikada Bütçe Encümeninde müza
keresi başlıyor. Bu kanun şu idi : Madde 1. — 
Hizmeti mecbure mülgadır; Madde 2. — Şarka 
gitmek istiyen her hangi bir doktora yüzde elli 
tahsisat verilir. 
- Bu, arkadaşlar ,hesap ettirdim, yalnız dok

torların tahsisatı bir milyon lirayı geçmiyor. 
Bu hesap Sağlık Vekâletinin Muhasebe Müdür
lüğünden sorulsun. Bu zammın içinde eczacılar 
ve dişçiler de vardır. Bu noktada memleketin 
şarkını ,garbmı değil, bütün milletin sağlığını 

-düşünmemiz lâzımdır. Onun için, muvafakat 
ederseniz, bu teklif Bütçe Komisyonundadır, 
görüşülmekte olan kanunla beraber * teklifimi 
birleştirdim, doktorları tatmin edelim. 

Bir önerge takdim ediyorum. Kabul buyu-
rulduğu takdirde gerek arkadaşlar arasındaki, 
gerek meslekler arasındaki bu zıddiyet ortadan 
kalkacaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

ETHEM VASSAF (Kocaeli) — (Alkışlar) 
TTeşekkür ederim. Çok değerli arkadaşlarım. 
memleket sağlığının yurdun her tarafında aynı 
tarzda işliyebilmesi için Meclis arkadaşlarımın 
hararetli, aleyhte ve lehte münakaşalarını din
ledik. Aleyhte söyliyenler bilhassa, mahrumiyet 
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j bölgelerinde vatandaşlarımızın bakımsız kal-
I mamaları için temennide bulundular. Bir mes-
I lek münakaşası ,iki meslek arasında münakaşa 

veya Mecliste bir ayrılık münakaşası olmadığı
na inandığım bu tezi kendi görüşümle ve siz
lerden aldığım ilhamla izah etmeye çalışacağım. 

Sağlık dâvasında - arkadaşlarımın belirttik-
I leri gibi - Yüksek Meclisin gösterdiği hassasi

yet yerindedir. Hiçbir Türk.çocuğu bakımsız 
kalmamalıdır ve kalmıyacaktır. Vatan toprak
larında yaşıyan insanların medeni ve müreffeh 
bir ömür sürmeleri bir haktır. Dâvamız memle
ket dâvası olduğu kadar umumi insanlık dava
sıdır. 

\ Bizim Sağlık Vekâletimiz ,doktorların mah
rumiyet bölgelerinde de çalışmaları lâzımdır, 
diye o zamanın icap ve düşüncelerine göre, bir 
kanun çıkartmıştı. Bu suretle belki bir hata iş
lemiş oldular. Mahrumiyet bölgesine hekim gön
dermek, mahrumiyet bölgesinde hastaya bak
mak, hastaya yerinde bakmak; hasta kadını 
ve gebe kadını yerinde tedavi etmek için he
kimlerimizin çalışması, sağlık merkezlerinin 
açılması, hastaneler tesisi, hemşire yetiştiril
mesi gibi; bütün bu dâvalar üzerinde Sayın Ba
kan elden geldiği kadar çalıştı, dâva yürüme
di. Yürümeyen bir dâvanın üzerinde kendileri 
haklı olarak rica ediyorlar ve diyorlar ki : 
«biz dâvada muvaffak olamadık ve bu dâvanın 
bu şekilde yürümesini de haksız görüyoruz, bu 
dâvanın bu şekilde yürütülmesinden bizi Mec
lis affetsin diyorlar, müracaat ediyorlar. Mah
rumiyet Bölgeleri Kanununu bir tarafa bıraka
rak bize müsaade versinler, başka bir tarzda 
çalışalım, bu yeni tarzda çalışmada haklı bir 
nokta görüyoruz, onu yürüteceğiz.» Bu yolda 
katı kanaatleri vardır. Bizim dâvamız doktor
luk, mühendislik ve muallimlik dâvası değil
dir. Bu hepimizin davasıdır, bu dâvanın yürü
mesi için çalışmalıyız. 

Sabri Erduman arkadaşımız Amerika'daki 
hekimlerden bahsettiler, oraya gidiyorlar mem
leketi unutuyorlar, dediler. Evet ben de vak
tiyle Amerika'ya gittim, ben de orada tahsil et
tim gördüm, orada ve tekrar sevgili yurduma 
vatanıma hizmet etmek üzere döndüm. Birkaç 
ay evvel yine Amerika'da idim, orada çalışan 
genç meslektaşlarımı gördüm, onları yerlerinde 
.Ziyarete gittiğim zaman kendileriyle ayrı ayrı 

1 konuştum. Feyiz alıyorlar arkadaşlar. Bu mem-
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lekette yeni tababet usullerini yaymak, daha 
iyi çalışmak, daha çok muvaffak olmak, mem
lekete daha çok faydalı olmak ve daha çok can 
kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Bunların içinde 24 saat çalışan arkadaşlar gör
düm. Niçin gitmesinler? (Alkışlar) Bugün ma
ariften, mühendislerden, her şubeden gönder
diğimiz arkadaşlarımız da var, hekimlerimiz de 
gidecekler ve geleceklerdir. Garbın, yeni dün
yanın medeniyetini niçin memleketimize getir-
mesinler? Getireceklerdir arkadaşlar! (Alkış
lar) Yarın yabancı sermayelerin kuracakları 
müesseselerde bu arkadaşlar çalışacaklardır. 
Yarın bu arkadaşlar lâboratuvarlarda ilmî 
araştırmalar yapacaklar, yeni yeni keşiflerde 
bulunacaklar ve medeniyet âleminde Türk he
kimliğini en yüksek mertebesine ulaştıracak
lardır. (Şiddetli alkışlar) Binaenaleyh, müsaa
de buyurun, bu kanun yürümediğine göre orta
dan kalksın, reddedilsin. 

Ben Türk hekimlerinin fedakârlığına dair 
müsaadenizle şu noktayı hatırlatmak isterim. 
Kafkasya'da gönüllü hizmet ederek şehit dü
şenler arasında hekimleri hatırlıyorum. Bur
han da hatırlar. Bütün bunlar Türk hekimliği
nin geçmiş ve ölmüş olan fertlerinin yeni yeti
şen gençliğe ve nesillere büyük örneklerdir. 

Müsaade edin, bu kanunu lâğvedelim ve is
tediğimiz gibi çalıştıralım arkadaşlar (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

REİS — Ahmet Kemal Varınca... (Yok ses
leri). 

Kenan Çığman. 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Sayın ar

kadaşlar, dün söz almıştım, bâzı arkadaşlara ce
vap verecektim. Fakat bugün hava değişti. 

Yalnız vaziyet gözden geçirilince görüyo
ruz ki, meseleyi bir meslek meselesi haline ge
tirmişiz, Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok
tur. (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim, 
konuşayım. 

Sağlık Bakanlığı bugün içinde bulunduğu 
müşkül durumdan kurtulmak için bir tedbir 
aramak zorunda kalmıştır. Demin arkadaşları
mızın izah ettikleri gibi Hükümet tabibi ve 
sağlık merkezleri doktorlarının temini yolunda 
Bakanlık müşkülâta mâruz bulunmaktadır. 
Hattâ bu kanun yüzünden birçok doktorların 
seve seve gitmek istedikleri yerlere dahi dok-
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\ tor bulmak imkânı olmamaktadır. Bu vaziyette 

kanunu ortadan kaldırmak yerinde bir hare
ket olacaktır. 

Arkadaşlardan birisi bir teklifle geldi ve bu 
teklif de kabul edildi. Maalesef bâzı arkadaşla
rım kalktılar, burada öğretmenler şöyledir, mü-
hendiler böyledir şeklinde işi başka türlü bir 
yola döktüler. 

Arkadaşlarım, bu mecburi hizmet şekli me
murların, Öğretmenlerin veya mühendislerin 
mecburi hizmet şeklinde olamaz. Burslu talebe
lerin yine aynı şekilde mecburi hizmeti vardır. 
Fakat bir kısmı kendiliğinden tahsil yaptığı 
için gitmiyor. Oraya gitmediği takdirde Devlet 
dairesinin hiçbirisinde kendisine iş veremeyiz 
demek bilmem ne derece hak ve adalete uygun 
olur. Başka hiçbir meslekte buna benzer mec
buriyet yoktur. (Serbest çalışabilir stesleri) Za
ten serbest çalışıyor. Serbest çalıştığı için de 
başka yere gitmiyor.'Onun için birçok yerler 
doktorsuz kalıyor ve biz doktor bulmak çare
lerini arıyoruz. Nihayet bir doktor kendi mes
leki üzerinde çalışmayıp da başka bir mesleke 
intisabetmeye kalkışsa buna müsaade edilmi
yor, hayır, illâ meslekinde hizmet edeceksin de
niyor. Bu hakkaniyet midir? Meseleyi, memle
ketin ihtiyacına çare bulmak bakımından müta
lâa edelim, meslek gayreti mevzuubahis değil
dir. Bu mecburi hizmet kanunu, Sağlık Bakan
lığını mahrumiyet bölgelerine doktor bulmak 
imkânından mahrum ecfiyor, hattâ istanbul'da 
bir yere doktor tâyin etmiye bile imkânı kalmı
yor. Onun için kaldırılması yerinde olur. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Konuşma
lar birbirini kuvalaymca Yüksek Huzurunuzu 
bugün de tekrar işgal etmek zorunda kaldım. 
Burada konuşan bütün arkadaşlar şüphesiz ki, 
memleket s'evgisi ile meşbu olarak iradı kelâm 
etmişlerdir. Buna zerre kadar tereddüdümüz 
yoktur. Ama hedefi seçme bakımından muh
telif yollardan yüründü. Bendeniz ısrarla arz 
edeceğim ki, bu kanun bir tek zümreyi, genç nes
li hırpalıyan bir kanundur. Bunu yüksek vicda
nınıza havale ediyorum, bunun tashihi icabeder. 
Çünkü kanun şümullü olmadıkça tatbikatına 
imkân yoktur. Bir zümreye, bir mesleke bu 
kanun tazyik yaptı. • Hepsine şâmil değildir, 
yalnız bu meslekin genç nesline yük tahmil et
mektedir. Bu, tam mânası ile Anayasanın 92 

I nci maddesine 'aykırıdır arkadaşlar. Diğer ba-
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kımdan, Taundan bir netice alınmış mıdır? Ha
yır arkadaşlar. Bu mevzuda en salahiyetli ar
kadaşlar uzun uzadıya konuştular. Hükümet 
olarak, Sağlık Bakanı ve Devlet Vekili olarak 
burada beyanı mütalâa ettiler, mesele mahlûl-
dür. 

Şimdi çare aranıyor. Mahrumiyet bölgeleri
nin doktora ihtiyacı var mı ? Var. Bunda şüp
hemiz yok. Ben bundan daha ileri gidiyorum, 
çünkü hayatı boyunca, 25 sene bu gibi mahru
miyet bölgelerinde çalışmış bir arkadaşınızım, 
havadan söylemiyorum. Sıhhat Vekili arka
daşımız belki bilmezler, fakat sicil müdürü ve 
diğer bâzı arkadaşlar bilirler. Malatya ile Hak
kâri arasında ömrü boyunca meslek gayretiyle 
çalışmış, bu bölgelerde hekimlerin çalışmasını 
canü gönülden istiyen bir arkadaşınız olarak 
işi halletmek isterim. 

Bu kanunun kaldırılması ile mesele biter mi, 
bitmez mi arkadaşlar? Ama bu kanun kalsın 
mı? Asla, o fikirde değilim. Onu halletmek 
yollarım arıyalım. Sayın Sağlık Bakanının bu
yurdukları gibi, burslu talebe adedini artırmak 
hakikaten müstacel bir tedbirdir ama dâvayı 
halletmez, ilerde, bu da bâzı aksaklıklar gös
terecektir. Bizden sonra hu Meclise gelecekler 
yine bu dâvayı halletmek için uğraşacaklardır. 

Takdir 'buyurursunuz ki, 18 sene tahsile aşa
ğı yukarı 4 - 5 seme de ihtisası ilâve edersek 
bir genç 23 - 24 sene çalışmadıkça cemiyete fay
dalı olamaz. 24 senelik 'emeğin karşılığı 35 lira 
maaşı asli. Bu durumda, bu arkadaşları zorla-
mıya kalkarsak, elindeki güzel sanatı kaçırmaz, 
onu mazur görmeliyiz. Çünkü mesleki revaçta
dır. O kalitede yetişmiş bir arkadaşı elbette ki 
terfih etmek lâzımdır. Umarım ki ve hissediyo
rum ki alâkadar Vekâlet onun çaresini arıya-
caktır. Yüksek Meclisinizin bugünkü temayü-
lâtina ve teveccühlerine güvenerek bu gibi tek
liflerin kabul edileceğine ben de kaaniim. Bi
naenaleyh, bu mecburiyet kanunu yalnız Sıhhat 
Vekâletinde münhal kadronun genişlemesi ile 
kalmadı, diğer vekâletler, idarei hususiyeler, 
belediyeler ve şirketler de bu dertten müşteki
dirler. Binaenaleyh bu kanun kalktığı takdir
de, samimiyetle arz ediyorum, istekli olarak üç 
yüz kişi vazife alacaktır, şurada ve burada 
âmme hizmeti görecekleridir. Geri kalan kısım
larına elbette ki el birliği ile bir çare bulaca
ğız, başka çıkar yol yoktur. Hayatın tazyik ve 
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icaplarına göre bu arkadaşları refaha kavuş
turmamız lâzımdır ve illâ başka çare yoktur ar
kadaşlar. Takdir buyurursunuz ki diğer mes
leklerde de mecburiyetler vardır, bu meslekte 
de mecburiyet vardır. Ama bu mecburiyetler 
nimet karşılığı bir külfettir. Halbuki bu mec
buriyete tâbi tutulanlar hiçbir nimet görmemiş, 
kendi hesabına, kendi sâyi ile, emeği ile mes
lekini kazanmış arkadaşlardır. Bu itibarla 
bunlara tahmil edilen bu yük hakikaten yersiz
dir. Eğer inayet buyurur, lütfederseniz bunu 
kaldıralım, derhal kısa bir zamanda 300 arka
daş kazanacağız, bunlarını muhtelif yenlerde 
âmme hizmeti olacaktır, bu bir ferahlıktır. On
dan ötesi, alâkadar Bakanlığın bu temayüller
den istifade ederek, kanun yolu ile buraya gel
mesi lâzımdır. O takdirde o zaman mütalâaları
mızı sarahaten arz ederiz. Şimdiden yersiz ola
rak açığa mütalâa savurmıyalım. Onun için 
bendeniz o hususta beyanı anütalâdan içtinabe-
diyorum. Israrla istirhamım bu kanunun bek
letilmeden, başka kanunlara ve vaitlere irtiba
tı gözetilmeden kaldırılması temin edilirse genç 
neslin ilim ve ihtisas sahasında yer alması fır
satı doğmuş olur. Ve bundan kazanacak olan 
memlekettir. 

EElS — Yeterlik takrirleri vardır, okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Reye müracaat edilmesi

ni arz ve teklif ederim. 
İstanbul Mebusu 

ihsan Altınel 

(Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Çorum Mebusu 
Şevki öürses 

Sayın Reisliğe 
5979 sayılı Kanunun yürürlükten 'kaldırıl

ması hakkındaki kanun teklifi üzerinde enine 
boyuna görüşüldü. Müzakerenin kifayetini ve 
maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu • 
Fikret Başaran 

RElS — Kifayet aleyhinde bir kişiye, ilk 
söz alan Muhit Tümenkan'a söz veriyorum. 
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MTJHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arka

daşlarım; Bundan bâr bucuk yıl 'evvel bu ka
nunun konuşulması; Yaz tatiline yakın bir 
güne raslamıştır. O gün, bu kanunun tümü 
hakkında söyliyeeeklerimiiz var dedik, söz is
tedik, kifayet takriri oya 'konuldu ve söz ve
rilmedi. Halbuki 'bana söz verüllmiş olsaydı, 
ıgerd kalan arkadaşlar da konuşacak, Ibelki is
tifadeli fiıkirler ortaya konacaktı. Maalesef 
'kimseye söız verilmemişti. Ozaman kalan 10 
arkadaşın herhalde yeni birtakım fikirleri 
vardı. Onlar da beyanda bulunsalardı, ka
nun bugün bu duruma düşmez, değişik bir se
kilide çıkar veya geri kalarak encümene gider
di. O takdirde de yeniden işe yarar şekilde hu
zurunuza gelirdi. Taibiî bugün kaldırılması za
rureti ide kalmazdı. Greçen sene söz verikniyen 
arikadaşlarıımız söyliyeceklerini size arz etmek 
imkânını bulamadıkları içtin bugüne kadar 
üzüntü duymuşilardır. Lütfediniz bir yarım sa
at, isterseniz dakika ile takyidediniz. Her ar
kadaşa üç dakika konuşimaısı şartiyle olsun söz 
verilsin, konuşalım; bu kifayet takririni kahul 
'buyurmayınız. Sizden ricam, konuşmak istiyen 
ve bâzı tecrübeleri olan arkadaşların size fikir
lerini arz etmek imkârilaırını kendilerinden 
esirgemeyiniz. 

Saygı ile hepinizi selâmlarım. 
REÎS — Kifayet takrirlerini oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyeriler... Kalbul 
edilmiştir. 

Tadil takrirleri var, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Doktarlarm hizmeti mecburiyeti hakkındaki 

5979 No. lu Kanunun kaldırılarak mahrumiyet 
bölgesine gidecek doktor, eczacı ve diş tabip
lerine % 50 tahsisat zammını teklif eden bir 
lâyiha Bütçe Encümenindedir. Bugünkü tasarı
nın Bütçe Encümenine iadesiyle diğer tasarı 
ile birleştirilerek Yüksek Meclise gelmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Mebusu 
Avni Tan 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü şekliyle doktorların mecburi hiz

met kanunun iyi işlemediği anlaşılmaktadır. 
Mahrumiyet bölgeleri de doktorsuz birakı-

lamıyaeağma göre gerek doktorları tazminat 
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! bakımından tatmin etmek ve gerekse doktor 

ihtiyacına cevap verecek bir metin tedvin et
mek üzere teklifin Bütçe Komisyonuna gönde
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Siird Mebusu Afyon Mebusu 
M. D. Süalp Ahmed Veziroğlu 

Yüksek Reisliğe 
Cereyan eden müzakerelerden anlaşıldığına 

göre bu kanunun ilgasından ziyade yürürlükte 
kalması ehem ve elzemdir. Yalnız serbest mes
lek erbabı doktorlar arasında kur 'a usulünün 
kaldırılması, münhallere talip olan doktorların 
rıza ve muvafakatleriyle arzu ettikleri yerlere 
gitmeleri ve mahrumiyet bölgelerinde geçen müd
det için % 50 nispetinde ödenek verilmesini 
bu şekilde tadili hususunda encümene iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Sıtkı Atanç 

Yüksek Başkanlığa 
Doktorların mecburi hizmetine dair kanu

nun kaldırılması hakkındaki teklif iki gündür 
görüşülmektedir. Lehte ve aleyhte konuşan ar
kadaşları dinledik. Teklifin noksan olduğu an
laşılmaktadır. 

Burs miktarını artırmak, mahrumiyet mm-
takalarının tesbitini bir şekli salime bağlamak, 
bu mmtakalara gideceklere mesken ve kidem 
zammı temin ve kabul etmek, Bakanlar Kuru
luna salâhiyet vererek mahrumiyet mmtaka-
larmı derecelerine göre % 30 ilâ % 60 nispe
tinde maaşlarına zammetmek, bâzı yerlerde ade
di çok olan memur doktorları ihtiyaçlı yerlere 
vermek gibi. 

Kanunun nevakısı ikmal edilmek üzere tek
lifin Sağlık Komisyonuna iadesi Yüksek Mec
lisin tasvibine arz ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Memiş Yazıcı 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile, mahrumiyet böl

gelerine doktor temin edecek tedbirler alınma
dan 5979 sayılı Knunun kaldırılması uygun de
ğildir. Kanunun tadil edilmesi için komisyona 
iade edilmesini arz ederim. 

Samsun Mebusu 
) Tevfik îleri 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere mebni, 
1. Kur'a ile tâyin kaldırılmak, 
2. Mahrumiyet mıntakalarında çalıştırılacak 

tabiplere münasip bir tazminat verilmesini temin 
maksadiyle teklifin komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Abbas Çetin 

REÎS •— Aykırılık derecesine göre takrir
leri birer birer okutup, komisyonun iştirak edip 
etmediği hususlarım öğrendikten sonra Heyeti 
Aliyenin oyuna arz edeceğim. 

(Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp, Afyon 
Karahisar Mebusu Ahmed Veziroğlu'nun tak
rirleri tekrar okundu.) 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Usul hak
kında söz istiyorum." 

REÎS — Kifayet takrirleri Heyeti Aliyece 
kabul edildikten sonra söz vermemize imkân 
yoktur. 

Yalnız, komisyonun, kısaca takrire iştirak 
edip etmediğini öğreneceğiz. 

SIHHAT KOMİSYONU ADINA HÜSNÜ 
TÜRKAND (Kocaeli) — Takrirdeki tazminat 
teklifi kabul edildiği ve verildiği takdirde... 
(Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. Şimdi her hangi bir kaydı ihtirazi 
serdederek değil de takriri filhal kabul ediyor 
musunuz?. 

SIHHAT KOMİSYONU ADINA HÜSNÜ 
TÜRKAND (Kocaeli) — Tazminatı kabul edi
yoruz. 

.a? 

REÎS — Teklifin Bütçe Komisyonuna gidip 
tetkiki hususu takrir de teklif ediliyor. 

HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Kabul edi
yoruz efendim. (Gürültüler usul hakkında söz 
istiyoruz sesleri) 

REİS — Usul, kifayet hakkıncTaki söz iste
melere de sâridir. Bendeniz söylemiyorum, tü
zük hükümleri söylüyor. 

Şimdi bu teklifin bir kere de Bütçe Komis
yonunda görüşülmesi hususundaki takrire ko
misyon iştirak ettiğini ifade ediyor. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Komisyon içti
ma halinde değil efendim. 

