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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilk

okul öğretmenleri kadrosundan maaş alan
larla ilk öğretim müfettişi ve denetmenle-
ri aylık derecelerinde yapılacak değişik
lik hakkında kanun lâyihası ile Muğla 
Mebusu Nuri özsan'm, ilkokul öğretmen
lerinden veya ilkokul öğretmenliğinden 
gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğ
retim müesseselerinde öğretmenlik yapan
ların veyahut Millî Eğitim Vekâleti mer
kez ve taşra teşkilâtında ve üniversiteler
de çalışanlardan 5242 sayılı Kanundan 
faydalanamıyanlarm aylıklarının bir de
rece yükseltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/722, 2/549) 230:254,254:256 

2. — Erzurum Mebusu Sabri Erdu-
man'ın, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nunla tadil ve eklerinin İçişleri Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (2/486) 256:257 

Sayfk 
3. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Ve
kâleti taşra teşkilâtı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve İçiş
leri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/655) 257 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/704) 257:259 

5. — Ankara Mebusu Hâmid Şevket 
înce'nin, 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin tekrar meriyete konulmasına dair 
nizamname teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/474) 259:261 

6 .— Kastamonu Mebusu Muzaffer 
Âli Mühto ve 4 arkadaşının, Köy Kanunu
nun 44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/594) 261:266 



Sayfa 
7. — Ankara ve İstanbul'daki askerî 

polis birlikleri astsubay ve eratına öteberi 
ödeneği verilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Savunma ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/388) 266:267 

8. — Gerillâ, dağ ve paraşütçü kıta
ları yetiştirme kurslarına katılacakların 
beslenmeleri hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/402) 267 

9. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan 
ile Konya Mebusu Saffet Gürol'un, Ba-

Sayfa 
sm Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi hak
kındaki 5953 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı fıkra ve maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma Komisyonu 
raporu (2/526, 548, 570) 267:270 

10. — Manisa Mebusu Refik Şevket 
înce'nin, Dilekçe Komisyonunun 20 . 
IV . 1953 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 5751 sayılı kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair takriri ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/351) 270:283 

•mm* 

1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci Oturum 
Gündemde mevcut kanun teklif ve lâyiha

larının diğer maddelerden önce görüşülmesi 
hakkındaki önergeler kabul edildi. 

5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının, tümü üze
rinde uzun müddet görüşüldükten sonra, Büt
çe Komisyonuna verilmesi kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
tlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenli

ğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve 

Millî Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki kanun lâyiha ve 
teklifinin tümü görüşüldükten sonra birinci 
maddesi üzerindeki müzakerelere bir müddet 
devam olundu. 

12 Şubat 1954 Cuma günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi 

Eeisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Kayseri Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

İstanbul Mebusu 
Füruzan TeJcü 

Sorular 

Yazılı soru 
1. — Çorum Mebusu Baha Koldaş'm, nahi

ye müdürlerinin ikdar ve taltifleri hakkında 

ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1388) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
r..— 

Raporlar 
1. — 1954 Malî yıh Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/686) (Gündeme) 

2. — Ankara Üniversitesi 1954 Malî yılı 
tbütç£ kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/687) (Gündem©) 

3. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1954 Malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/688) (Gündeme) 

4. — Devlet Havayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 Malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 

;e Komisyonu raporu (1/689) (Gündeme) 
5. —- Devlet Sı* İşleri Umum Müdürlüğü 
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1954 Malî yıh bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/748) (Gündeme) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1954 Malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/690) (Gündeme) 

7. — Hudut ve. Sahiller Sağluk Umum Mü
dürlüğü 1954 Malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/691) (Gündeme) 

•8. — istanbul Üniversitesi 1954 Malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/692) (Gündeme) 

9. — istanbul Teknik Üniversitesi 1954 
Malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/693) (Gündeme) 

10. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 
Malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Ko
misyonu rapornı (1/694) (Gündeme) 

11. — Orman Umum Müdürlüğü 1954 Ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/695) (Gündeme) 

12. — Tekel Umum Müdürlüğü 1954 Malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyo
nu raporu (1/696) (Gündeme) 

13. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 
Malî yılı »bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/697) (Gündeme) 

14. — Arazi Vergisi Kanununun değişik 
10 ncu maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/706) (Gündeme) 

15. — Bina Vergisi Kanununa ek kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/709) (Gündeme) 

16. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi-
hasiyle idare Âmiri Kütahya Mebusu ihsan 
Şerif özgen ve izmir Mebusu Mehmet Alde-
miir'ito Riyaseti Cumhur, DiVanı Muhasebat Reisli-
ği 1953 yılı bütçelerinde ve 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/745, 
2/568, 584, 587) (Gündeme) 

17. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Komisyona raporu (1/754) 
(Gündeme) 

I 18. — Bursa Mebusu Hulusi Köymen ile Ri
ze Mebusu izzet Akçal ve Kastamonu Mebusu 
Hamdi Türe'nin, Hâkimler Kanunu ile bu ka
nunun bâzı maddelerini tadil .eden 3206 ve 3501 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve Hâkimler Kanununa ba
zı maddeler ilâvesine dair olan 3885 sayılı 
Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/511, 591) (Gündeme) 

19. — Bünyan Kazasının Yeniköy nüfû
sunda kayıtlı Abbasoğlu Emirza Ergün'ün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (Gündeme) 

20. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Vekâleti ve Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü kısımlarında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Adalet ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (Gündeme) 

21. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdrülüğünün 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/738) (Gündeme) 

22. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/756) (Gündeme) 

23. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/755) (Gündeme) 

24. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Memurin Kanununun 2919 sayılı Ka
nunla değiştirilen ve 2978 sayılı Kanunla bir 
fıkra eklenen 64 ncü maddesine bir fııkra ve 
bu kamına iki geçici madde eklenmesi hakkın
da ıkanun teklifi ve içişleri Komisyonu tezke
resi ile Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/227) (Gündeme) 

25. — Memurin Kanununa ek 2658 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve içişleri, Maliye ve Büt-

I çe Komisyonları raporları (1/611) (Gündeme). 
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26. 
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Millî Mücadeleye er olarak iştirak 
edip terhislerinden sonra bidayeten memuriyete 
intisabedenlerin Memurin Kanununun mülga 
müzeyyel maddesinden faydalanıp faydalanamı-
yacakları hususunun tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (3/555) 
(Gündeme). 

27. —• Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Kuruluş ve Memurları hakkındaki Kanuna bâzı 

. 1954 O : 1 
hükümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/743) (Gündeme). 

28. — Tokad Mebusu Sıtkı Atanç ve iki 
arkadaşının, Hâkimler Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/505) (Gündeme). 

B Î E İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb) 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İzmir intihap dairesine kadar yoklama ya

pıldı) 
REtS — Birleşimi açıyorum. 
Gündemle ilgili bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündeme dâhil soruların diğer iş

lerden sonraya tehirini arz ve teklif ederim. 
Giresun Mebusu 

Mazhar Şener 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmişti]'. 

Bir takrir daha var. 

Yüksek Reisliğe 
İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmen

liğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda 
ve Millî Eğitim Vekâleti Teşkilâtında -çalışan
ların aylık dereceleri hakkındaki kanun lâyi
hasının gündemdeki diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı Salim Burçak 

REİS —• Takriri oya arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul 
öğretmenleri kadrosundan maaş alanlarla ilk
öğretim müfettişi ve denetmenleri aylık dere
celerinde yapılacak değişiklik hakkında kanun 
lâyihası ile Muğla (Mebusu Nuri özsan'ın, ilk
okul öğretmenlerinden veya ilkokul öğretmenli
ğinden gelecek orta ve daha yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların 
veyahut Millî Eğitim Vekâleti merkez ve taşra 
teşkilâtında ve üniversitelerde çalışanlardan 
5242 sayılı Kanundan faydalanamıyanların ay
lıklarının bir derece yükseltilmesi hakkında ka

nun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyo -
lan raporları (î/722, 2/549) 

REİS —• Birinci maddenin müzakeresine 
devam ediyoruz. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, dünkü celsede öğretmenlerin inti
bak kanunu üzerinde muhtelif arkadaşlar ek
seriyeti lehte olmak, bir kısmı da aleyhte ol
mak üzere konuştular. Millî Eğitim Komisyonu 
sözcüsü ile Bütçe Komisyonu sözcüsü bu mev
zuda mütalâalarını ve bilhassa arkadaşların 
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izhar ettikleri fikirlere karşı Komisyon görü
şünü izaha çalıştılar. Bendeniz Bütçe Komisyo
nunun bir üyesi olmakla beraber bu tasarının 
Bütçe Komisyonundaki müzakeresi sırasında 
ileri sürdüğüm bâzı fikir ve kanaatlerimin ka
bul edilmemesi üzerine Komisyonda teklife 
muarız kaldım; muhalefetimi de raporda işaret 
ettim. Bu itibarla söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz 
evvelâ kısaca mevzuu izah edeyim. Çünkü o 
kadar geniş izahat verildi ki bu geniş izahatın 
içinde hakiki maksat ve gayenin bu tasarı ile 
yapılmak istenilen işin ne olduğunu (anlamak 
(hakikaten müşkül bir hal aldı. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki 
devlet teşkilâtında memurlar her zurnan ka
nunların kendilerine bahşettiği terfi imkânla
rından gereği gibi istifade edememişlerdir. Hiç
bir memur iddia edemez ki kanunun bana ver
diği terfi hakkından tam ve kâmil olarak istifa
de ettim, her üç senede bir muntazaman 
terfi ettim; (hiçbir zayiatım olmadı. Hiç
bir memur böyle iddiada bulunamaz. Bina
enaleyh, 'kıdem zayiatı devlet teşkilâtında 
çalışan bütün memurlar için varittir, ne var
dır. Fakat Hükümet, Millî Eğitim camiası 
içerisinde ilkokul öğretmenlerinin mâruz kal
dıkları kıdem zayiatının diğer devlet memur-
larınm zayiatından çok fazla olduğunu nazarı 
4ikkate al'arak bunların bir nispet dâhilinde 
bir »kısmının olsun telâfisini istisnai bir mua-
mele, olarak yerinde görmüş, bunun için huzu
runuza bu lâyihayı getirmiştir. Yani devletin 
bütün teşkilâtında memurlar birkısım terfi 
haklarını kaybetmişlerdir. Fakat ilkokul öğret
menlerinin kıdem zayiatı o kadar fazladır ki 
ve bunlar o kadar nispetsiz bir zayiata uşra-
mışlardır ki bunları diğer devlet teşkilatındaki 
memurların vaziyetleriyle asla mukayese etmi-
yerek derhal telâfi etmek çok zaruridir, işte 
bu mülâhaza bu 'tasarının sevkına âmil -olmuş
tur. Şu halde yapılmak istenilen şay, ilkokul 
öğretmenlerinin, ilkokul öğretmeni iken kay
bettikleri kıdemleri, kısmen olsun telâfi etmek
tir. 

Mebdei hareketi bu şekilde tesbit ettikten 
sonra; tasarıyı ele alalım. Hükümetten ne şe
kilde geldi, Hükümetin tasarısı diyor ki, ben 
ancak ilkokul öğretmenlerinin ilkokul öğretmen
liğinde kaybettikleri kıdemlerinin bir kısmını 

M954 O : 1 
; telâfi edeceğim. Kanundan istifade için halen 
; bunların ilkokul öğretmeni olmaları şarttır. Bu 
| bir prensiptir. Eğer bu sahada kalınmış olun-
| saydı, tasarının hüviyet ve esasları bu tarzda 
\ kalmış olsaydı mesele yoktu. Millî Eğitim Ko-
; misyonu tasarıda değişiklik yapmıştır. Diyor 
; ki; mademki ilkokul öğretmenliğinde kaybedi-
| len kıdemlerin telâfisi mevzuubahistir, o halde 
• istifade edeceklerin halen ilkokul öğretmeni ol-
\ maları şart değildir, sonradan orta öğretime, 
; hattâ yüksek öğretime geçmiş olanlar da kanun-
1 dan istifade etsinler. Bu bir noktai nazardır. 
I Fakat hiç şüphesiz ki, Hükümet tasarısında mev-
j cut olan, prensibin dışına çıkmaktadır. Yine 
i komisyon bununla da yetinmiyor, ne yapıyor, 
\ ilkokul öğretmenliğinde kıdem kaybetmiş bir 
i öğretmeni - Halen Millî Eğitim Vekâletinde me-
! mur olarak çalışmakta olsa da - tasarının içine 
! alıyor. 
I Demekki Millî Eğitim Komisyonu, muayyen 
j bir prensipten hareket etmemiş Hükümet tasa-

rasmdaki prensibin dışına çıkmıştır. O halde 
j elinde prensip olarak şu kalıyor: Her hangi 
| bir kimseyi tasavvur ediyor, bu kimsenin ilk-
| okul öğretmenliğinde kaybettiği kıdemi mevcut 
| tasavvur ediyor. Bu da bir prensip olabilirdi; 
| ancak kemaliyle ele alınmış olsaydı. Halen 
i hangi vazifede olursa olsun Devlet memurları-
; nın ilkokul öğretmenliğinde kaybedilmiş kıdem-
; leri ele alınsaydı bu da arzettiğim gibi bir pren-
İ sip telâkki edilebilirdi. Halbuki Ne yapıyor? 
; Bunu bir tasnife tâbi tutuyor. Halen yalnız 
; ilkokul öğretmeni değil ister orta öğretimde bu

lunsun, ister Millî Eğitim Vekâletinde memur 
olsun onları da nazara alıyor. Şu halde görü-

; yorsunuz ki, ne bir mebdeden hareket ediyor, 
ne de prensipe sadık kalıyor, sadece teklifi kıs
men tevsi ediyor. Fakat fazla tevsi etmekten te-

; vahhuş etmiş olacak ki, muayyen bir hadde ka
lıyor. Prensipsizliğin misallerini vereyim. Millî 
Eğitim Bakanlığı memurluğu ile esas vazifesi 

! muallimlik olan Millî Eğitim mensuplarının va-
! ziyetlerini arkadaşlarım daha iyi bilirler. Millî 

Eğitim Bakanlığı memurluğu ile muallimlik ne 
j demektir? Meselâ bir kimse Millî Eğitim Bakan-
| lığında levazım müdürüdür, ama ilerde muallim 

olabilir. Yine bir muallim sonradan Dahiliye 
i Vekâletinde memur olsaydı daha sonra öğretmen 

olamaz mı? Yani bu kanun muvacehesinde Millî 
I Eğitim Vekâleti teşkilatındaki memurların asıl 
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B : 42 12.2 
hüviyetlerine halel gelmiyecektir. Bu şekilde ele I 
almış olan esbabı mucibe de bakınız ne d .̂yor? 
Millî Eğitim vekâletine mensup her nevi eğitim 
müesseselerinde çalışmkata ise ilkokul öğretmenli-
ğindeki kıdem zayiatı telâfi edilecek ama ekitim 
müessesi Millî Eğitim Vekâletinden başka bir ve
kâlete bağlı olamaz. Meselâ Bursa Ziraat Oku
lundaki bîr sosyoloji hocası evvelce ilkokul öğret
meni ise neden okul Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı değildir diye istifade etmiyeck? 

Okulun Millî Eğitim Vekâletine bağlı olma
sının* esbabı mucibesi nedir? Binaenaleyh, ay
nen kabul edilen bu tasarının bir prensibe da
yanmadığına işaret ederken böyle bir misal gö
zümüzün önünde tecessüm etti. Ondan dolayı I 
diyorum ki, bu tasarının esaslı bir prensipi yok
tur. Sonra yine bir misal olarak arz edeyim : 
Millî Eğitim Vekâletinde, konservatuvarda am
bar memuru olarak çalışıyorsa istifade edecek
tir. Hattâ kütüphane memuru olsa istifade ede- I 
çektir. Fakat üniversitede kütüphane memuru 
ise istifade edemiyecektir. Bunun esbabı muci
besi nedir? Üniversite Millî Eğitim Vekâleti teş
kilâtının dışındadır, denilmektedir. Eğer pren
sip için ilkokul öğretmenlerinin kaybedilmiş kı
deminin telâfisi mevzuubahis ise bu yalnız ha
len ilkokul öğretmenlerine hasredilmeli idi. Fa
kat orta ve yüksek öğretime Millî Eğitim Ve
kâleti merkez ve vilâyetler teşkilâtına nasıl 
teşmil ediyorlarsa diğer vekâletlerde bulunan
lara da teşmil etmemelerinin sebebi kolaylıkla 
izah edilemez. Bunun için, muhterem arkadaş
lar, eğer bu tasarı halen ilkokul öğretmeni bu
lunanların kıdemlerinin telâfisini nazarı itiba
ra alsaydı bir diyeceğim yoktu. Fakat elde ka
la kala ilkokul öğretmenliğinde kaybedilen kı
demlerin telâfisi prensipi kalıyor. O halde halen 
nerede bulunursa bulunsun tahdit etmenin mâ
nası yoktur. Hele Millî Eğitim Vekâletinin taş
ra teşkilâtını bunun içine almak asla doğru de
ğildir. 

Sonra dediler ki, bilhassa Bütçe Komisyo
nunda denildi ki, orta öğretime geçenler şehrin 
nimetlerinden istifade etmişlerdir, ortaokul öğ
retmeni olmak suretiyle şehrin nimetlerinden is
tifade etmişlerdir. 

Konya Maarif Müdürlüğündeki kâtip şeh 
rin nimetinden istifade etmemiş midir? Anka
ra 'da da Maarif Vekâleti Levazım Müdürü şeh
rin nimetlerinden istifade etmemiş mı^ir? Bu | 
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ne biçim noktai nazardır? Şu halde prensip 
yoktur. 

Müsaade ederseniz bir nokta daha var, bil
hassa Millî Eğitim Komisyonu Sözcüsüne hi-
tabetmek istiyorum. Diyorlar ki, bu bir iadei 
muhasebe değildir. Peki o halde nedir? Bakın, 
misalini vereyim, Kanun şöyle diyor : 1938 de 
mektepten çıktı, her üç senede bir terfi edecek, 
1953 senesinde 50 lira alacaktı, ayrıca geriye 
doğru kaybettiği kıdemlerin 2/3 ü verilir di
yor. Bu iadei muhasebe değil de nedir? Kendi
lerinden rica ediyorum, bu mevzuda iadei mu
hasebeye bir misal göstersinler de Heyeti Muh
tereme tenevvür etsin. 

Sonra yine dediler ki, efendim, bu büyük bir 
malî külfeti istilzam eder. Hayır arkadaşlar, 
çok rica ederim esas mevzu olarak ilkokul öğ
retmenleri ele alınmış fakat teşmil edilerek or
ta öğretim ile Millî Eğitim Vekâleti kadroları
na kadar götürülmüştür. Şu halde bizim tekli
fimiz sadece ilkokul menşeli olup orta öğreti
me geçmiş olanların bugünkü aylıklarının 
hesabında 60 liranın esas tutulmasıdır. Milyon
larca lirayı istilzam eder, dediler, kaç parayı 
istilzam ettiğini ve bunu hangi hesaba dayana
rak ifade ettiklerini lütfen mazbata muharriri 
ifade etmek suretiyle yüksek Heyetinizi tenvir 
etsin. 

Böyle ilkokul öğretmenlerinden orta tedri
sata geçmiş öğretmenlerin kendilerine 60 lira 
verilmesi hali milyonlarca lira malî külfeti 
karşımıza dikecektir dediler. Hakikaten böyle 
bir hesap yapmışlarsa lütfen bunu sarih olarak 
izah etsinler, Yüksek Heyetiniz tenevvür etsin. 

Sonra ısrarla söylediler. Ben de ısrarla üze
rinde duruyorum. Arkadaşlar, ilkokul öğret
menleri mevzuubahistir dediler. Hayır arka
daşlar, lâyihayı bu vaziyetten çıkaran yine 
kendileridir. 

Arz ettiğim gibi İlkokul öğretmenliğinde ge
çen hizmetlerin telâfisini, yalnız halen ilkokul 
öğretmeni olanlar için yani Hükümet tasarısı 
gibi, kabul etmiş olsalardı kendileriyle bera
berdim. Israrla söyledikleri için ben de üzerin
de duruyorum. Millî Eğitim Vekâletinde zat-
işleri memuru veya ambar memuru olanlara 
kadar bunu tevsi ettikten sonra t u n u ilkokul 
dâvası olarak karşımıza getiremezler. Bunu 
Millî Eğitim Komisyonu olarak ifade etmeme
leri isabetli olur. 
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Sonra, yine bir sürü müracaatların, hattâ | 

tekaüt olmuş muallimlerin dahi müracaatları- ; 
nın mevcut olduğunu ifade etmek suretiyle bu ; 
işi gayet muazzam bir dâva olarak tavsif et- j 
inek istediler. j 

Arkadaşlar, tekaüt olan bir kimsenin bu ı 
kanundan istifadeyi taleb hakkı olamaz. O, te- i 
kaüt olmuştur, tekaütlüğünü ortadan kaldır- | 
mak suretiyle bir muamele yapmak varit de- j 
ğildir. Her vatandaş muayyen sahalarda ken- j 
dini haklı görebilir. Ve müracaatta ^bulunabilir. | 
Ama talebi hiçbir mevzuat ve hukuk anlayışı- j 
n a istinadetmiyen mütekait bir kimsenin du- j 
durumunu tekrar ıslah ederek bir muameleye | 
tâbi tutmak gibi bir vaziyet asla mevzuubahis 
«allamaz. Yani işi gayet geniş ve muazzam bir 
vaziyette göstermek için ileri sürülen esbabı 
mucıibe yerinde değildir. 

Mevzuun esaslı bir prensibe, bir mebdei ha
rekete malik olmadığını bu suretle arz ettikten 
Sonra müsaade ederseniz takririmi izah edeyim. 

Bütçe Komisyonu tarafından aynen kabul 
•edilen Hükümet tasarısında deniliyor ki ; bir 
ilkokul öğretmeni; 1938 de vazifeye girmiş ol
saydı ve 1950 senesine kadar muayyen terfi 
müddetlerini kat'ederek tam olarak, eksiksiz 
'Olarak terfi etseydi maaşı ne olacaktı? 50 lira. 
Binaenaleyh ilkokul öğretmenleri için esas 50 
liradır. Hailen bundan aşağı bir derecede ise
ler bu hadde çıkaralım. Bu esas kabul edildi. 
Ondan sonra 1938 den evvel geçen hizmetlerinin 
üçte ikisi de ilâve edilecektir. 

Şu halde ilkokul öğretmenleri için 50 lira 
esas oluyor. Pakalt Yüksek Heyetiniz yakinen 
biliyor ki ; ilkokul öğretmenlerinden bâzıları 
memuriyetlerini, kıdemlerini, o memuriyete ait 
aylıklarını terketmek pahasına yüksek tahsil 
yapmaya tevessül etmişler ve muvaffak da ol
muşlardır. Orta öğretimde, hattâ daha yüksek 
dereceli öğretim müesseselerinde öğreıtmıen ola
bilmek'için bu yolu ihtiyar etmişler, muvaffak 
olarak öğretmen olmuşlardır. Şu halde kendi
leri bu tahsillerini maddi ve mânevi fedakâr
lıklarının karşılığı olarak bir derece iktisabet-, 
inişlerdir. O halde lâyihanın esası, eski hiz
metlerden dolayı ilki derece vermek olduğuna 
göre menşei ilkokul öğretmeni olmakla beraber 
tahsil yaparak orta öğretime geçen öğretmen
ler için tasarının ilki derece vermek hükmü an
cak bir derece olarak kabili tatbik hale gelmek- | 
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tedir. Tasarı demektedir ki ; bu vatandaş, bu 
öğretmen bir dereceyi zaten iktisabetti. Ama 
nasıl? Üç sene kidem kaybederek. Üç sene me
muriyetinden mahrum olaraik, üç sene maaş 
almıyaralk. 

Arkadaşlar, tasarımın prensibi, ilkokul öğ
retmenliğinde kaybedilmiş hizmetlerden dolayı 
iki derece vermek olduğuna göre, bu gibiler
den iki dereceyi esirgemek doğru olmaz. Bir 
'derede almış, fakat onu kendi mükteseıbatı ve 
kendi sâyü gayreti ile almıştır. Hattâ öğret
menler arasında şu muhavere cereyan etmek
tedir. Sen okudun da ne oldu? Bittabi yük
sek tahsil yapanları bu hal diğerlerine naza
ran yeise düşürebilir, çünlkü diğeri aynı de
receyi okumadan almıştır. Bu gibi manzara
lar husule geliyor. Binaenaleyh bu gibi aksak
lıklara meydan vermemek için prensip olarak, 
eski ilkokul hizmetlerinden dolayı iki derece 
vermek esasını kabul ettiğimize göre, ilkokul 
Öğretmenliğinden yüksek tahsil yaparak orta 
-okul öğretmenliğine geçmiş olanların, bu tah
sillerinin karşılığı olarak elde edilmiş bir de
receyi iki dereceden mahsup etmemek l'âzımge-
lir. Binaenaleyh emsallerine verilen iki dere
cenin, aynen bunlara da verilmesi lâzımdır. 
Onun için birinci maddenin A fıkrasındaki 50 
lira esasını ilk öğrenimden orta öğretime geç
miş öğretmenler için 60 lira olarak kabul et
mek lâzrmdır ki, onun üzerine iki dereceyi 
müsavaten iktisabedebilşitiıler. Bu itibarla bi
zim teklifimiz gayet âdilânedir, prensibe uy
gundur. 

Binaenaleyh 100 den fazla arkadaşımızın 
imzalanmış bulunduğu takririn Yüksek Heye
tinizin lütfedip kabul etmesini bilhassa istir
ham etmekteyim. 

Muhterem arkadaşHar, bir noktaya daha do
kunacağım. Deniyor ki, eslki hizmetlerden do
layı iki derece esastır. 

Yüksek Heyetinize bir misal vereyim. Ha
len 50 lira maaş alan ve o derecede 2,5 sene 
hizmet etmiş bulunan ve ibu 2,5 seneyi foihak-
kin vazife görerek, kanunen iktisalbetmiş bir 
öğretmen vardır. Bu öğretmen, bu kanundan 
istifade ettiği zaman, kendisinin kanunen ge
çirdiği kısmı, 50 liradan geçirdiği kısmı istir-
dadeıtmek vaziyeti mevcuttur. Biz sana iki de
rece neriyoruz ama, kanunen geçirdiğin iki 
seneyi geri alacağız, diyoruz. Buna iki sene 
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verildiği prensibini hükümsüz bırakan bir şey ı 
olur. Bunun da kabulü asla doğru değildir. Eğer j 
elli lirada iki derece veriyorsak 70 lira alacaktır i 
ama esasen bir buçuk senesini, iki senesini bu ! 
derecede geçirmiş ve haklı olarak kıdem iktisa- i 
betmiş bir öğretmenden bu bir buçuk iki senesini j 
geri almak doğru olmaz. O halde iki senesini ! 
tamamen bu derecede geçirmiş olan öğretmenin I 
bu müddeti kıdeminden indirilir demek lâzım
dır ki, bu doğru değildir. îki sene iki buçuk se- j 
ne çalışarak ibraz edilen kıdem bu kanunla kay- j 
bolacaksa bu haksızlık olur. Kıdemden bunu mah- j 
subetmiyelim. j 

Bir arkadaşımızın da bir takriri vardır. D 
fıkrası hükmüne taallûk etmektedir. Ona da ta
mamen iştirak etmekteyim. O teklifi de lütfedip 
kabulünüz gayet adilâne olacaktır. Bu suretle j 
alâkalı bulunan öğretmenlerin haklı olarak iddia t 
edebilecekleri haklarını yerine getireceğimize hiç I 
şüphe etmemekteyim. Kabulünü istirham ederim. 
(Alkışlar). 

REİS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu; Millî 
Eğitim Komisyonu Reisi. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU KEÎSt MUS
TAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 
Değerli arkadaşlarım; millî eğitimi, bilhassa ilk
okul öğretmenlerini yakından ve derinden ıstırap 
içine sokmuş olan mühim bir meselenin aylardan 
beri komisyonlarda ve iki gündür de Yüksek Hu
zurunuzda müzakere edildiğini görmekle bahti
yarlık duymaktayız. 

Arkadaşlar, mesele nedir? Kısaca arz edece
ğim: Meselenin, demin Hadi Bey arkadaşımızın 
da izah ettiği gibi, muhtelif cepheleri vardır. 
Bir defa, doğrudan doğruya ve münhasıran ilk
okul öğretmeninin hizmetine mukabil, almakta 
olduğu maaş miktarından doğan bir haksızlık 
durumu vardır. 

İkincisi; millî eğitimin muhtelif idari işle
rinde çalışan ve esas mesleki öğretmenlik olan- j 
ların vaziyeti vardır. I 

Bir de, esasen ilkokul öğretmeni iken orta
okula geçmiş olanların vaziyeti vardır. Binaen
aleyh sıkıntı, yalnız bir cephede olsaydı, tek bir 
prensiple ifadesi mümkün idi. Haksızlık ve ada
letsizlikle ifade etttiğimiz şu durumların muh
telif menşeleri olduğu içindir ki, ayrı ayrı pren
siplere dayanılmış, tek bir prensiple ifade edil-
'memişlerdir. Bunları teker teker izah edeceğim: | 
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Arkadaşlar, ilkokul öğretmenlerinin kıdemle-

riyle maaşları arasındaki nispetsizlik vaziyeti 
şundan tevellüdetmiştir: 

Biliyorsunuz, ilkokul öğretmenlerinin maaş
ları bir zamanlar hususi muhasebelerce verilirdi. 
Bunların tâyinleri de bir zamanlar yine vilâyat 
ilk tedrisat komisyonlarının muvafakati ile vali
ler tarafından yapılırdı. Biz şunlara vıkıf bulu
nuyoruz : 

Mebde maaşı diye bir şey yoklu; bir sınıfın 
en ileri talebesi, birinci derecede çıkmış bir tale
be, eğer valiye hulul edemedi ise, ianıdığı yoksa, 
600 kuruşla tâyin edilirdi. 

Fakat sınıfta orta dereceli bir talebe de, 
eğer arkası varsa, 1 000 kuruşla tâyin edil
medi. Açık konuşalım, yıllarca muallim mektebi 
müdürlüğü yapmış bir adam sıfatiyle onun ıs
tırabını hâlâ duymaktayım, sahipsiz ise, sınıf 
birincisi dahi olsa 500 kuruşla, sahipli ise sı
nıf dümencisi dahi olsa, bin kuruşla tâyin edil
diği vâkıdır. Bir prensip yoktu, aradan yıllar 
geçti. 1926 yılında bir kanun çıkarıldı, denil
di ki, ilkokul öğretmenliği meslekine girenin 
mebde maaşı 15 liradır. Yani muallim mektebi
ni bitirip de mesleke girmiş olan bir kimse 15 
lira ile tâyin edilir. 1926 yılının sonbaharında 
veyahut ilkbaharında öğretmen okulunu biti
ren genç, 15 lira ile tâyin edildi. Bu talebeyi 
6 sene evvel okutmuş olan hocasının maaşı 
ise 8 lira idi. Mebde maaşı 15 lira olduğu için 
hocası da 8 liradan 15 liraya çıkarıldı. Eğer 15 
lira mebde maaşında 10 sene hizmet edenlerin 
maaşları da 20, yahut 25 liraya çıkarılır denmiş 
olsaydı tabiî bugün mevzuu burada didiklemek 
mecburiyetinde kalmazdık. Bu, geçmiş yılla
rın bize intikal eden bir eksik işidir. Onu ta
mamlamak imkânı bize nasibolmuştur. 

Şimdi, bu hal böyle devam etti. 1029 sene
sinde Teadül Kanunu çıktı. İlkokul öğretmen
lerinin maaşları 16 liradan başlar denildi. Fa
kat yine hususi muhasebe bu kanunu tatbik 
edemedi. Zaten bu kanun hususi muhase'beye 
bir sene sonra tatbik olunur, dendi. Hulâsai 
kelâm bu ıstırap bu şekilde devam etti gitti. 
1948 de bir kanun getirdik. Bu kanun yine aşa
ğı yukarı şimdi gelen kanunun aynı idi. Ama 
Bütçe Komisyonunda acayip bir şekil aldı. 6-7 
bin öğretmeni birer derece terfi ettirmiş oldu. 
Fakat yine bir kısım öğretmenlerin sıkıntısı 
devam ediyordu. Esasen Hükümet tarafından 
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Yüksek Meclise getirilmiş olan kanun lâyihası 
da hassaten ilkokul öğretmenlerinin kıdemle
rinin nispeten ayarlanması yani kıdemleri çok 
olanlara bir miktar zam yapılmak suretiyle 
onların mâruz kaldıkları haksızlıkların berta
raf edilmesi gözetilmiştir. Lâyihanın aslı bu
dur. 

Nuri özsan arkadaşımız daha önce bir lâyi
ha getirmişlerdi. Onda maarif memuru sınıfı, 
özel okullarda çalışmış olanlar da mevcuttur. 

Şimdi Millî Eğitim Komisyonunun yaptığı 
şey nedir? Bunu anlatalım. Millî Eğitim Ko
misyonu Hükümetin öğretmenler için ileri sür
müş olduğu noktai nazarı tam tamına kabul 
etmedi Ve bu hususta öğretmenler Derneği 
Reisini komisyona çağırarak dinledi. îşi bir 
prensibe bağlamak icabettiğini tesbit etti. Esa
sen bozukluk 1939 a kadar devam ettiği için, 
1938 senesini mebde olarak aldı. 1938 senesin
de mesleke girmiş bulunan bir kimsenin maaşı 
hali hazırda '50 lira değilse, onu 50 liraya, çıka-
ırabm, dedik. Ve 1938 senesinden' önce hizmeti 
varsa o hizmetin hesabını da yapalım dedik ve 
üç senesini iki sene kabul etmek suretiyle geç
miş günlerin de kıdeme tesirini nazarı itibara 
aldık. Neden üç seneyi iki sene olarak kabul 
ettik? 1929 senesinde çıkarılmış odan Maaşla
rın Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanunun bir 
maddesi der ki; yüksek tahsil görmüş olanlar 
üç senede, yüksek tahsil görmemiş olanlar ise 
dört senede bir terfi eder. Malî külfeti kısmen 
hafifletmek maksadiyle kanuna 'bu şekilde ak
setti rilmesi icalbetti. 

Şimdi deniliyor ki ; neden dolayı Maarif me
murları alınmıştı.r, içeri? Kanununa 'bu husus 
neden dolayı konulmuştur? Mademki bu ko
nulmuştur, ilk öğretmenlikten gelip de Devlet 
devairinde çalışmış olanlara da'hi bu hakkın 
tanınmış olması lâzımgelir noktainazarıdır. 

(Bu, komisyon raporunun prensipsizlik esa
sına dayandığını ileri süren arkadaşlarımızın 
noktainazarlarından birisidir. Deıilıal cevap ve
reyim. Bu, bir prensibe dayanmaktadır. Bil
hassa prensipsizlik iddiasında bulunan arka
daşlarımızın dinlemesini çok rica ederim. 

-Maarif 'Teşkilâtı Kanununun 16 ncı madde
si der k i ; «Maarif meslekinin her hangi bir şu
besinde vazife ifa eden muallimlerin mebus ve 
•askerlikte geçen müddeti hizmetleri .kıdemleri
ne zammedilir.» 
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[ Aynı kanunun 789 sayılı Kanunun, 18 nci 

maddesi de şöyle söyler : 
«Maarif Vekâletinin meslekî hizmetleriyle 

j. mektep müdürlüklerine münhasıran müderris 
| ve muallimler tâyin olunur.» 
ı Pekâlâ. Şimdi, Maarif Teşkilâtı Kanununun 
j şu katî hükümleri karşısında mesleki esasen 
i muallimlik olup da müdürü umumilik, şube mü-
I düılüğü veya Maarif Müdürlüğü gibi Maarifin 
i meslekî hizmetlerinde çalışmış, kıdem kazanmış 
I olanların kıdemlerini hesaba katmak bu kanu

nun hükümleri icabmdandır. Binaenaleyh pren-
! sipsizlik değildir. Prensibin ta kendisidir. Onun 

içindir ki biz, dedikleri gibi, ambar memuru ve-
! yahut alâtı dersiye muhafızı olarak çalışan kim-
| selerin geçirmiş oldukları senelerin kıdemleri-
I ne zam edilmesini ileri sürmedik. Esasen mual-
! Hinlikten gelip de bir müddet hizmet edip tek-
! rar muallimliğe dönmek salâhiyetini haiz olan

lar, Teşkilât Kanununun 16 ve 18 nci rnaddele-
| rine göre hak ettikleri şeyi kendilerine verdi. 
i îşte Maarif Komisyonunun dayandığı prensip 
i bu prensiptir. 
| Şimdi, biz Hükümetten gelmiş olan teklifi 
I bu şekilde biraz genişlettik, genişletmek mec-
j buriyetinde kaldık. îlkmektep muallimliğinden 
i gelip de ortaöğretime geçmiş olanların vaziye-
j tine gelince : Arkadaşımız Hadi Beyefendinin 
j ikinci prensipsizlik olarak gördüğü ve buna da-
I yanarak ileri sürdüğü noktai nazarlardan birisi 
; de bu meseledir.. 
i 

| Arkadaşlar, hakikaten ilkokul öğretmeni 
I iken lise bakaloryası veya olgunluk imtihanını 
; vererek diğer okullara geçenler veya Gazi Ter-
; biye Enstitüsüne gidenler vardır ve çoktur, ve 
i bunlar hakikaten şayanı takdir insanlardır. 
I Şimdi iyi ama, sizin mevzuunuza münhasır 
; olan ilkokullar iken neden dolayı ortaokulları 
i da ele aldınız, diyeceksiniz.! 
i Efendim, evvelâ öğretmenliğin ilki, ortası, 
; yükseği var ama hepsi birden öğretmenliktir. Ve 
I hassaten Devletin talim ve terbiye mesuliyetini 
i deruhte etmiş olan Millî Eğitim Vekâleti Teşki-
! lâtmda geçen bir hizmettir. Bu hizmetin bu kıs-
ı mı ilkte geçtiğinden bu kısmı da ortada geçtiği 
; için kıdeme sayılmaması meselesi işte prensip-
! sizlik buradan başlar. Kaldı ki, öğretmenlerin 
j terfi ve tecziyesine dair olan 1702 sayılı Kanu-
! nun 15 nci maddesinin bir fıkrası der ki ; 
i «Hususi mekteplerde muallimlik eden mes-
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lek mensuplarının da bu hizmet müddetleri kı
demlerinde hesabolunur.» 