REİS — Müsaade buyurun, komisyon sözcü
sünün bu beyanı Yüksek Heyetinizi bağlayıcı 
mahiyette değildir. Bir komisyon sözcüsü kendi 
komisyonu ile bir noktada ittifak etmiyebilir. 
Yalnız hukuki bir değeri olmadığı için arzedi-
yorum. Takririn Bütçe Komisyonuna gitmesi 
hususuna iştirak ettiği yolunda fikrini ifade 
ediyor, bu Yüksek Heyetinizi ilzam edici mahi
yette değildir. Bu itibarla Yüksek Heyetinizin 
bu tekliflerin Bütçe Komisyonuna gidip gitme
mesi hususunda oyunu alacağız, rey sizlerindir. 
Avni Tan, Mehmet Daim Süalp ve Memiş Yazı
cı arkadaşımızın takrirleri teklifin Bütçe Ko
misyonuna havalesine dairdir. Takrirleri oyu
nuza arz ediyorum.... 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Konuş
mamız lâzımdır, usulsüzdür. 

REÎS — Teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul 
edilmiştir. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanına saati : 12,30 



ÎKÎNCt OTURUM 
Ağılma saati : 15,05 

BEİS — BEİSVEKİLİ Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLEB : Füruzan Tekil (İstanbul),Sedat Baran (Çorum). 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
Edirne seçim çevresi mebuslarına kadar yok

lama yapıldı. 
REİS — Oturumu açıyorum Efendim. 

2. — Millî Eğitim Vekâletine bağla ilkokul 
öğretmenleri kadrosundan maaş alanlarla ilköğ
retim müfettişi ve denetm&nleri aylık derece
lerinde yapılacak değişiklik hakkında kanun'lâ
yihası üe Muğla Mebusu Nuri özsan'ın, ilk
okul öğretmenlerinden veya ilkokul öğretmenli
ğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların 
veyahut Millî Eğitim Vekâleti merkez ve taşra 
teşkilâtında ve üniversitelerde çalışanlardan 5242 
sayılı Kanundan faydalanamıyanların aylıkla
rının bir derece yükseltilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (İ/722, 2/549) [1) 

BEİS — Kanlınla ilgili bir takrir var okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemin birinci defa görüşülecek 

işleri arasında 40 ncı. sırada bulunan ilkokul öğ
retmenleriyle bu öğretmenliklerden gelip Millî 
Eğitim teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki kanun lâyihasının diğer işlere takdi-
men görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı Sair Burçak 

REÎS — Gündemin 40 ncı ma iesindeki ka
nun tasarısı ve teklifinin diğer işlere takdimen 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu hususu oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Millî Eğitim Vekili Rıfkı Sa
lim Burçak. 

[1] 116 sayılubasmayazı tutanağın sonundadır. 

MİLLİ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM 
BURÇAK (Erzurum)— Muhterem arkadaşlanm, 
Yüksek Meclisin, üzerinde daima büyük bir 
hassasiyetle durduğu bir dâvayı, ilk öğretim dâ
vasının en ehemmiyetli meselelerinden birini hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. Memleket maa
rifini kemmiyet ve keyfiyet itibariyle her gün 
biraz daha yükseltmeyi .en esaslı prensipleri ara
sında gören Yüksek Meclisiniz, bu sahada şimdi
ye kadar çeşitli tedbirler ittihat etmiş ve kanun
lar, çıkarmıştır. Son dört yıl zarfında yapılan 
işlerden birkaçını bu münaseebtle hatırlatmakta 
fayda görüyoruz : 

a) Köy Enstitüsü mezunlarının mecburi 
hizmetleri, umumi hükümlere uygun olarak, 20 
seneden 7,5 seneey indirilmiştir. 

b) 1952 de kabul buyurduğunuz kadro ka
nunu ile, terfileri için sıra beklîyen binlerce 
öğretmenimizin terfi imkânları sağlanmış ve bu 
imkân artık kanunun teminatı altına alınnııştır. 

c) Gene kabul buyurulan bir kanunla okul 
inşaatında köylü vatandaşlarımızın üzerindeki 
bedeni mükellefiyet usulü kaldırılmıştır. Bede
ni mükellefiyet usulünün kaldırılması ile köy okul 
inşaatının doğrudan doğruya ve sadece Dev
let eli'le yaptırılmıya başlanması, Yüksek Mec
lisinizin ilk öğretime ne derece ehemmiyet verdi
ğinin başlıca delilidir. 

Ç) Geçenlerde kabul buyurduğunuz başka 
•Mr kanunla köy enstitüleriyle öğretmen, okul
ları tevhit edilmiş ve böylece öğretmen yetiş
tiren Ibu iki müessese ve ^onların mezunları aran 
ısındaki hak ve vazife ayrılıkları ve bu ayrı
lıkların doğurmuş olduğu çeşitli mahzurlar 
bertaraf efdilmiş, öğretmenlik meslekînde bir 
ahenk ve huzur temin edilmiştir. 

Bunların hepisi ilköğretim dâvasının ke
miyet ve keyfiyet itibariyle düzeltilmesini istih
daf eden ve onun seviyeöSni büyük ölçüde yük-

— 209 — 



B : 41 11. 
selten tedbirler olacak son. derece ehemmiyeti 
haiz olduklarına şüphe edilemez. 

Bu defa huzurunuza getirmiş olduğumuz 
kanun 'tasarısı -da işte hu türlü düşüncelerle 
hazırlanmıştır. 

Yurdumuzun en uzak köylerine kadar her 
tarafında büyük mahrumiyetler ve türlü güç
lükler içerisinde yarınki nesilleri yetiştirmeye 
çalışan, ümmilik ve cehaletle mücadeleye gay
ret eden öğretmenlerimizin, senelerden heri de
vam eden mağduriyetlerini hu kanunla bertaraf 
etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu memleketin en 
ehemmiyetli vazifelerinden birini, çeşitli güç
lükler içerisinde büyük bir feragat ve fedalkâr-
İMa ifaya çalışan öğretmenlerimizi, hizmet 
müddetlerine göre, maaş bakırcıınan geri kal
dıkları bir hakikattir. * 

Vaktiyle özel idarelerin bütçe imkânsızlık-
ttârı dolaymiyle terfie haik (kazandığı halde uzun 
neneler terfi edemiyen öğretmenler çoktur. 
Hattâ aylarca maaş alamadıkları zamanlar bile 
olmuştur. 

Bu hal, öğretmenler arasında devamlı sızlan
maları mucip olimuş, bir sürü haklı şikâyetlere 
yol açmıştır. Bu (mağduriyeti telâfi etmek malk-
^adiyle çıkarılmış olan 5242 sayılı Kanun, mağ
duriyetleri kısmen bertaraf etmiş ilse de ortaya 
yeni yeni adaletsizlikler çıkarmıştır. 

20.- 25 sene hizmeti olduğu halde 30 - 35 li
ra maaşta bekliyen 30 - 35 yıllık bir hizmete kar
şılık 40 - 50 lira maaşı geçmemiş olan öğret
menler vardır. 

Biz işte bu mağduriyet hallerini bertaraf et
mek ve haklı bulunduğumuz bu şikâyetleri or
tadan kaldırmak istiyoruz. Bu kanunun öğret
menlerimize temin edeceği maddi menfaatler 
hiç şüphe yok ki, ehemmiyetlidir. Fakat biz 
bunun kadar, hattâ bundan daha ziyade işin mâ
nevi cephesine de ehemmiyet veriyoruz. Türk 
nesillerini yetiştirmek gibi çok şerefli bir va
zifeyi uhdelerine tevdi etmiş olduğumuz bir 
meslek erbabının, daha büyük bir huzur ve em
niyet hissi içerisinde çalışmaları imkânını bu 
kanunla hazırlamış ölacalksınız. öğretmenleri
mizden sadece "feragat ve fedakârlık istemiş 
olan bir devir artık tarihe intikal etmiştir. Za
ten 'büyük bir feragat ve fedakârlıkla çalış-
miltta ulan bu meslek erbabının haklı talepleri 
ve şikâyetleri üzerine itina ile eğilmek ve bu 
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kanunla kendilerine karşı borçlu bulunduğumuz 
bir vazifeyi yerine getirmek istiyoruz. 

Bu itibarla huzurunuza getirmiş olduğumuz 
bu kanun tasarısı öğretmenlerimize bir atıfette 
bulunmak veya bir ihsan dağıtmak gibi bir zih
niyet içerisinde hazırlanmış değildir. Yüksek 
huzurunuza bizim de haklı bulunduğumuz ve 
yerinde gördüğümüz bir dâvayı getirmiş bu
lunuyoruz. 

Tasarı 3656 sayılı Kanunun neşrinden evvel 
mesleke girmiş olan 15 yıl ve daha fazla kıdem
li ve bu itibarla da en çok, mağdur öğretmenle
ri ele almıştır. Tasarıda geriye doğru bir he
saplaşma ve halen «ver'i kanunlar hükümlerine 
göre tam bir intibak ve ayarlama mevcut de
ğildir. 1938 yılından evvel geçen hizmetlerin 
tamamı değil, sadece üçte ikisi değerlendirilmiş
tir. 

Diğer yandan bu kanundan faydalanacak 
otlan öğretmenlerin kıdemleri ne kadar çok 
olursa olsun 'aldıkları maaşa nazaran iki dere
ceden fazla terfii erine imkân verilmemiştir. 

Terfilerde öğretmenin sadece başarılı ge
çen yılları hesabedilecektir. 

Bu tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde, 
uzun yıllardan beri sürüp gelen bir ıztırap ve 
şikâyet mevzuu artık ortadan kalkmış olacak
tır. 

Yüksek Meclisin bu dâvaya karşı göstermiş 
olduğu yakın alâkadan dolayı, kendilerini tem
sil etmekle şeref ve iftihar duyduğum Türk 
«ıaarif ailesinin en derin teşekkürlerini sizlere 
arzeder, tasarının kabulünü rica ederim. (Al
kışlar) . 

REİS — Ahmet Morgil. 
AHMET MORGİL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar 1929 da çıkan 1452 sayılı Kanun lise ve 
muadili mektep mezunlarını diğer Devlet daire
lerinde 20 lira asli maaşla işe başlattığı halde 
ilkokul öğretmenleri 1926 da çıkan 789 ve 1930 
da çıkan 1702 sayılı kanunlara tâbi bırakılarak 
16 lira asli maaşla işe başlatılmış 16 ve 17,5 
lira derecelerinde dörder sene beklemek mec
buriyetinde bırakılmışlardır. Ve bu hal 1939 
yılma kadar sürmüştür. 

1939 yılında çıkan 3656 sayılı Kanun, ilk 
öğretmen okulu mezunlarını 20 lira asli maaşla 
işe başlatmış ve eski öğretmenlerin durumun
da bir değişiklik, bir ayarlama yapmayıp, 16 
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Ve 17,5 liralık derecelerde dörder yıl beklemiş 
bulunan 8 yıllık öğretmenleri yeni mezunlarla 
aynı hizaya getirmek suretiyle büyük bir mağ
duriyete ve adaletsizliğe sebebiyet vermiştir. 
Diğer Devlet memurları umumi muvazene gibi 
müsait bir kaynaktan maaşlarını alırlarken ilk
okul öğretmenleri, yakın zamanlara kadar ma
lûm bulunduğu veçhile imkânları kıt olan hu
susi muhasöbelerde maaş almışlardır. Bu su
retle ilkokul öğretmenlerinin aleyhine olmak 
üzere bir meslek dışı adaletsizlik meydana .geti
rilmiş oldu. Hususi muhasebelerden maaş al
manın tevlidettiği mahrumiyetin en büyüğü, 
asıl meslek içinde oldu. Çünkü aynı zamanda 
mezun olmuş iki sınıf arkadaşından birisi, du
rumu müsait, zengin hususi muıhaseîbeM bir vi
lâyete düşmüştür, bir sımf arkadaşı da, du
rumu müsait olmıyan bir hususi muhasebeli vi
lâyete düşmüştür. Birisi muntazaman terfi 
ederken diğeri terfi imkâından mahrum olmuş
tur. Bilfarz, şevki tesadüfle izmir'e düşmüş 
bir illkoikul öğretmeni bir taraftan izmir gibi 
bir muhitte bulunmak: avantajlarından fayda-
lanır'ken, diğer taraftan da muntazaman ter
fi etmiştir. Yine bilfarz bu öğretmenin sınıf 
arkadaşı olan birisi Ağrı'nın bir köyüne düş
müştür, orada vazife görmenin külfet ve mah
rumiyetlerine katlandıktan başka, yıllarca ter
fi edememe'k bahtsızlığına da uğramıştır. Bu 
suretle mağduriyete uğrıyan öğretmenlerin ru
hen büyük huzursuzTulklar içinde kaldıklarına 
asla şüphe yoktur. 

ilkokul öğretmenleri için diğer bir talihsizlik 
sebebi de şu olmuştur : Teftiş kadrosunun kifa
yetsizliği veya her hangi bir sebeple, yani öğret
menin bir sunutaksiri olmadan teftiş edileme
meleri yüzümden öğretmenler yıllarca terfi ede
memişlerdir ve bu teftiş .görmemekten mütevel
lit mağduriyetin yekûnu bir hayli yüksek ol
muştur. Bu da gerek meslek içinde ve gerekse 
meslek dışında bir teadülsüzlük yaratmıştır. 
Geçen devrede bu mağduriyetleri bertaraf et
mek maksadiyle çıkmış olan 5242 sayılı Kanun 
bâzı noktalarda faydalı olmuş, bir dereceye 
kadar teadül sağlamıştır ama bunun yanında 
daha büyük adaletsizliklere de sebebiyet ver
miştir. Pek çok misallerden bir tanesini arz 
etmeme müsaadenizi rica ederim; 5242 sayılı 
Kanun sadece ilkokul öğretmenlerine, köy ens
titüsü öğretmelerine ve ilkokul müfettişlerine 
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tatbik edilmiştir. Gazi Terbiye Enstitüsü Pe
dagoji şubesinden ilk öğretim müfettişi olarak 
çıkan iki arkadaş tasavvur edin. Bunlardan bi
ri diğerine nazaran daha ehliyetli olduğu için 
millî eğitim müdürü olmuştur. 5242 sayılı Ka
nun ilk öğretim müfettişini şümulüne alıp mil
lî eğitim müdürünü şümulü dışında bırakmakla 
aynı yıl mezun olan ve daha liyakatli ve ehli
yetli olan bir kimseyi kendisine nazaran ehli
yetsiz ve liyakatsiz olan diğerinden daha geri 
bir derecede bırakmıştır. Bütün bu saydığım 
mağduriyet ve adaletsizliklerin öğretmenlerin 
ruhunda büyük mânevi huzursuzluk yarattığı
na şüphe yoktur. Meslekinin icabettirdiği her 
türlü feragat ve fazilet göstermekten çekinmi-
yen, inkılâpların bekçisi; gerçek demokrasi
nin ve Türk istikbalinin yaratıcısı olan öğret
menlerin bu huzursuzluk içinde daha fazla kal
malarına yüksek vicdanlarımız razı olmıyaca-
ğma asla şüphe etmiyorum. Hemen ilâve ede
yim ki; hiçbir meslek] hiçbir Devlet hizmeti 
küçümsenemez. Büyük milletimizin ve insanlı
ğın hizmetinde bulunan bütün meslekler aziz ve 
mensupları muhteremdir. Ancak öğretmenler, 
meslekleri icabı olarak vazife sırasında en çok 
vicdanlariyle karşı karşıya bulunan ve bu iti
barla da maddeten ve bilhassa manen tatmin 
edilmelerinde cemiyetin faydası büyük olan 
meslek erbabıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun, sadece 
ilkokul öğretmenlerinin muhtelif vesilelerle uğ
radıkları tmafcluriyetleri bertaraf etmeye ma
tuf bir kantmdur. Yoksa orta ve yüksek öğre
timde ayarlama yapan bir kanun değildir. An
cak bugün orta ve yüksek öğretimde öğretmen 
olup da vaktiyle ilkokul öğretmenliğinde bu
lunmuş ve bu mağduriyetlere oradaki emsalle
ri ile beraber mâruz kalmış ve halen de bu 
mağduriyetlerin yükünü taşımakta olan kimse
lerin de bu kanun hükümlerinden faydalandı
rılmalar, gayet tabiîdir ki, çok yerinde ve 
haklı olacaktır. Bir de Millî Eğitim Vekilliği 
Teşkilât'Kanununa göre meslekte esas olan öğ
retmenliktir. Gerek bu kanunun 22 nci madde
si, gerekse 4026 sayılı Kanunun 5 *nci m&ââe-
si gereğiaee Millî Eğitim Vekilliği, bir öğret
meni istediği zaman istediği vazifede kullanmak 
sâlâhiyetmi haizdir, ilkokul öğretmeni olsun, 
ilk 8ğ*etlm menşeli, orta veya yüksek öğyötim 
4#te*&ıeBİ «kan, Utîllî Eğitim VâkilHği, %rcn-

— aaa — 



B : 41 11. 
lan istediği zaman Millî Eğitim Vekilliği mer
kez teşkilâtında veya vilâyetler teşkilâtında 
her hangi bir vazifede çalıştırır. Ve bir müd
det sonra icabında öğretmenliğe çevirebilir. 
Hal böyle olunca, Millî Eğitim Vekilliği mer
kez ve vilâyetler teşkilâtında çalışmakta olan 
arkadaşlar hiçbir zaman öğretmenlik sıfatın
dan uzaklaşmıyorlar demektir. Ve bu ar
kadaşların günün birinde her hangi bir öğ
retmenliğe dönmeleri muhtemeldir. Bu arka
daşların bu kanundan istifade etmeleri de 
çok tabiî ve yerinde olacaktır kanaatinde
yim. Bu mevzuda gerek Millî Eğitim Ko
misyonunun ve gerekse Bütçe Komisyonunun 
gösterdiği anlayış cidden takdir ve teşekküre 
lâyıktır. Esasen bu kanunun ilkokul nıtnşeli or
ta ve yüksek öğretim mensuplarım ve Millî 
Eğitim Vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı men
suplarına teşmil olunması malî portesini niha
yet yüzde beş nispetinde yükseltmektedir ve 
Bütçe Encümeni bütün bu hesapları yapmış ve 
kanunun icabettirdiği tahsisatı bütçeye koymuş 
bulunmaktadır. 

Bu kanunda hâkim olan ruh, daha ziyade 
şudur: mağduriyetlerin, bütçeye fazla yük ol
maması için, mehmaemken, ve asgari derecede 
önlenmesi. Bu suretle bütçe imkânları da göz
den uzak tutulmamıştır. Bu sebeple 1938 yılın
da mesleğe girmiş olanların maaşları 50 liraya 
yükseltilmektedir. Bu müddet esasen normal 
bir müddettir. 1938 den önceki yıllar ki, mağ
duriyetlerin tekevvün ettiği yıllardır; bu hiz
metlerin de üçte ikisi alınmış, her üç yıl için 
bir derece hesabedilmiştir. Lâkin 50 nin veya 
bulunulan derecenin iki üstünden daha yukarı 
geçmemesi esası kabul edilmiştir. Ve son had 
90 olarak kaJbul edilmiştir. Bundan ileri gide-
miyeceklerdir. 

Yine bu cümleden olmak üzere 5242 sayılı 
Kanundan vaktiyle istifade etmiş olanlara ni
hayet bir derece verilmek suretiyle bir taadül 
temin edilmiştir. Bütün bunlar da usulü veç
hile tesbit edilmiş başarılı yıllar nazara alın
makta olup gelişi güzel, otomatikman bir terfi 
sistemine gidilmemiştir. Bence bu kanunun ku
surlu bir tarafı şudur: Bundan sonra mesleğe 
dönecekler, bu kanundan faydalandırılmamak-
tadır. Bu asla haklı bir keyfiyet değildir. Bir 
misal arzedeceğim: Bir. memurla evli bulunan 
bir bayan öğretmen tasavvur buyurun. Memu-
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run bulunduğu yerde münhal olmadığı için karı 
koca bir araya gelememektedirler. Ailenin se
lâmeti ve düzeni için memur fedakârlık yapmış, 
hanımını istifa ettirmiştir. Sonra memur ölmüş
tür. Bayan öğretmen, çoluk çocuğunu geçindir
mek için mesleğe dönmeye mecburdur. Bu Ba
yan öğretmenin, meslekine döndüğü zaman mes
lekten uzak kaldığı zamanlara ait bir şey iste
meye hakkı yoktur. Fakat vaktiyle birlikte ge
çen hizmetlerinden dolayı arkadaşlarına verilen 
haktan bu Bayan öğretmen neden mahrum 
kalsın? Bir de, yüksek öğretim yapmış olan ar
kadaşların mağduriyetleri iki katlıdır. Bu hu
susta da bir misal vermeme müsaade buyurun. 
iki ilkokul öğretmeni tasavvur buyurun, yıllar
ca hizmet etmişler, 25 dereceye yükselmişlerdir. 
Bu derecede iki yıl 11 aylık olduklarını farz 
edelim. Bunlardan 'birisi liyakatli ve çalışkan
dır, imtihan vermek suretiyle yüksek tahsile 
gidiyor. Yüksek tahsile gittiği zaman meslekte 
kalmış olan arkadaşı 30 lira maaşı asliye terfi 
ediyor. Yüksek tahsilini yapmakta olan meslek-
daşı tahsilini ikmal edince beriki 30 lira maaşı 
aslideki müddetini tamamlıyarak 35 liraya terfi 
ediyor. 

Vaktiyle yüksek tahlsdl görenler meslelke 25 
Mra asli maaşla giriyorlardı. Bu sefer yüksek 
tahsil görmüş olan arkadaş, '©misali 35 lira alır
ken, 25 liraya dönmek zaruretinde kalmıştır. 
•Bu suretle iki denece kaybetmiştir. Daha son
daları 30 lira ile işe başlanmak esası kabul edildi 
ki ıbuna nazaran dalhi yüıksek tahsil görenlerin 
Ibir derece kayıpları var demektir. Yüksek tah
silin külfet ve masrafına katlanan öğretmen, 
bunun lûtfunu beklerken, arkadaşından geri 
kalmakla kahra uğramıştır. Kanunda ise bu 
husus derpiş edilmiş değildir. Artık bu, Yüksek 
Meclisin takdirine kalmış bir keyfiyettir. 

Muhteremi arkadaşlar, bu kanun sadtece ev
velce vukuagelen mağduriyetleri bdı* dereceye 
kadar öınliyen bür kanundur. Yoksa asTa mazi
ye maltuf bir hesaplaşmayı tazammun eden bir 
kanun değiftdir. Eğer biz, bu mağduriyetin te
kevvün ettiği andan itibaren Ibunun tevlit et
tiği zararların yekûnunu ödemeye kalkışacak 
olursak o zaıman mahiye matuf bir hesaplaşma 
olur. Katiyen bu yola gidillimiş değtildir. 

Esasen maziye matuf hesapılaşımayı bu ş'eMl-
fde dar mâna/da ahrsaik, kanun yapmak imkânı 
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olmaz. Zira tekevvüneden her hak ve nuağdu- I 
riyet, bunu önliyen kanuna nazaran mazidir. 

On bine yakın öğretmen ve aileyi sevindi
recek olan bu kanunun kabulünü bilhassa istir
ham- ederim. 

RBlS — Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş 

lar, huzurunuza getirilmiş bulunan tasarının 
mevzu ve önemini, Mulhterem Maarif Vekili 
Beyefindi izah ettiler. Ayrıca bu kanunun ilk
okul öğretmenlerinin hangi haklarını istihdaf 
ettiğine dair de Ahmet Morgil arkadaşım geniş 
izahat verdiler. Bendeniz, bu iki 'konuşmadan 
sonra zamanınızı almamak için, konuşmamı 
uzun yapmıyaeağım. Yalnız ıbu kanunun mu
radı ile, (hakikatte millî eğitim camiamızda 
dert sahibi bulunan diğer muallim gruplarımızı 
da Yüksek Heyetinize mağduriyetleri yönün
den takdim ederek, ilerde çıkacak kanunlarda 
bu kanunla ele alınmamış bulunan muallim ar
kadaşlarımızın durumlarını izaha çalışacağım. 
Ancak yapacağım konuşma, bu kanunun ana 
fikrinden uzak düşmiyeeektir, Millî eğitim 
camiasının, Türkiye'de, 1930 yılından beri çek
mekte bulunduğu büyük silkinti ve dert ve mah-
ırumiyetler hepimizin malûmunuzdur. 

Bu Mecliste senelerce ilkokul öğretmeni ile 
alâkalı kanunlar, maalesef rağbet görmemiş
tir! Meclis zabıtları ve maarif tarihimiz ince
lenirse bu, vazihan görülür. 

Hakikaten, ihalk sahibini hakkına sahip kıl-
malkta katiyen tereddüt gösıtermiyen 9 ncu Bü
yük Millet Meclsi, bu tasarıyı kanunlaştırmak
la, yıllardan beri beklenen "bîr vazifeyi, yerine -
getirmiş olacaktır. 

İlkokul öğretmenleriyle, bu Mıecllis, yıllarca I 
îlgilerum'emişjtir, demiştim. Arkadaşlar, evet, 
Türkiye'de Devlet hizmeti veren, Hükümet va
zifesi veren çeşitli sınıflar arasında, maalesef 
bu Mecliste, yıllarca acayip usuller kullanılmış 
ve bu yüzden ilkokul öğretmenleri, daima, 
Devlet ve Hükümetçe, diğer Hükümet ve Dev
let memurları gibi itibar tevcih edilmiyen bir 
manzara içinde mütalâa olunmuşlardır. Hattâ 
bu Mecliste bir Mebus, bir gün, (Türkiye'de 
talebe yetiştirmek, basit mânasiyle muallimlik 
meslekini icra etmek ise, ben, Türkiye'de, bu 
iktiyacı karşılıyacak şekilde, 10 liraya muallim 
bulurum) gibi tamamen izan ve kültürden 
uzak sözler sarfetmiştir. O tarihte Hükümeti | 
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idare edenler, (on liraya muallim bulunur, fa
kat senin bu takdirin de, senin on liralık bir 
Mebus olduğunu ifade eder) şeklinde bir ce
vap vermek işini ihmal ederek sadece bir kori
dor sohbeti olarak mevzuu küllemişlerdi. Bu 
Meclisin ilkokul dâvasına hakiki mânasiyle 
kıymet vermesi hali, nâçiz kanaatime göre, bu 
devreye nasip olmuştur. Bunu alenen ifade et
mek, vazifemdir, ilkokul öğretmeni pedago
jik formasyonun sahibi olarak, pedagojik nos
yonun sahibi bir insan olarak, cemiyette daima 
en üst mevkii almak durumunda, bir Hükümet 
memuru olarak mütalâa olunmalıdır. İlkokul 
öğretmenini, yıllarca Türk içtimai hayatında 
yaşıyabilmek imkânlarının gerektirdiği bir ge
lirden mahrum şekilde yaşamaya mecbur kılan
lar, yanlış ve hatalı bir yol tutmuşlardı. 

Bugün bu kanun, ilkokul öğretmenlerine, 
mevcut memleket şartları ile, muvazi olarak 
yaşamak imkânlarını vermek için bir atıfet 
olarak değil, maaş yönünden vaktiyle vâki bir
takım mağduriyetlerini bertaraf etmek maksa-
diyle ele alınmıştır. Diğer Devlet dairelerinde 
vazife veren memurların, türlü ve müsait ka
nunlarla adım adım ilerlemeleri mümkün kılın
mış iken, bunlar, ilerlemek imkânını bulama
mışlar ve aksine, kasdî mağduriyetlere duçar 
bırakılmışlardır. Çeşitli ufak kanunlarla bu 
mağduriyetler izale edilmek istenilmiş ise de, 
hakiki mâna ve ruhu ile buna vâsıl olunama
mış ve bu yolda tedvin olunan kanunların ha
talarını düzeltmek, işbu tasarı ile mümkün kı
lınmak istenmiştir 

Bu tasarının maddelerini görüşmek siyası 
geldiği zaman, Yüksek Heyetiniz - görecek ve 
takdir edecektir ki, hakikaten gayet adaletli 
bir şekilde tertiplemiştlerdir. Hattâ Bütçe Ko
misyonu, Maarif Komisyonundan - benim bu
lunduğum komisyondan - daha da ileri giderek. 
hakikaten adaletli bir şekilde ve hakkı sahibi
ne veren bir ifade ile, bu kanun tasarısını hu
zurunuza sevk etmiştir. Yalnız, bendeniz, ko
nuşmamın başında da arz ettiğim gibi, mühim 
bir meseleye temas edeceğim. 

Arkadaşlar, muallim camiasında hak sahip
leri sadece bugünkü tasarıda gördüğünüz ilk
okul öğretmenleri, ilkokul öğretmenliğinden 
ortaokula geçmiş olanlar veya yüksek öğretime 
geçmiş bulunanlar değildir. Bu kanun sadece, 
başlığında gördüğünüz ve birinci maddesinde 
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hulâsa olunan muallim arkadaşların durumla- I 
rını ihtiva ediyor. Onların maaş yönünden mağ-
dur edildikleri yıllara yeni haklar tanıyor. Hal- I 
buki muallim camiasında, ortaokullarda menşe 
itibariyle ilkokul öğretmeni olarak, hariçten, 
veya hususi yahut teknik okullardan gelmiş 
olan bâzı muallimler vardır ki, bunlar bu ka
nuna dâhil edilmemişlerdir. Bunlar ne Hükü
metin, ne Nuri özsan arkadaşımızın tekliflerin
de yoktur. Bunlar, ortaokullardaki müzik beden 
terbiyesi ve resim öğretmenleri olan arkadaş
lardır. 

Temennimiz şudur ki ; aynı vasıfata olan, 
aynı haklara istihkak kesbetmiş bulunan iki sı
nıftan birisini bu kanun içerisine alıyor, diğer
lerini ise, kanuna dâhil etmemiş bulunuyoruz. 
Onların yekûnu bunlar gibi sekiz bin kişi de 
değildir, onların yekûnu ,nihayet nihayet Tür
kiye'de 150 - 160 kişidir. Onların da bu kanu
na girmesi halinde terfi edilmeleri mümkündü. 
Fakat Meclisimizin komisyon faaliyetlerinin hi
tam bulduğu bu tarihte, bu konu, ne teklif sa
hiplerinin, ne de komisyon üyeleri arkadaşların 
hatırına gelmemiştir; ok yayı terkettikten son
ra tekrar geri gelmiyor. Ben, muhterem Rıfkı 
Salim Beyefendiden bu kanunun, güzel faydalı 
ve her şeyden evvel haklı olan bu kanunun so
nunda, bu devreye belki yetişmiyecektir, fakat 
önümüzdeki onuncu Büyük Millet Meclisi dev
resine ,kendileri bakanlıkta kalırlarsa âmenna ; 
kalmazlarsa ,bakanlık masasına bir muhtıra bı
rakarak, bu kanuna muvazi şekilde, ortaokul
larda müzik, resim ve beden eğitimi okutan ho
caların da bunlar gibi terfihlerine gidilmesini 
işaret etmeleri gerekir. Bunu kendilerinden has
saten istirham ederim. 

Bu kanunda ayrıca bir nokta daha unutul
muştur : Aklı eren bir arkadaşımın bir önerge 
vermesini istirham ederim, şöyle ki : 1938 se
nesinde ve daha evvelki yıllarda ilkokul öğret
meni olarak mesleke girenlerin maaşları bu 
kanunla otomatikman elliye çıkartılıyor. 

REÎS — Maddelere geçmeyin lütfen. Tümü 
üzerinde konuşun. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — 1938 ve da
ha evvelki yıllarda mesleke girmiş olup da son
radan yüksek tahsil yapanlar ve yüksek tahsil
lerinde yabancı dil öğrenerek Devlet yabancı 
dil imtihanına girenler, bu kanunun yeni mağ
durları olarak yarın ortaya çıkacaklardır, oto- J 
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matik olarak 50 ye vâsıl olan bir hoca, lisan
dan zaten 50 lirada bekliyen öğretmenle bir hi
zaya gelmiştir. Halbuki Devlet, lisandan bir üst 
derece vererek ve bunu kanunlaştırarak diğer 
öğretmene bir hak tanımıştır. O halde bu ka
nun, âkil arkadaşlarımızdan birisinin yapacağı 
bir ilâve fıkrası ile şöylece değiştirilmelidir : 
Devlet lisan imtihanında muvaffak olanların 
bir üst derece hakları mahfuzdur. Bu suretle, 
lisandan bir derece üst maaş alanların hakları 
tahkim edilmiş olacaktı. Mâruzâtım şimdilik 
bundan ibarettir, arkadaşlar. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, konuşulan kanunu huzurunuza 
getiren Hükümeti takdirle karşılarım. Fakat ka
nunun esbabı mucibesî ile Hükümet, tHdifinin 
metni ve huzurunuza gelen komisyonun metni 
arasında çok büyük farklar vardır. Benleniz 
komisyonda bunun müzakeresinde bulundum. 
Aradaki farkı tebarüz ettirmek, sizlere aksettir
mek benim ir-in bir vazifedir. Kanunun esbabı 
mueibesini okuduğumuz zaman ilkokul öğretmen
leri yurdun muhtelif uzak bölgelerine dağıldığın
dan bin bir mahrumiyetle çalıştıklarından bahse
dilmektedir. Deniyor ki, 30 - 35 - 40 lira ma
aşta senelerce kalmış olan bu öğretmenlerin vazi
yetini ıslah etmek lâzımdır. Hükümet tasarısının 
birinci maddesinde sadece ilkokul öğretmenleri
nin ilkokul müfettişlerinin ve ilkokul denelmen
lerinin terfi ve terfihi düşünülmüştür. Fakat 
huzurunuza, »elen komisyon raporu öyle delildir. 
Komisyonda bu temenni, bu arzu genişletildi. 
Menşeleri ilkokul öğretmenliği olmak üzere Maa
rif Vekâletinin diğer teşkilâtında, egrek merkez 
gerek vilâyetler teşkilâtında, vazife görenler ile 
Maarif Vekâletine bağlı muhtelif dereceli mek
teplerde hocalık yapanlar da istifade ettirilmek
tedir. Bu teklif komisyonda görüşülürken sadece 
Maarif Vekâletine bu hakkı tanımak diğer vekâ
letlerin aleyhinedir, dedim. Eğer zayi olan hak 
mev> uubahis ise, bir öğretmen öğretmenlikten ay
rıldıktan sonra, ister Maarif Vekâletine, ister 
başka bir bakanlığa geçsin, bu hakkı tamya-
caksak, memur hangi vekâlette vazifeli olursa ol
sun kendisine vermemiz icabeder. Yok, eğer sa
dece ilkokul öğretmenleri mevzuubahis ise o hal
de kanun halen ilkokul öğretmenliğinde bulunan
lara, ve bu vazifeye döneceklere hasredelim dodim. 
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Şimdi; esbabı mueibenin esası ilkokul hocalarının 
vaziyetini düzeltmek iken bundan ayrılıp kanunu 
Millî Eğitim Vekâletinin diğer teşkilâtında ve di
ğer muhtelif kademeli okullarında vazife gören
lere de teşmil edecek olursak, bü kanun diğer ve
kâletlere geçmiş olan kimselerin aleyhine olacak
tır. Bendeniz bunun tasvip edilmemesini rica 
ediyorum. Bu hususta bir takrir takdim edi
yorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Nuri Özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar; mesleklerinin çetin güçlükleri içerisin
de feragatle vazife gören öğretmenlerin yıllar
dan beri sürüp gelen mağduriyetlerini benden 
evvel konuşan arkadaşlarımız bertafsil izah 
ettiler ve bu kanunun sevk sebebini de anlat
tılar. 

Bu itibarla ben, arkadaşların daha vuzuhla 
izah ettikleri mevzuları tekrarlamak istemiyo
rum. 

öğretmenlerin mağduriyetlerinin bertaraf 
edilmesi malûmunuz olduğu üzere geç'en devre
de dört milletvekili arkadaşınız tarafından ilk 
defa ele alınıp Yüksek Meclise getirilmişti. 
Bunlardan birisi de Mustafa Tarakçıoğiu arka
daşımızdır. O zaman daha şümullü ve bugünkü 
kanunun mevzuunu teşkil 'eden meseleler arizü 
amik tetkik edilip eksikler bertaraf edilmek is
tenmiş olmasına rağmen o kanunu o zamanki 
iktidar bu şümul ile ele almadı. Bunu taksir 
etmek, şümul ve hududunu çok daraltmak sure
tiyle teklife iltihak etti. Bu yüzden 5242 sa
yılı Kanun noksan ve kusurlu olarak yürürlüğe 
girdi. Yürürlüğe girdikten sonra şimdi Yüksek 
Mecliste müzakere mevzuu edilen hususların 
tatbikatta yeni yeni mağduriyetler tevlidetti-
ğini, açıklıklar teşkil ettiğini gördük. Geçen 
devrede muhalif bir milletvekili sıfatiyle bun
ların bertaraf edilmesi için Meclise bir kanun 
teklifi getirmiştim. Esefle ifade edeyim, o za
man bu kanunu Meclisten geçirmek mümkün 
olmadı, kâdük oldu. Bu sefer yine daha.müte
vazı bir görüş içerisinde bu kanunu Yüksek 
Meclise arz etmek lüzumunu duydum. Meclise 
kanun sevk edildikten sonra Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşımla mütaaddit temaslarımız oldu. 
Gayet geniş bir anlayış gösterdiler ve Hükümet 
tasarısı halinde bendenize iltihak ettiler. Benim 
söz almaktaki maksadım, Millî Eğitim Bakanına 
burada huzurunuzda öğretmenler adına şükran-
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larımı ifade etmektir. Bilhassa bir ifadesine te
mas etmek isterim. Sayın Bakan dediler ki; bu 
bir atıfet kanunu değildir. Geçen iktidarın mesul 
şahsiyeti bu kürsüden bunun bir atıfet olduğunu 
ve ancak bu kadar verebileceğini ifade etmişti. 
Bu sözler öğretmen arkadaşımızı kalbinden yara
ladı. Onlar bu Meclisten atıfet, ihsan beklemi
yorlardı. Yalnız mağduriyetlerinin telâfisini isti
yorlardı. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı bunun bir Atıfet 
Kanunu olmadığını, kanunların tevlit ettiği hak
sızlıkları bertaraf eden bir kanun olduğunu ifa
de ettiler. Bu, hakikatin tam bir ifadesidir. Bu 
itibarla kendilerine şükranlarımı arzederek, diğer 
hususlarda daha geniş izahat verildiği cihetle 
sözlerime son veriyorum. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul dilmiştir. 

Komisyon raporunda kanun tasarısının ivedi
likte görüşülmesi hususunda teklif olunmak
tadır. Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğin
den gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalışanların aylık 

dereceleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanun meriyete girdiği ta
rihte Millî Eğitim Vekâletine bağlı .ilkokul öğ
retmenliği kadrosundan maaş alanlarla ilkokul 
öğretmenliğinden gelip de Millî Eğitim Vekâ
letine bağlı her dereceli öğretim müesseselerin
de öğretmenlik yapanlardan ve yahut Millî Eği
tim Vekilliği merkez, vilâyetler teşkilâtında 
çalışmakta olanlardan : 

a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleke girmiş olup da bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte almakta bulundukları maaşla
rının (50) liradan aşağı olanların maaşları (50) 
liraya (50 lira dâhil) çıkarılır. 

b) 1938 yılından önce mesleke girmiş olup 
da (a) fıkrası gereğince maaşları yükseltilen
lerle bu kanunun meriyete girdiği tarihte (50) 
lira veya daha fazla aylık almakta bulunanla
rın 1938 yılından önceki hizmet müddetlerinin 
üçte ikisinin her üç yılı için (50) lira üzerine 
birer derece daha ilâve edilerek aylıkları yük
seltilir. 
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c) (a) ve (b) fıkralarına göre yapılacak 

yükseltmeler bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte alman aylığın iki üst derecesini geçemi-
yeceği gibi kadro imkânsızlıkları halinde 4598 
sayılı Kanuna göre verilecek iki üst derece f ark-
lariyle dâhi (90) liranın üstüne çıkamaz. 

5242 sayılı Kanundan istifade etmiş olanla
rın aylıkları bir dereceden fazla yükseltilemez. 

d) (a) ve (b) fıkralarına göre maaşları 
yükseltilenlerin bu kanunla yükseltilmesinde 
hesaba alman 1938 yılından öncejri hizmet müd
detlerinin üçte ikisinin artan müddetlere bu ka
nunla kazanılan maaş derecesinde geçmiş sa
yılır. Ancak bu suretle eklenecek müddetler iki 
seneyi geçemez. 

REÎS — Tevfik îleri buyurun. • 
TEVFlK ÎLERÎ (Samsun) — Efendim; ,bu 

kadar zaruri, bütün öğretmen arkadaşlarımızın 
senelerden beri beklediği bir kanunu huzurunu
za getirmiş olmalarından dolayı; Hükümeti, 
Muhterem arkadaşımız Eıfkı Salim Burçak'ı 
candan tebrik eder ve teşekkürler ederim. Bu 
suretle 1 nci madde üzerinde mütalâalarıma baş
lıyorum. 

1 nci maddenin 1 nci fıkrası şöyle diyor : 
«MADDE 1. — Bu kanunun meriyete girdiği 

tarihte Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğ
retmenliği kadrosundan maaş alanlarla ilkokul 
öğretmenliğinden gelip de Millî Eğitim Vekâle
tine bağlı her dereceli öğretim müesseselerinde 
öğretmenlik yapanlardan ve yahut Millî Eğitim 
Vekilliği merkez, vilâyetler teşkilâtında çalış
makta olanlardan» diyor ve mevzua giriyor. 

Şimdi kanunun mahiyeti, 1938 yılından ev
vel mevcut birtakım kanunların ilkokul öğret
menlerine yapmış olduğu zararları bertaraf et
mek olduğuna göre, bu madde de yalnız ilkokul 
öğretmenlerini almayıp o zaman ilkokul öğret
meni olup ela bilâhara ortaokula hoca olmuş ve
yahut merkezide, taşrada, Maarif Vekâletinin 
muhtelif hizmetlerinde (bulunmuş olanları da 
derpiş etmesi kadar normal, âdilâne bir şey ola
maz. Yalnız, Bütçe Komisyonunda da arzetti-
ğkniz gibi, (burada 'bir ilki küçük eksik var. 
Meselâ o zaman ilkokul öğretmeni imiş, sonra 
kademe kademe ilerliyerek üniversiteye girmiş, 
(bugün üniversitenin içindedir. 1938 den evvel 
ilkokul öğretmeni olup, intibaksızlıklarım ber
taraf etmek istediğimiz kimseler meyanmda bu-
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lunup da bugün üniversitede bulunan arkadaş
lar var. Ama kaç tane var,? 2 - 3 veya 5 tane 
var. Fakat var. Bu kanun onların bu günkü 
durumuna göre imkân veriyorsa, onların da bu 
imkândan istifade etmesi kadar tabiî bir şey 
olaimaz. 1938 den evvel ilkokul öğretmeni imiş, 
Adalete geçmiş, hâlen ceza evlerinde öğretmen
lik yapıyor. Maarif Vekâletinde öğretmenlik 
yapmayıp Adalet Vekâleti ceza evlerinde öğ
retmenlik yapması, 1938 den evvelki haklarını 
kazanımasma engel 'olmamalıdır. 

Bu, çok küçüktür ama, bir haksızlığı berta
raf etmek için arzedeceğraı. Maarif Vekâleti bu 
formüle giren öğretmenlerin, 1, 2, 3 fazla değil, 
tanesini almış, Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğüne devrederek orada vazif elendirmiştir. Ay
nı Vekâletin bünyesinde veya öğretmenlik veya 
bununla ilgili bir hizmet ifa eden bu gibi ar
kadaşlar unutulmuştur. 

Binaenaleyh, ben bir takrir vererek, bütçe 
ile de alâkası olmıyan, yani malî tesiri pek mü
him olmıyan bu mevzuların birinci fıkraya eklen
mesini, yani, « Millî Eğitim Vekilliği merkez 
ve vilâyetler teşkilâtında çalışanlarla, üniversi
telerde ve diğer vekâletlerdeki öğretmenlik
lerde ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünde 
çalışmakta olanlardan ...» deyip m'addenin de
vam etmesini teklif ediyorum. Bu hususta tak
dim ettiğim takririmin kabulünü rica ederim. 

İkinci bir nofetaya daba temas edeceğim. A 
fjkraisı şunu diyor, « 1938 yılında ve daha ön
ceki yıllarda mesleke girmiş olup da bu kanu
nun meriyete girdiği tarihte almakta bulunduk
ları maaşlarının (50) liradan aşağı olanların 
maaşları 50 liraya (50 lira dâhil) çıkarılır ». 