Yani kanun hususi mekteplerde muallimlik 
eden meslek mensuplarının bu hizmetlerini kı
demlerine sayıyor. Bir zamanlar Millî Eğitim 
Vekâleti bunu saymamak istedi, tstedi ama Dev
let Şûrasına müracaat edildi ve karar alındı. 
Bunların kayıtlarını Millî Eğitim Vekâletinden 
bulurlar. 

Şimdi arkadaşlar, hususi okullarda gecen 
hizmetler kıdem hesabında sayılıyor da, neden 
Devletin âmme hizmetinden sayılan ilkokul öğ
retmenliklerinde bulunanların bu hizmetleri kı
demlerine sayılmıyor? Bu hem 1702 sayılı Ka
nunun hükmüne aykırı ve hem de akıl ve man
tık ile, adalet prensiplerine aykırıdır. îşte bu
nun içindir ki Millî Eğitim Komisyonu 1702 
numaralı Kanunun 15 nci maddesi hükmüne 
sadık kalarak ve maarifi bir kül telâkki ederek 
onun, yani ortaöğretimde çalışan hocaların 
ilköğretimde geçirmiş olduğu hizmetleri kı
demlerinin hesabına saymıştır, bu bakımdan 
gerek ilköğretimde geçen hizmetleri ve gerek
se maarifin meslekî işlerinde çalışan hocalık
tan gelmiş arkadaşların buralarda geçen hiz
metlerini prensip olarak kabul etmiş bulunu
yoruz. Binaenaleyh işin içerisinde bir adaletsiz
lik ve bir prensipsizlik asla bahis mevzuu de
ğildir, bilâkis çok kuvvetli prensiplere dayan
maktadır. 

Şimdi bizim komisyonumuza şöyle bir tek
lif yapıldı. Denildi ki ; ilkokul öğretmeni iken 
muhtelif sebeplerle diğer vekâletlerin kadrola
rına geçmiş olanlar vardır, bunların ilkokul 
hocası iken geçirmiş oldukları müddete ait kı
demlerini şimdiki memuriyet kıdemlerine sa
yınız. Komisyon bu teklife iltifat etmedi. Se
bep? Sebep şudur; biz ne yapmak istiyoruz? 
Biz Millî Eğitim Vekâletinin çerçevesi içinde 
bulunup da mağdur vaziyete düşmüş olan öğ
retmenlerin haklarını kendilerine vermek isti
yoruz. Bunlardan vaktiyle Millî Eğitim Vekâ
letinin emrinde ilkokul öğretmeni olarak çalı
şan bir kimse, meselâ Millî Savunma Vekâleti
ne memur olmuştur, şimdi binbaşı veya yüz
başı rütbesine muadil bir hesap memurudur. 
Bunun vaktiyle Millî Eğitim Vekâletine men
supken geçmiş olan 5-6 senelik kıdemini biz 
hesap edeceğiz ve onu terfi ettireceeğiz. Kimi? 
Millî Savunma Vekâletindeki memuru ki âmiri 
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! belki onun terfiini istemez, belki terfie lâyık 

değildir, belki lâyıktır. Fakat Millî Eğitim Ve
kâletine böyle bir mecburiyeti, böyle bir külfe
ti nasıl tahmil edebiliriz ve bu talep ne derece-

j ye kadar yerinde olur? 
Efendim, bu gibi hesaplar yapılırken orta

da veya daha yüksek derecede olan ve bugün 
I fiilen öğretmenlik yapanların da kıdemlerini 
i ^esaba koyun. Ettik ama Üniversiteyi ele al

madık. Sebep şu : Üniversite ayrı, müstakil bir 
s müessesedir. Millî Eğitim Vekâleti onun bütçt-
I sine tasarruf edemez. 
j Üniversitede iki unsur vardır : Birisi oku-
I tan kısımdır, bir de memur kısmıdır. Okutan 
i kısmın zaten derecesini almış, yükselmiştir. 
i Binaenaleyh kanunumuzun onlara yapacağı bir 

iyilik yoktur. 
Arkadaşlar sizlere vaziyeti kısaca arılattın). 

Ne Nuri* özsan arkadaşımızın, ne de Hüküme
tin teklifinde şu mesele yoktu; yani ilkokul öğ-

j retmeni iken yüksek öğretimi bitirip orta oğre-
j time geçenlerin bir derece daha üstün maaş al-
j ması meselesi komisyonumuzda bahis mevzuu ol

mamıştır. Bu, komisyonca ele alınmış bir mev
zu değildir. Bize gelen böyle bir şey yoktu. 
Onun için komisyon bu mesele ile meşgul olma-

I mıştır. Ancak, ben şimdi komisyon adına, şim-
! diye kadar mütalâam ne ise onu arz etmiş oldum. 
J İlkokul öğretmeni iken yüksek tahsilini ikmal 
j edip ortaokula ve diğer yüksek okullara geçen arka-
I daşlar kabuğunu çatlatmış olduğu yere sığmı-
I yan, enerji sahibi, azim ve irade sahibi kimseler-
| dir. Bu kimseler yüksek tahsil yapmak imkâ

nını bulabilmişlerdir. 

Arkadaşlar, bir zamanlar yüksek tahsil ya-
j pabilmek için Gazi Terbiye Enstitüsüne olmaz

lardı. Çocuklar lise bakaloryasını verirler, on
dan osnra üniversiteye gider, muhtelif şubelerde 
tahsillerini ikmal ederlerdi. Bu, gayet çetin 
bir meseleydi. 

Şimdi biz şöyle bir misal karşısında bulunu
yoruz: 30 ar lira maaşlı iki ilkokul öğretmeni 
vardır. (A) Öğretmeni, (B) öğretmeni. (A) öğ-

j retmeni meslekine devam etmiş, ilkokul hocalı
ğına devam etmiş, (B) Öğretmeni Gazi Terbiye 

| Enstitüsüne veya Dil - Tarih Coğrafya Fakültesi
ne girmiş ve tahsiline devam etmiştir. Tabiî ilk-

i okul öğretmenliğinden ayrıldığı tarihten itibaren 
i maaş alamamaktadır, kıdemi de yoktur, osnra 
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bunun emeklilik hakkı da ortadan kalkmış o.ıacak- j 
tır. 

HÂDt HÜSMAN (istanbul) — Enerji sarfet-
miştir... 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Sarfedeceği enerji de başkadır. Hatıra 
gelen burada şudur; dört sene okudu, bu, kaç 
lira maaşı asli ile tâyin edilecektir? 1936 tari
hinden sonra 30 lira maaşı asli ile; daha evvel 25 
asli maaşla tâyin edilecektir. 30 liraya tâyin edil
diğinde onun eski arkadaşı olan ilkokul öğretmeni 
terfi etmiştir, 35 liraya geçmiştir. Bunda ada
letsizlik vardır. (Bravo sesleri). Bunu bir fert 
olaark soyuyorum, komisyon olarak değil, Ta-
sarih ediyorum, binaenaleyh böyle kabuğunu 
çatlatmış olan zekâ sahibi, kudretli kimselerin 
hakkım vermek lâzımdır. 

REİS — Mustafa Reşit Bey bu kısmı şahsi 
mütalâaları olarak beyan etmişlerdir. 

Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Aziz ar

kadaşlarım, dünden beri Yüksek Heyetinizi meş
gul eden bu kanun hepinizin üzerinde ehemmi
yetle durduğu ve neticesi itibariyle cidden çok 
hayırlı olacak bir kanun tasarısıdır. 

Kanunun birinci maddesi üzerinde bendeniz
den önce birçok hatip arkadaşlarımız noktai na- | 
zaralnnı arîzuamik arz etmiş bulunuyorlar. Millî | 
Eğitim Komisyonu Başaknmm vermiş olduğu 
izahatı da dikkatle dinledik.. Bu izahatın sonun- ı 
da sayın komisyon başkanı, bendenizin de im
zam bulunan bir takrirde hak mevcut olduğunu, 
komisyon adına olmasa bile kendi şahıslarına, 
ikrar ve itiraf etmiş ve bu suretle zannederim 
100 den fazla imzayı ihtiva eden bu takrirle mü
dafaa edilen hakkı kabul etmiş buluntmaktadır. 

Bu noktayı böyleee belirttikten sonra diğer 
mâruzâtıma geçeceğim. 

Arkadaşlar, hakikaten okmisyon başkanının 
da son cümlelerle... 

REİS — Şahsan konuştular, Mahmut Bey. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Devamla) — 

Evet. Şahsi noktai nazar olarak burada beyan 
etmiş oldukları üzere, ilkokul öğretmeni iken, 
gerek Gazi Terbiye Enstitüsünde gerek Dil - Ta
rih Coğrafya Fakültesinde, gerekse sair yük
sek okullarda meslek kıdemini feda ederek, 
meslek kıdemini feda ettiği için emeklilik hak
larını da feda ederek ve bunlarla beraber al-
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makta olduğu maaşı da feda ederek, hülâsa bil
cümle haklarım bir tarafa bırakarak tahsil sı
ralarına girip yeniden enerji sarf ederek, yük
sek tahsil yaptıktan sonra meslekine avdet et
miş olan öğretmenlerin bu kayıplarının telâfi 
edilmemesinde adaletin mevcut olacağına ben
deniz de inanmıyorum. Bu münasebetle şu nok
tayı da işaret edeyim ki, aziz arkadaşlar, bu
gün maarif sahasında öğretmen ihtiyacı en faz
la hissedilen öğretim derecelerinden birisi orta 
öğretim sahasıdır. Bilhassa fen derslerine taal
lûk eden, lisan derslerine taallûk eden öğret
menlik babında ortaokul hocasına ihtiyaç çok 
fazladır. 

Şu halde ilkokul öğretmenliğinden yüksek 
tahsile giderek bütün kıdemini, emeklilik 
hakkını, maaşını elhasıl her şeyini bırakarak, 
enerji sarf ederek, mahrumiyetlere katlanarak 
yüksek tahsilini yapıp tekrar mesleke dönerek 
böylece orta tedrisattaki bir münhali dolduran 
bir öğretmene, mahrum kaldığı haklarının ia
desinin bu kanunda nazara alınmaması, haki
katen adaletsizlik olacaktır. 

Bendeniz Bütçe Komisyonu âzası olmakla 
beraber raporda söz hakkımı mahfuz tuttuğum 
için, bu noktada adaletin ve hak sahiplerinin 
haklarının teslim edilmediğini gördüğümden, 
bu noktayı diğer arkadaşlarımla beraber ve 
onlarla hemfikir olarak huzurunuza seriyorum. 
Komisyonun bu noktada ayak dirememesini ye 
hakkı teslim etme yoluna girmesini Heyeti 
Muhteremeniz huzurunda ehemmiyetle temenni 
ediyorum. 

Arkadaşlarım, insan oğlunun dimağına şe
kil veren ve karakterini yuğuran, cemiyetin is
tediği tip insanı meydana getiren öğretmenlik 
meslekinin feragatli uzuvlarına, yeni iktidarı-

! mızm, bu kanunu getirmiş bulunmakla yapa-
| bildiği iyiliği tesbit etmek ve belirtmek ve bun

dan duyduğumuz hudutsuz hazza işaret etmek 
bendeniz için de vicdani bir borçtur. 

Arkadaşlar, bu kanunun mükemmel bir ka
nun olduğu iddiasiyle ortaya çıkılması bende
ni zce pek isabetli bir şey olmıyacaktır. Bu ka
nun, mümkün olduğu kadar mazideki mağdu
riyetleri telâfi etmeye çalışan ve imkânlar el 
verdiği nispette bu mağduriyetleri ortadan kal
dırarak, mağdur meslek mensuplarını tatmin 
etmeye giden bir sistemden ibarettir, Ancak 

I bu sistem içerisinde adaletin, yüzde yüz te-
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cellîsine, maalesef mıen'ş-e ve meb deler ayni olma- I 
'dığından, mazide birçok hak doğuran, hak ıskat | 
eden kanunlar çıktığından, aşağı yukarı (bunlar | 
veya benzeri sebeplerle mebde ve menşe birlik- i 
leri 'bulunmadığından tamamen âdil bir neticeye I 
varmaya elbetteki imkân yoktur, bunu kabul i 
etmek zaruridir. J 

'Bununla 'beraber âzami derecede isabetli bir j 
neticeye gitmek yine hepimizin müşterek bor-
eumuzdur ve bu cümleden olarak bendenizin ! 
birinci maddede ayrıca dokunacağım bâzı nok- ! 
talar vardır. j 

Burada, komisyon ..başkanı ark adaşımız, ko- ! 
misyon namına, yaptığı izahatı sırasında huşu- i 
si okullarda hizmet eden öğretmenlerin bu okul- J 
larda .geçen hizmet müddetlerinin kıdemlerine j 
sayıldığına işaret ettiler. j 

(Bu, esaslı, makbul »bir prensiptir. Ancak [ 
birinci maddenin birinci fıkrasında metin ola- j 
rak «Maarif Vekâletine 'bağlı olan» kaydı var
dır. Fıkra kısa olduğundan ve muhterem âza- ! 
nııı daha iyi kavraması için okuyacağım. j 

«Bu kanunun meriyete girdiği tarihte Millî 
(Eğitim Vekâletine bağlı olup öğretmenlik kad- ' 
rosundan maaş alanlarla ilkokul öğretmenliğin- j 
den gelip de Millî Eğitim Vekâletine bağlı her j 
'dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik j 
yapanlar veyahut Millî Eğitim Vekilliği m er- i 
kez ve vilâyetler teşkilâtında çalışmakta olanlar j 
da..,.» deniyor. ! 

Burada arkadaşlar müşterek esas, Millî I 
Eğitim Vekâletine bağlı1 olması esasıdır. Gerek ; 
ilkokul öğretmeninin kadrosu bakımından, g,e- ; 
rek her dereceli öğreltim müesseselerinde öğret- ; 
menlik yapmak bakımından Millî Eğitim Ve- | 
Vekâletine bağlı olması esası, müşterek esas- j 
tır. Şu halde bunun muhalif .mânası olarak Millî i 
Eğitim Vekâletine bağlı olmıyan müesseseler j 
ve teşekküllerde çalışanların terfi durumları ne j 
olacaktır? Zannediyorum ki onlar bu kanunun j 
hudut ve şümulü dışında kalacaklardır. j 

işte bu noktadan sayın komisyon başkanı- ! 
nın, hususi okullarda (geçen hizmetler ile kaza- j 
nılmış kıdemler terfide hesap edilir, demesine j 
•rağmen, acaba bu kanunla terfii temin eder mi, < 
etmez mi? Bu nokta karanlık kalmaktadır, şüp
heli, tereddütlü bulunmaktadır. Bu nokta üze- ' 
rinde komisyon başkanı sıfatiyle arkadaşımızın ! 

tekrar heyeti muhteremenizi aydınlatacak iza- : 
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hatı kâfiye vermelerini bendeniz lüzumlu gör
mekteyim ve bunu -rica ediyorum. 

Arkadaşlar, birinci maddede ilişeceğim di
ğer bir nokta da şudur : (a) fıkrasında : « 1938 
yılından önceki » tâbirine mukabil (b) fıkra
sında : « 1938 yılından önce » tâbiri vardır. 
Yine ayrıca (d) fıkrasında : « 1938 yılından ön
ceki » tâbiri kullanılmıştır. Aradaki incelik; 
(a) frkrasmda .: « 1938 yılında ve daha önceki » 
denilmesine mukabil diğer fıkralarda : « 1938 
yılından önceki » denilmektedir. Bu suretle 
1938 yılı (a) fıkrasında dâhil edilmiş olduğu 
halde (b) ve (d) fıkrasında ondan önceki ele 
alınım iş ve 1938 yılı dâhil edilmemiştir. Bu su
retle mebdelerde tam bir mutabakat tesis olu
namamıştır. Bendeniz Bütçe Komisyonunda 
(bu noktaya işaret etmiş ve tashihini de rica et
miştim. Konuşma sonuna nazaran tashih edile
ceği gibi bir intiba hâsıl olmuştu. Fakat elimi
ze gelen metinde tashih edilmemiş olduğunu 
görmekteyiz. Bu tashihin daha esaslı olarak 
yapılması şöylece mümkün olabilecektir : 1938 
yılının ve daha öncesinin bu işte mebde olarak 
ele alınmasındaki maksat; 1938 yılından önce 
•mcıv-ieke ginmiş olanların .1953 senesi Martında 
elli lira maaşa yükselmiş olacakları hesabına 
istinadetmekte idi. Bu kanunun müzakereleri 
encümenlerde umulduğu kadar ilerlememiş ol
duğu anlarda hangi tarihte meriyete gireceği 
meşkûk olduğu için ay ve gün olarak tarih tes
hiri kabil olamıyacağı mülâbazasiyle, sadece se
ne olarak 1938 yılı ve öncesi ele alınmıştır. Fa
kat Yüksek Heyetinizce bugün müzakere dil
mekte bulunan bu kanun teklif ve tasarısının 
üçüncü maddesinde, 1 Mart 1954 te mer'd ola
cağı yazılı bulunduğuna göre kanunun 1 Mart 
1954 tarihinde meriyete gireceği farzına binaen, 
demin arzettiğim ve (birbiriyle intibak halinde 
görmediğim tarih başlangıçlarının 1 . III . 1939 
da ele alınması ve buna göre tashih edilmesiyle 
tam bir mutabakat temin edecektir. Bu husu
sa dair bir takrir takdim edeceğim. Bendeniz 
bu takririmin şimdi esbabı mucilbesini arz etmiş 
bulunuyorum. Takririmde esbabı mucibe yok
tur. (Şifahen arzettiğim sebeplere binaen) de
mekle ikifa ediyorum. 

Şimdi maruzatımı telhis edersek, (a) fıkra
sında : « 1938 ve daha öncesi » (b) fıkrasında: 
« 1938 yılından öncesi » (d) fıkrasında : « 1938 
yılından önceki » gibi 'birbirinden farklı 
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beyanlar yapıldığından dolayı ve kanunun 1 
Mart 1954 te meriyete gireceği anlaşıldığına 
binaen bu üç tarihin başlangıcının 1 Mart 
1939 olarak tashihi ve mezkûr fıkralar metnine 
öylece konması mazideki mağduriyetlerin telâ
fisi işini, tatbikat bakımından çok kolaylaştı
racaktır. Ve farklı zaman bakımından doğacak 
ufak def ek haksızlıkları da önliyecektir. 