1938 ide bir kere mutlak surette 50 lira sevi
yesine getiriyor. 1938 den evvel hizmetin uzun
luğuna nazaran bunun üzerine iki dereceyi geç
memek üzere bir ilâve yapıyor. 1938 den 
evevl 25 - 30 sene hizmeti olanlar vardır. 
Bu suretle iki dereceyi geçmemek üzere, geçme-
mek şartiyle veriyoruz. Burada da bir (mesele 
karşımıza çılkıyor. 

Bu mieseileyi Bütçe Kömilsiyonuııda arz etltfik. 
lorada hallederai'edik, temin edemedik. Onun için 
huzurunuza getirdüik, şefaaitınıza, yardi'mınıza 
sığınıyoruz. 

îllfeokul öğreltoeni iken imtihanlara girmek 
suretiyle Gazi Terbiye Enstitüsüne veya üni
versitenin diğer fakül*teterinıe kabul edilmiş ve 
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orada iki seme, üç sene, dönt seme tahsil yap- I 
mak suretiyle tekrar maarif teşkilâtında orta
okul ve liselerde hocalığa dönmüş arkadaşları
mız vardır, nitekim birinci maddede, ortaokul
larda vazife allmış ıbu nevi arkadaşları nazarı 
itibara alıyor ama, bunları Üıizmıet süreleri ba-
tkımından nazarı itibara almıyor. 

Şimdi, 19*38 de 50 lira dediğimiz zaman, aşa-
ğıdalki maddelerde göreceksiniz, 1938 den ev
velki seneler şöyle bir hesapla bir der-ec<e> veri
lir dendiği için ilkokul bıo-cası iken yüksek tah
sil devresine geçmiş olaaı arkadaşların, hattâ 
ilkokul öğretmenliğinde kalan arkadaşlarına 
nazaran ızarar etmesi ihtimali kuvvetle mev
cuttur. Çünkü onların tahJsil seneleri kıdemleri- I 
ne sayılmıştır. Bunun kıdemine sayılmamak
tadır. ilkokul öğrelttoeni kalsaydı bugün vermiş 
olduğumuz imkânlara göre ortaokul hocası kı
demine nazaran daha 'fazla imkân elde ede
cekti , I 

Bu itibarla Hadi Hüsmıan ve Fevzi Lûtfi 
Karaoısmanoğllu ve yüze yakın arkadaş, bir tak
rirle, ilkokul hocası olup da ihalen ortaokulda 
bulunanların, intibakını, yani bir tahsil devresi 
geçirmiş olanların, 50 liraya nazaran bir üst 
'dereceye intibakı - ki bunların sayısı mahdut
tur - 60 lira üzerinden bina etmeyi teklif edi
yoruz. 

Arkadaşlar, bizim parti programımızda, ilk
okul öğretmenlerinin üniversite profesörlüğüne 
kadar yükselmesine yol açma prensibi esaslı 
bir madde olarak mevcuttur. Hattâ < Maarif Ve
kâleti öğretmenlerin terfi ve tecziyesine ait 
olan kanunu hazırlamıştır, İnşallah o da huzu
runuza gelecektir. Orada buna dair esaslı hü
kümler derpiş edilmiş bulunmaktadır. İlkokul 
öğretmeni üniversite profesörlüğüme kadar na
sıl çıkar, metin halinde gösterilmiştir. Müm
taz olarak terfi edenler, muayyen bir maaş ka
demesine gelenler okutulmakta ortaokul hoca
sı olmakta, lise hocası olmaktadır, onlar da 
ayrıca bir tahsil devresinden geçtikten sonra 
üniversite kariyerine kadar yükselmektedir. 
Yani ilkokul öğretmeninin üniversite profesörü 
olabilmesinin mânası budur; bunların içinde 
fevkalâde kabiliyetli olanların veya daha üst I 
tedrisata hususi kabiliyeti haiz olanların oku
tulma fırsat ve mazhariyetine ulaştırılmaları
dır, maaşları verilmek ve sair suretlerle onlara 
tahsil imkânının bahşedilmesidir. Zaten bu ka- I 
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I nun huzurunuza geleceği için bunun üzerinde 

fazla durmıyacağım. Binaenaleyh ilkokul öğ
retmenleri için 50 lira maaş kademesinin, yük
sek tahsil yapmış olan ve ortaokullarda bulu
nanların 60 kademesinin âdilâne bir fhad oldu
ğuna kaaniim, yüze yakın arkadaşın imzalamış 
olduğu bu takririnin de kabulünü sizden rica 
ederim. (Alkışlar). 

(KÖYLÜ PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA ÖEMt TÜRK (Seyhan) — Efendim, ma
ziden müdevver birçok haksızlıkları ve öğret
menlerimizin haklı olarak vicdanlarında üzün
tü ve ıstırap hissi bırakan adaletsizlikleri or
tadan kaldıracak olan bu kanun teklifi dolayı-

I siyle saym Tevfik İleri'nin yaptığı teşekkürle
re biz de iştirak ederiz. Türkiye Köylü Partisi 
Meclis Grupu olarak iktidarınızın maziden mü-
idevver bu .gibi adaletsizlikleri; bahusus idea
list hizmetler gören, memleketin istikbali de
mek olan evlâtlarını demokratik yollarda bil
hassa ahlâk örnekleri vererek yetiştirecek olan 
öğretmenlerimiz için bunları tashih ettikten 
sonra yeni yeni terfih imkânları araımanızı rica 
ederiz. Bu arada öğretmenlerimizden gerek 
Millî Eğitim camiası içinde, gerek mülhak büt
çeli kadrolara ve gerek diğer Devlet dairele
rinde, gerekse üniversite çatısı altında bulu
nanları da aynı suretle bu adalet tevziinden 
nasibedar etmekte düşünce ve hissiyaltumıza ter
cüman olduğu için de Tevfik İleri'ye Tnı ba
kımdan da teşekkür ederiz. Kendisi söyleme-
»elerdi aynı şeyleri söyliyeceık ve takrir vere
cektik. Bunları sarahatle ve vuzuhla ifade et
tikleri ve takrirlerini de verdikleri için bu be
yanlarıma ve takrirlerine aynen iştirak ederiz. 

Son olarak, Sayın Millî Eğitim Bakanını ve 
Hükümetimize, bir teklifimiz olacaktı. Tevfik 
İleri arkadaşımız belki bunu da îstiyeceklerdi 

I unuttular. Bu adaletsizliği tamamen ortadan 
I kaldırmak için köylerde öğretmenlik yapan 10 

sene 20 sene öğretmen olanların gerek tekâmül, 
gerek tefeyyüz ve gerekse büyük şehirlere doğru 
yetişme, ve erişmeleri de sağlam esaslara bağlan
malıdır. Bunların bilhassa çocuk yetiştirmele
rinde âmil olacak ve daha iyi şartlar dâhilinde ye
tiştirmelerini temin için yeni yönetmeliklere mun-
tazırız. Aksi takdirde bu adalet rejimine rağmen 
bir kısım öğretmenlerimizin 20 sene 25 sene sonra 
dahi mevcut yönetmeliğin dar hudutlarındım dı-

I şan çıkmasma imkân yoktur. 
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Burtdan.sonra köylerde öğretmenlik, yapan ar- 1 

kadaşlarımıza, hocaleranıza yeni yeni istikbal 
verecek ve onların enerjilerini hızlandıracak yeni 
tedbirler almalarını, bilhassa yönetmelikleri tas
hih ve ıslah etmelerini rica edeceğiz. 

Son sözüm yine Tevfik îleri vasıtasiyle Hükü
mete teşekkür etmek olacaktır. 

Takrirleri kabul ederseniz sizlere de şimdiden 
teşekkür ederiz. 

EEÎS — Bütçe Komisyonu adına Halil tmre. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALÎL 

ÎMRE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, tet
kik ve tasvibinize arz edilen; gerek maksat ve ge
rek muhteva bakımından bu kadar güzel bir ka
munun heyeti umumiyesi üzerinde söz almak ihti
yacını dahi hissetmemiştik. Yalnız burada konu
şan arkadaşlarımızın yapmış oldukları teklif bu 
kanunun vaz 'ı prensiplerine bizi bir avdete mecbur 
etmiş bulunuyor. Filhakika Sayın Nuri özsan 
arkadaşımız hepimizin tercümanı olarak ifade et
tiler; atıfet olmıyan bu kanun, adaletsizlikleri 
gideren kanun da değildir. Bu, sadece muade
leti tesise hizmet eden ve ona gayret ve itina eden 
bir kanundur. Adaletle muadelet arasındaki far
ka, muhterem arkadaşlarım elbet de dikkat ve kıy
met vermiş olacaklardır. Bilindiği gibi, hakkın 
kaynağı kanun olduğuna göre, kadroların dnya-
nağı da bir kanun olduğuna göre, kanunların 
tevalisi belki muadeletsizlikleri tevlit edebilir. Fa
kat bu muadel etsizi iklere adaletsizlik hükmü ver
mek pek isabetli olmaz. 

Şimdi bu kanun bir muadeletin tesisi oldu
ğuna göre, bu muadeletin prensipleri hangi esas
tan bozuldu ise o esastan tesis ve ihya edilmesi 
lâzımgeldiği de hareket noktamız olması lâzım-
gelir. 

Muadeletin bozulma şartları üzerine uzunboy-
lu maruzatta bulunmak istemem, muadeletin dar 
manasiyle sadece meslek muhitinde, geniş mâna-
siyle âmme hizmetlerinde bozulduğu vâki olabilir. 
Bu itibarla bizim bu kanunda istihdaf etmek iste
diğimiz taraf, meslek muhitinde bozulan mua
deleti yeniden tanzim ve tesis etmekten ileri geçe
mez. Onun içindir ki, muadelet tesis sahasını, ı 
muadeletin ihlâl edilmiş bulunduğu ilk öğretim 
sahasından taşırmamak için itina ettik. Zira bu 
ilk. öğretim sahasının dışında hizmet gruplarının, 
hizmet kategorilerinin kendisine göre birer mua- j 
deleti vardır. Bu muadeleti ilk öğretim sahasına, ' 
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I ortaokul sahasına lisede ve nihayet üniversite mu

hitlerine intikal ettirmek, o sahalarda mevcut olan 
muadelte suitesir edebileceğine kani olarak bu ka
nunu uzun müzakerelerden sonra yüksek huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz. 

Menşei ilk öğretim olup da üniversitede 
bulunanlar - Tevfik ileri arkadaşımızın beyan 
ettiği gibi - Adalet Vekâletinin her hangi bir 
müessesesinde bulunanlar - şurada ilâve ede
yim - Tarım Bakanlığının her hangi bir tedris 
müessesesinde bulunanlar, eğer bunu muadelet 
sahasına intikal ettirmeye gayret ederlerse o 
sahadaki intibakla yepyeni adaletsizliklere 
meydan vermiş olacaklardır. Bundan içtinap 
etmiş bulunduk. 

Şu noktayı da vâzıı kanun olarak gayet sa
rahatle ifade etmek lâzımdır ki : Bu muadelet-
sizlik üzerinden ilk öğretim sahasına teveccüh 
etmemizin tek sebebi, bu neviden muadeletsiz-
liklerin Devlet sahasında mevcut olmadığı mâ
nasında değil, buradaki kesafetindendir. Arzu
muz bu kesafeti izaleye matuftur. Geniş bir sa
ha içindeki muadeletsizliği bertaraf etmek en-

I dişesiyle, vâzıı kanun sıf atiyle kanunu hazır-
lıyan arkadaşlar, bu muadelet anlayışının te
davi edilmesi lâzımgelen sahadan başka saha
ya aktarılmasında büyük faydalar ummamış
lardır. Sahanın muadeletinin muhafazası endi
şesiyle, diğer müesseselerden ilköğretim saha
sına avdet edeceklerin intibakı bu kanuna gö
re yapılır. Yani bugün Adalet Bakanlığının 
ceza evinde, tedrisatla meşgul, yahut Tarım 
Bakanlığının bilmem her hangi bir tedris mü
essesesinde, Beden Terbiyesinin falan sahasın
da hizmet edenlerden menşei ilkokul öğret
menliği olanlar tekrar ilköğretim sahasına av
detlerinde bundan istifade edeceklerdir. Maa
lesef tabı hatası olup rapora geçmemiş olan bu 
hususun buraya geçmesi, takdim edeceğimiz bir 
raporla sağlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla 
mütaakıp tekliflerin şu arz ettiğim anlayış ve 
endişe içinde muayyen bir sahanın tedavisiyle 
meşgul olurcasına hastayı ve hastalığı iyi teş
his ederek bunun imkân dâhiline sokulması hu-

ı susunu bir kere daha arz ve izah etmek iste
rim. 

Tevfik îleri arkadaşımızın ikinci bir teklifi 
60 liradır: Arkadaşlarım, 50 liralık had mual-

I lâkta, hesapsız, hemen akla gelivermiş bir ra-
! kam değildir. Muadelet 1938 den sonra bozul-

— 218 — 
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muştur. 1938 den evvel 16 lira maaştan 17,5 a 
ve 17,5 tan 20 ye geçmek için iki derece vardı. 
Bu defa 1938 de hizmete 20 lira ile başlamış 
olanların, zamanla ehliyetlerinde hiçbir kusur 
olmaksızın, meslekî inkişafı merhale merhale 
takip ede ede bugün vâsıl oldukları maaş had
di 50 liradır. Arkadaşların 1938 den evvel kay
bettikleri mefruz olan derece 16-17,5 ve 17,5-20 
arasında iki derece olduğu içindir ki bunun 
70 e çıkarılması bir zaruret olduğu kanunun 
tetkikında kabul edilmiş, metin de bu yolda 
tedvin edilmiştir. Bu kanunun tatbikatında 
90 liraya kadar yükselmek hakkı sağlanmış 
bulunuyor. 

Tevfik ileri arkadaşımız neyi teklif ediyor? 
Diyor k i : ilkokul öğretmenliğinden ortaokul 
öğretmenliğine gelmiş olan arkadaşların dere
cesi 50 lira olmasın, 60 lira olsun ve dolayısiy-
le iki üst derece terfi imkânından sonra 4198 
numaralı Kanunun tatbikıyla 100 olsun diyor. 
tatbikatın kademe kedeme vâsıl olacağı netice 
budur. Merhale ne olursa olsun, vâsıl olacağı 
rakam ne olursa olsun, bunun üzerinde durul
ması lâzımgelir. Niçin 60 diyor arkadaşlar? 
Menşei ilkokul öğretmenliği olupta bugün or
taokulda muallim bulunan bir arkadaş neden 
60 alsın? Böyle bir kri'teryum vaz'edersek, 
lise kadroları içinde maaş alan, yüksek okullar 
ve üniversiteler içinde maaş alan arkadaşların 
maaş menşei ilkokul ise, maaşı niye 80 olmasın, 
niye 100 olmasın, gibi (birbirini çeken ihtilâf
lar ortaya çıkacaktır. Kaldı ki mâruzâtıma baş
larken arzettiğim gibi, bizim büyük itina ve 
dikkatimizi sarf ve teksif ettiğimiz saha bu 
muadeletsizliklerin kesafet mmtakası olan ilk
okul öğretmenliğinden ibaret idi. Yoksa bütün 
bir Devlet kadrosunda ve sisteminde hizmetle
rin rasyonel tertiplerine göre hazırlanmış olan 
kadroların tevlidettiği muadeletsizlikleri ıslah 
yolunda bir gayrete henüz girmek için ne im-
kânıbız var ne de Devlet ve teşkilât anlayışı
mız henüz buna müsait değildir. Bu itibarla 
arkadaşlarım, bilindiği gibi, deminde arz etti
ğim veçhile, vâzu kanun olarak gözümüzden 
kaçmamıştır ve kaçmamalıdır. Kadrolar üstten 
alta doğru bir ehrama (benzer. Bir alttaki, bir 
üsttekine nazaran % 25 nispetindedir. Halbuki 
istatistiklere göre, bir meslekin iki derecesi 
arasında birinden diğerine geçenler o derecede 
bulunanların % 10 eksiğidir. Meselâ 20 lira 
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j maaş alan arkadaşların sayısı 16 bin ise bunun 

%10 unu düşünce, geriye kalan 14 bin 25 lira
ya geçtiği zaman, hiç olmazsa vazifesini lâyi-
kiyle ifa etmiş 14 bin hizmetlinin terfihi mümkün 
olur. Halbuki Devlet kadroları hiçbir zaman me
murların şahsi hal ve harekâtı, hizmette geçen 
geçen cehdü gayretine göre değil bizzat hiz
metin ihtiyacına göre tazim edilmektedir, ob-
jektivitesi buradadır. Bu itibarla bu sahayı, 
bütün bir Devlet sahasına teşmil ederek bu ne-

. vi ne kadar muadeletsizlikler olduğunu kesti-
; rebiliriz. Demin de arz ettiğim gibi, bütün dik-
; katimizi eğitim sahasına tercih etmiş olmamız, 
i hakikaten kanunların tevalisi ile bu sahada 
: muadeletsizliklerin fazla ölçüde tekasüf etmiş 
! olmasındandır. Bu bakımdan kanun hakikaten 

sıhhatli ve istihsal etmek istediğimiz gaye uğ-
: runda âzami dikkatle hazırlanmış bir kanun-
; dur. Bu yolda tasvibedilmesini bilhassa rica ede-
| rim. 

KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Aziz arkadaş
larım, Tevfik İleri arkadaşımızın mütalâaları-
na iştirak eden ve o kanaati taşıyan bir arkada
şınız sıfatı ile huzurunuza gelen kanundan ada
let neşvesini niçin almadığımın esbabını araş
tırıyordum. 

Muhterem Halil İmre arkadaşımız beşuş 
J çehresiyle Bütçe Komisyonunun ve bir kısım 
I âza arkadaşların noktai nazarını burada ifade 
I ederek adaletsizliğin esbabı mucibesi hususun

da uzun uzadıya düşünmek zahmetinden beni 
kurtardıkları için kendilerine bu vesile ile te
şekkür etmiş bulunuyorum. 

Dediler ki, Bütçe Encümeni adalet mevzu-
undan ziyade muadelet mevzuu üzerinde dur-

: muştur. Binaenaleyh adaletin şu tasarıda mev-
cut olmamasının bir nevi mazeretnamesini bu-

! rada söylemek vazifesinde bulunduklarını zım-
t nen ifade ettiler. Muadelet eğer, müsavi ka-
• rakterlere sahip bulundukları cihetle müsavi 
I haklara sahip olmaları lâzımgelen unsurlar ara-
: smda, bunlara münhasır adalet tesis etmek ise, 

şunu ifade edeyim ki; burada muadelet esası
na dayanmak suretiyle mahsur bir adaletin 

: tecelli ettirilmesini istihdaf eden şu kanun ve 
Bütçe Komisyonu raporu noksandır. Aynı esas
lar dairesinde, aynı haklara ve aynı muadelet 

] esaslarına dayanması lâzımgelen unsurlardan 
bu adalet nezedilmiş bulunmaktadır. 

I Şöyle ki ; tik mektep menşeli olan mual-
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limlerin muadeleti bahis mevzuu ediliyor. Fa- I 
kat maarifin, maarif müesseseleriyle muhat 
çevresinde ilk mektep menşeli muallimler na
zarı itibara alınarak adalet yalnız bu zümreye 
muhassasmış gibi kabul ediliyor, ilk mektep 
muallimi menşeli olması itibariyle bu karakte
ri muhafaza edenler ve barem derecesinde ilk 
mektep muallimi olarak muameleye tâbi tutu
lanlar istifade ettiriliyor, ama diğer müesse-
ler, üniversiteye kadar olan mekteplerde icra
yı tedris edenler ihmal ediliyor. Bu, adalet 
midir arkadaşlar? 

Aynı unsurlar arasında aynı hakları tesis 
etmeye çalışanlar, bir muadelet kurmak istiyen-
ler adalete ehemmiyet vermedikçe hakiki bir 
muadelet teessüs edemez ve Halil Imre'nin bu
rada söyledikleri sözlere bir mesnet ve hak teş
kil edemez. 

Bu itibarla, işin malî cephesini mütehassıs 
arkadaşlarıma terkederek benim de tamamen 
Tevfik İleri arkadaşımızın mütalâalarına işti
rak ettiğimi ve onun teklifinin adaleti tesis 
hususunda titizlikle hazırlandığını ve sizin ta-
rafınızdan da kabule şayan görüleceğine emin ı 
bulunduğumu peşinen bütün arkadaışlarıma te
şekkür ederek arz eder ve adaletin bu tasarı
da yer almaması lâzımgeliyor prensibine da
yanmak suretiyle teklifin reddedilmesine razı 
olmıyacağınıza inanıyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahfear) — 
Ben maddeler üzerinde konuşacağım için heye
ti ulmumiye'si üzerdn'de göriüşjmıekiten sarfı na
zar etmiişltİm. Bana 'takaddüm elden arkadaşla-
rımldan bir çokları benim fakirlerimle de tercü
man oldukları için teşekkür ederim. Ben yalnız 
ko'milsyon sözcüsünün müitalâaiları üzerinde du
racağım. Hulasaten demiyor k i ; 'bu kanun lâyi
ha ve teklifleri daha ziyade mil î eğitim cami
asını ilgilendiren husuisata taillûk eder. T. îleri | 
arkadaşımın evvelce bu bakanlık 'emrinde öğ
retmen olarak çalışmış, sonradan Ibaşika bakan
lıklara geçmiş, çok takmin lediyorum, küçük 
adedde olan, halen yaşıyan vatandaşların da 
istifadelilerinin sağlanması üzerinde aynen be
nim düşündüğüm gibi fi'kir dermeyaın etmeleri 
üzerine komisyon sözıciüsü: [Onları Üllgileindir-
mıez, ıbu hudult dışına çıkmıyalıim.] dediler. Fil
hakika bu kanunun hudut ve şümulünün na
zarı itibara alınması ve tesibit edilmesi ona gö
re söz söylenmesi ve karar verilmesi lâzım- I 
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gelir. Şu şartta ki ; akisti tezi güdenler, bu mev
zu ile ilgili mevzulara temas etmemiş (olsunlar. 
Yani 'bununla şunu demek istiyorum; Tevfik 
îleri ve diğer arkadaşlar gibi ben de diyorum 
ki ; bu birinci madde ile ilki 'kısımda mütalâa 
edilen öğretmenler ki, 1938 den evvel ve 193,8 
den sonra millî eğitim camiası dâlhilinde vazi
fe görmüş veya başka yere atlamış olanların, 
Beden Terbiyesi Gıenel M/üdüııliüğündekiıler müs
tesna, hakları şu kanun lâyihası ile bir dere
ceye 'kadar sağiıannmşltır. Meselâ yirmi sene 
öğretmenlik yapmış olanları, bu tarihte veya az 
sonra ümitsizliğe kapılarak başka dairelere geç
miş olan öğretmenleri Halil îımre tefrik ediyor. 