Aziz arkadaşlarım, müzakerede maddenin 
tamamı konuşulmakta olduğu için tekrar huzu
runuza gelmemek maksadiyle diğer fıkralara 
ait olan maruzatımı da kısaca ifade edeceğim. 
C) fıkrasının sonunda 90 liranın üstüne çı
kamaz kaydı vardır. Bunun ne olduğunun iyi 
anlaşılması bakımından müsaadenizle C) fık
rasını okuyacağım : 

«C) A ve B fıkralarına göre yapılacak 
yüklemeler kanunun meriyete girdiği tarihte 
alman aylığın iki üst derecesini geçemiyeceği 
gibi, kadro imkânsızlıkları halinde 4598 sayılı 
Kanuna göre verilecek iki üst derece farkları 
da 90 liranın üstüne çıkamaz.» 

Arkadaşlar, bendenizin muhalif kaldığım, 
komisyondaki arkadaşlarımla anlaşamadığım 
noktalardan birisi de budur ve mucip sebebi 
de şöyledir : Bugünkü maarif kadrolarına ilk
okul öğretmenleri 80 lira asli maaşa kadar 
esasen kanuni kadrolariyle gelebilmektedirler. 
80 lira asli maaşı, ilkokul öğretmenleri için bu
günkü kadro kanunu hak olarak kabul etmiş 
bulunduğuna göre kadrosuz terfi kanunu ile 
de iki üst derece alacaklarına nazaran 80 li
rada kıdemlerini tamamlıyanlar otomatik ola
rak 90 liraya ve 90 lirada da müddetini bitir
dikten sonra yüz liraya geçebileceklerdir. Bu
gün mevcut olan bu hakkı biz C) fıkrasının 
sonunda 90 liranın üstüne çıkamaz kaydiylo 
tenzil, takyit ve tahdidetmiş olduk. Bu takyide 
bendeniz halen mevcut müktesep hakkın ih
lâli. gibi, ilkokul öğretmenlerinin elyevm elle
rinde bulunan bir hakkm alınması ve geriye 
doğru gidilmesi gibi bir hata sezmekteyim. Bu 
bakımdan bu metinde isabet görmemekteyim. 
Bunun için de ayrı bir takrir takdim ediyorum. 
Şimdi izahat arz ettiğim için bu takririmde ay
rıca esbabı mucibe zikretmiyorum. Sadece; «90 
liranın üstüne çıkamaz.» ibaresi yerine «100 
liranın üstüne çıkamaz.» kelimelerinin konma
sını teklif ediyorum. Yüksek Heyetiniz bunu 
çabuk kavramış ve mevcut bir hak olarak kabul 
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i etmiş bulunur ümidindeyim. Biz, zaten bu ar

kadaşlara kadro kanunu ile 80 lira vermişizdir. 
Yeni ve fazlaca bir şey vermiyeceğiz. Kadrosuz 
iki derece terfi kanunu ile de kendilerini em
sallerinde olduğu gibi 100 liraya yükselteceğiz. 

Arkadaşlar; son maruzatım şu olacaktır; bi
rinci maddenin d fıkrasının sonunda : «Ancak 
bu suretle eklenecek müddetler iki seneyi ge
çemez.» kaydı vardır. Bunun ne olduğunun ha
tırlanması için müsaadenizle (d) fıkrasını oku
yorum : 

«d) (a) ve (b) fıkralarına göre maaşları 
yükseltilenler bu kanunla yükseltilmesinde he-

I saba alman 1938 yılından önceki hizmet müd-
I detlerine üçte ikisinin, artan müddetlerini bu 
j kanunla kazanılan maaş derecesinde geçmiş 

sayılı?. 
Ancak bu suretle eklenecek müddetler iki 

seneyi geçeniz.» 
j Arkadaşlar, Hadi Hüsman arkadaşımızla da-
! ha bâzı arkadaşlarımız ftu noktada ve daha 
! bâzı noktalarda durdular. Bâzı arkadaşlarımız 
j öğretmenin bu kanunla elde edeceği terfiler-

den evvelki kıdemde kazanmış olduğu müddet-
i lerin hesaba katılmamasının hata olacağını, 

o müddetlerin elinden alınmasında isabetsiz-
ı lik bulunacağını beyan ettiler. Komisyonda bu 
| nokta büyük münakaşaları mucip oldu. Niha-
| yet iki seneyi geçmemesi kaydı ile bu gördüğü-
j nüz madde huzurunuza geldi. Hadi Bey arka-
j daşımız, zannediyorum, bir misal vermişti, öy

le misalleri, zannederim öğretmen arkadaşlar 
i arasında birçok aded de bulunabilir. Halen al-
j makta olduğu maaşta Ibelki birçok öğretmen, üç 
I seneye yakın bir müddeti bitirmek üzeredir. Me

selâ 2 sene, 11 ay, 29 gün hizmet edib bir terfi 
kıdemi kazanmak üzere olması gibi üç seneye 
yakın bir müddeti bitirmek üzere olunca almak-

ı ta olduğu maaşın bir terfi kıdemi kendiliğin
den tamamlanmış ve kazanılmış vaziyete gele
cek ki bu kanunun tatbiki dolayısiyle alâkalı 
oradaki kazanılmış haktan mahrum kalarak, 
kanunun, kendisine iki dereceyi geçmemek kay-
diyle vereceği terfi durumuna intikal edecek
tir. Bu tarikle bir taraftan iki derece kazanır
ken bir taraftan da bir derece kaybe uğramış 
olacaktır ki, neticeten bir derece terfi edebil-

j miş olacaktır. Bu sebeple, deminki konuşmala
rımda arzettiğim üzere, tam adalet teminine im-

i kân yoksa da, buradaki iki sene müddetin üç 
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sene olarak kabulü, hiç olmazsa misal ile arz i 
ettiğim adaletsizliklerin bir kısmını daha ön- j 
lenmiş olur ve böylece üç seneyi tamamlamak 
üzere olan öğretmenler bu kayıbtan kendileri- ! 
ni kurtarmış olurlar. i 

Kaldı ki, arkadaşlar, 1938 yılından önceki 
hizmet müddetlerinin üçte ikisinden artan müd-" | 
detleri, bu kanunla kazanılan maaş derecesin- j 
de geçmiş sayılır, derken ve bu da iki seneyi 
geçemez diye kayıt konulurken mesleke çok 
evvel girmiş olanların 1938 den evvelki hizmet 
müddetlerinin üçte ikisi alınıp da üçte biri atı
lırken, atılan üçte bir için de bâzı ahvalde ı 
5, 8, 10 ve daha fazla senelere varacak kadar ı 
feda edecekleri kıdemler olabilir. Bu kadar 
kayba uğrıyan öğretmenlerin 'tu üç sene kıde- | 
mi kazanmaları, nispî mânada da olsa, bir 
adalet sağlamış olur. Bu mevzua dair de ayrı bir j 
takrir takdim edeceğim. Esbabı mucibesini böy- I 
lece arzetmiş blunuyorum. O takririmin de 
iltifatınıza mazhar olmasını rica ederim. 

Arkadaşlar, Sabri Erduman arkadaşımızla \ 
diğer birçok arkadaşlarımızın imzalarını taşı
yan bir takrir vardır. Ona bendeniz de imza { 
koydum. O takririn muhtevası üzerinde durmı- i 
yacağım. 

Zannediyorum ki, o takrir ya izah edilmiş
tir veya izah edilecektir. Dün bendeniz seçim j 
çevremden geç vakit gelebildim ve müzakere- i 
İeri başlamış buldum. Bu sebeple bu takrir j 
ya izah edilmiştir veya izaıh edilecektir diyo
rum. Orada da bir hakkın teslimi veya birta
kım mağduriyetlerin telâfisi esasları vardır. 
O takririn de desteklenmesini Yüksek Heyeti
nizden rica ediyorum. Hulâsa ediyorum: Mağ
duriyetleri topyekûn telâfi edebilecek ne ka
dar lehte teklifler ve ne kadar lehte takrirler j 
varsa Yüksek Heyetinizin öğretmen camiasın- j 
dan mağduriyetlerini telâfi ettirici imkânları 
asla esirgeımiyeceğıine inanıyorum. Ve bütün i 
imkânların ibzal edilmesini Yüksek Heyetiniz
den hürmetlerimle rica ediyorum. 

REİS — Müzakerenin yeterliğine dair bir i 
takrir vardır. Ancak müzakerelerin cereyanı i 
esnasında 'komisyon ve Hükümetin mütalâaları 
mevcutsa, o takdirde bir milletvekiline söz ve- j 
reeeğim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL 
İMRE (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, koımis- j 
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yon olarak vazifemiz temayüllere katfşı gelmek 
değil, ama kararlar için vazıh 1)ir zemin, ay
dınlık bir zemin lâzım olduğu anlayışiyle bir 
kere daha huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bir kere bu kanun lâyihası, heyeti umumi-
yesiyle nedir? İlkokul öğretmenleri arasında 
maaş muadeıletsizliği vardır, bunun bertaraf 
edilmesi lüzum ve ihtiyacı zaruridir, onun için 
Hükümet,, teklifini böyle getirmiştir. 

Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarında bu, 
sadece, ilkokul öğretmenliği sahası, millî eği
tim merkez ve vilâyet teşkilâtı ile, millî eğiti
lme bağlı her dereceli öğretim müesseselerine 
teşmil edilmiş bulunuyor. Şu halde evvelâ hâ
diseyi bu yoldan ele alarak bu teşmil konusu
nun bünyesini,, intibak derecelerini arıyarak 
tetkik etmek lâzımdır. 

Evvelâ Hadi Kusman arkadaşımın bu kanu
na izafe ettiği prensipsizdik hükmü üzerinde 
duracağım. Arkadaşım diyor ki, prensip yok
tur ve ilâve ediyor, kanun diyor, ilk öğretim 
sahasında kalsaydı ben buna amenna hiçjbir şey 
diyemezdim, diyor. Kanunun sahasını değiş
tirdiğiniz için ben 60 lirayı teklif ediyorum, di
yor. Yani bu prensip ne vakit prensip olurdu? 
Prensibi iade edelim, deseydi, o zaman prensip 
müdafaa edilmiş olurdu. Ama onu yapmadı, 
mademlki prensipsizlik görüyorum, dedi, oraya 
'ben de 60 lira teklif etmekle bir prensipsizlik 
^getirmeye gayret ediyorum, demiş oluyor. Ta-
kibettiği yol bu, mademki yıktınız ben de yı
kacağım diyor, haksız olduğu taraf budur. 
Eğer hastalığı tedavi sahasına girmiş olsaydı, 
ben buna prensip bakımından hürmet edecek
tim. 

Hadi Hüsman'm kadro prensipsizliği dediği 
şey ne olacaktır?. 60 lirayı ortaokul öğretmenli
ğinde kazanmış olanla ilkokul öğretmenliğinde 
50 lirayı kazanmış olanı bir tutarak bu 60 lira 
üzerinden ilkokul öğretmenine daha iki derece 
üst fikri, nir tek prensibe irca edilir, (hayır, 
prensip sahası bu değildir. Orta öğretmenlik kad
rosunda 60 liraya vasıl olan öğretmen ile ilköğ
retim kadrosundan yükselerek lise kadrosun
da 70 liraya vasıl olan bir öğretmeni, ayni mi, 
yetmiş lira olarak mı kabul edeceğiz?. Komisyon 
bunları durdıraz tetkik etmiştir. 

Komisyon, kadro tertipleri itibariyle meşgul 
ola ola, bu malûmatı huzurunuza getirecek bir 
vuzuha ermiş bulunuyor. Bu itibarla mâruzatı-
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mın hiçbir tarafında tereddüdüm yoktur. Yeni
den tenvir edilmeye de ihtiyacım yok, mesele üze
rinde aydınlıktayım. 

Şu halde, menşeî ilkokul iken yüksek tahsilde 
bulunarak bugün 80 lira maaş almakta olan bir 
öğretmene, ayni esbabı mucibe ile, ilkokul hizme
tinde kaybettiği zamanı telâfi etmek için tanınan 
iki maaş derecesi olan 80 lira üzerinden hakkı
nı vermekte ne mâni var?. Şu halde, hakikatte 
bir prensip değil, bir prensipsizlik gibi görünen 
hükme, ona benzer yeni hükümler ilâve etmek lâ
zımdır. 

Ortaokul öğretmenliği için enstitüye gidip hak 
kazanmak bahsi, çok şayani dikkattir, arkadaş
larım. Yani bir mesleğin inkişafı ve terakkisi uğ
runda bir feragat gibi gösterilen ve öyle ifade 
edilen bu dâva, hakikatta nazarımızdan kaçmış 
değildir. Ne dedik?. İlkokul öğretmeni olmak üze
re... - Zira orta tedrisat öğretmenliği için ilkokul 
öğretmenliğinden başlamak şart değildir. - Yük
sek tahsil, lise ve ortaokul öğretmenlerini hazır-
lıyabilir. İlkokul öğretmeni olmak için, bu mil
letin en geniş öğretim sahasının ihtiyacını temin 
için tesis edilmiş olan müesseselere ilkokul öğret
meni olmak için girip onun mahrumiyet
lerine arkadaşları gibi tahammül edemeyip 
hiç olmazsa üç senesini, - arkadaşları mahrumi
yet bölgelerinde ifayı vazife ederken ve meşak-
katlara tahammül ederken - hem nispeten daha 
huzur içinde geçirmek, hem de meslekî formas
yonunu artırmak için gidip enstitüye girmişler
dir. Bunlara oradan çıktıktan sonra, kendilerine 
mücerret oradan çıkmanın hakkı verilmektedir, 
zaten bu ketmedilmiyor ve ortaokul öğ
retmeni olarak yeni bir hiyerarşi içinde 
haklarını iktisap etmekte devam ediyor. 
Ve zaten kanunlarımız, Devlet kanunları, bu 
hali ihmal etmiş değil. Diyor k i ; bir memur 
kendi meslekî malûmatım; bilgisini artırmak 
için, staj için giderse izinli olur. Tahsil için 
giderse istifa eder, alâkasını keser. Bunilar 
kanunun tâyin ettiği inzibat tır. Ve bu arka
daşlar kanunları bile bile ilk öğretimle alâka
larını tasfiye etmişler, gitmişler enstitüye nev
ama biz; ilk mektep hocalığının .'takdirinize 
mıazhar olan hizmet sahasının külfetlerine ta
hammül edemiyoruz ve biz ortaokul öğretmen
liği sahasında 'hizmeti tercih ediyoruz, demiş
ler. Bu, arkadaşlar sadece formasyon ikmali 
kaidar bunların hizmet güçlüğüne karşı muka-
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vemetsizliğini de ifade eder ki bunu,; ihmal ede
meyiz. 

Şimdi istenilen şudur arkadaşlar : Birinci 
madde çok (geniştir. Fakat istenilen şeyi hulâ
sa «.deyim; idareleri genişletmek istiyorlar, ya
ni diyorlar ki; menşei ilkokul öğretmenliğinde 
kaybedilmiş hakların yeniden ihya sahası, sa
dece Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına 
bağlı öğretim saJhası olmasın, mülhak bütçe
lerle İktisadi Devlet Teşekküllerine merbut 
mektepler de olsun. Tarım Bakanlığına bağlı 
mektepler de olsum. Yani görülüyor ki »daha 
ileriye doğru teşmil etmek gayreti vardır. Bu 
dairelere teşmil gayreti, Millî Eğitim Merkez 
Teşkilâtında çalışanların durumunu daha ziya
de, daha kolaylıkla kabili müdafaa kılar. Ni
çin yalnız 'Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teş
kilâtı ele alınmıştır? Bugün Devlet 'teşkilâtın
da belli 'başlı 'meselâ Adalet Bakanlığı da var
dır. Adalet Bakanlığında da asli meslek, hâkim
liktir. Millî Eğitim Bakanlığında ise muallim
liktir. Bu itibarla bu asli mesleklerin her iki 
bakanlıkta da merkez teşkilâtiyle sıkı bir irti
batı ve alâkası varadır. Birbirlerinden yardım 
görürler. Kaldı ki bu yardımlaşma, kanunla, 
'bütün daielere teşmil edilmiştir. Bugün için 
Adalet Vekâleti, her hamigi bir şube müdürünü, 
pekâlâ hâkim payesinde mütalâa ediyor. Bu
na, kanunlarımız içinde pekâlâ yer vermiş bu
lunuyoruz. Buna kıyasen ve imtisalerı Millî 
Eğitim Merkez Teşkilatındaki dairelerde vazife 
gören ilkokul öğretmenleri için de ilkokul hiz
metine devam ediyor, telâkkisi hâkim oldu. 

60 liraya çıkarma bahsi üzerinde de mâru
zâtta bulundum. Hakikaten madde çok uzun
dur, sayın Güçbilmez arkadaşımızın 90 lirayı 
100 liraya çıkarmak hususundaki teklifine kı
saca temas edeyim. Konuşmaya (başlarken arz 
ettim, arzı malûmat etmek, tetkiklerimizin 
nıu'haıssalasını huzurunuza arz etmek elbette ki 
vazifemizdir. O itibarla bu da bir nevi vecibe
dir üzerimize. 

80 lik kadro vardır, diyor, seksenlik kadroda, 
diyor, zaten 4589 sayılı Kartunun tatbikatiyle iki 
üst dereceli yükseğe, tabiî olarak yüze götürmesi 
lâzımdır, diyor. Bu da komisyonumuzda ihmal 
edilmedi. 35 bin ilk mektep öğretmeni kadrosu 
içinde, 8 tane 80 lik kadro vardır. Sekiz kişi 
ve ben hattâ bu kadronun nasıl bir kadro oldu
ğunda ve kanun anlayışı içinde kadronun nasıl 
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bir umumiyet ifade ettiğinden iştibahımı müza
kere sırasında arz ettim. 35 bin kişilik bir teş
kilât içinde, öğretmenler topluluğu içinde sekiz 
kişilik bir kadro olarak ve itibar edilerek kanun 
metnine alınması, bizim için zaruri olmamıştır. 

Kaldı ki, bugünkü sekiz kişinin, yani seksen
lik kadroyu işgal eden sekiz kişinin hususi hali 
hakkında, sicil ve kıdemi üzerinde Millî Eğitim 
Bakanlığından aldığımız malûmatı, bunların 
haklarının da korunması için bunun 90 dan 100 
liraya çıkarılması için bir zaruret olmadığını 
ifade ettim, 90 mn 100 e çıkarılması keyfiyeti 
bu kanunun ihtiyaç sahası ile kabili telif değildir. 

Bu itibarla arkadaşlarım; bu mâruzâtımdan 
sonra, bendenizce, bugün Muhterem Hoyetiniz 
huzuruna getirilen metinler hakikaten komisyon
ların dikkatli mesaisinden sonra arz edilmiştir. 
Arkadaşlarımızın hayırhah temayülleri, vâzn ka
nun olmak vazifelerini ifa ederken, kanunla
rın titizliği içinde bir kanun tedvini mecburiyet
leri ve kanunlar arasındaki ve hattâ aynı kanu
nun hükümleri arasındaki ahengi kaybetmemek 
endişesini duyacaklarını ve muhafaza edeceklerini 
ümiclediyorum ve hattâ o kadar ümîdediyorum 
ki, sık, sık verilen takrirlerin imza adedinden 
bahsedildiği için arz ediyorum ki, verilen tak-
rirlerlere imzasını koymuş bulunan muhterem ar
kadaşlarımız dahi eğer izahlarımızla kendilerine 
itminanbahş yeni malûmat arz edebildiysek bi-
rinei maddenin olduğu gibi tasvibini rica ederim. 

REİS — Bir milletvekiline, Vasfi Mahir Beye 
söz veriyorum. 

VASFÎ MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) 
—• Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza gelen 
tasarının... 

REİS — Hadi Bey bir tereddüdünüz mü 
var? Metin, Bütçe Komisyonunun metnidir. Vasfı 
Mahir Beye şahsı adına ve son milletvekili olarak 
söz verilmiştir; konuşuyor. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU ADINA VAS
FÎ MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) — Hu
zurunuza gelen tasarının bugün mevcut bir 
adaletsizliği gidermeye matuf olduğu ve ilkokul 
öğretmenlerine münhasır bulunduğu kanaati
miz devam ediyor. Bu kanaatin tekzip edildiği
ni iddia eden Hadi Hüsman arkadaşımıza da 
şöylece cevap arz ediyorum. Eğer kendileri bu 
işin tatbikatını ve biraz meslekî hususiyetlerini 
tetkik külfetine iltifat etmiş bulunsalardı mes-
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| lek dışı umumi bir tefekkürden doğan birta

kım masum zühullerden kurtulmuş olurlardı, 
hem de zahirî bulunan anlaşmazlığımız berta
raf olurdu. % 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Zühul keli
mesini geri alırsanız anlaşırız.. 

VASFI MAHÎR KOCATÜRK (Devamla) •— 
İki maddeyi, bizim bu ilkokul öğretmenlerine 
münhasır kanaatimize muhalif ve hattâ pren-
sipsizlik şeklinde tecelli etmiş addetmektedir
ler. Aziz arkadaşlarım, Maarif Vekâleti men
subu ilkokul öğretmeni, köydeki veya kasaba
daki veya şehirdeki ilkokuldan alınıp bu ilko
kulların işine bakan bir daireye memur olarak 
gelirse bu, maarif teşkilâtının sarih hükümle
rinden olan «Meslekte esas muallimliktir» hük
münce bunlar her an muallim olmaya, muallim
likte hizmet almaya amadedir. Yani resmen ve 
kanunen muallimlik sıfatı ,ilkokul öğretmenliği 
sıfatı üzerindedir. Bunu nasıl olur da prensipin 
dışına çıktı ve ilkokul öğretmenlerinin dışına 
teşmil edildi diyebiliriz. Şu meslekî inceliği göz 
önüne getirdiğimiz takdirde asla bir prensip-
sizlik ve ilkokul öğretmenliğinin hududu dışı
na çıkmış olmak yoktur. 

Buna ilâveten mütalâaları şudur ki, madem
ki maarif dairelerinin her hangi birinde hizme
te giren ilkokul öğretmenini ilâve ettiler, o hal
de diğer Devlet dairelerinde, çalışanların bir 
kısmını da ben ilâve edeyim. Hattâ üniversite
de çalışanları niçin ithal etmiyoruz. Aziz ar
kadaşlar, arz etmek istediğim meslekî incelik 

j şuradadır : İlkokul öğretmeni iken sınıfından 
emirle ayrılan, Maarif Vekâletinin emri altın
da her hangi bir memuriyet kademesine gelen 

j kimse, her an ilkokul öğretmenliğine amadedir. 
Vekil, istediği anda, kanunların kendisine ver-

j diği normal ve makbul salâhiyetle «Buyur sı-
! nıfma» der. O da gider. Ama üniversitede do-
i çent, profesör veya kütüphane memuru, bu du-
I rumda değildir. Yani ilkokul öğretmeni gibi kâ-
i nunen hizmete amade durumda değildir. Maa-
i 

| rif Vekâleti buna tasarruf edemez. Binaenaleyh 
çıkardığı kanundaki bu hükmü de ona teşmil et-

i memesi ,gayet zaruridir. 
İkinci kayda işaret edeyim : Ortaokula ve 

' daha yüksek okullara geçen öğretmenler nasıl 
olur da buna dâhil edilir, bu nasıl bir prensip
tir. Hayır, arkadaşlar. Durum aykırı .değildir. 
Bilâkis bizim koyduğumuz maddeden bir mer-
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hale daha ileri giden maddelerinin ruhu tama- I 
men tatmin edilmiş bulunmaktadır. 

Bir ilkokul öğretmeni tasavvur edin ki, yıl
larca ük öğretimde çalışmış, meselâ 20 sene, on- j 
dan sonra bu kanunun çıkmasına yakın bir za- ; 
manda da orta mektebe geçmiştir. Bunu. bu i 
haktan mahrum eder misiniz? Ve neye dayana
rak mahrum edelim? Sen orta mektebe geçtin 
senin ilkokuldaki 20 - 30 senelik hizmetini say
mıyorum... Ne hakla? 

Arkadaşlar, memleketimizde orta ile ilkokul 
arasında esasen meslek bakımından bariz bir 
fark yoktur. Bunlar birbirinin devamıdır. 

Bugün Maarif Vekâletinin temayülü, bütün 
dünya temayüllerinin aynı olarak, orta ile ilk
okulu birbirine ekleyerek ikisini birden ilk ted
risat olarak kabul etmek yolundadır. Böyle ol
ması da tabiîdir. Şimdi dün ilkokul öğretmeni, 
bugün onun devamı olan ortaokul öğretmeni olan 
bir şahsı nasıl olurda bu hakkından mahrum ede
biliriz ve nihayet Maarif Vekâletinin içinde bu 
merhaleleri bir an için ihmal etsek bile öğretme
nin 12 yaşındaki çocuğu okutmasiyle 14 yaşındaki 
çocuğu okutması arasında, okutma keyfiyeti ba
kımından, kanunen, vicdanen, mesleken bir fark 
yoktur ve bunu bu şekle irca etmemiz, asla prensip 
harici değildir, bilâkis tamamen prensip dâhili
dir. İlkokul Öğretmenliği yapmış olan vatandaşı 
bundan mahrum etmemek kaygusuna müstenit
tir. Diğerlerine gelince, yani «Her dereceli 
okullar» sözü, hemen hemen tatbikat bakımın
dan kaydi ihtirazi ve tedbir mahiyetindedir. Zira 
esasen ortaokul, lise ve. yüksek mektebe gecipte 
bugün ilkokul öğretmenliği derecesinde kalmış kim
se mevcut değildir. Çoğu bu kanundan istifade 
etmekten müstağni olacak derecçde ilerlemiş bu
lunmaktadır. Ancak endişemiz şudur ki, bun
ların içinde vaktiyle ilkokul öğretmenliği hizmeti 
pek çok olup da henüz lâyik olduğu dereceyi ik
tisap edememişler varsa bunları mağdur etmiye-
lün. 

Arkadaşlarımızın, ilkokul öğretmenliğinden 
gelip de yüksek tahsil yapanlara bir derece vere
lim fikrine gelelim. Metnin, ilkokul öğretmenliğin
den gelip de daha yukarı derecelere geçmiş öğ- J 
retmenlere teşmil ettiği maddede bu husus mün
demiçtir. Tatbikata bakmak mecburiyetindeyiz. 
Huzurunuza gelen tasarı tatbikattan büyük il
hamlar alarak buna göre maddeleri koymuştur. 
Meselâ bir ilkokul öğretmeni, 17,5 lira maaşta I 
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iken Gazi Enstitüsüne girmiştir. Kendi arkadaşını 
ilk öğretimde 17,5 lirada bırakmıştır. 2 sene oku
muştur, 2 sene okuduktan sonra kanunen yüksek 
tahsil mezunu olmuş ortaöğretime 'geçmiştir. Bura
da maaş Barem Kanununa göre 25 liradan başlar. 
Bu gibileri zaten Barem Kanunu tatmin etmiş, 
2 - 3 derece yukarıya çıkmalarına dahi meydan 
açmış bulunmaktadır. 20 lira ile 22,5 lira ile 
gelenler de 1 - 2 derece kazanmışlardır. Bunlar 
için ayrı bir hükme lüzum yoktur. 

Ayrıca şu müdafaa şefeli üzerinde de bir, iki 
söz söylemelk isterim: 

öğretmen gelmiş tahtedl yapmıştır, bu tah
silinin bdr mükâfaltı oîmalk gerektir, yüksek 
tahsil yapmıştır, bunu bir derece dalha yulka-
rrya çıkaralım. 

Aziz arkadaşlar, .güzel. Güzel ama bunun 
hakkında hüsnüniyete ve şefkata dayanan bir 
prensip konulamaz. B!enim gönlüm de bunu 
çok işitiyor, ama fikrimin istemesi ve bunu bir 
eıddia halline getirmek için birtalkım hukuki 
müste<nida't bulunımalk lâzımdır. 

l'stiyoruım artkadaşlar, yükise/k tahsili gör
müş arkadaşlar bir derece, hattâ iki derece yu
karısına tâyin edilsin, ama terfiinde, tâyininde 
hanlgi prensibe dayanacağız?* 

Aziz arkadaşlar, biz ilkokul öğretmenlerinin 
mağduriyetini izal© kanunu mu yapıyoruz, 
yoksa yüksek tahsile teşvilk Ik'anunu mu yapı
yoruz? Bunların ayrı ayrı mevzular olduğunu 
düşümmek lâzımadır. Haddizatında isalbetli olan 
bir fikir, yerinde ibulunJmadığı zaman isabetli 
değildir. Bu da o çeşittir. Diğer kanuni mâ
niler şunlardır ki; il'ko'kül öğretmenliğinden 
ayrılarak tahsile ıgideın vatandaş, resmen istifa 
ile infi'saJlIle gelmektedir. îstdfa ve memuriyet
ten infilsal zamanını banıgı kanunun ve huku
kun, rulhuna dayanaralk anemuniyet kıdemi ola
rak sayacağız? Ve şayet memur olarak geldi 
derlerse 4007 sayılı Kanun, memurların tah
sil edemiyeceğini sarahatle âmirdir. Hangi ka
nuna dayanap da bu sekilide geldıiler diyeceğiz. 
Bâzı müsaülleır gtöst'erillmelktedir. Buna uymaz. 
Huisusi memuriyet talhteilileri ayrı ıbir şeydir. 
As'kerildikte vardır, içişlerinde vardır. Fakat 
bu durum öyle değildir. Tahsilde, bulliunan va
tandaşım bu harelketi, tamamen inisiıyaitifii için
de bir teşebbüstür ve bir hürriyettir. Bizim 
Iburada ya/Z 'etitiğihıiz prensipler de vatandaşın 
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şu hürriyetine kâfi bir nıaızhariyettir. Yoksa 
ille buma sevketmek gibi bir külfet mevzuulbahs 
değildir. 

Netice şudur : Huzurunuza gelen tasarı, ay
larda Millî Eğitilin ve Bü'tçe 'komisyonlarının ve 
vekâletlerin tezlerinin çarpışmasından ve uzun 
müzakerelerden sonra fi'kdr biriliğine varılmış1 

bir neticedir. Kanaatimce çok olgun ve pişmiş 
bir kanundur. Tay veya ilâvesi kanunun ruhu
nu bozaeağrna kaaniim. Esasen kanunun so
nuna eklenen bir, ilki muvakkat madde de bü
tün ıbu endişeleri tatmin edecek mahiyettedir. 
Millî Eğitim Vekâletinin dışımda bulunanlar, 
üniversitede bulunanlar, batta özel okullarda, 
İktisadi i; Devlet Tevekküllerinde bulunanlar, 
hepsi öğretmenlik hizmetine döndüğü zaman o 
hususi yerlerde geçen hizmetleri ve kıdemleri 
'bu kamun, hükümlerine göre makbuldür ve de
rece ile mükâfatlandırılır. Bütün bunların dı
şında ^onları ilkokul öğretmenlldğine dönülse da
vet etmek bu kanunun ruhudur. Yoksa ilkokul 
öğretmenlerinin dışında hususi bir mevkide bu
lunanları mükâfatlandırmak gibi bir gaye mev-
'zuulbahis değildir. (Bravo sesleri) Binaenaleyh 
Bütçe Komisyonundan erkan maddenin avnerı 
kabulünü arz ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Müzakerenin yeterliğine dair tak
riri okuyoruz efendim. 

Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetinin oya arzını teklif 

ederim. 
Konya 

Saffet Gürol 

REÎS — Takriri oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.» Etmiyenler.. Müzakerenin yeter
liği kabul edilmiştir. 

Madde ile alâkalı takrirler var. Okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Tasarının esbabı mucibesine sadık kalarak 

kanunun, halen ilkokul kadrosunda bulunan 
veya mesleke dönecek olan ilkokul öğretmen, 
müfettiş ve denetmenlerine hasredilmesi lâzım
dır. 

Komisyon raporu Millî Eğitim Vekâleti ile 
diğer Vekâletler arasında tefrik yapmış ve Ma
arif Bakanlığına fazla hak tammışıtır. Bu iti
barla birinci maddenin ilk fıkrası yerine Hü
kümet teklifindeki birinci maddenin ilk fıkra-
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sının kabulünü arz ve teklif ederim. 

Siird 
M. Daim Süalp 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin birinci fıkrasına aşağıda

ki hususların da eklenmesini rica ederim : 
Samsun 

Tevfik ileri 

Üniversitelerde, diğer vekâletlerdeki öğret
menliklerde ve Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğünde çalışmakta olanlardan. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte bulunan 1938 ve daha 

eski yıllarda ilkokul öğretmenliği yapanların, 
o zaman özel idare gelirlerinin müsa^desfizli-
ğinden kadro darlığı ve sair sebeplerle terfi
leri yapılmıyan öğretmenlerin mağduriyetleri
nin telâfisi için tanzim edilen kanun lâyihası 
yalnız halen millî eğitim teşkilâtında öğretmen 
ve memur bulunanların durumlarını ıslah et
mekte, halbuki o tarihlerde ilkokul öğretmen
liği yapanlardan sonradan başka dairelere nak
li memuriyet edenlerin mağduriyetlerini telâfi 
edecek hükümler bulunmadığından, bu gibi
lerin de mağduriyetlerini gidermek için birinci 
maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde tadi
lini arz ve teklif ederiz : 

Madde 1. — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul 
öğretmenliği kadrosundan maaş alanlarla ilk
okul öğretmenliklerinden gelip de Millî Eğitim 
Vekâletine bağlı her dereceli öğretim müesse
selerinde öğretmenlik yapanlardan ve halen 
genel ve mülhak bütçeli dairelerin merkez ve 
diller teşkilâtından maaş ve ücretli memur kad
rolarında çalışmakta olanlardan. 

Erzurum Mebusu Çorum 
Sabri Erduman Şevki Gürseö 

Çorum Kayseri 
Sedat Baran A. R. Kılıçkale 

Samsun Kayseri 
Naci Berkman Kâmil Gündeş 

Kayseri Edirne 
Y. Z. Turgut Mehmet Enginün 

Kayseri Afyon Karahisar 
İbrahim Kirazoğlu Avni Tan 

Çorum Çorum 
Hasan Ali Vural Hakiki Yemeniciler 
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Bala 

Mithat Dayıoğlu 
Siird 

Şefik Türkdoğan 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Kayseri 

Mehmet özdemir 
Gazianteb 

Salâhattin Ünlü 
Niğde 

Halil Nuri Yurdakul 
İsparta 

Said Bilgiç 
Seyhan 

Zeki Akçalı 
îsparta 

Tahsin Tola 
Çoruh 

Mesut Güney 
Elâzığ 

Hâımit Ali Yöney 
Afyon Karahisar 
Abdullah Güler 

istanbul 
Ahilya Mosihos 

Samsun 
Muhittin özkefeli 

Konya 
Muammer Obuz 

Kastamonu 
Muzaffer Âli Mühto 

Kars 
Lâtif Aküzünı 

Eskişehir 
Elkrem Baysal 

Ordu 
Feyzi Bozepe 

Niğde 
Hadi Arıbaş 

Afyon Karahisar 
Süleyman Kerman 

Kars 
Abbas Çetin 

Rize' 
Ahmet Morgil 

Gazianteb 
Ali Ocak 

Edirne 
Cemal Köprülü 

Çorum 
Ahmet Başıbüyü'k 

îsparta 
îrfan Aksu 

İsparta 
Reşit Turgut 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Kastamonu 
Rifat Talkın 

Tokad 
Ferzi Çubuk 

Manisa 
Semi Ergin 
Kastamonu 

Hayri Tosunoğlu 
Niğde 

Asım Doğanay 
Seyhan 

Arif Nihat Asya 
Yozgad 

Hasan Üçöz 
Çanakkale 

ihsan Karasioğlu 
Bitlis 

Salâhattin inan 
Kocaeli 

Hamdi Başak 
Bolu 

Mahmut Güçbilmez 

Yüksek ReMiğe 
Müzakere edilmekte olaın kanunun birinci 

maddesinin (A) ve (B) fıkralarının aşağıdaki 
şekilde kalbulünü arz ve teklif ederiz. 

va) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda 
nıeslefke girmiş olup da bu kanunun meriyete 
ıgindiffd tarihte almakta bulundukları maaşları 
(50) liradan a^ağı olan ilkokul öğretmenlerinin 
maaşları (50) liraya ve daha yüksek bir tahsil gö

rerek oTtta veya yüksek öğretim öğretmenliği 
'hakini kazananlardan maaşları (60) liradan 
aşağı olanların maaşları (60) liraya çıkarılır. 

(b) 1938 yıllında ve daha önce mesleke gir
miş olup da (a) fıkrası gereğince maaşları yük
seltilenlerle bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte (50) lira veya daha fazla aylık almakta 
bulunanların İ938 yılında ve daha önceki yıl
lardaki hizmet müddetlerinin üçıte ikisiniın her 
üç yılı için (a) fıkrasında zikredilen (50) ve 
(60) lira üzerine bdrer derece ilâve edilerek 
aylıkları yükseltilir. 