Arkadaşlar, evvelce maarifte hizmet görmüş 
olan bu zatların nispetini neden nazarı itibara 
almıyoruz? Bu öğretmenler 20 - 25 sene vazife 
görmüş, uğradıkları mağduriyet neticesinde, fer
yat etmişler, nazara alınmamış, bunun üzerine 
bizar olmuşlar, istikballerini karanlık görmüş
ler. Başka vekâlete nakletmişler. Biz hem hak
tan hem adaletten bahsediyoruz, hem de hak sa
hiplerinin feryatlarını duymak istemiyoruz. Ha
lil Imre arkadaşımın noktai nazarı yerindedir 
ama yalnız maarife evvelce de olsa nispetini na
zarı dikkate almamız lâzımdır. 

Uzun yıllar, çalışmış, mukaddes vazifesini 
feragatle görmüş aziz muallimler nihayet çoluk 
çocukları için, istikballerini karanlık gördükleri 
için, artık yeter demişler ve başka bakanlıklara 
geçimlerdir. Kabahat onlarda mıdır? Onların 
zerre kadar kabahati yoktur. Bu gibileri de şu 
tasarıda düşünmek mecburiyetindeyiz. Şu halde, 
başka vekâletlere geçenlerin de bu hudut ve şü
mul içerisine alınması lâzımdır ki, bu hususta 
önerge verilmiştir. 

Arkadaşlar, 50 lira meselesinde benden evvel
ki arkadaşların mütalâalarına iştirak ediyorum. 
50 lira münsifane olmuyor. Düşündüm şu şekil
de olmuyor arkadaşlar: iki tane öğretmen tanı
yorum, daha çok mudur, az mıdır bilmiyorum, 
35 - 40 yıl arasında vazife görmüş arkadaşlardır. 
Şu hesaba göre 1938 den 25 sene evvel vazifeye 
girmiş olanlar var. Halen bir tanesi 50 lira alı
yor zannediyorum, bir de 1938 den 9 sene evvel 
girmiş bir arkadaş vardır. Onun da maaşı 40 lira
dır. 

Şu lâyihanın kanuniyet kesbederek tatbika
tına geçildiğini farzedelim. 20 sene evvel vazife 
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görenin, diğer bir fıkraya göre, B bendine göre, 
geçmiş olan müddetlerinin üçte ikisi hesabedi-
lecek. Yani 1938 den 25 yıl evvel vazifeye girmiş 
ile 9 yıl önce girmiş olan iki öğretmen 70 lira 
alacaklar. Sözcüden soruyorum. 25 yıl önce gi
ren arkadaşın 16 yılı hesap olmıyacak mi? Za
man zaman bu arkadaşlardan feragat istedik. 
Zaten bu arkadaşların feragati namütenahidir. 
Az evvelki kanun teklifi müzakere edilirken 
koyu, koyu düşündüm. Doktor arkadaşlar, şura
ya gitmem, buraya gitmem diyorlarmış. Vallahi 
arkadaşlar ben, yağmurlu bir günde, karanlık bir 
odada çıra ışığı ile ders veren, vazife gören mu
allim arkadaşlar gördüm. Bu kadar feragat ve 
fedakârlıkla çalışan bir zümreye, geriye kalan 
on altı seneni tanımam, istersen elli sene çalış, 
ancak bunun iki derece üstünü tanırım demek 
doğru olmaz. Ben böyle bir düşünce tasavvur 
etmiyorum. 

Binaenaleyh; arkadaşın dediği gibi, hiç ol
mazsa 50 lira yerine 60 lira kabul edelim ve bir
az daha mağduriyetlerinin önüne geçmiş olalım. 

Millî eğitimin çatısı altında olmakla beraber, 
beden eğitimi hocalığı yapanları istisna kılmış
lardır. Ben de buna yeni vâkıf oldum, üzüldüm. 
Bunların da nazarı dikkate alınmasını rica ede
rim. Hazırlamış olduğum önergeleri vermiyece-
ğim, onların takdim ettikleri önergelere iştirak 
ettiğimi arz ederim. 

RElS — Mehmet Daim Süalp buyurun. 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, görüyorsunuz ki, mesele çok 
mudildir, iki maddelik bir kanunun Bütçe Ko
misyonunda tam sekiz celse müzakere ettik, 
içine girildikçe içinden çıkılmaz bir hal aldı
ğını müşahede ettik. 

1938 yılından evvelki öğretmenlerin kaybını 
telâfi etmek istiyorduk.Kadrosuzluk veya mad
di imkânsızlıklar yüzünden terfi edemiyen öğ
retmenlere iki üst derece veriliyor. Mevzuu mü
zakereye başladığımız zaman ilk konuşmalar 
35 - 40 lira üzerinde iken son günlerde 70, 80, 
90 liralık kadrolar görülmeye başlandı, iş o şe
kilde bir çıkmaza girdi ki, evvelâ prensipi hal
letmek lâzımdı. Kaybedilen her hakkı sahibine 
vermek veya halen vazife gören ilk mektep.öğ
retmenlerinin vaziyetini düzeltmek. Bu iki pren
sip peşinde koştuk. Eğer her hakkı kaybolan 
öğretmene hakkını iade edeceksek, Maarif Ve-
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kâletinden ayrılmış başka vekâletlere geçmiş 
olan öğretmenler vardır, öğretmenlikten ayrıl
dıktan sonra ister Maarif Vekâletinin teşkilâ
tında vazife alsın, ister başka vekâletlerin teş
kilâtında vazife almış olsun, her ikisine de zayi 
olmuş hakkını vermek icabeder. Bunlar arasın
da tefrik yapılmamalı. Böyle yapıldığı takdir
de bunun külfeti muazzam bir yekûna ve meb
lâğa yükselmekte idi. Hakikatta maksat bu de
ğildir. Maksat halen ilkokullarda çalışan öğret
menlerin, müfettişlerin ve denetmenlerin vazi
yetini ıslahtır. Bu itibarla bendeniz bir çıkma
zın içine girmekten ise tasarının esbabı muci-
besini teşkil eden bu sistemi daha uygu bul
dum ve iadei muhasebe yoluna bitmenin' doğ
ru olmadığına kanaat getirdim. Kaldı ki, kad
rosuzluk yüzünden terfi edememek yalnız öğ
retmenler için mevzuubahis değildir. 10 binler
ce memur kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
miştir. Böyle bir iadei muhasebe yoluna gitmek 
çok tehlikelidir ve bize muazzam külfetler ge
tirir. Nitekim intakı hak kabilinden olacak, Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımız benim noktai naza
rımı müdafaa eden bir konuşma yaptı, söyle
diği sözlerin bir kısmını zaptettim. Şöyle dedi
ler : ilkokul sahasında muadelet teminini dü
şündük. Benim arzum tamamen budur. Halbu
ki komisyon raporunda bunun dışına çıkılmış, 
muhtelif dereceli okullar sahasında da bu hak 
teşmil edilmiştir. Demek oluyor ki, ilkokul sa
hasından taşırmış orta ve lise öğretmenlerine bu 
hakkı verecek olursak karşımıza, üniversite ca
miasına geçmiş olan arkadaşlarımıza niçin bu 
hakkı tanımıyorsunuz sorusu ile çıkanlara, ce
vap veremeyiz. Demek oluyor ki, hâdise bizi 
ilkokul sahasında kalmaya icbar ediyor. Sözcü
nün ilk mektep sahasından başka sahalara at
lamamız bu hakkı üniversite mensuplarına tanı
mamızı ve taşırmamızı istiyenlere iltifat etme
yiniz, şeklindeki ifadeleri doğrudur, bunlar fik
rimi teyideden sözlerdir. Sözcünün bu ifadele
rine ilâve edecek sözüm yoktur. Takdir sizin
dir. 

FERÎT ALPlSKENDECR (Diyarbakır) — 
Aziz ve muhterem arkadaşlar, teşriî hayatımı
zın dördüncü ve sonuncu yılını tamamlıyarak 
'buradan ayrılırken hakikatten hepimiz için hu
zur verecek hayırlı ve mühim bir karar almak 
üzereyiz. Zaten Dokuzuncu Büyük Millet Miec-
ılisinin mühim hususiyetlerinden birisi de mazi-
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den müdevver haksızlıkları ve adaletsizlikleri, J 
imkân, ışart ve zaman nispetinde tashih ederek, 
hakkaniyete ve adalete irca etmektir. Onun i 
için 'Menderes Hükümetinin getirmiş olduğu bu 
'âdilâne kanundan dolayı bilhassa bendeniz de 
Menderes Hükümstine teşekkür etmeyi, eski 
bir hoca olarak, vazife telakki ederim. 

Kanunun ismi Maarif Vekâletine bağlı ilk- | 
okul öğretmenlerini himaye, şeklinde ise de rü
ku, mahiyeti, mesleki .himaye ve vikayeden 
ibarettir. Ve bu meslekin en cefakeş, fedakâr 
ve feragatkâr mensupları olan ilkokul öğret
menleri e,n çok mağdur .olan öğretmenler oldu
ğu için her halde 'kanun bu ismi almış bulun
maktadır. 

Fakat biz ilkokul öğretmenlerini bu şekilde 
tatmin »ederken ve haklarını ihkaka doğru gi
derken, ilk mektep muallimliği esnasında Ibü-
yük mağduriyetlere, fedakârlıklara katlanmış 
(olan bir kısım öğretmenler arasında Maarif Ve
kâletinin mekteplerde okutturmak mecburiye
tinde kaldığı kültür id ersilerin in Ziraat Vekâleti, 
•Sağlık Vekâleti ve diğer vekâletlere bağlı mek
teplerde okutma mecburiyetini lüzumlu görme
leri sebebi ile arkadaşlar bu vaziyette mağdur 
•olmuş 've diğer Vekâletlere geçmek suretiyle 
farkı maaşa nail olamamışlar, yine ilkmektep 
kocası iken mâruz 'kaldıkları mağduriyetleri 
devam etmekte bulunmuştur. Meselâ, 'Sağlık Ve
kâletine bağlı Hemşire okulu, Sağlık okulu, Zi
raat Vekâletine bağlı birtakımı mesleki ve tek
nik mekteplerde Türkçe ve Edebiyat ve Yurt 
Bilgisi gibi dersler okutmayı Maarif Vekâleti 
(mecburi kılmıştır. ilkmektep hocası mağdur 
bir arkadaş olarak bu .mekteplere gittiği zaman 
aynı maaşla gitmiş, bu suretle mağduriyet ilk
okulda solmuş ve hiçjbir fark ilâve edilmemiş 
olduğu halde diğer vekâletlere bağlı mektepler
de bu mağduriyet devam etmekte bulunmuştur. 

Bu itibarla mesleki koruma gayeisi ve eısası 
üzıerine dayanan bu kanunla bu arkadaşların da 
tatmin edilmesinden daha tabiî bir şey olamaz. 
Ve esasen bu muallimlerin bu mekteplerde bu
lunması Maarif Vekâletinin koyduğu mecburi
yetten ileri gelmiş bulunmasına binaen, bu ka
nunun tamamen ve ruhu içerisine giriyorlar. 

sonra, Halil îmre arkadaşımız dedi ki, vermek- J 
te olduğum bir takrirle, oradan ayrılanlar tek- i 
rar Maarif Vekâletine geçerlerse biz bunların 
hakkını tanıyacağız. i 
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J Ama bu arkadaşlar Maarif Vekâletinden koy

duğumuz mecburiyetlerle oraya gitmişlerdir ve 
halen orada çalışmaktadırlar, onlar ayrıldıkları 
takdirde o mektepleri kimler dolduracaklardır? 

Sonra Mehmet Daim Süalp arkadaşımız da, 
hakkını kaybetmiş her öğretmeni tatmin etmek 
imkânsızdır, buna bütçe imkânları müsait değil
dir, dediler. Halil îmre arkadaşımız da aşağı 
yukarı bu şekilde konuştular. 

Halbuki ilkokul öğretmeni iken mağdur olup 
diğer vekâletlere geçenlerin sayısı fazla değildir. 

Sonra Tevfik ileri arkadaşımız mülhak bütçe
lerden bahsettiler. Onlar da böyle muazzam ye
kûnlara baliğ olacak miktarda değildir. Eğer 
hakikaten milyonları aşan büyük bir bütçe kül
feti tahmil eder bir mahiyet arzetseydi belki bu 
hususta tereddüt edebilirdik. Fakat böyle bir 
mesele mevzuubahis değildir. Bu itibarla bende
niz Maarif Vekâletinin koyduğu mecburiyetlerle 
diğer vekâletlere bağlı mekteplere gidip de çalış
makta olan mağduriyetleri Maarif Vekâleti em-
rindeyken tahaddüs eden ve halen devam etmekte 
olan muallimlerin bu kanunun şümulü içine alın
masını rica ediyorum. îleri arkadaşım benim bu 
noktai nazarını kendi takrirleri içinde almış olduk
ları için ayrı bir takrir veriyorum. Zaten arkada
şımızın takriri de büyük bir bütçe mükellefiyeti 
tahmil etmemektedir. Bu cefakeş meslek men
suplarını memnun ederken bunun dışında kalan 
2 0 - 3 0 arkadaşı mağdur etmemek ve kanunun 
ruh ve mahiyetine aykırı bir yola gitmemiş olur
sak çok isabet Duyurulacağı kanaat ve mütalâa-
smdayım. 

REÎS — Vasfi Mahir Kocatürk. 
VASFÎ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Muhterem arkadaşlar; huzurunuza gelen ta
sarı; Nuri Özsan arkadaşımızın teklifiyle Millî 
Eğitim Vekâleti tasarısının imtizacından mey
dana gelmiştir. Her iki teklif ve tasarıda da 
mevzu ilkokul öğretmenleridir. Vazıhan ve ilkokul 
öğretmenleri hakkındaki iddia da şudur : 

1938 den evvel daha aşağı derecelerden maaş 
alan ilkokul öğretmenleri bu tarihten sonra çıkan 
kanunlarla başlayış maaşının fazlalaşması dola-
yısiyle mağdur olmuşlardır. Bu, maarifte son 

! kanunlara göre şu iddiaları temsil en umumi bir 
i cümle halinde ifade edilmiştir ki : «talebem ben

den daha çok maaş alıyor» denilmektedir. Bu doğ-
\ rudur. 
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Çünkü, 1938 e nazaran söylüyorum, bu sene 

çıkan kanun 20 lira ile başladı. Meselâ 5 sene 
evvel 16 lira ile başlryan öğretmenin maaşı 
17,5 oldu, Daha 20 «olmadan yeni çıkan bir öğ
retmen ondan fazla almıya başladı. Şu haksız
lığın giderilmesü hukuki ve vicdani olarak ga
yet tabiî telâkki 'edilebilir, işte huzurunuza ge
len tasarının mevzuu budur. Bunda şöyle bir 
şey göze ilişmiştir (böyle bir tasarının 
mevzuubahis lolduğunu ıduyan ve kendisini 
ilgili telâkki eden pek çok hak sahipleri 
müracaatta "bulunmuşlarıdır, bunlar maziye ait 
bir muhasebenin yapıldığını, mazide iktisab-
edilımiş birtakım hakların, kaybolmuş olan bu 
cinsten hakların, verildiğini zannederek böyle 
bir telâkkiden hareketle Büyük Millet Mecli
s/ine mütaaddit müracaatlarda bulunmuşlardır. 

Halbuki, tasarıda, Maliye Vekâletinin tezin
de, Bütçe ve Millî Eğitim komisyonlarının an
layışlarında bir nokta vardır; onu huzurunuza 
arz etmefc istiyorum. Bütün bu saydığımı Mec
lisle ilgili müesseselerin hepsi ittifak etmekte
dir ki, maziye doğru bir muhasebe mevzuubahis 
değildir. Ancak, bugün Maarîf Vekâletine bağ
lı ilkokul öğretmeni vatandaşlar arasında, kı
demlerine nispetle, maalş bakımından bir ada
letsizlik vardır. Devlet memuru olan aynı mes
lek mensubu bu şahısları ihuıkuk ve 'adalet bakı
mından bir hizaya getirmek mevzuubahistir. 
Binaenaleyh, yaptığımız iç bugüne ait bir hak
kaniyet ve hufkuktigîdir. 

Ancak bu 'işi yaparken föstinadedeceğimiz bir
takımı mebdeler bulunmak gerektir. Haklıya 
haksıza, az haklıya, çok haklıya aynı muame- t 
leyi yapmamak için bugün ilkokul öğretmeni 
bulunan bu memurların müddeti hizmetleri na
zarı itibara alınacak terfileri buna göre ya
pılmak icabeder. Mesele bundan ibarettir, aziz 
arkadaşlar. Durum bu olduğu halde bugün ilk
okul öğretmeni bulunanların dışındaki ilgililer
den de birçok müracaatlar ve teklifler alınmıştır. 
Huzurunuzda hulâsatan bunları arz edeceğim. 

Biz sadece ilkokul öğretmenleri arasında bu
gün mevcut olan adaletsizliği tesviye etmek gay
retinde iken karşımıza bir grup öğretmenler çıkı
yor, diyorlar ki: Biz kadrosuzluk yüzünden mağ
dur olduk, bizim hakkımızı verin. Bunların içe
risinde 38 den bu yana kadrosuzluk yüzünden 
şaağdur olduklarını iddia edenler var. Halbuki 
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huzurunuza gelen kanunun hedefi sadece kadro
suzluk değildir. Hattâ hiç değildir. 

Diğer bir grup mensupları diyorlar ki: Biz 
bugün Millî Eğitim Vekâletinin öğretmeni deği
liz. Ama vaktiyle idik. Bugün başka vazifelerde 
bulunuyoruz. Millî Eğitim Vekâletinin dışında 
bulunuyoruz. Mademki eskiye ait bir hakkı ye
rine getiriyorsunuz biz de öğretmendik, bize de 
verin. Halbuki kanununf ruhu vazıhan bugünkü 
ilkokul öğretmeninin durumunun tashihidir. 

Üçüncü grup, başka bakanlıklarda, iktisadi 
teşekküllerde, mülhak bütçelerde, üniversitede 
bulunanlardır. Şu ayrı ayrı gruplarda bulunan
ların hepsi vaktiyle biz de bir miktar ilkokul öğ
retmenliği yaptık, o devre ait ilkokullara verdi
ğiniz hakkı müktesebi bize de verin diyorlar.Bun^ 
lara şu cevabı vermek gerektir: Biz bugün ilk
okul öğretmeni olarak mağdur bulunan vatanda
şın hakkını telâfi ediyoruz. Sîz bugün ilkokul öğ
retmeni değilsiniz ve geçtiğiniz derecelerde mese
lâ üniversitede, ilkokul öğretmeni bulunup da 
vaktiyle haksızlığa mâruz kaldığından dolavı em
saline nispetle geri kalan öğretmene nazaran de
ğil, emsalinden en ileri giden öğretmenden de 
belki iki, üe derece ileri maaşdasmız. Hakikat da 
budur. Diğer bir kısmı da şu durumdadır: Millî 
Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğretmenliğini 
terketmiş, ayrılmıştır. İktisadi Devlet Teşekkül
lerine geçmiştir, başka vekâletlere geçmiştir, 
mülhak bütçeli müesseslere geçmiştir ve buralar
da öğretmenden gayrı memur olmuştur. Niçin 
geçmiştir? Bir avantaj bulduğu için geçmiştir ve 
realite de böyledir. Bunların bir çoğu geçtikleri 
yeri daha avantajlı buldukları için geçmişlerdir. 
Aksi halde geçişleri mantıkî olamaz. Şayet maa
rif meslekini sevmedikleri için geçmişlerse, bu
nun vicdanî muhasebesi de her halde lehlerine te
cellî etmez. Muhakkak ki, bunlar geçtikleri 
yerlerde bulundukları ilkokul öğretmenliğinden 
daha avantajlı durumlar bulmuş ve öyle geçmiş
lerdir. 

Aziz arkadaşlar; yalnız bu Devlet teşkilâtı 
ile ilgili yerlere geçenler değil; tamamen husu
si mahiyette, özel okullara geçen birtakım öğ
retmenler de karşımıza çıkıp ayni haktan istifa
deyi istemektedirler. Ekalliyet mekteplerine ge
çen, oralarda çalışanlar da ayni hakları istemek
tedirler. Alpiskender arkadaşımızın tercüman 
olduğu teklif bu idi zannederim. 
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FERİT ALPÎSKENDER (Diyarbakır) — 

Hayır benim dediğim bu değildir. 
VASFI MAHİR KOCATÜRK (Devamla) — 

Bir grup daha var : Millî Eğitim Bakanlığında 
orta tedrisatta çalışanlara 1938 den beri 30 lira 
ıbaşlanğıç maaşı verilmektedir. 38 den evvel bu 
20 lira idi. Binaenaleyh bunlar arasında da en 
aşağı bir derece mağduriyet vardır. Bizim mağ
duriyetimizi de telâfi edin şeklinde Büyük Mil
let Meclisine müracaatlar gelmiştir. Ve bu mağ
duriyet iddiası kanun ve mantık huzurunda da 
tamamen doğrudur, yerindedir. Tıpkı telâfi et
tiğimiz ilkokul öğretmenlerinin mağduriyeti cin
sinden. Ancak bizim bunlara cevabımız, kanu
nun ruhu icabı, şu olmak gerektir : Bu yapılan 
kanun sadece ilkokul öğretmenleri arasındaki 
adaletsizliği tesviye edici bir kanundur. Sizin 
durumunuz icabederse müstakil bir mevzu ola
bilir. 

Bir gurup müracaat sahipleri daha var : 
Maarif Vekâleti memurları. Yani Maarif Vekâ
letinde lise mezunu, aşağı yukarı bu derece tah
silli olup da memur olarak, kütüphane memurlu
ğu muhasebe memurluğu ve sair hizmetlerde kul
lanılan memurlar. Bunlar da mademki kanunlar
dan mütevellit mağduriyetin izalesi ve teadülün 
temini mevzuubahistir, biz de isteriz diye, müra
caat etmişlerdir. 