Manisa Mebusu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 

Rize 
Ahmet Morgil 

Konya 
Saffet Gürol 

Rize 
Osman Kavraboğlu 

Samsun 
Tevfik ileri 

Kütahya 
Besim Besin 

Sinob 
Nuri Sertoğlu 
• Kütahya 
A. Kavuncu 

Edirne 
Cemal Köprülü 

Çorum 
Şevki Gürses 

Bitlis1 

Nusrettin Barut 
Çorum 

Sedat Baran 
Kastamonu 

M. Â. Mühto 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
Gazianteb 
Ali Ocak 

Niğde 
Ferit Ecer 

Ağrı 
K. Küfrevi 

(Okunamadı) 

istanbul. Mebusu 
Hadi Hüsan 

ve arkadaşları 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
Kütahya 

Yusuf Aysal 
Kastamonu 

Manisa 
Sudi Mıhçıoğlu 

Samsun 
M. özkefeli 

Çorum 
Hasan Ali Vural 

Kütahya 
R. Koçak 

Niğde 
H. N. Yurdakul 

Çorum 
S. Baran 
Kayseri 

Ali Rıza Kdıçkale 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
Çorum 

A. Başıbüyük 
Samsun 

Hadi üzer 
Gazianteb 

Galip Kmoğlu 
Denizli 

Fikret Başaran 
Tokad 

Halûk ökeren 
Bitlis 

3. İnan 
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Niğde 
Hüseyin Ülkü 

Trabzon 
M. Goloğlu 
(Okunamatı) 

Yozgad 
Fuat Nizamoğlu 

Giredun 
Hamıdi Bozbağ 

Bilecik 
İsmail Aşkın 

Ankara 
Ömer Bilen 

Çorum 
Hakkı Yemeniciler 

Niğde 
S. Dellaloğlu 

Kayseri 
E. Develioğlu 

BurSa 
M. San 
Sivas 

Bafha&tm Taner 
Sivas 

N. Ağacfkoğlu 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Kocaeli 

S. Kalemcîöğlu 
Bolu 

V. Yöntemi 
Kocaeli 

E. Alican 
İsparta 
I. Aksu 
Erzurum 
M. Yazıcı 
Malatya 

M. Kulu 
Sinob 

A. Ş. Şavlı 
Mardin 

M. K. Boran 
Trabzon 
N. Altuğ 

Rize 
M. F. Mete 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Kayseri 
î. Kirazoğlu 

Kam 
L. Aküzüîm 

Balıkesir 
A. Kocabıyıkoğlu 

Samsun 
î Işın 
Kars 

Abba's Çetin 
Muğla 

Nuri özsan 
Biledik 

K..M. Kurkut 
Niğde 

A Doğanay 
Niğde 

F. Köşkeroğlu 
Sivas 

N. Ertürk 
Sivas 

R. öçten 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Sivas 

E. Damalı 
Sivas 

H. Yüksel 
Kocaeli 
Z. Atığ 
Tdkad 

A. Gürkan 
Tokad 

M. önal 
İsparta 
T. Tola 

Erzincan 
Ziya Soylu 

Kars 
H. Tugaç 

Kars 
Esat Oktay 

Maraş 
H. R. Tan'kut 

Kars 
F. Aktaş 
Seyhan 

Z. Akçal 
Antalya 
B. Onalt 

B j 42 12 . 2 .1954 O : 1 
Kocaeli 

H. Türkkand 
Seyhan 

A. N. Asya 
İsparta 

K. Demiralay 
Balıkesir 

S. Başkan 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Tokad 

F. Çubuk 

Muş 
H. Dayı 

Rize 
K. Balta 
Balıkesir 
V. Asena 
Balıkesir 

M. Emiroğlu 
Tokad 

M. özdemir 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen: 
1. maddenin a) fıkrasında geçen: «1938 yılın

da ve daha önceki» kelimeleri ile b) fıkrasının 
'başında yazılı: «1938 yılından önce» kelimıelerinin 
ve hem b) hem de d) fıkraları içinde mevcut: 
«1938 yılından önceki» kelimelerinin b* fıkralar
dan çıkarılarak yerlerine « 1 . 3 . 1939 dan önce» 
ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

12 . 2 . 1954 
Bolu Mebusu 

Mahmut Güçbilmez 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle: 
1 nci maddenin c fıkrasının sonundaki: «90 

liranın üstüne çıkamaz» kelimelerinin yerine 
«100 liranın üstüne çıkamaz» ibaresinin konma
sını arz ve teklif ederim. 

12 . 2 . 1954 
Bolu Mebusu 

Mahmut Güçbilmez 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle: 
1. maddenin d) fıkrasının son cümlesindeki 

«iki seneyi geçemez» kelimeleri yerine «üç seneyi 
geçemez» ibaresinin konmasını arz ve teklif ede
rim. 

12 . 2 . 1954 
Bolu Mebusu 

Mahmut Güçbilmez 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin (D) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
G. Anteb Mebusu 

Galip Kmoğlu 
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(A) ve (B) fıkrasına göre maaşları yükselti

lenlerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihler
deki mükttesep hak derecelerinde geçmiş hizmet 
müddetleri bu kanunla yükseltilen derecede geç
miş sayılır. 

REÎS — Efendim; takrirler arasında, Mah
mut Güçbilmez'in, kadroyu tevsi eder mahiyette
ki teklifi tek imzalıdır. Eeye arz etmiyorum. 

(Siird Mebusu M. Daim Süalp'ın takriri tek
rar okundu) 

REİS — Mehmet Daim Süalp birinci madde
nin birinci fıkrasının Hükümet teklifi şeklinde 
tebdilini talebetmektedir. Komisyon iştirak edi
yor mu? Etmiyor. Takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuş-
tur. 

(Samsun Mebusu Tevfik îleri'nin takriri tek
rar okundu) 

REÎS — Tevfik İleri'nin «Üniversitelerle di
ğer vekâletlerdeki öğretmenliklerde ve Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğünde çalışmakta olanlar
dan» fıkrasının ilâvesi istenmektedir. Birinci 
maddeye komisyon iştirak ediyor mu? Komisyon 
iştirak etmemektedir. Takririn dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Şimdi Sabri Erduman ve arkadaşlarının tak
ririni tekrar okutuyorum: 

(Erzurum Mebusu Sabri Erduman ve arka
daşlarının takriri tekrar okundu) 

REÎS — Daha umumi mahiyettedir. Komis
yon iştirak ediyor mu? Etmiyor. Takririn dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddolun-
muştur. 

,(Fevzi Lûtfi Karaosraıanoğlu ve Hadi Hüs-
man ve arkadaşlarının takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Komisyon takrire iştirak ediyor 
mu? 

IMÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
VASFİ MAHİR KOCATÜRİK (Gümüşane) — 
Komisyon iştirak etmiyor. 

REİS — Takririn dikkate alınıp alınmama
sını oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... (Gürültüler).. 

Takrirler Heyeti Aliyenin reyine arz edilir -
•ken lütfen fazla gürültü olmasın. O itibarla oy-
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I l a n tekrarlıyorum. (Tekrar okunsun sesleri). 

'(Takrir bir daha okundu.) 
REÎS — Takrir aıiilaşıldı zannediyorum. 

Komisyon iıstiraık etmemektedir. Dikkate alınıp 
i alınmıyacağı hususunu Oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir dikkate 
•alınmıştır. (Alkışlar). 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu, etmiyor 
mu? 

[BÜTÇE KOMİSYONU 'SÖZCÜSÜ HALÎL 
İMRE (Sivas) — Komisyon içıtima halinde de
ğildir, takriri istiyoruz. 

((Bolu Mebusu Mahmut Güçbilmez'in, fık
ralardaki 1938 yılı ve daha önceki, tâbirinin çı
karılması hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Komisyon işitir ak ediyor mu? 
(MÎLLÎ EĞİTİM (KOMİSYONU ADINA 

VASFÎ MAHİR KOCATÜRİK (Gümüşane) — 
Etmiyoruz. 

REÎS — 'Komisyon takrire iştirak etmemek
tedir. Dikkate alınıp alınmamasını oyunuza arz 

! ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..,. Tak
rir reddedilmiştir. 

(B^luı Mebusu Mahmut Güejbilmez'in, birin
ci maddesinin D fıkrasının -tadili, hakkımdaki 
takriri tekrar 'okundu.) 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu ? • 
(BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL 

İMRE (Sivas) — İştirak etmiyoruz. 
REÎS — Komisyon iştirak etmemektedir. 

Takriri reyinize arz ediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

I '(Gaziante'b iMebusu Galip Kmoğlu'nun, bi-
| rinci maddenin D fıkrasının tadili hakkımdaki 
I takriri tekrar okundu.) 
I REÎS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
j BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ HALÎL 
j İMRE (Sivas) — Hayır. 

IREÎS — Bütçe Komisyonu iştirak etmemek
tedir. Takriri nazarı dikkate alanlar... Almı-

I yanlar... Reddedilmiştir. 
Birinci madde, dikkate alınan takrirle bir

likte komisyona verilmiştir. 
j IKomisyon diğer maddelerin konuşulmasına 

ımâni 'bir hal görüyor mu? 
J BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ HALÎL 
1 İMRE (Sivas) — Hayır. 

MADDE 2. — Birinci malddedeki esaslara 
i "göre yapılacak yükseltmeler usulü dairesinde 
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tesbit edilmiş baişan esasına dayanır. Bu ka
nuna göre ' yapılacak maaş yükseltmelerinde 
kıdem usulü dairesinde tesbit edilen başarısız 
geçmiş yıllarla infisaller hizmet müddetinden 
indirilerek hesaplanır. Durumu tesbit edi'lme-
ımiş, olan hizmet yılları başarıları geçmiş sayılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul .edenler... Etmiyemler... İkinci 
madde kabul edilmiştir. 

OEÇÎCÎ MADDE 1. — 4'59'8 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi .gereğince kadrolarında iki üst 
derece maaş almakta olanlardan bu kanundan 
faydalanarak maaşları yükseltilecekler için ye
ni kadrolar alınmak üzere hazırlanacak kanun 
lâyihası en geç bu kanunun neşrinden itibaren 
bir ay içinde Büyük Millet Meclisine sunulur. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Efendim, geçici 
birinci maddenin yazılış tarzı, bende bir tered
düt uyandırdı. Bilhassa Bütçe Komisyonunun 
mütalâasını dinlemek istedim ve bu tereddüdü
mün esbabı mucibesini arz etmek üzere söz al
dım. 

Bu madde diyor k i ; «4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi gereğince kadrolarında 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.» Şimdi maddenin yazılış tarzına göre bu 
kanun bir Martta yürürlüğe girmek üzere çık
tığı takdirde ki, kanun öyle tanzim edilmiştir, 
4598 sayılı Kanuna göre kadroya nazaran iki 
üst derece maaş almakta bulunan her hangi 
bir öğretmen bir üçüncü üst dereceden maaş 
alması icabettiği halde tediyesi imkân dâhiline 
girmemektedir. Metni kanun olarak burada Bü
yük Millet Meclisi iradesiyle Hükümete bir ay 
zarfında bir başka kanun getirmek gibi bir 
vazife tahmil edilmiştir. Fakat Hükümetin böy
le bir vazife altına sokulmuş olması hiçbir mu
hasibe tediye imkânını veremez. 

Bir ay zarfında, beş gün içinde bir haftada 
ne zaman olursa olsun, Hükümet, böyle bir k a 
nun getirir, Meclis kebul eder, bu da hallolu-
nur demek, vâzıı kanun için söylenmesi müm^ 
kün olan bir söz değildir. Bir kanuna, kanun 
tekniği bakımından, böyle bir hüküm konamaz. 
Vâzıı kanun, ,bir evvelki kanunla bir sonraki 

l. 1954 Ö : İ 
| kanunun çıkarılması hususunda kendi iradesi

ni kendi dahi takyidedemez. Büyük Millet Mec
lisi hiçbir zaman, bir evvel çıkardığı bir ka
nunla, bir sonra çıkaracağı bir kanun için, bir 
angajmana giremez. Bu âmme hukuku bakı
mından, Anayasamız bakımından asla mevzuu-
bahis olamaz. Bütçe Komisyonu bunu nasıl tak
dir ettiğini, bu boşluğu nasıl izale edeceğini 
lütfen bize izah etsin. 

Kanaatimce buraya bir şey ilâve etmek lâ
zımdır. 1 Martta tediyesi mümkün kılınabilmek 
için eğer kanun gelirse, Hükümete getirilmesi 
vazifesi verilen kadro kanunu gelirse ve Mec-
lisiali kabul ederse, mesele yoktur. Eğer kad
ro kanunu gelmezse veya gelir de şu veya bu 
sebeple Meclisten çıkarılamamış olursa bu tak
dirde ne yapılacağına dair Bütçe Komisyonu
nun malî formüllere uygun olarak bir ilâve 
yapması lâzımgelir kanaatindeyim. Bu noktayı 
arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

REÎS — Halil Imre. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALÎL 

ÎMRE (Sivas) — Efendim, bu maddenin sevk 
anlayışını arz edeceğim. 

Bilindiği gibi, maaş artışlarında, yükselme
lerde, terfilerde üç kriter vardır. Biri zaman, 

I >"• 
l i r i liyakat, diğeri kadro kriteridir. 

Şimdi bu kanun, bir mağduriyetin izalesine 
muzaf ve tashihi; istihdaf eden bir kanun olup 
bir kadro teşkilât kanunu delildir. 

Bu itibarla buna ek bir kadro ve teşkilât 
kanunu lâzımdır. Biz bu maddenin mâna ve hük
münü bu istikametten alarak halen 4598 sa
yılı mer'i kanunun kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyenlerin kadro içinde yeri muhafaza edil
diği halde iki üst derece maaşdan istifade hak
kını tanımak ve arz ettiğim sebeple filhal 40 
lira maaş almakta olan bir öğretmen bu kanu
nun tatbikatı olarak derhal 50 liraya terfi ede
cek bir kadro mevcut olmaması yüzünden ka
nunu mahsusuna tevfikan iki üst derece ma
aştan istifade suretiyle 60 almaktadır. Bugün 
iki üst derece üzerinden 60 almakta olanların 
hakkını bir teşkilât .kadrosu içinde, Millî Eği
tim Teşkilât Kanununun bütünlüğü içinde iki 
üst dereceler nazara alınarak yukardaki mad
delerde dediğimiz gibi olanların 90 liraya çık
mak gayesini istihdaf ediyordu. Onu da sağlı-

I yaeak bir teşkilât kanunu getirilmesine matuf 
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ve uıuzaftır. Bu itibarla demin arzettiğim gibi ı 
sadece Hükümete bu anlayış içinde terfileri, 
maaş yükselmelerini ihtiva edebilecek, bir kad
ro tanzimi mükellefiyetini tahmil eden bir mad
dedir, efendim. 

REİS —• Bir takrir vardır onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici (1) nci maddedeki «'tir ay» kaydının 

«on beş gün» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. | 

İstanbul Meousu 
Hadi Hüsman 

REİS — Hadi Bey komisyonda değil mi? 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhalefet 

şerhim var efendim. 
REİS — Komisyonun mütalâası nedir efen

dim? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL 

İMRE (Sivas) — Biz burada bir ayı geçmemek 
üzere diyoruz. Bu nihayet komisyondan ziyade 
Hükümeti ilgilendiren bir taraftır. Eğer 15 gün 
içinde bütün bu kanundan faydalanan 35 - 40 
bin kişinin yükselmelerini ihtiva eden kadrola
rını Hükümet getirebilecekse, bunu kabul edi
yorsa komisyonca ifade edilecek bir şey yoktur. 
15 gün içinde ve hattâ bir hafta sonra da ge
tirirse bu hükme göre bir mâni yoktur, Hü
kümet getirebilir. 

REİS — Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim 
Burçak. 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM 
BURÇAK (Erzurum) — Efendim; burada ko
nulmuş olan bir aylık müddet âzami müddet
tir. Bu kanunu Yüksek Heyetiniz kabul etme
dikçe kadroyu getirmek imkânı yoktur. Bu iti
barla biz kadro hazırlıklarını yapmış bulunuyo
ruz. Bu kanunu kabul ettiğiniz andan itibaren 
çok kısa zaman içinde kadroları getireceğiz, 
hazırdır. 

REİS — Hadi Hüsman. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Sayın Veki

limizin beyanları, benim takririmin kolaylıkla 
kabul edilebilecek durumda olduğunu izah et
ti. Çünkü, bir ay dersek, lâfzan dahi olsa bu 
bir ay, Meclisin kapanma, çalışma, bütçe zama
nına rasgelebilir. Vekâlet mümessili arkadaşla
rımızın bize verdikleri geniş izahat, bunların 
hepsinin grafik halinde hazır olduğunu göster-
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di. Bu itibarla âzami on beş gün demekte hiç
bir mahzur yoktur. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL 

İMRE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, ben
denizin ve Millî Eğitim Vekilinin bunu bir ay
lık zaman içinde, en kısa bir zamanda getire
ceğini teyit etmesinden sonra Hadi Hüsman ar
kadaşımın 15 gün olsun diye İsrar etmesi, bir 
takririnin muzafferiyetini istihsal zevkinden 
mahrum olmamak içindir. (Oo sesleri) Yoksa 
Hükümet, bunu en geç bir ay zarfında, en se
ri bir surette huzurunuza getireceğim diyor. İs
terseniz bir hafta da diyebilirsiniz, 15 gün de 
denebilir. Mesele bu Teşkilât Kanununun bir 
an evvel getirilmesi hususundaki temennimizin 
bu suretle izhar edilmiş olmasından ibarettir. 

REİS — Raif Aybar. 
RAİF AYBAR (Bursa) — Efendim, bende

niz Bütçe Komisyonu Sayın Sözcüsü ile Bütçe 
Komisyonunun kjymetli âzası Hadi Bey arasın
daki münakaşaya ve onlar arasında mevzuubahs 
olan meseleye temas etmiyeceğim. Benim mâru
zâtımla onların münakaşa mevzuu arasında fark 
vardır. Bunu Hükümet bir ayda getirir mi ge
tirmez mi? Bu kanun metni ile bu iş tarsîn edil
miş olmasına rağmen bu mühlet içinde Hükü
metin bu kanunu getirmesi mevzuubahs olur mu 

I olmaz mı? Meselesine temas etmiyeceğim. Bir 
ayda getirir, on beş günde getirir, üç günde 
getirir, bir günde getirir. Kanun Hükümete 
bu vazifeyi yükleyince elbette mühleti içinde 
Hükümet vazifesini yerine getirmeye çalışacaktır. 
Benim arzetmek istediğim mesele, tamamen hu
kuki -mahiyette bir meseledir. Bendeniz arz edi
yorum, diyorum ki, Büyük Millet Meclisi, Hü
kümete bir kanun getirmek vazifesini vermiş iken 
böyle bir metnin arkasından bu kanunu beheme
hal kabul edecek olmak gibi bir angajmana yani 
istikbal için kendi iradesini bugünden bağlamak 
gibi bir harekete tevessül etmektedir.- Bu tama-
miyle Büyük Mîllet Meclisinin mesaisine, vâzıı 
kanunluk fonksiyonuna ve iradei milliye mefhu
muna mütaallik bir meseledir. Diyorum ki, bu 
itibarla bir taknin kusuru vardır. Benim tebarüz 
ettirmek istediğim husus bir tediye mekanizması ile. 
bütçe imkânları ile, Hükümetin bunu zamanında 
getirip getirmemesi ile alâkalı değildir. 

Kanun 1 Martta mer'i olacağı için hak sahip-
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leri haklarını iktisabedecekler ve Maliyenin ka
pısında bekliyeceklerdir. Haklıdırlar. 