Ve nihayet bundan sonra en aykırı bir müra
caatta mütekait öğretmenlerden gelmiştir. Bun
lar diyorlar ki, 1938 den evvel çalışan öğretmen
lere iki derece veriyorsunuz biz de 1938 den ev
vel uzun zaman çalıştık, dün tekaüt olduk. Hak
kı mükteseptir. Takaüt olmadan evvel 40 sene 
mesaimiz var. O devreye ait hakkı müktesepleri 
verdiğinize göre bizim de takaütlük derecemizi 
iki üst dereceye çıkarın. Buna ait mektuplar ya
nımızda/dır. 

Arkadaşlar, işin içinde geriye doğru bir mu
hasebe iadesi, bir hakkı müktesep varmış telâk-
kisiyle yapılan bütün şu arzettiğim müracaatla
rın ne derecede haMı veya halksrz olduğu ayrı
ca mütalâa edilebilir. Şu var ki elimTıize gelen 
tasara sadece bugünkü ilkökull öğrelt'men'lerinin 
durumuna ait bir tasarıdır. Bulgun dlklolkul 
öğretmeraleririin kıdemlerime göne bir hizaya 
getirilmesi mevzubahistir. Binaenaleyftı, bütün 
bu durumHar ayrıca müzakere ve münakaşa 
(mevzuu, belki de kanun mevzuu olabilir, falkat 
şu mevzuun içinde değildir. Bâzı muhterem ar-
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kadaşlarımız te'klifler yapmışlarıdır. Falkat hu
zurunuzda arz ettiğim şu bir düzine 'gruptan 
'bir, iki grupu alıyorlar, onları teklif ediyor
lar. Meselâ beden eğitiminde, üniversitede 
çalışanların ithalini işitiyorlar. Bunlları kabul 
ettiğimiz takdirde 'benzerleri ollan bütün diğer 
grupların da kabul edilmesi icabeder. Zira on
lar da aynı halkka saıbip olduklarını iddia ede
rek feryat edeceklerdir ve etjınelktiedirler, dos-
yalarıımıızda yüzlerce mektuplar mahfuzdur. 

Binaenaleıyih kanunda ya taJhidiıt veya tama
men 'teşmdile gi'tmeik zaruretti vardır. Yani eğer 
bir hakiki müktesebin, maziye aÜt bir hesaplaş
manın mevzuulhaJhis olduğu kalbul edlilirse sa
yılan bütün bu grupları içine alan, tam adaleti 
te'süıs eden, haltta Maarif Vekâleti memurlarının 
dışına taşan ve büitiün veikâletlere mensup Dev
let memullarına şâlmil geniş ıbir şey yapılması 
icaJbeder. Böyle bir şey mefvzuuibaJhls olmadığı
na göre tahıdideitmelk lâzımdır. Bu taisarı an
cak: iikolknJİ öğretmenılerine, bulgun Maarif Ve
kâletinde bulunan ilkokul öğratmenilerline mah
suptur. 

Burada bir te!k arkadaş tarafından itiraz 
edilen bir husus vardır. Maarif Velkâüie'tiinin 
taşra teşlkiljltında çalışan ilko'kul öğreftlmenle-
niyle diğer mekteplere geçmiş ilkokul öğret
menleri üzerinde kısaca mâruzâtta bulunayım: 
Bunlar ilkokul öğretmenimden fariksrzdır... 

MEHMET DAİM SÜALP OSidnd) — Onlar 
için bir şey demedim. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Devamlla) — 
Arkadaşımızın demedim, delmesiyle beraber, 
mukadder bir itiraza karşı yine mâruzâtımı ta-
mamlıyaeağım. Bunların ilkokul öğretmeni te
lâkki edilmesi gayet talbiîdir. Filân »köyde, fi
lân ilkokulda çalışan öğretmeni Maarif Vekâ
leti lüzum görerek getirmiş, ilköğretim şube
sinde bir vazife ile tavzif ederelk çalıştırimış ve
ya maarif müdürlüğü sicil memuru, Ibaşjkâtühi 
gübi vazifelerde istihdam etmiştir. Mahiyet iti-
banîyle bunların yaptılklları ilköğretim işlidir ve 
bunlar Ikanunieın her an il'kokül öğretlmeınliğini 
kabule amalde bulünmalktadırlar, yani her is
tenilen anda İlkokul öğretmenliğine iade edile
bilirliler. öğreltlim hizmetinde daıba yülksek ka
demelere geçmiş bulunan, dllkoıkuldan gelme 
'bütün öğretmenler de hulkukan aynı durumda
dırlar. Binaenaleyh lonlarm da kalbulü fcana-
atilmıizıce zaruridir. 
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Nötieei kelâmımız şudur: Huzurunuza ge- I 

len tasarı uzun zaman müzakere edilmiş, bir- J 
çjoık noksanları üzerinde günlerce durulmuş ve 
ımüitaakıp 'maddeleriyle bu ileri sürülen teklif
lerin birçoğu da e&asen tatmin edilmiş mahiyet
tedir. Bütçe Komisyonundan (huzurunuza ge
len tasarının ne ilâve vıe ne de tay yapılmak- | 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacığiller'in, Ankara - Zonguldak motorlu tre
ninin ne sebeple seyrüseferden kaldırıldığına 
dair sorusuna Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'
in yazılı cevabı (6/363) 

23 . I . 1954 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Yazılı soru : Ulaştırma 
Bakanından Zonguldak 
motorlu treni H. 

1. Trenlerin büyük rötarlar yaptığı, ha
vaların seyrüsefere imkân bırakmadığı bu ay
larda, Zonguldak'ı Ankara'ya bağlıyan en seri 
vasıtadan birini teşkil eden Zonguldak - An
kara motorlu treninin, yolcu azlığından dola
yı seyrüseferden kaldırıldığı doğru mudur? 

2. Halkımızın rağbet etmeye başladığı 
bu vasıtadan Zonguldak gibi sınai bir bölgenin 
mahrum edilmesinden önce zarar hâsıl oluyor 
ise bunu önleyici tedbir alarak bu seri nakil 
vasıtasının eskisi gibi seyrüseferi sağlanamaz 
mıydı? 

3. Motorlu trenin yeniden servise vaz'ı 
düşünülmekte midir? 

Yazılı soruma Sayın Ulaştırma Bakanının 
yazılı olarak cevap vermesini teminen gereği
nin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacığiller 
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sızın kalbulünün uygum olacağını arz ederim. 

REİS — Birinci ınadde üzerinde daiha söz 
almış arkaldaışlarımuz vardır. Bu sdbeple ya
rın salfoalh. saat 10 da tiopllanmalk üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

İT. C. 
Ulaştırma Vekâleti 10.11.1954 

Devlet Demiryolları ve Li
manları 'İşletme Genel Md. 

Sayı : 5256-15/551 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
(Başkanlığına 

JC: 25 .1.1954 tarih ve 14659 sayılı yazıya : 
1. Ankara - Zomgulfdafc motorlu trenlerinin 

seferden muvakkaten kaldırılması yolcu azlığı 
ile alâkalı değildir. 

2.. Bu trenler hava muhalefetinden dolayı 
emniyet mülâhazasiyle muvakkaten seferden 
kaldırılmıştır. 

Kısa zamanda tekrar sefere konulacaklardır. 
'Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Ulaştırma Vekili 
Y. üresin 

2. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ın, An
kara - Zonguldak hattında isliyen motorlu tre
nin kaldırılması ve yolcu treninin de haftada üç 
güne indirilmesi sebebine dair sorusuna Ulaştır
ma Vekili Tümnü Üresin'in yazılı cevabı 
(6/1377) 

29 .1.1954 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki hususlariın Ulaştırma "Vekili tara

fından yazılı olaraik cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 
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1. Ankara - Zonguldak arasında haftada 
üç ıgün işliyen yolcu 'treni kifayetsizliği sebe
biyle her gün bir katar işletilmesi takarrür et
miş ve buna inzimaımen de motorlu tren ilâve 
edilmek suretiyle ihtiyacı mehmaemken karşı
lamak yolunda ileri bir adnm atıldığını <mem-
nuniyeltle müşahede etmiştik. Son haftalar 
içinde evvelâ motorlu trenin •kaldırılması ve 
lonu takiben de yolcu katarının yine ıeskisi gibi 
'haftada üç güne indirilmesini hayret ve ibretle 
karşılamış bulunuyoruz. Tedricî inkişaf ne ka
dar muvazeneli olmuş ise, tedricî gerileme de 
aynı derecede muvazeneli olduğu için D. De-
nriryollarş idaresini takdir (!) eylemek iktiza 
«der. Âlemin Mersin'e ıgittiği bir zaımanlda ter
sine istikamet alan bir idarenin iki vilâyet hal
kı ihtiyaçlarını, hem de İktisadi Devlet Teşek
külü olduktan sonra dikkate almaması1 ve eski 
D. Demiryolları İdaresinin kurduğu düzeni boz
ması ne dereceye kadar doğru ve bu tevekkü
lün hak ve salâhiyetleri içindedir? 

2. ISon zamanlarda bol miktarda yağan 
(karların karayolları münakalâtını kestiği ve 
demiryolu münakalâtına daha çok ihtiyaç du
yulduğu bir zamanın seçilişini çok manalı bul
mak da mümkün değildir. Çok hatalı ve makû-
sem mütenasip alınmış olan sözde tedbirin mü-
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sebbipleri hakkında ne muamele yapılmıştır, 
yapılmamış ise sebeibi nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Vekâleti 10.11.1954 

Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Grenel Md. 

Dairesi : Hareket 
ıSayı : 52,10-21-654 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
1 . I I . 1954 tarih ve '6/1377, 6384/14737 sayılı 

yazı cevabıdır : 
iŞebeke üzerinde yolcu tren seferlerinde ya

pılan tahdidat geçicidir ve son zamanlarda de
vamlı Ihava muhalefetinden yer yer husule ge
len tıkanıklıklar dolayısiyle biriken fazla mik
tardaki yük «hamulesinin ilerletilmesini müm
kün kılmak içindir. 

(Biriken yük hamulesi krsa zamanlda ilerleti
lip normal durum hâsıl olunca seferden ikaldı-
rılmı'ş olan trenler tekrar işletileceklefrdir. 

(Demiryolları Işletmesince alman bu muvak
kat tedbirin hatalı olmadığını ve bu sebeple 
kimse hakkında .takibatta buhınulmadığrnı say-
ıgı ile arz ederim. 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

t>*<i 

T. B. U. ü. Matbaa» 
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Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğretmenleri kadrosundan 
maaş alanlarla ilköğretim müfettişi ve denetmenleri aylık derece
lerinde yapılacak değişiklik hekkında kanun lâyihası ile Muğla Me
busu Nuri özsan'm, ilkokul öğretmenlerinden veya ilkokul öğret
menliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğretim mües
seselerinde öğretmenlik yapanların veyahut Millî Eğitim Vekâleti 
merkez ve taşra teşkilâtında ve üniversitelerde çalışanlardan 5242 
sayılı Kanundan faydalanamıyanların aylıklarının bir derece yük
seltilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe komis

yonları raporları (1 /722, 2 /549) 

Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğretmenleri kadrosundan maaş alanlarla ilk öğretim mü
fettişi ve denetmenleri aylık derecelerinde yapılacak değişiklik hakkında kanun lâyihası (1/722) 

T. C. 
Başvekâlet 22 . XU . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü , 

Sayı : 71 • 2702, 6 - 3564 
Büyük Millet Meclİ3i Yüksek Reisliğine 

Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğretmenleri kadrosundan maaş alanlarla ilköğretim 
«müfettiş ve denetmenleri aylık derecelerinde yrpılacak değişiklik . hakkında Millî Eğitim Ve
kâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 . XII . 1963 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE =" " 

İlkokul öğretmenlerinin yurdun en uzak köşelerine varıncaya kadar yayılıp her türlü güçlük
lere ve büyük mahrumiyetlere katlanarak çocuklarımızı yetiştirme, ümmilikle, cehaletle mücadele 
yolundaki ve memleket kalkınmasındaki çetin olduğu nispette önemli vazifelerini büyük bir fera
gat ve fedakârlıkla başarmaya çalıştıklarını izaha lüzum yoktur. Bu yolda kendilerinin ve ailele
rinin sıhhatlerini, çocuklarının tahsillerini feda edenlerin sayılarının hayli kabarık olduğu da bir 
hakikattir. Buna rağmen ilkokul öğretmenlerinin maaş bakımından mağdur bulundukları ve bu 
mağduriyetin sebep ve kaynakları malûmdur. 20, yirmi beş yıllık hizmetlerine karşılık henüz 
30 - 35, 30 - 35 yıllık hizmetlerine mukabil 40 - 50 lira maaş almakta bulunan öğretmenler çok
tur. öğretmenlerin hizmet sürelerine göre maaş bakımından geri kalmalarının sebepleri vaktiyle 
özel idarelerin malî takatsizlikleri, bütçe imkânsızlıkları yüzünden öğretmen maaşlarını ayarlı-
yan kanun hükümlerini tatbik edememiş ve bu suretle müstahak oldukları muntazam terfilerden 
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mahrum bırakılmış olmalarından ileri gelmektedir. Bir zamanlar ilkokul öğretmenlerinin aylıkları 
dahi aylarca verilmediği, bu sebeple çok sıkıntılı durumlara düştükleri ve ıstırap çektikleri bilin
mekte dii". 

Hizmet müddetlerine göre aylıklarının çok geri kalması öğretmenlerin haklı ve mütemadi sız
lanmalarını mucip olmuş, kendilerinin maaş bakımından mağduriyetleri ve bu mağduriyetin telâ
fisi hususundaki haklı istekleri kabul edilerek zaman zaman mağduriyetlerinin telâfisi teşebbüs
lerine girişilmiştir. Nihayet 1948 yılında 5242 sayılı Kanun çıkarılmış ise de bu kanunda tatmin
kâr olmadığı gibi yeni birtakım adaletsizliklere yol açmıştır. Bu adaletsizlik ve haksızlıklar bir 
taraftan 5242 sayılı Kanunun hukuki ve kanuni mesnetten mahrum olan ve suni olarak ihdas 
edilmiş bulunan kademelerinden, diğer taraftan da hizmet sürelerinin kanunun neşri tarihi olan 
12 . VII . 1948 tarihine göre hesabedilmesine rağmen kanunun neşrinden altı ay sonra 31 Aralık 
1948 de yürürlüğe girmesinden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Bu aksaklıklar yüzünden aynı yıllarda mesleke girerek biri daima iyi sicil alıp terfi imkânları 
bulunduğu halde diğeri her hangi bir idari ve inzibati sebepten terfide gecikmiş olan iki öğret
menden birincisi kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz terfi etmiş olduğu için kanunun şümu
lü dâhiline girmemiş, halbuki öbürü kanunun şümulü dâhiline girerek hem terfi etmiş, hem de 
kanundan önce aldığı maaştaki kıdem süresi hesaplanarak başarılı arkadaşının üstüne geçmiştir. 
Ayrıca vazifeye tâyin veya' işe mübaşerette birkaç günlük veya aylık farklar yüzünden de bir kı
sım öğretmenler kıdem ve terfiden mahrum kalmışlardır. 

Tasarı yukarda izah edilen ve daimî şikâyet mevzuu olan mağduriyetleri ve haksızlıkları kıs
men bertaraf etmek maksadiyle hazırlanmış olup ne geriye doğru bir hesaplaşmayı, ne de halen 
mer'i kanunlar hükümlerine göre bir ayarlama ve intibakı istihdaf etmektedir. Derece yüksel
mesi için de başarılı çalışmış olmak şartı göz önünde bulundurulmuştur. 

Maaş bakımından uğradıkları haksızlıklar ve buna 'mümasil diğer sebeplerle meslekten ay
rılıp başka Devlet hizmetlerine girdikten sonra tekrar mesleke avdet .eitmiş bulunan ve öğret
menlik dışındaki hizmetleri öğretmenliklerinin üçte birini tecavüz etmiyenlerin ve yine öğret
menlik görevi ile başka vilâyetler ve resmî teşekküllere ait okullarda veya özel okullarda çalış
mış bulunanların buralarda geçen hizmetleri kıdemlerinde hesaba katılmak suretiyle hakları 
mahfuz tutulmak istenmiştir. 

Halen öğretmenler arasında bugünkü mevzuata değil, eskiden mariyette bulunan mevzuata 
göre dahil kıdemlerine nazaran çok aşağı derecelerden maaş alanlar bulunduğu halde tasarı bu 
gibilerin maaşlarının en çok iki derece yükseltilebi'lmesini derpiş etmektedir. Tasarı kaııuniyet 
kesbettiği takdirde yedi bin kadar öğretmen faydalanacaktır. Her ne kadar bunun bütçeye ak
sinin yedi milyon lira kadar tutacağı hesaplanmakta ise de 5242 sayılı Kanundan faydalanan
lar bu kanundan ancak bir derece istifade edeceklerine ve başarısız geçen yıllar kıdem sürele
rinden indirileceğine göre bu miktarın 5,5 - 6 milyon lirayı geçmiyeceği tahmin olunmaktadır, 
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Muğla Mebusu Nuri özsan'm, ilkokul öğretmenlerinden veya ilkokul öğretmenliğinden gelerek 
orta ve daha yüksek dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların veyahut Millî Eği
tim Vekâleti merkez ve taşra teşkilâtında ve üniversitelerde çalışanlardan 5242 sayılı K&nundaa 

faydalanamıyanların aylıklarının bir derece yükseltilmesi hakkında kanun teklifi (2/549) 

_ _ 1 . 711 . lOöi 

Türkiye Büyük Millet Me:lisi Yüksek Başkanlığına 

ilkokul öğretmenlerinden veya ilkokul öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanlardan veyahut Millî Eğitim Vekâleti merkez ve taşra 
teşkilâtında ve üniversitelerde çalışanlardan 5242 sayılı Kanundan faydalanamıyanların aylıkları
nın bir derece yükseltilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi, ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi derin saygılarımla aız ve istirham ederim. 
Muğla Mebusu 

Nuri özsan 

GEREKÇE 

öğretmenlerin maaşları 22 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiş olan 789 sayılı (Maarif Teşilâ-
tına dair Kanun) dan önce bir esasa bağlanmamış bulunmakta idi. Maaşlar bu kanunla tesbit ve 
tanzim edilmiş, buna göre de ilkokul öğretmenlerinin maaş başlangıcı 15 lira kabul olunmuştu. 

24 Mayıs 1929 da kabul edilmiş olan 1452 sayılı Kanun da bütün Devlet memurlarının maaş
larını bir esasa bağlamış ve bu kanunla lise derecesinde tahsil gören memurların maaş mebdei 
20 lira olarak tesbit edilmiştir. *? f «M -' f * * -

Ancak öğretmenler 789 sayılı Hususi Kanuna tâbi olduklarından ,1452 sayılı Kanundan istifa
de edemedikleri gibi bu kanundan sonra 1 . IX . 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1702 sayılı (îlk 
ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkındaki Kanun) ile de öğretmenlerin 
maaşları diğer Devlet memurları derecesine çıkarılmamıştır. 1702 sayılı Kanun ise ilkokul öğret
menlerinin maaş başlangıcını 16 lira olarak tesbit etmiştir. Böylelikle gerek 789 ve gerek 1702 sa
yılı hususi kanunlar sebebiyle öğretmenler 1939 da çıkan 3698 sayılı Kanuna kadar emsali Devlet 
memurlarına nazaran daha aşağı dereceden maaş almakta devam etmişlerdir. 3656 sayılı Kanunun 
26 ncı maddesiyle 1702 sayılı Hususi Kanunun maaş ve terfilere dair hükümleri ilga c-jilmiş, bu 
suretle öğretmenler de maaş ve terfi bakımlarından diğer Devlet memurları haklarını kazanabil
mişler ve ilkokul öğretmenleri 20 lira asli maaşla vazifeye başlamışlardır. Fakat bu kanunla öğ
retmenler için bir intibak prensibi kabul edilmemiş olduğundan 1939 yılında^nesleke ilk olarak 
girenlerle bu tarihten altı yıl önce girmiş olanlar 20 lira maaşta birleşmişler, 1939 dan önce hiz
met etmiş olanların 15, 17,5 ve 20 lira maaşlar arasındaki hizmet müddetleri teminat altına alın
mamıştır. Diğer meslek erbabının bu ka-nun sebebiyle kaybedilen hakları muhtelif vesile ve 
kanunlarla telâfi edilmiş olduğu halde öğretmenler için böyle bir şey düşünülmemiştir. 

Gerek 789 ve gerekse 1702 sayılı kanunlarla hiç intibak görmemiş ve ayrıca da özel idarele
rin malî takatsizlikleri yüzünden bu mevzuat dâhilinde bile muntazaman terfi ©dememiş ve 
netice itibariyle diğer Devlet -memurlarına nazaran mağdur durumda kalmış olan öğretmenler 
3656 sayılı Kanunla da haklarının düşünülmemiş olduğunu görünce mağduriyetlerinin telâfisi ve 
ıslahı için muhtelif makamlara baş vurmuşlar, nihayet kendilerinin bu haklı dileklerini göz önü
ne alan bâzı milletvekilleri intibak prensibi dâhilinde yeni bir kanun tasarısı hazırlayıp Mecli
se sunmuşlardır. Tasarı, o zaman (Millî^Eğitim Komisyonunda) tatminkâr şelklini almış iken 
sonradan (Bütçe Komisyonunda) tadillere uğramış ve intibak prensibinden de ayrılarak (5242) 
sayı ile 6 . VI I , 1948 tarihinde kanunlaşmış ve 31 . X I I . 1948 tarihinde de yürürlüğe girmiştir, 
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Bu suretle, ilk teklifin esası, maksat ve prensiplerinden ayrılarak kabul edilen 5242 sayılı 
Kanun ilkokul öğretmenlerinin mağduriyetlerini telâfi etmedikten başka suni olarak yaratılmış 
kademeler yüzünden aralarında yeni birçok haksızlıklara, nispetsizliklere ve mağduriye'lere se
bep olmuştur. 