Kanunun birinci maddesi diyor ki; falan fa
lan şekilde, maaşları aşağı olanların maaşları 
elli liraya yükseltilir, aylıkları yükseltilir. Ka
nun 1 Mart tarihinde mer'i olacağına göre, Ma
liye bunların maaşlarını zamlı olarak Ödemeye 
mecburdur. Bu bir haktır. 

Taknin kusuru içindeyiz. Anlatmak istedi
ğim nazik nokta budur. Bu itibarla istedik ki, 
arkadaşlarım, daha mukni bir cevap versinler. 
Tamamiyle teknik ve idari işlere mümas Hükü
metin getirip getirmiyeceği tarzında konuşmasın
lar. Benîm hissettiğim endişeyi vaktiyle Millî 
Eğitim Komisyonu da hissetmiştir. Kanun tekni
ğine çok daha yakin olabilmek için, bu noktayı 
karşılamak üzere Millî Eğitim Komisyonunun ra
porunda bu cihet kabul edilmiş vaziyettedir. 
Şöyle kî: O geçici maddenin sonunda, ve bu ka
nundan istifade eden dereceleri yükseltileceklerin 
kıdem ve maaş bakımından bütün hakları bir 
Mart 1954 tarihinden itibaren başlar diyor. 

Hakkın başladığı yerde istihsal imkânı mev
cuttur. İstihsale bir formül bulmak mümkündür. 
Bütçe Komisyonu hesap etti. Gerçi bu maliyeci 
arkadaşların ihtisasına dâhildir. Rapor ve kanun, 
bu ciheti hak kabul ediyor. Hükümete tevdi edi
lecek, komisyon Meclise getirecek. Halbuki önü
müzde çıkması mukarrer bir bütçe aknunu var
dır. Kabul edilmiş hakların birinci maddeye ta
allûk edenleri dahi kadro kifayetsizliği hazarı 
dikkate alınmaksızın tediyeleri yapılır şeklinde 
bir hüküm koyarsak bu kanunun mevcudiyetini 
hesaba katacak olan Bütçe Komisyonu ve Hükümet 
kadro kanununu getirsin veya getirmesin Devlet 
kapusuna hak sahibi olarak geelcekler için hakları
nı almak imkânlarını hazırlıyacaktır. Bu takdirde 
tediye mümkün olacaktır. Karşılıksız bir hüküm 
tedvininin bu şekilde önlenmiş olacağı kanaatin
deyim. 

REÎS —'Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde gayet tabiî bir madde
dir. Ve diğer Teşkilât Kanunlarında da yer al
mış emsali mevcut olan bir maddedir. Bir ka
nun lâyihası müzakere ediyoruz. Bu kanun lâ
yihası memurlardan bâzılarına bir kıdem hak
kı bir veya iki üst derece verilmesi hakkını ta
nıyor. Kanunla bu hakkı veriyoruz. 50 lira alan 
bii' öğretmene 60 lira veya 70 lira alacaksın 
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diyoruz. 60 - 70 alması malûmuâliniz kadroya 
istilzam eder. Bugüne kadar kadro imkânları 
bu kanun tatbikatından doğacak yünseltmele-
ri karşılıyaeak durumda değildir. Elbette bu 
kanundan istifade edecek öğretmenlerin bu
günkü müktesep hakkı ve dereceleri elde mev-
cut kadrolarla bunların heyeti mecmuasını göz 
önünde bulundurarak bu kadrolara hangi dere-
relerden artırılması lâzımgelirse onu temin edi
ci bir lâyihayı getirmeleri kadar tabiî bir şey 
olamaz. Esasen bu madde, birinci madde hük
münün tatbikatında her hangi bir teehhür ol
masın jiiye, kısa bir zamanda icabeden bu kad
ro kanunun getirilmesi hükmünü ihtiva etmek
tedir. Bundan daha tabiî bir şey olamaz. Millî 
Eğitim Komisyonunun koyduğu metin var. Di
yorlar ki 50 lira alan bir kimsenin kadrosu bu 
kanunun birinci maddesiyle 70 liraya çıkacak. 
Ama 70 liralık kadro yoksa onun parasını ben 
yine vereyim. Onun için mümkün olduğu ka
dar en kısa zamanda bu kadro kanununun ge
tirilmesi ve tatbik edilmesi lâzımgelir. Esasen 
hazır olduğunu bildiğim bu kadro kanununun 
15 gün içinde getirilmesini arz ve teklif etme
min sebebi de budur. (Alkışlar) 

REİS — Tevfik İleri. 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Vazgeçtim. 
REİS — Mahmut Güçbilmez. (Vazgeçti 

sesleri) 
SAFFET GÜROL (Konya) — O vazgeçmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu). — Efen

dim, Saffet Gürol arkadaşıma teşekkür ederim. 
Bendeniz için, «o sözünden vazgeçmez» diye il
tifat ettiler. Allaih ömürler versin iken dil erin e. 
Bendenizin niçin vazgeçmediğimi şu noktada.n 
arz edeyim : 

Millî Eğitim Komisyonunda bu nokta üze
rinde çok kıymetli münakaşaları mucip olacak, 
(hattâ endişeler izharı mertebesine varacak su
rette müzakereler cereyan etti. Yani Aybar ar
kadaşım haklıdır. Bu kanun Teşkilât Kamunu 
değildir, bu kanun Tediye Kanunudur, öğret
menin eline hakkını veriyoruz bu kanunla. Hak
kını /veriyoruz ama hakkın fiil haline, asıl id
râk 'haline gelmesini sağlıyacak olan öbür ka
nun yani Kadro Kanunu henüz Meclise gelme-
oniştir, âtide .gelecektir. O hailde öğretmenin 
elinte verilen ne? Binaenaleyh gayet ehemmi
yetli bir nofcta üzerindeyiz. Millî Eğitim Ko-
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misyonu işte bu ciİhet için uzun münakaşalar- * 
dan sonra- haklı olarak bu ıgeçici birinci madde- ' 
nin sonunda demiştir ki; (Bu kanundan isti- : 
fade ederek .dereceleri yükseltilienlerin kıdem 
ve maaş (bakımından bütün hakları 1 Mart 1954 
tarihinden itibaren (başlar.) Hakikaten bir ıga- • 
ranıti sağlamıştı. Çünkü 'fiilî imkânsızlıklar, fiilî ı 
gecikmeler, gayrimelhuz vaziyetler elhasıl her 
şey derpiş edilerek verilmiş olan (bu hakkın | 
teminat altında tutulması makstadiyle Millî 
Eğiti/m Komisyonu bu fıkrayı koymuştur. Ka
naatimce o komisyonun halttı hareketi doğru
dur. 

Bütçe Komisyonu, Hükümetin iyi niyeti gi
bi esasen hisler âleminde kalan, arzular âle
minde kalan imkânlarla bunun husul bulacağı 
kanaatindedir. Bu olabilir, gayet güzel şey
lerdir, fakat fiiliyatla his ve arzular âlemi her 
zaman birbirleriyle intibak etmiyebiılir. 
. IŞu halde 'bu iş için kerem etsinler, Millî 

Eğitim Komisyonumun lehte olan maddesini 
aynen alarak veya ilfosan etsinler, Hüsman ar
kadaşımızın teklifi veçhile bu bir aylık müd
deti 15 ,güne Veya daha aşağıya indirmek ıgibi 
bir sisteme giderek bu işi bal ve fasledelim. 

(Esasen evvelce 'bir ay müdldeit denmesi, Eği
tim Komisyonundaki müzakereler zamanı ba
kımındandır. Şimdi o zaman geçti ve vakit da
raldı. Ya on beş günlük müddet teklifini ka-
fbul edelim veyahut da Millî Eğitim Komisyo
nunun son fıkrasını kafbul edelim. B.u suretle 
Aybar arkadaşımızın izhar ettiği endişeyi de ı 
foertaraf etmiş oluruz. Yani öğretmen arkadaş
larımızın eline, kanunu çıkararak sadece bir j 
vesikai teşriîye değil, para vermeyi sağlıyacak j 
bir hukuki hüccet verelüm, Mesele budur arka- i 
daşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM 
BURÇAK (Erzurum) — Arkadaşlar, hakikaten 
çok nazik bir nokta üzerinde duruyorlar. Şimdi 
kadro kanunu gecikecek olursa bu kanun çıka- j 
rılsa da kadük hale gelecek ve öğretmen arka- ' 
daşlarımız kanunen terfi etmiş olmalarına rağ- | 
men maaş bakımından istifade etmiyeceklerdir. { 

Raif Aybar arkadaşımızın ifade buyurduğu . 
gibi, burada büyük bir âmme hukuku meselesi 
karşısında değiliz. Bendenize göre usulü taknin 
ve tedvin bakımından bu lâzımdır ve zaruridir. 
Ve mevzuatımızda da bunun birçok misalleri j 
vardır. Nitekim 5242 sayılı Kanun çıkarıldığı 
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zaman dahi evvelâ kanun çıkarılmış ve o ka
nunda kadroların Meclise getirileceği sarahatle 
kabul edilmişti. 

Bu noktayı geçtikten sonra, biz Hükümet 
olarak açıkça Yüksek Meclisinize beyan ediyo
ruz ki, bu kadro kanununu çok yakın bir za
manda getireceğiz, gününü sarahatle söyliyemi-
yorum. Şu anda, filan günü getireceğiz diye 
ifade edemiyecemizi takdir buyurursunuz, fa
kat taahhüt ediyoruz ,ifade ediyoruz ki, çok 
yakın bir zamanda getireceğiz. Bunu dedikten 
sonra artık madde üzerinde İsrar etmeye hacet 
kalmıyacaktır. 

REİS — Takririnizi geri alıyor*musunuz ? 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Geri alıyo

rum. 
REİS — Geçici birinci madde üzerinde baş 

ka söz istiyen.. Yoktur. Maddeyi oyunuza ar? 
ediyorum. Kabul edenler.!. Kabul etmiyenler... 
Geçici birinci madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun birinci 
maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan ken
di arzuları ile meslekten ayrılmış olup da kanu
nun neşri tarihinden önce mesleke girmiş bulu
nanların maaşlı Devlet hizmetlerinde geçirdik
leri müddet meslekteki hizmet müddetlerinin 
üçte birinden fazla olmamak şartiyle öğretmen
likte geçmiş sayılır. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte ilkokul 
öğretmenliği 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 tesbitinde he
saba katılır. 

REİS —Geçici ikinci madde ile alâkalı Büt
çe Komisyonunun takriri var, okuyoruz. 

11 . II . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Bütçe Komisyonunca geçici 2 nci maddenin 
son fıkrası olarak kabul edilen ve sehven tab'a 
geçmemiş bulunan aşağıdaki fıkranın geçici 2 
nci maddeye ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
İzzet Akçal 

(Bu kanunda yazılı şartları haiz olup da 
umumi ve mülha£ bütçeli idarelere veya Îktisa-
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di Devlet Teşekküllerine bağlı okullarda öğ
retmenlik yapanlardan Millî Eğitim Vekâletine ; 

bağlı okullarda öğretmenlik alacak olanlar da 
bu kanun hükümlerinden istifade ederler.) 

RElS —• Mahmut Güçbilmez, buyurun. 
Mahmut Bey, müsaade buyurun, Tevfik Bey 

daha evvel söz istemişti. Affmızı rica ederim. 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Efendim, bu 

ıgeçici ikinci maddenin birinci fıkram üzerinde 
duracağım ve mümkün mertebe kısa arz ede
ceğim. 

öğretimin iken kendi arzusu ile ayrılmış 
•«kıp bu kanonun neşrimden evvel tekrar öğret
menliğe girenler hakkında bir hüküm konmuş
tur. Şimdi öğretmenlikten kemdi arzusu ile 
ayrılmış olanları da mütalâa etmek icaibeder. 
Hakikaten uzun seneler Türk öğretmenleri, bil
hassa ilkokul öğreltlmemlleri pe!k şok maddi sı
kıntılara mâruz kalmışlar, üstelik mânevi ıstı
raplara mahkûm edilmişler ve izzetinefisleri 
kırılmıştır. Birtakım mesuliyet mevkiinde bu
lunan insanlar Türk öğretmenimi kırıcı, 'zede
leyici beyanlarda bulunımuşjardır. Bu, Türk 
maarif 'tarihinde bir leke,- kara devir olarak 
arkada fcallmıştır, şükrolsun! 

Bu esmada birtakım öğretmenler, sayısı kü
çük değil, sayısı binileri aşan öğretmen arka
daşlar maalesef bu aziz 'meslekten ayrılmışlar
dır. Ben bunları üç kışıma ayırarak mütalâa 
edeceğim : 

Birinci kısım; her şeye rağmen * maarifte 
kalıp bütün fedakârlık ve feragatkârlıklariyle 
hizmet edenler. Bu kanun buruları derpiş et
miş ve tatlmin etime yoluna gitmiştir. Burada 
onlara bu sadakatlerimden dolayı şükranlarımı
zı, minnetlerimizi ifade etmekten başka yapa
cak bir şey yoktur. 

İkinci kısım; böyille bir kanunun çıkacağını 
düşünmeden ve fakat Türkiye 1de öğretilmene lâ
yık olduğu değerin, kıymetin verildiğini anla
dığı için Ve bu mesleke aşkından dolayı mes
leke girmiş olanlar vardır. Hakikaten son bir
kaç seıme içinde vaktiyle ayrılmış olan bu ar
kadaşlar kendiliklerimden müracaat ederek hiz
met asteımişler ve onlara lâyık oldukları hüz-
ımefcler verilmiştir. Kanun bunları da dikkate 
alıyor. Fakat maariften ayrılırken de başka 
vekâletlerde yaptıkları hizmetlerin muayyen 
bir nispetini meslekte geçmiş'kalbul ediyor. 

1954 Ö : 1 
Üçüncü bir kssıım daha vardır ki, bunu 

Bütçe Komisyonunda arz ettik, burada huzu
runuzda da arz ediyoruz. Henüz bu mesleke 
girmemiş ve fakat girmesi muhtemel, bir bakı
ma matlup arkadaşlar var. Bunlar vaktiyle 
ilkokul öğretimenliğinde bulunmuş, bu kanu
nun derpiş ettiği bütün sıkıntıları çekmiş, s/on-
ra maddi, mânevi bin türlü sebeple meslekten 
ayrılmış ve balen muhtelif bakanlıklarda vazi
fe 'görmektedirler. Orada vazifede bulunduk
ları müddetçe bu kamumdan istifade etmdyeoek-
lerdir. Fakat maarifin pek çolk elemana ihti
yacı vardır. Bunlar da tekrar maarif hizmeti
ne gelirlerse bu durumda Maarif Vekâletinin 
teslbit ve tâyin ettiği şekilde kendilerine iş ve
rilirse, biz bunların da bu kanunun tanıdığı 
haklardan istifade etmelerini uygun bulduk. 
Bu hususu da sizlerden rica ediyoruz. Bunla
rın vaziyeti ne olacak? Esasen bunların sayısı 
p&k mahduttur. Diğer vekâletlerde zaten 50 -
70 liraya kadar maaş almaktadırlar. Bu ka
nundan bunların belki pek cüzi bir kııstaıı isti
fade edeceklerdir. Bununla bir şey yapmış ola
cağız, bir devrin kırarak, dökerek meslek/ten 
uzaklaştırdığı insanlara bağrımızı açıyoruz, ge
lenlere buyurun, diyoruz. Bu hakkı vermiş 
olmak maarif tarihinde muallime değer verme
nin, omu onore etmenin ifadesi olacaktır. Ma
arife hiçıbir malî külfeti yoktur, hiameti ola
caktır. Bu itibarla bu takririmin kabul edil
mesini istirham, ediyorum. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

REİS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, kıymetli İleri arkadaşımın temas 
buyurduğu noktaya bendeniz de temas edecek
tim. Kendisi uzun izahat arzettiği için bendeniz 
sadece teklif metni üzerinde tevakkufla iktifa 
edeceğim. Bu nokta esasen Bütçe Komisyonunda 
da çok konuşulmuş ve iltifat görmüştü; prensi
bi kabul edilmişti. Birer sebeple meslekten ayrıl
mış olan öğretmenlerden arzu edenlerin tekrar 
mesleke dönebilmelerini temin edecek kapının 
açık bulundurulması, hem öğretmenler için, hem 
de vatan çocukları için çok hayırlı neticeler 
tevlit edecektir. Esasen ilkokul öğretmenlerine 
ne kadar ihtiyaç olduğu ortadadır. Kaldı ki, 
bundan sonra Maarif sahasında hamleler yapıl
dıkça ilkokul öğretmenlerine daha çok ihtiyaç 
olacaktır. Evvelce belki de kendi iradelerinin 
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serbest tezahüriyle olmaksızın, belki de - ileri 
bir ifade olarak söyliyeceğim ama hakikat payı \ 
vardır - kerhe dayanarak, istemiyerek, mecbur 
kalarak meslekinden ayrılmış olup da Devletin 
başka sahalarında hizmet aramış, bulmuş olan j 
öğretmenlerin tekrar öğretmenlik meslekine ı 
dönmelerini temin edecek böyle bir kapının , 
açık tutulmasında hem öğretmen için, hem öğ
retmenlik mesleki için hem de vatan çocukları 
için çok büyük faydalar vardır. Zannediyorum 
ki, komisyon ve bakanlık buna hayır demiyecek-
lerdir. 

Bu maksadı temin edebilmek için geçici ikin
ci maddenin bir kısmına iki kelime ilâve ede
ceğiz. Maddeyi okuyorum : (Bu kanunun birin
ci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan 
kendi arzuları ile meslekten ayrılıp da kanunun 
neşri tarihinden önce mesleke girmiş bulunan
ların) denen kısımda, (girmiş ve girecek bulu
nanların) diye küçük bir ilâve yapacağız (ve 
girecek) kelimesini ilâve edeceğiz. 

Bu şekilde bir takrir takdim ediyorum. 
Arkadaşlar; bu geçici ikinci maddede, zan

nederim komisyonun da kabul edeceği, vekâle
tin de tashihine muvafakat edeceği diğer bir 
noksanlık şudur; fıkrada deniyor ki : (Maaşlı 
Devlet hizmetlerinde geçirdikleri müddet mes
lekteki hizmet müddetlerinin üçte birinden faz
la olmamak şartiyle öğretmenlikte geçmiş sayı
lır...) Burada esas nokta maaşlı Devlet hizmet
lerinde geçirdikleri müddettir. Binaenaleyh bâ
zıları maaş karşılığı ücretli Devlet hizmetinde 
çalışmıştır. Bu, mahiyeti itibariyle aynıdır. Bu 
bakımdan maddenin bu kısmına da bir takrir
le (maaşlı Devlet hizmetleri) ibaresi yerine, 
(maaşlı veya maaş karşılığı ücretli Devlet hiz
metinde) ibaresinin konulmasını teklif ediyo
rum. Komisyonla ve vekille görüştüm, görüşümü
zü isabetli buldular. Huzurunuzda da her halde 
teyidederler. Esasen demin Bütçe Komisyonu 
Başkanının bir takrirle geçici ikinci maddenin 
sonuna konmuş olan fıkra, bendenizin arz et
tiğim değişiklikleri de zaruri kılmaktadır. Tasrih 
etmekle iktifa ediyorum. Takririn kabulünü arz 
ve rica ediyorum. 