Bundan ba;:'ka ilkokul öğretmelerinden gelip de ilk öğretim müfettişliğinde veya köy ens
titüsü öğretmenliklerinde hizmet görenler bu ka ıundan faydalandırıldıkları halde aynı şekilde 
ilkokul öğretmenliğinden gelip de orta ve daha yüksek dereceli okullar öğretmenliklerinde, Millî 
Eğitim müdür, müdür yardımcılık!arında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtında çalışan
lar kanundan faydalandunlımamışlaırdır. Halbuki 789 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde (Maarif 
hizmetinde aslo'laın muallimliktir.) Aynı kanunun 18 nci maddesinde de (Maarif Vekâletinin mes
lekî hizmetleriyle mektep müdürlüklerine münhasıran müderris ve muallimler tâyin olunur) 
denilmekte ve bu g'bi görevlere tâyin edilmiş o^ınlar kıdemlerine göre öğretmenlik mandarını 
almaktadırlar. Kaldı ki bu vazifelere öğretmenler arasında başarısı görülenler tâyin edilmekte
dirler. Bu itibarla kendilerinin kanundan istifade ettirilmemeleri mağduriyetlerini ve haklı şikâ
yetlerini mucip olmuştur. '^'" ° 

Bir yandan 5242 .sayılı Kanunun, hukuki ve kanuni mesnetten mahrum olan basamaklarının 
terkedilip kıdemlerin hesabında geçmiş ve mevcut mevzuata istinadolunarak meydana gelen hak
sızlıkları ve muvazenesizliği bertaraf etmek, diğer taraftan, 5242 sayılı Kanundan faydalanma
ları icabettiği halde faydalanamıyanlarm da istifadelerini sağlamak bir zaruret halini almış bu
lunmaktadır. 

5242 sayılı Kanun yukarda arzedDen sebeplerle intibak prensibinden ayrılmış olduğundan 
ve öğretmenler için sadece bir atıfet olarak kabul edildiğinde!, başarı esasını da gözetmemiş, 
bu sebeple de rdaletsizliklere yol açmıştır. Bu tasarının hazırlanmasında derece yükseltilmesi için 
başarılı çalışmış olma şartı kabul edilmiştir. 

İlkokul öğretmeni olup da meslekte daha faydalı olabilmek için fedakârlıklara katlanarak orta 
ve daha yüksek bir öğretim müessesesinde öğret menlik hak ve salâhiyetini almış olanların da 
mağdur bırakılmamaları derpiş, edilmiş, bu gibilerin daha yüksek öğretim müesseselerine geç
melerine mukabil maaşlarında bir fark olmadığı gi'bi tahsil süresince kıdemlerinden kaybettikleri 
de göz önünde bulundurularak bu kanundan faydalanmaları için bir hüküm konulmuştur. 

Maaş bakımından uğradıkları haksızlıklar ve buna mümasil diğer muhtelif sebeplerle meslek
ten ayrılıp başka devlet hizmetlerine girdikten sonra tekrar mesleke avdet etmiş bulunan ve öğ
retmenlik dışındaki hizmetleri öğretmenliklerinin üçte birini tecavüz etmemiş olanların ve yine 
öğretmenlik göreviyle başka bakanlıklar ve resmî teşekküllere ait okullarda veya özel okullar
da çalışmış bulunanların buralarda geçen hizmetleri kademlerinde hesaba katılmak suretiyle hak
ları, muvakkat madde gereğince, mahfuz tutulmak istenmiştir. 

Elhasıl bu tasarı 5242 sayılı Kanunun teklifindeki maksat ve ruhtan ayrılmamış ve ancak son
radan yapılan, t a d a t l a kabul edilmesinden doğan adaletsizlikleri ve haksızlıkları bertaraf etmek 
ve istifade etmeleri icabettiği halde istifade edemiyenlerin de faydalanmalarını temin eylemek 
amaciyle hazırlanmış bulunmakta olup bütçeye aksi de mühim bir yekûn tutmamaktadır. 
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MUĞLA MEBUSU NURÎ ÖZSAN'IN TEKLÎFİ 

İlkokul öğretmenlerinden veya ilkokul öğretmen
liğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğ
retim müesseselerinde öğretmenlik yapanlardan 
veyahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında ve üniversitelerde çalışanlardan 5242 
sayılı Kanundan faydalanamıyanların aylıkları

nın bir derece yükseltilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanunun neşri tarihinde 
resmî ilkokullarda veya ilkokul öğretmenli
ğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğ
retim müesseselerinde öğretmenlik yapmakta 
olanlar veya Milli Eğitim Bakanlığının merkez 
ve taşra teşkilâtında ve üniversitelerde çalışan
lardan : 

A) 1926 yılında ve daha önce mesleke gir
miş olup da 1 . I . 1953 tarihinde almakta ol
dukları maaşları 70 liradan, 

B) 1927 - 1931 (dâhil) yıllarında mesleke 
girmiş olup da 1 . 1 . 1953 tarihinde almakta ol
dukları maaşları 60 liradan, 

C) 1932 - 1937 (dâhil) yıllarında mesleke 
girmiş olup da 1 . I . 1953 tarihinde almakta ol
dukları maaşları 50 liradan, 

D) 1938 yılında mesleke girmiş olup da 
1 . 1 . 1953 tarihinde almakta oldukları maaşları 
40 liradan, 
az olanların aylıkları bir derece yükseltilir. 

Bunların 1 . I . 1953 tarihindeki aylık dere
celerinde geçen hizmet süreleri yeni derecele
rinde geçmiş sayılır. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslara • 
göre yapılacak yükseltmeler usulü dairesinde 
tesbit edilmiş başarı ve arasız hizmet esasına da
yanır. Başarısız geçtiği usulü dairesinde tesbit 
edilmiş yıllarla hizmet yılları arasındaki infisal-
ler bu kıdem müddetinden indirilir. 

Durumu tesbit edilmemiş olan hizmet yılları 
başarılı sayılır. 

MADDE 3. — 5242 sayılı Kanundan faydala-
lananlar bu kanundan faydalanamazlar. 

MADDE 4. — 4598 sayılı Kanunun 4. mad
desi gereğince kadrolarına nazaran iki üst de

rece maaşı almakta olanlardan, bu kanundan 
faydalanarak maaşları yükseltilmesi . gereken
lerin terfilerini temin için 20 . 6 . 1952 tarih 
ve 5974 sayılı Kanunla alman ekli (1) sayılı 
cetveldeki kadrolar ekli (2) sayılı cetveldeki 
kadrolarla değiştirilmiş ve 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ortaöğretim Genel Mü
dürlüğüne bağlı okul ve kurumlar kısmında ekli 
(3) sayılı cetveldeki değişiklik yapılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun birin
ci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan 
kendi arzulariyle ayrılmış olup da kanunun 
neşrinden önce mesleke dönmüş bulunanların 
emekliliğe tâbi bir Devlet hizmetinde geçirdik
leri müddet meslekteki hizmet müddetlerinin 
üçte birinden fazla olmamak şartiyle öğret
menlikte geçmiş sayılır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversite teşki
lâtında, öğretmenlikten gayrı bir vazifeye tâyin 
'edilenlerle başka bakanlığa ve resmî teşekkül
lere ait okullarda öğretmen olarak çalışmış 
bulunanlar bu kanunun müddet kayıtlarından 
muaftırlar. 

Bu kanundan faydalanmaları mümkün iken 
öğrencilik dolayısiyle meslekten ayrılmış bulu
nanlar döndüklerinde meslekî kıdemlerine gö
re bu kanunun hükümlerinden faydalanırlar. 

Halen resmî okullarda vazifeli bulunup da 
daha önce özel okullarda çalışmış olanların bu 
okullarda geçen hizmetleri kıdemlerin tesbitin-
de göz önünde bulundurulur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Baka»lar Kurulu 
yürütür. 
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[1] NUMARAL CETVEL 

Kaldırılan kadrolara ait 

D. 

13 
12 
11 
10 
9 
*8 
7 
6 
5 

İlkokul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Görevin çeş 

öğretmeni ve 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

idi 

yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmeni 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

1952 
Sayı 

14 070 
2 937 
4 125 
4 441 
2 108 
525 
166 
50 
8 

1953 
Sayı 

16 631 
2 535 
3 488 
4 909 
2 538 
771 
180 
50 
8 

1954 
Sayı 

21 892 
2 113 
2 870 
5 393 
2 975 
1 019 
190 
50 
8 

1955 
Sayı 

25 310 
4 433 
2 680 
4 421 
3 945 
1 508 
510 
50 
17 

Aylık 

20 
25 
30 
35 
40 
5,0 
60 
70 
80 

Yekûn 28 410 31 110 36 510 42 874 

[2] NUMARALI CETVEL 

Yeniden alınacak kadrolara ait 

D. 

13 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

Görevin çeşidi 

İlkokul öğretmeni ve yar
dımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmeni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1953 
Sayı 

15 031 
2 125 
3 488 
5 409 
3 038 
1 171 
190 
50 
8 

1954 
Sayı 

20 892 
1 703 
2 870 
5 893 
3 475 
1 419 
200 
50 
8 

1955 
Sayı 

24 310 
4 023 
2 680 
4 921 
4 445 
1 908 
520 
50 
17 

Aylık 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 

Yekûn 31 110 36 510 42 874 
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[3] NUMARALI CETVEL 

4426 sayılı Kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğüne ait okul ve kurumlar kısmında yapılacak değişiklik. 

indirilecek kadrolar 
Derece Aylık Aded 

11 30 258 

İlâve edilecek kadrolar 
Derece 

9 
8 
7 

Aylık 

40 
50 
60 

Aded 

100 
100 
58 

258 

[4] NUMARALI CETVEL 

5479 sayılı Kanunla alınan kadrolara ilâve edilmesi istenilen 
kadrolar 

Kadro 
derecesi 

35 
40 
50 
60 

Aded 

500 
500 
400 

10 

X 
X 
X 
X 

Lira 

250 = 
300 = 
350 = 
400 = 

Aylık tutarı 
Lira 

125 000 
150 000 
140 000 

4 000 

Yıllık tutarı 
Lira 

1 410 419 000 X 12 = 5 028 000 

Tenzil edilecek kadrolar 
20 1 000 X 175 = 175 000 
25 410 X 200 = 82 000 

1 410 257 000 X 12 = 3 084 000 

ihtiyaç olan ödenek 1 944 000 

40. 
50 
60 

100 
100 
58 

îl« 
X 
X 
X 

Orta öğretime ait 
ive edilecek kadrolar 

300 
350 
400 

= 30 000 
= 33 000 
= 23 200 

30 

88 200 X 22 = 1 058 400 

indirilecek kadrolar 
258 X 225 = 58 050 X 12 = 696 600 

ihtiyaç olan ödenek 361 800 
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Millî Eğitim Kom 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/722, 2/549 
Karar No. 7 

Yüksek 

Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğret- , 
menleri kadrosunda maaş alanlarla ilköğretim 
müfettişi ve denetmenleri aylık derecelerinde ya
pılacak değişikliğe dair Millî Eğitim Vekâletince 
tanzim kılman kanun lâyihası ile Muğla Mebusu 
Nuri özsan tarafından aynı maksatla ve şümulü 
daha geniş kanun lâyihası komisyonumuza ha
vale bu vurulmuş olmakla Maliye ve Millî Eği
tim Vekili temsilcileri ile Muğla Mebusu Nuri 
özsan hazır oldukları halde keyfiyet müzakere 
edildi. 

Her iki lâyihanın mucip sebepleri arasmd'i 
ilkokul öğretmenlerinin muhtelif tarihlerde neş
rolunan kanunlarla mebde maaşları tesbit edilir
ken işbu mebde maaşlardan çok evvel hizmeti geç
miş öğretmenleri kıdemleri hesap edilmiyerek 
öğretmen okulundan mezun olan bir gencin mebd^ 
maaşı ile bu gence öğretmenlik yapmış olan kı
demli hocanın maaşlarının aynı seviyede tutuldu
ğu ve bundan başka o zamanlar vilâyetlerin hu
susi muhasebelerinden maaş almakta bulunan 
ilkokul öğretmenlerinin kıdemlerine göre haket-
miş oldukları dereceden maaş alamadıkları ve bu 
suretle diğer Devlet memurları arasında mağdur 
bir duruma düşmüş oldukları ileri sürülmektedir. 

Bundan başka Muğla Mebusu Nuri özsan'm 
teklifinde ayrıca ilkokul öğretmenliğinden gele
rek orta, teknik, meslekî ve yüksek dereceli okul
larda öğretmenlik vazifesi almış bulunan öğret
menlerin ilkokullarda geçirdikleri hizmetlerin 
kıdemlerin hesabında göze alınması ve yine bu 
türlü öğretmenlerin Millî Eğitim Vekilliğinin 
merkez ve vilâyetler teşkilâtında geçen hizmtle-
rinin de kıdemlerinin tesbitinde hesabedilmesi, bu 
gibilerin özel okullarda geçmiş hizmetlerinin kı
demlerine sayılması suretiyle uğradıkları mağ
duriyetin bir dereceye kadar önlenmesi istenil
mektedir. 

Komisyonumuz ayrı ayrı Maliye temsilci
siyle Millî Eğitim Vekâleti temsilcisini ve tek
lif sahibi Muğla Mebusu Nuri öz.san'ı dinledi. 
Bundan başka öğretmen Dernekleri Millî Bir-

( S. Sayı 

isyonunun raporu 

4.1.1954 

Reisliğe 

. ligi Reisi Profesör Ilamdi Ragıp Atademir'i de 
komisyona getirerek uzman sıfatiyle bu mev
zular hakkındaki izahatına muttali oldu. 

Mevzu hakkındaki lâyihalar aynı maksadı 
gütmekte oldukları için birleştirilerek müza
kere edilmeleri ciheti karar altına alındı. Bun
dan sonra mesele münakaşaya konuldu, işbu 
münakaşalar sonunda komisyonun beliren te
mayüllerini göz önünde tutarak bâzı müşterek 
prensiplere varılması ve buna göre kanun lâ
yihaları üzerinde yapılacak tadillerle mesele
ye bir hal şekli bulunması için Trabzon Mebu
su M. Reşit Tarakcıoğlu, Gümüşane Mebusu 
Vasfi Mahir Kocatürk, Kastamonu Mebusu Zi
ya Termen, Edirne Mebusu Cemal Köprülü ve 
Rize Mebusu Ahmet Morgil'den müteşekkil bir 
küçük komisyon teşkiline karar verildi. 

İkinci celsede yine Maliye ve Millî Eğitim 
vekillikleri temsilcileri hazır bulundukları hal
de Su Komisyonun raporu okundu. Bu raporda 
şu prensip kararlarına varılmıştı, 

a) Hükümet teklifinde de belirtildiği üze
re ilkokul öğretmenlerinin almakta oldukları 
maaşlarla haiz bulundukları kıdemleri arasın
da bir adaletsizlik mevcuttur. Millî kültürümü
zün en esaslı çarkları mesabesinde olan ilk okul 
öğretmenlerinin kıdemlerine nispeten maaşla
rını artırarak bu adaletsizliği mümkün mertebe 
azaltmak lâzımdır. 

b) İlkokul öğretmenliğinden gelerek Millî 
Eğitim Vekilliğinin orta, teknik v. s. gibi daha 
yüksek dereceli okullarında öğretmendik yap
makta olanların ilkokullarda geçmiş olan hiz
met müddetlerini kıdemlerinin hesabında göz 
önünde tutmak lâzımdır. 

c) İlkokul öğretmenliğinden gelerek 4926 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Millî 
Eğitim Vekilliğinin merkez ve vilâyetler teş
kilâtında çalıştırılmış ve çalıştırılmakta bulu
nan öğretmenlerin bu vazifelerde geçmiş olan 
hizmet müddetlerinin kıdemlerine ilâvesi gere
kir. Su Komisyonunun bu görüşleri karşısm-
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•daki düşünceleri Millî Eğitim Vekilliği temsil
cilerinden sorulduğu zaman Vekilliğin Büyük 
Meclise sunmuş olduğu lâyihadaki esaslara sa
dık kaldıklarını, Su Komisyonun kıdemlerin 
hesaplanmasındaki hizmetlerin şümulünün ge
nişletilmesi meselesinde ayrıca bir diyecekleri 
olmadığını beyan ettiler. 

Maliye Vekilliği temsilcisi ile ilkokul öğ
retmenlerinin hizmetlerinin pek ağır ve o nis
pette mukaddes bulunduğunu geçmiş yıllarda 
bu zümıre öğretmenlerinin hususi muhasebele
rin yoksuzluk içinde bulunmalarından ötürü 
kıdemlerine göre maaş derecelerinin tam ayar-
lammamış 'olduğundan Hükümet teklifinde ol
duğu üzere maaşlarına birer miktar zam sure
tiyle adalet tesisine taraftar bulunduğunu, an
cak ilkokul öğretmenliğinden gelerek Millî Eği-
ıtim Vekilliğinin diğer daha yüksek dereceli 
okullarımda ve merkez ve vilâyetler teşkilâtın
da hizımet edenlerin bu vazifelerde geçen hiz
met müddetlerinin kıdemlerine sayılması gibi 
hususlar geriye doğru bir muhasebe demek ola,-
cağından malî esaslara aykırı olan bu usulleri 
kabul edemiyeeeğini, esasen Devletin diğer da
irelerinde de aynı durumda birçok memur kit
lesi mevcut iken bu kitleden yalnız öğretmen
leri ayırıp terfi e çalışmanın adalet ve müsavat 
prensiplerine aykırı olacağını ileri sürerek ta
raftar bulunmadığımı belirtti. Mesele komis
yonca uzun uzadıya müzakere edilerek aşağı
daki kararlara vamlmıştır : 

1. İlkokul öğretmenlerinin mebde maaşla
rını tesis eden 789, 1452, 1702 sayılı kanunların 
tatbikatı yapılırken kıdemli öğretmenlerin hiz
met müddetlerinin hesaba katılmıyarak eski bir 
öğretmenle ve meselâ yeni bir mezun ile onun 
öğretmeni olanın aynı maaış derecesinde bulun
mak gibi adaletsizlikler olduğu, bumdan baçka 
hususi muhasebelere bağlı oldukları zamanlar
da öğretmenlerin kıdemlerine göre hc'ketmiş 
oldukları maaş derecelerinin verilmesi, birçok 
öğretmenler de teftiş görmediklerinden haksız 
yere terfiden mahrum kalmış olduklar] anlaşıl
mıştır. Bu hususlar daha önce de Meclisin 8 
nci devresinde kabul edilerek 5242 sayılı Ka
nunla bu haksızlıklar önlenmek istenmiş ise de 
«özü geçen kanunla ancak bir kısım öğretmen
leri birer derece terfi ettirebilmiş ve fakat hak 
sahibi büyük bir öğretmen kitlesi bu kanun
dan faydalanamıyarak mağdur kalmışlardır. 

Komisyon şu mağdur zümrenin haklarının hep
sini değil ise de bir kısmının verilmesi için Hü
kümet lâyihasındaki esasları kabul etmiştir. 

Şu kadar ki ilkokul öğretmenliğinden gele
rek imtihan vermekı veya yüksek tahsili ikmal 
letmek suretiyle yine Millî Eğitim Vekilliğine 
bağlı daha üst dereceli okullarda öğretmenlik 
yapmak kabiliyet ve külfetini göstermiş olanlar 
Tin ilkokullarda geçmiş olan hizmet müddetle
rini kıdemlerinin hesaplanma işinde göz önüne. 
almamak istidat ve külfetlere bir nevi ceza tat
bik etmek olacağından ilkokulda başlayıp da
ha üst derecelerde devam eden ve aynı Vekil
liğe bağlı bulunduğu için bir bütün teşkil «den 
öğretmenliğin ilkokulda geçmiş olan kısmında 
kıdem hesaplarında göz önünde tutulması man
tık ve adalet esaslarına uygun olacaktır. 

Bu şekildeki bir muamele geriye doğru bir 
muhasebe telâkki edilmeyip şimdiye kadar ye
rine getirilmemiş olan bir hakkım ilhakı olarak 
kabul .edilmek lâzımgelir ki vicdanlara huzur 
veren ve demokrat bir Hükümete yakışan tam 
bir lâzimei adalettir. 

2. ilkokul öğretmeni iken Millî Eğitim Ve
killiğinin merkez ve vilâyet teşkilâtında 4926 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine dayanılarak 
çalışmış ve çalışmakta olanlar bu vazifelere 
kendi arzuları ile değil Vekilliğin sözü geçen 
kanunla haiz bulunduğu salâhiyetle çalıştırıl
mışlar ve halen de çalıştırılmaktadırlar. 

Bu gibi öğretmenler istidat ve ehliyetlerin
den ötürü diğer emsallerine tercih edilerek ve 
kanun kuvvetiyle idari işlerde çalşırken ken
dilerinden daha ehliyetsizlerin öğretmenlikte 
kaldıkları için hizmetleri kıdemlerine sayıla
cak ve fakat bu muvaffakiyetli öğretmenler 
Millî Eğitim idare işlerinde çalıştırıldıkların
dan dolayı mağdur bırakılacaklardır. 

Bu hal haksızlığın tam kendisidir. Bu se
bepten bunların da hizmetlerini kıdemlerine say
mak zarureti görülmüştür. 

3. Yukarda açıklanan iki prensip komis
yonumuzca kabul edilince Hükümet lâyihasının 
ibaşlığını ve birinci maddeyi şu sakilde değiş
tirmek icabetti. 

Başlık : (tikokul öğretmenleriyle ilkokul 
öğretmenliğinden Gelip de Muhtelif Dereceli 
Okullarda ve MLÜÎ Eğitim Vekâleti Teşkilâtın-

\ da Çalışanların Aylık Dereceleri hakkında Ka
nun.) 
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Madde 1 : Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte Millî Eğitim Vekâletine bağlı iljkokul 
öğretmenliği kadrosundan maaş alanlarla Millî 
Eğitim Vekâletine bağlı her dereceli öğretim 
müesseseleründe öğretmenlik yapanlardan veya
hut Millî Eğitim Vekilliği merkez ve vilâyetler 
teşkilâtında çalışmakta olanlardan: 

a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleke girmiş olup da bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte almakta bulundukları maaşları 
(50) liradan aşağı olanların (50) liraya, (50 li
ra dâhili), 

b) 1938 yılından önce mesleke girmiş olup 
da (a) fıkrası gereğince maaşları yükseltilen
lerle hu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (50) 
lira veya daha fazla aylık almakta bulunanla
rın 1938 yılından önceki hizmet müddetlerinin 
üçte ikisinin her üç yılı içıln (50) lira üzerine 
birer derece daha ilâve edilerek aylıkları yük
seltilir. 

4. Hükümet teklifinin (e) fıkrası aynen 
Ikâbul edilmiştir. 

5. Hükümet teklifinin (2) nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

6. Hükümet teklifindeki (3) ncü madde 
geçici (1) nci madde şekline sokulması kanu
nun tekniğine daha uygun görülmüş ve bu 
maddedeki (2 ay) cümlesi (1 ay) şekline ko
nulmuştu. Ayrıca bu fıkranın (Büyük Millet 
Meclisine sunulur.) cümlesinin sonundaki (ve) 
•kelimesiyle başlıyan cümle lüzumsuz görülerek 
.kaldırılmıştır. 

7. Hükümet teklifindeki (Muvakkat mad
de) (Muvakkat madde 2) şekline getirilmiş, 
cümledeki (Yürürlüğe girdiği) yeri (Neşri ta
rihinden önce) cümlesi haline konmuştur. 

Bu maddenin (3 ncü fıkrasındaki ikinci sa
tırı dahi (alanlarla) cümlesinin sonundaki bü
tün satırlar kaldırılarak (Millî Eğitim Vekâ

letine bağlı her dereceli öğretim müesseselerin
de öğretmenlik yapanlardan daha önce özel 
okullarda çalışmış olanların bu okullarda ge
çen hizmetleri tertibinde hesaba katılır.) hük
mü kabul edilmiştir. 

8. Hükümet teklifindeki madde (4), ncü 
madde olarak aşağıdaki şekilde kabul edilmiş-
tiı\ 

Madde 3 : Bu kanundan istifade ederek 
dereceleri yükseltileceklerin kıdem ve maaş ba
kımından bütün hakları 1 Mart 1954 ten itiba
ren başlar. 

9. Hükümet teklifinin (5) nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gerekince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Reisi 

Trabzon 
M. R. Tarakcıoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 
Z. Termen 

Çorum 
II. A. Vural 

Burdur 
M. Özbey 

Kars 
T. Ta§kıran 

Seyhan 
Söz hakkım mahfuz 

A. N. Asya 
Denizli 

Söz hakkım mahfuz 
F. Başaran 

Sözcü 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 

Edirne 
C. Köprülü 

Ağn 
K. Küfrevi 

İmzada bulunamadı 
Bolu 

Z. Danışman 
Rize 

Söz hakkım mahfuz 
A. Morgil 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

/ / . Üçöz 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 5 . II . 1944 

Esas No. 1/722 - 2/549 
Karar No. 89 

Yüksek Reisliğe 

Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğret
menleri kadrosundan maaş alanlarla ilköğre
tim müfettişi ve denotmenlerin aylık derece
lerinde yapılacak değişiklik hakkında Millî 
Eğitim Vekâletince hazırlanan ve icra Vekille
ri Heyetince Yüksek Meslise arzı kararlaştırı
lıp başvekâletin 22 . XII . 1953 tarihli ve 
6/3564 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası ile Millî Eğitim Komisyonunca tevhiden 
müzakere edilen Muğla Mebusu Nuri özsan'ın 
bu mevzudaki kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu komisyonumuza havale edil
miş olmakla Millî Eğitim Vekili ve Maliye Ve
kâleti mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Hükümet gerekçesinde de tafsilen arz ve 
izah edildiği üzere, 3656 sayılı Kanunun neş
rinden önce özel idarelerin malî imkânsızlıkları 
dolayısiyle, o tarihlerde yürürlükte bulunan 
kanunların zamanında tatbik edilememesi yü
zünden terfi imkânını bnlamıyan ve bu sebeple 
muallimlikte uzun yıllar hizmet etmiş olmala
rına rağmen halen kıdemlerine nazaran çok 
aşağı derecelerde kalmış bulunan öğretmenlerin 
bu kayıplarının kısmen olsun telâfisini sağla
mak ve bilâhara neşrolunan 5242 sıayılı Kanu
nun tatminkâr olmayışı hattâ yeni adaletsiz
likler yaratmış bulunması hasebiyle durumu 
ıslah maksadiyle bu lâyihanın sevkedilmiş ol
duğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere
lerden sonra lâyihayı bidayeten tetkik eden 
Millî Eğitim Komisyonunun tadilen kabul et
miş olduğu metin üzerinden maddelerin görü
şülmesine geçilmiş ve birinci maddenin ilk ben
dine (ilkokul öğretmenliğinden gelip de) iba
resinin ilâvesi kanunun mucip sebeplerine uy
gun mütalâa edilerek kabul edilmiştir. Birinci 
maddenin (a) fıkrasında 1938 ve daha önceki 
yıllarda mesleke girmiş olup da halen 50 lira
dan aşağı maaş alanların maaşlarının 50 liraya 
yükseltilmesi için kabul edilen hükmün mut

lak olmayıp aynı maddenin (e) fıkrasındaki hü
kümlerle mukayyet bulunduğunun rapora derci 
kaydiyle ve (b) fıkrası ise Millî Eğitim Ko
misyonunun değiştirişî veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

(a) ve (b) fıkralarına göre yapılacak yük
seltmelerin 70 lira maaşla yapılmış olan tahdi
di komisyonumuz kadro imkânsızlıkları halin
de 459S sayılı Kanuna göre verilecek iki üst 
derece farkıda dâhil olmak üzere 90 liraya yük
seltmek suretiyle (c) fıkrasını tadilen kabul et
miştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği (d) 
fıkrasına, maaş derecesinin yükseltilmesinde he
saba katılan müddetlerden artan kısmın ÜQ yı
lı tecavüz ettiği hallerde doğacak güçlükleri 
bertaraf etmek maksadiyle (ancak bu suretle 
eklenecek müddetler iki seneyi geçemez.) iba
resinin ilâvesi komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 2 nci .maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunca hazırlanan ge
çici birinci maddenin son cümlesi hükmü mez
kûr komisyonun kabul ettiği 3 ncü maddesin
de de mevcut olduğundan tekerrürüne meydan 
vermemek suretiyle maddeden çıkarılarak ve 
geçici ikinci maddenin ikinci fıkrası tayyedil
mek ve 3 ncü fıkrası aynen ve Millî Eğitim Ve
kâletine bağlı olmıyan diğer vekâletlerle mül
hak bütçeli idareler veya iktisadi Devlet Te
şekküllerince idare edilmekte olan okullarda fi
ilen öğretmenlik yapanlardan bu kanunda 
yazılı vasıf ve şartlan haiz bulunanların Millî 
Eğitim Vekâletine bağlı okullarda sonradan va
zife almaları halinde .bunların da bu kanun hü
kümlerinden faydalanmalarını temin maksadiyle 
maddenin sonuna komisyonumuz tarafından bir 
fıkra eklenmiştir. 

Bu kanundan istifade edecek öğretmenler için 
muktazi kadroların istihsaline mütaallik kanun 
lâyihasının kısa bir zamanda Yüksek Meclise ge-
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tirilerek 1 Mart 1954 tarihine kadar meriyete ko
nulmasının mümkün olacağı Millî Eğitim Vekili 
tarafından ifade edilmiş olduğundan 3 ncü mad
de, bu kanunun hükümlerinin 1 Mart 1954 ta
rihinden itibaren meriyete gireceği şeklinde ta
dil edilerek ve Hükümetin 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temnnisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Reis sözcüsü Kâtip 
Rize Elâzığ Siird 

/ . Akçal ö. F. Sanaç B. Erden 
Antalya Bolu Çanakkale 

A. Sartoğlu Söz hakkım K. Akmanlar 
mahfuz 

M. Güçbilmez 
Diyarbakır Eskişehir Gazianteb 
Y. Azizoğlu A. Potuoğlu E. Cenanı 

Giresun Giresun Gümüşane 
A. Tüfekçioğlu Söz hakkım K. Yörükoğlu 

mahfuz 
M. Şener 

İstanbul îzmir îzmir 
S. Oran B. Bilgin T. Gürerk 

Kırklareli Kırşehir Konya 
Ş. Bakay R. özdeş R. Birand 

Konya Malatya Mardin 
M. Â. Ülgen Söz hakkım R. Erten 

mahfuz İmzada 
M. S. Eti bulunamadı 

Ordu Rize Seyhan 
R. Aksoy O. Karrakoğlu S. Barı 

Siird Sinob Sivas 
Söz hakkım S. Somunouoğlu H, îmre 
mahfuzdur İmznda 

M. D. Süalp bulunamadı 
Trabzon Zonguldak 

Söz hakkım mahfuz H. Balık 
C. R. Eyüboğlu 

Muhalefet şerhi 
Lâyihanın tanzim ve tertibindeki mak

sat ve gayenin sadece halen ilkokul öğret
meni bulunanların bu öğretmenlikte ziyaa uğ-

rıyan kıdem haklarının telâfisi olduğu ileri 
sürülemez. Zira lâyihada halen ortaokul öğ
retmeni bulunanların da ilkokul öğretmenli
ğinden ziyaa uğrıyan haklarının telâfisini der
piş ve temin eden hükümler de mevcuttur. 

Yine lâyihanın maksat ve gayesinin umu
mi olarak, ilkokul öğretmenliğinde ziyaa uğ
rayan terfi ve kıdem haklarının telâfisi oldu
ğu da iddia olunamaz. Çünkü halem hangi 
vazifede olursa olsun evvelce ilkokul öğret
menliğinde bulunup o hizmette iken kıdem 
ve terfi hakları ziyaa uğrayanların kâffesi 
•değil bunlardan yalnız halen, 

1. İlkokul öğretmeni, 
2. Ortaokul öğretmeni, 
3. Millî Eğitim Vekâleti merkez ve vi

lâyetler teşkilâtına dâhil hizmetlerde bulu
nanların kıdem ve terfi haklarının telâfisi 
teklif olunmaktadır. 

Bu itibarla lâyiha muayyen bir prensibe 
dayanmamaktadır. 

Halen Millî Eğitim Vekâleti Teşkilâtın
da çalışmakta olanların haklarının telâfisi ci
hetine gidilerek evvelce aynı şekilde ilköğ
retim hizmetinde kıdem ve terfi hakları ziyaa 
uğramış bulunanlardan halen diğer vazife
lerde, hattâ yine aynı Vekâlete bağlı Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü Teşkilâtında va
zife görenler için bu hakkın tanınmaması ada
lete uygun olmaz. 

İlkokul öğretmenliğinden ayrılmak sure
tiyle diğer Devlet dairelerine geçmiş olanla
rın köy yerine şehirlerde daha rahat çalışma 
ve yaşama imkânlarını elde etmiş oldukları 
ifade ve iddia olunmuş ise de yine şehirlerde 
hattâ Hü/kümet merkezinde Millî Eğitim Ve
kâleti Teşkilâtına geçmiş olanlar için de bu 
dddia aynen dermeyan olunabileceğinden ye
rinde değildir. 

Terfi ve kıdem haklarında vukübulan zi
yam telâfisi muamelesinin halen ortaöğretim
de vazifeli bulunanlar ha.kkmda da tatbiki 
cihetine gidildiğine göre birinci maddenin (a) 
fıkrası ile kabul edilen (50) lira aylık derece
sinin ilko.kul öğretmeni iken üç sene ayrıca 
tahsil yapan aynı müddet kıdemini başkaca 
kaybeden ve yine o müddet içıin memuriyet 
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aylık ve haklarını da terketmiş bulunan bu 
g-i'bi öğretmenlerin bu tahsillerinin karşılığı 
olarak iktisabettikleri bir yüksek derecenin 
nazarı dikkate alınması suretdyle bu kanunun 
tanıdığı haklarla mahsubu cihetine gidilmek
sizin kendileri için (60) liranın esas tutulması 
icabedenken bu hususun da lâyihada nazarı 

dikkate alınmaması doğru bir keyfiyet de
ğildir. 

Esasa tamamen taraftar bulunmakla be
raber yukarda arzettiğim hususların lâyihaya 
(ilâve edilmemesine muhalifim. 

İstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-

TİRİŞÎ 

Millî Eğitim Vekâletine lağlı ilkokul öğretmen
leri kadrosundan maaş alanlarla ilköğretim mü
fettişi vs denetmenleri aylık derecelerinde yapı

lacak değişikliğe dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği taıihte ilkokul öğretmenliği kadrosundan 
maaş almakta olanlarla ilköğretim müfettiş ve 
denetmenlerinden : 

a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleke girmiş olup da bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte almakta bulundukları maaşları 
50 liradan aşağı olanların aylıkları (c) fıkra
sında yazılı esaslar dâhilinde 50 liraya kadar 
(50 lira dâhil) çıkarılır. 

b) 1938 yılından önce mesleke girmiş olup 
da a fıkrası gereğince maaşları yükseltilenlerle 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 50 lira 
veya daha fazla aylık almakta bulunanların 1938 
yılından önceki hizmet müddetlerinin üçte iki
sinin her üç yılı için, 50 lira üzerine birer de
rece daha ilâve edilerek aylıkları yükseltilir. 

e) a ve b fıkralarına göre yapılacak yükselt
meler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
alman aylığın iki üst derecesini geçmiyeceği gi
bi 70 liranın da üstüne çıkamaz. 

5242 sayılı Kanundan istifade »etmiş 
olanların aylıkları bir dereceden fazla yüksel-
tilemez. 

d) a ve b fıkralarına göre maaşları yük
seltilenlerin bu kanunla derece yükseltilmesin
de hesaba alınan 1938 yılından önceki hizmet 
müddetlerinin üçte ikisinden artan müddetler 
bu kanunda kazanılan maaş derecesinde geçmiş 
sayılır. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslara 
göre yapılacak yükseltmeler usulü dairesinde 
tesbit edilmiş başarı esasına dayanır. Bu ka
nuna göre yapılacak maaş yükseltmelerinde kı
dem, usulü dairesinde tesbit edilen başarısız geç
miş yıllarla infjsaller hizmet müddetlerinden 

İlkokul öğretmenleriyle İlkokul öğretmenliğin
den Gelip de Muhtelif Dereceli Okullarda ve 
Millî Eğitim Vekâleti Teşh'ltında Çalışanların 

Aylık Dereceleri hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Bu kanunun meriyete girdi
ği tarihte Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul 
öğretmenliği kadrosundan maaş alanlara Millî 
Eğitim Vekâletine bağlı her dereceli öğretim 
müesseselerinde öğretmenlik yapanlardan ve 
yahut Millî Eğitim Vekilliği Merkez, Vilâyet
ler Teşkilâtında çalışmakta olanlardan : 

a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleke girmiş olup da bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte almakta bulundukları maaşları
nın (50 liradan aşağı olanların maaşları (50) 
liraya (50 lira dâhil) çıkarılır. 

b) 1938 yılından önce mesleke girmiş olup 
da (a) fıkrası gereğince maaşları yükseltilen
lerle bu kanunun meriyete girdiği takrihte 50 
lira veya daha fazla aylık almakta bulunanla
rın 1938 yılından önceki hizmet müddetlerinin 
üçte ikisinin her üç yılı için 50 lira üzerine bi
rer derece daha ilâve edilerek aylıkları yük
seltilir. 

c) (a) ve (b) fıkralarına göre yapılacak 
yükseltmeler bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte alman aylığın iki üst derecesini geçemi-
yeceği gibi 70 liranın da üstüne çıkamaz. 

5242 sayılı Kanundan istifade etmiş olanla
rın aylıkları bir dereceden fazla yükseltilenle?. 

d) (a) ve (b) fıkralarına göre maaşları 
yükseltilenlerin bu kanunla yükseltilmesinde 
hesaba alman 1938 yılından önceki hizmet müd
detlerinin üçte ikisinin artan müddetleri bu ka
nunla kazanılan maaş derecesinde geçmiş sayı
lır. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslara gö
re yapılacak yükseltmeler usulü dairesinde tes
bit edilmiş başarı esasına dayanır. Bu kanuna 
göre yapılacak maaş yükseltmelerinde kıdem 
usulü dairesinde tesbit edilen başarısız geçmiş 
yıllarla infisaller humot müddetinden indirile-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRlŞl I 

İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenliğin
den gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalışanların aylık 

dereceleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bu kanunun meriyete girdiği f 
tarihte Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul öğ
retmenliği kadrosundan maaş alanlarla ilkokul 
öğretmenliğinden gelip de Millî Eğitim Vekâ
letine bağlı her dereceli öğretim müesseselerin
de öğretmenlik yapanlardan ve yahut Millî Eği
tim Vekilliği merkez, vilâyetler teşkilâtlında 
çalışmakta olanlardan : 

•a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 
ımesleke girmiş olup da bu 'kanunun meriyete 
girdiği tarihte almakta bulundukları maaşla
rının (50) liradan aşağı olanların maaşları (50) 
liraya (50 lira dâhil) çıkarılır. 

•b) 1938 yılından önce mesleke girmiş olup 
da (a) fıkrası gereğince maaşları yükseltilen
lerle bu kanunun meriyete girdiği tarihte (50) 
lira veya daha fazla aylık almakta bulunanla
rın 1938 yılından önceki hizmet müddetlerinin. 
üçte ikisinin her üç yılı için (50) lira üzerine 
birer derece daha ilâve edilerek aylıkları yük
seltilir. 

c) (a) ve (b) fıkralarına göre yapılacak 
yükseltmeler bu kamunun meriyete girdiği ta
rihte alman aylığın iki üst derecesini geçemi-
yeceği gibi kadro imkânsızlıkları halinde 4598 
sayılı Kanuna göne verilecek iki üst derece fark-
lariv^e dahi (90) liramın üstüne çıkamaz. 

5242 sayılı Kanundan istifade etmiş olanla
rın aylıkları bir dereceden fazla yükseltilmez. 

d"> (a) ve (h) fıkralarına göre maaşları 
yükseltilenlerin bu kanunla yükseltilmesinde 
hesaba alman 1938 yılından önceki hizmet müd
detlerinin üçte ikisinin artan müddetlere bu ka
nunla i'azamlan maaş derecesinde geçmiş sa
yılır. .Ancak bu suretle eklenecek müddetler iki 
seneyi geçemez. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
2 nci ıraddesi aynen kabul edilmiştir. 
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na. 
indirilerek hesaplanır. 

Durumu tesbit edilmemiş olan hizmet yılları 
başarılı geçmiş sayılır. 

MADDE 3. — 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince kadrolarına nazaran iki üst 
dereceden -maaş almakta olanlarndan bu kanun
dan faydalanarak maaşları yükseltilecek1 er için 
yeni kadrolar alınmak üzere hazırlanacak kanun 
tasarısı en geç bu kanunun neşrinden itibaren 
iki ay içinde Büyük Millet Meclisine sunulur 
ve bu gibilerin kıdem ve maaş bakımından bütün 
hakları kadro kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten başlar. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun bi
rinci maddesinde yazılı şartlan haiz olanlardan 
kendi arzulariyle meslekten ayrılmış olup da 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mesle-
îke gr mis bulunanların maaşlı devlet hizmetinde 
geçirdikleri müddet meslekteki hizmet müddet
lerinin üçte birinden fazla olmamak çartiyle öğ
retmenlikte geçmiş sayılır. 

Bu kanundan faydalanmaları mümkün iken 
seçimle alınmış vazifeler dolayısiyle kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte fiilen meslekte bulunmı-
yanlar, mesleke döndüklerinde mesleıkî kıdem
lerine göre bu kanun hükümlerinden, fayda
lanırlar. 

Kanunun yürüklüğe girdiği tarihte ilkokul 
öğretmenliği kadrosundan maaş alanlarla ilköğ
retim müfettişi ve denetmenlerinden daha ön
ce özel okurarda çalışmış olanların bu okullarda 
geçen hizmetleri kıdemlerin tesbitinde hesaba 
katılır. 

M. E. K. 

rek hesaplanır. Dununu tesbit edilmemiş olan 
hizmet yılları başarıları geçmiş sa\ılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun 4. 
maddesi gereğince kadrolarına nazaran iki üst 
derecede maaş almakta olanlardan bu kanun
dan faydalanarak maaşları yükseltilecekler için 
yeni kadrolar alınmak üzere hazırlanacak ka
nun lâyihası en geç bu kanunun neşrinden iti
baren bir ay içinde Büyük Millet Meclisine su
nulur. Ve bu kanundan istifade ederek derece
leri yükseltileceklerin kıdem ve maaş bakımın
dan bütün hakları 1 Mart 1954 tarihinden iti
baren başlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun birinci 
maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi 
arzuları ilo meslekten ayrılmış olup da kanunun 
neşri tarihinden önce mesleke girmiş bulunan
ların maaşlı devlet hizmetlerinde geçirdikleri 
müddet meslekteki hizmet müddetlerinin üçte 
birinden fazla olmamak şartiyle öğretmenlikte 
geçmiş sayılır. 

Bu kanundan faydalanmaları mümkün iken 
seçimle alınmış vazifeler dolayısiyle kanunun 
meriyete girdiği tarihte fiilen meslekte bulun-
mıyanlara mesleke döndüklerinde meslekî kı-
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GEÇİCİ MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun 
4 neü maddesi gereğince kadrolarında iki üst 
derece maaş almakta olanlardan bu kanundan 
faydalanarak maaşları yükseltilecekler için yeni 
kadrolar alınmak üzere hazırlanacak kanun lâ
yihası en geç bu kanunun neşrinden itibaren bir 
ay içinde Büyük Millet Meclisine sunulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun birinci 
maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi 
arzuları ile meslekten ayrılmış olup da kanunun 
neşri tarihinden önce mesleke girmiş bulunanla
rın maaşlı Devlet hizmetlerinde geçirdikleri 
müddet meslekteki hizmet müddetlerinin üçte 
birinden fazla olmamak şartiyle öğretmenlikte 
geçmiş sayılır. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte ilkokul 
öğretmenliği kadrosundan maaş alanlarla, Millî 
Eğitim Vekâletine bağlı her dereceli öğretim 
müesseselerinde Öğretmenlik yapanlardan daha 
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MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Eğitim Vekilleri memur
dur. 

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
27. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

C. Yardımcı 
Millî Savunma Vekili 

Kenan Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Vekili 

R. 8. Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikbaş 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekili 

T . Üresin 
işletmeler Vekili 

8. Ytrcah 

M. E. K. 

demlerine göre bu kanunun hükümlerinden fay
dalanırlar. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte ilkokul öğ-. 
retmenliği kadrosundan maaş alanlarla, Millî 
Eğitim Vekâletine bağlı her dereceli öğretim 
müesseselerinde öğretmenlik yapanlardan daha 
önce özel okullarda çalışmış olanların bu okul
larda geçen hizmetleri kıdemlerin teshilinde he
saba katılır. 

MADDE 3. — Bu kanundan istifade ederek 
dereceleri yükseltileceklerin kıdem ve maaş ba
kımından bütün hakları 1 Mart 1C54 ten itiba
ren başlar. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 
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Önce Özel okullarda çalışmış olanların bu okul
larda geçen hizmetleri kıdemlerin tesbitinde he
saba katılır. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümleri 1 Mart 
1954 tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 5 nci maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»&<( 
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