REİS — Komisyon sözcüsü, buyurun. 
Halil Bey, mesaimizin 13 te nihayet bulaca

ğını haber veriyorum. 
. BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALÎL 
ÎMRE (Sivas) — Evvelâ şuradan başlıyayım : I 

1954 Ö : İ 
Kanunun tedvini sırasında bundan müstefit ola
cakların veya mahrum kalacakların adedleri 
pek mevzuubahis değildir. Ondan daha mühi
mi prensiptir. Bu itibarla, şu kadar kişi isti
fade edecek, şu kadar kişi istifade etmiyecek 
yolundaki bir müdafaayı bendeniz pek yerin
de görmüyorum. Diğer taraftan ne teklif edi
liyor1? Deniliyor ki ; evvelce öğretmenken öğ
retmenlikten çekilmiş bulunanlar ve bu kanu
nun neşrinden sonra iltihak edebileceklere de 
bu tatbikatı yapalım. Bu intibaktan onlar da 
istifade etsinler, kim bunlar? Bunlar, meselâ 
şahsan arz edeyim; benim çok yakınım bir kim
se vardır, iki sene öğretmenliği vardır, 1932 
senesinde meslekini bırakmıştır. Şimdi bu kabil 
meslekten uzaklaşmış kimselerin meslekte iki 
sene öğretmenliği vardır ve mesleki bırakmış
lardır. Şimdi bu meslekten uzaklaşmış, kendi 
meslek hayatı dışında başka bir meslek seçmiş 
olanların tekrar mesleke avdet edip etmemesi 
bir millî eğitim, bir talim ve terbiye meselesi
dir. Bunların formasyonunu muhafaza edip et
mediklerini bu kanun içinde mütalâa etmeye 
imkân yoktur. Bir öğretmen meslekine tekrar 
avdet ederek bu kanundan istifade etmenin es
babı mucibesini bu kanunda bulmaktadır. 

Arkadaşlarım mânevi cebirden bahsettiler. 
Böyle bir şey iddia etmenin müşkülâtını haydi 
ifade etmiyeyim, fakat her halde ispatı çok 
güçtür. Bu itibarla kim böyle* mânevi bir ce
birle ayrıldı ve kim, daha ağır bir kelime kul-
lanmıyayım, mesleke sırt çevirdi, bunu takdir 
etmenin kritiklerini kim vaz'ederse arkasından 
ben de geleceğim. Bunun katiyen kriteri yok
tur. Maaş ölçülerine göre kanun hükmünün te
sis edilmesi zordur. Kaldı ki, arkadaşlar, bu 
ayrılmış arkadaşlar sebepsiz de ayrılmış değil
dirler. Biz bu kanunun ruh ve metninde neyi 
himaye etmek istiyoruz? î lk öğretim sahasın
da tahammül edilmiş meşakkm ve mahrumi
yetlerin ve bozulmuş olan hakların ihyasını te
min ediyoruz. Yani bütün meşakkm bu saha
da çekilmiş ve bütün mağduriyetlere bu saha
da mâruz kalınmış olması lâzımdır. Bunlar 
kimlerdir? Halen şu, şu dairede çalışanlar bu 
şartlara ne vakit intibak ettiler? Arkadaşları 
20 lirada köyde ve ilköğretim sahasında çalı
şırken bu arkadaşlar o meşakka mütehammil 
olmadıklarından ötürü yeni bir iş sahası ve el
bette yeni bir maddi imkân temin eden sahaya 
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geçmişler ve o sahaya intibak etmişler. Şu hal
de neyi iade etmek istiyoruz? Bu hükümle han
gi mağduriyetin, hangi ıskat edilmiş hakkın, 
hangi kaybedilmiş menfaatin ivazını tesis edi
yoruz î 

Bu itibarla huzurunuza sevk edilmiş olan ka
nun metni bütün bu ihtimallerle, Sayın Tev-
fik İleri'nin ifade ettiği hususları da, komis
yonda mütalâa ve münakaşa olunmuş, adalet 
duygusu, içinde hazırlanıp bu neticeye isal edil
miştir. 

Binaenaleyh aynen kabulünü rica ederim. 
REİS — Buyurun Fikret Başaran. 
FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Aziz ar

kadaşlarım, görüştüğümüz geçici ikinci madde 
kıdemlerin tesbitinde hesabedilecek hizmetleri 
ihtiva ediyor... Bunları tesbit ederken birinci 
fıkrada, (Maaşlı Devlet hizmetinde geçen hiz
metler) kaydını koymuştur. Ve ikinci fıkrada da 
özel okullarda geçen hizmetleri kıdemlerin tesbi
tinde nazarı itibara almıştır. Yalnız arkadaşlar, 
öyle elemanlarımız vardır ki, özel okullarda çalı
şanların yanında Devletin muhtelif teşkilâtında 
veyahut Maarif Vekâleti teşkilâtı içinde Devlet 
maaşı karşılığı ücretle çalışmış bulunanlar ve bu 
hizmetten sonra tekrar meslekin bünyesine avdet 
edenler vardır. Bu maddenin tesbitinde bu husus 
nedense gözden kaçmış bulunuyor arkadaşlarım. 

öğretmenlerimizin içinde özel okullarda, bil
farz ekalliyet okullarında vazife alan ve vekâlet-

,1954 0 : 2 
çe gönderilen bir vazifeyi kabul etmeyip de her 
hangi bir yerde meselâ İstanbul'da, İzmir'de bir 
ekalliyet okulunda, yahudi veya rum okullarında 
vazife alanların hizmetleri, kıdemlerin tesbitin
de nazarı itibara almıyor, fakat Devlet Teşkilâ
tında maaş karşılığı ücretle çalışanlar nazarı iti
bara alınmıyor. 

Tesbit ettim arkadaşlar, bunların sayıları da 
pek azdır. Yüksek Meclisin, bilhassa mağdur öğ
retmenlerin haklarını tesbit etme hususunda çok 
semihane kararları içinde bu noktayı nazarı iti
bara alarak kabulü, küçük bir zümreyi sevindi
recek ve mâruz kaldıkları mağduriyeti gidermiş 
olacaktır. Bu hususta bir önerge takdim ediyo
rum, arkadaşlarım müsaade ederseniz ilâve etti
ğim maddeyi aynen okuyacağım. Maddenin bi
rinci fıkrasında şöyle diyor: (Kanunun neşri 
tarihinden önce mesleke girmiş bulunanların 
maaşlı Devlet hizmetlerinde geçirdikleri müd
det...) (Maaşlı ve bu maaş karşılığı ücretli Dev
let hizmetlerinde geçirdikleri müddetin) diye 
tashih ve tadili lâzımdır. Bu takdirde pek az sa
yıda bulunan öğretmen arkadaşlar da terfih edil
miş olacaktır. Sayın Meclisin bu takriri kabul 
buyurmalarını rica ederim. 

REİS — Daha söz istiyen arkadaşlar vardır. 
öğleden sonra saat 15 te toplanmak üzere oturu
mu kapıyorum. 

Kapanma saati : 12.55 

Î K I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,03 

REİS —. Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (Istabul), Ali Ocak (Grazianteb) 

mmm 

Yoklama yapacağız efendim. 
mebuslarına kadar yoklama ya-

REİS -
(Bilecik 

püdı) . 
RElS — Oturumu açıyorum efendim. 
Riyaset Divanının bir maruzatı vardır, onu 

ifade edeyim efendim. 
1954 yılı bütçe tasarıları dağıtılmıştır. Yük

sek Heyetinizde müzakerelerine 18 Şubat 1954 

perşembe günü sabahleyin saat 10 başlanıl
ması hususunu oyunuza arz edeceğim. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

İlkokul öğretmenlerine dair olan kanun tekli
finin geçici ikinci maddesi üzerindeki müza
kerelere devam ediyoruz. 

Söz Ahmet MorgiFindir. 
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AHMET MORGlL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar ; her1 yıl yüzlerce köy ve şehir ilkokulu 
ve pek çok ortaokul ve lise açmaktayız. Bu du
ruma göre Millî Eğitim Vekâleti büyük bir 
öğretmen ihtiyacı karşısında 'bulunmaktadır. Bu 
sebeple öğretmen okulları genişletilmiş, sayısı 
artırılmıştır. Ve Devlet buraya alınan çocuk
lara üç hattâ altı yıl masraf yapmak külfetine 
katlanmaktadır. Yine bu ihtiyaç dolayısiyle-
dir ki, geçen yıl Millî Eğitim Vekili kalkıp 
İstanbul Üniversitesine gidiyor. Oradaki tale^ 
beleri topluyor; onlara: «Sizin tahsil masraf
larınızı biz yapalım; Yüksek Muallim Mektebi 
hesabına fakülteye devam edin ve öğretmenlik 
kabul edin» diyor. Bütün bunlar karşısında 
bulunduğumuz öğretmen ihtiyacının büyüklü
ğünü göstermektedir. Hal böyle iken bundan 
sonra mesleke dönecek olan öğretmenlerden bu 
kanunun emsallerine temin etmiş olduğu cüz'i 
bir hakkı esirgememiz elbette yerinde olmıya-
caktır. Sonra bu işte daima Millî Eğitim Vekil
liği muhtardır, öğretmenliğe girmek üzere mü
racaat etmiş olanları almakta elbette kadro 
vaziyetini ve ihtiyacı düşünecektir. İsterse ala
cak, istemezse almıyacaktır. Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü Muhterem Halil İmre arkadaşımız bu 
meslekten ayrılmış olanlar için: «mesleke sırt 
çevirip gitmişlerdir. Bunları tekrar mesleke 
alıp bu kanun hükümlerinden istifade ettir
mek yerinde olmaz.» diyor. Kanaatimce bu 
doğru değildir. Arkadaşlar, biz Devlet ola
rak intikam hissiyle mi hareket edelim? 
(Bu «mevzu hakkında görüşmüş olan arkadaşla
rın izah ettiklem "gibi 'birçok öğretmenler çok 
(haklı sebeplerle ayrılmışlardır. Bugün bu ka
nun muvacehesinde !bu meslek onlar için bir 
dereceye kadar cazip bir 'halıe «gelmiştir. Bu 
vaziyette mesleke dönmeyi arzu eden arkadaş
ları kalbuil etmememiz elbette haksızlık olur. 
[Devlet olarak daima müşfik hareket etmemiz, 
ihtiyaç karşısında hisle değil, akıl ve mantığın 
gösterdiği yoldan yürümemiz gayet tabiî ola
caktır. Muazzam öğretmen ihtiyacı karşısında 
Ibu kanunun öğretmenlere temin edeceği cüzi 
(bir menfaati mesleke döneceklerden esirgemi-
yelim. Bu (suretle mesleke dönecek olanlar bü
yük bir ihtiyacı ıkarşılıyacaklar ve hak da ye
rini bulmuş olacaktır. 

(Bu itibarla muhterem Terfik İleri arkada-

2.1954 O : 2 
J şınıız tarafından verilmiş "bulunan takririn ka

bulünü bilhassa istirham "ederim. 
REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 

ıMadde ille alâkalı takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile geçici ikinci 

maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekle 
sokulmasını arz ve rica ederim. 

iSamsun (Mebusu 
Tevfik İleri 

Geçici ikinci madde — Bu kanunun birinci 
maddesinde yazılı Şartları haiz olanlardan ken
di arzuları ile meslekten 'ayrılmış olup da bu 
kanunun neşrinden evvel veya sonra tekrar 
mesleke dönmüş veya dönecek olanlar bu ka
nun hükümlerinden faydalanırlar. 

Bunlardan emekliliğe tâlbi Devlet hizmetle
rinden dönmüş veya dönecek olanların bu hiz
metlerde geçirdikleri (müddet meslekte geçmiş 

i sayılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile "geçici ikinci 

maddenin «kanunun neşri tarihinden önce mes
leke "girmiş» kelimelerinden sonra «ve girecek» 
kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

(Bolu (Mebusu 
(Ma/hlmut Güçbilmez 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden "dolayı .ge

çici ilynci maddenin «maaşlı Devlet hizmetle
rinde» ibaresi yerime «maaşlı veya maaş karşı
lığı ücretli Devlet hizmetlerinde» ibaresinin 

I konmasını arz ve teklif ederim. 
[Bolu 

•Mahmut Güçbihnez 

Yüksek Reisliğe 
Geçici ikinci maddenin birinci fıkrasındaki 

«kanunun neşri 'tarihinden önce mesleke gir
miş bulunanların maaşlı Devlet hizmetlerinde 
geçirdikleri müddet kaydının, emekli kesene
ğine tâbi Devlet hizmetlerinde geçirdikleri 
müddet» diye tasrih ve tadilini ara ve teklif 
ederim. 

Denizli 
Fikret Başaran 

| REİS — Aykırılık derecelerine (göre takrir-
| leri oyunuza arz edeceğim. Tevfik İleri arkada-
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§1 fiiizıiı şimdi okunan takririne komisyon işti
rak ediyor mu? 

BÜTÇE KOMISYONU SÖZCÜSÜ HALÎL 
İMRE (Sivas) — Sa'bahleyin, bu teklifin kanu
nun heyeti umumiyesiyle intibak etmediğini 
arz etmiştim. Ancak Hükümet bu teklifi, ka
nunla biraz daha telif edilebilir ortalama bir 
teklifle ıslah ediyor ki bu şekilde nazara alabi
liriz efendim. 

REÎS — TeviMk ileri, buyurun. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Vermiş oldu

ğum takriri bununla beraber kabul ediyorum. 
Böyle reye konmasını rica ederim, iltihak ediyo
rum. Benim takririme bunun eklenmesini kabul 
ediyorum. 

RElS — izzet Akçal buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU RElSÎ ÎZZET AK

ÇAL (Rize) — Bu tekliflerin, dikkaate alınma
sına karar veriliği takdirde, komisyonda işin 
tekrar tetkik edilmesi için, komisyona tevdii
ni rica ederim. 

RElS — öğrenmekte fayda vardır. Oku
nan takrirlere iştirak edip etmemek hususların
daki noktai nazarınızı ifade edin. 

BÜTOE KOMİSYONU RElSÎ İZZET AK
ÇAL (Rize) — Komisyonda meseleyi münakaşa 
etmeden, kabul edilip edilmemesi hususunda 
bir söz söyliyebilmek imkânı yoktur efendim. 

REÎS — Müsaade ederseniz Tevfik ileri Be
yin takririni tekrar okutuyorum. 

(Samsun Mebusu Tevfik ileri'nin takriri 
tekrar okundu.) 

RElS — Komisyon şimdi okunan takrire iş
tirak edin etmemesi hususunda kanaatini i/har 
etmemiştir. Dikkate alınıp alınmamasını oyu
nuza arz edivorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir dikkate ahnrmstır. (Alkışlar). 

Şimdi Mahmut Güebilmez arkadaşımızın 
takririni tekrar okutuvorum. 

(Bolu Mebusu Mahmut Güebilmez'in birinci 
takriri tekrar okunduı)-

REÎS — Bu da aynı mahiyettedir, oyunuza 
arzetmiyorum. 

T)i.""er takrirle birlikte komjsvona veriyoruz. 
(Bolu Mebusu Mahmut Güçbilmez'in, ikinci 

takriri tekrar okundu). 
RElS — Takririn dikkate nlmın almmnma-

sını ovunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir nazarı dikkate alınmış ve 
komisyona verilmiştir. 
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I Diğer bir takrir daha var, okuyoruz. An

cak takrirlerin tekrar okunmaması için dinlen
mesini rica ederim. 

(Denizli Mebusu Fikret Başaran'in takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir nazarı dik
kate alınmış ve dikkate alman takrirlerle bir
likte geçici ikinci madde komisyona verilmiştir. 

Son maddeler formalite maddeleri olduğu 
cihetle komisyona giden maddelerin tekrar He
yeti Umumiyeye arzına intizaren bu tasarıyı ge
çiyoruz. 

2. •— Erzurum Mebusu Sabrı Erduman'ın, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair 3656 say ıh Kanunla tadil ve ejderi
nin İçişleri Vekâleti kısmında değişiklik yapıla
ması hakkında kanun teklifi ve t çişleri ve Pütçe 
komisyonları raporları (2/486) f i ] . 

REÎS — Takrirler var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin 29 ncu maddesindeki kanun tekli

finin diğer işlere takdimen görüşülmesini teklif 
ve arz ederim. 

içişleri Vekili 
Ethem Menderes 

REÎS — Teklifin diğer islere takdimen görüşül
mesi teklif olunmaktadır. Oyunuza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Diğer işlere tak
dimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum: Knbul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon ranorunda bu tasarının ivedilikle 
görüşülmesi teklif olunmaktadır. Oyunuza arz 

I edivorum: Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Devi «t Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki Kamma bao-lı H^ sayılı cetvel 

I ile tadil ve eVTorinm teinleri Vekâletine ait kıs-
I mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 3656 savdı Kanuna ba.^lı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Vekâ-

[1] 81 sayılı basmayazı zaptın sonundadir. 
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leti kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen kadrolar kal
dırılarak yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen kadrolar ko
nulmuştur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3„ — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/655) [1] 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri ara

sında 27 numarada bulunan kanun lâyihasının 
diğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

îçişleri Vekili 
Etem Menderes 

REÎS — Takrir tasarının takdimen görü
şülmesini istemektedir. Takdimen fförüsiünpsi-
ni reyinize arz ediyorum, kabul buyuranlar.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? 

İÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KE
MAL EREN (Amasya) — Muhterem arkadaş
larım, bu lâyiha her ne kadar İçişleri ve Bütçe 
komisyonlarından geçerek Heyeti Umumiyeye 
gelmiş ise de Hükümetin bir ikazı üzerine bu 
tasarıda ufak bir tadil yapmak lüzumu hâsıl 

[1] 64 saytU basmayan zaptın sonundadır. 
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olmuştur. Onu Heyeti Umumiyenize arz etmek 
ihtiyaciyle söz almış bulunuyorum. 

Kanuna bağlı cetvelin Emniyet mensupla
rından tetkik memurları.. 

REÎS — Kemal Bey bu tasarı nüfus memul
ları hakkındadır, emniyet mensuplaıiyle alâ
kası yoktur. O tasarı gelecektir. 

KEMAL EREN (Amasya) — Affedersiniz 
zühul etmişim. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini reyinize arz ediyorum; kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon, raporunda ivedilik teklif etmek
tedir. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı retve-
lin îçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı kısmında 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin îçişleri Vekâ
leti taşra teşkilâtı kısmında ilişik . (1) sayılı 
cetvelde derece, unvan ve adedleri gösterilen 
memuriyetler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı 
cetvelde derece, unvan ve adedleri gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 15 Mayıs 1954 ta
rihinde meriyete girer. 

REÎS — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yaplmasına dair kanun lâ
yihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/704) [1] 

[1] 85 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. I 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri ara

sında 30 No. da bulunan kanun lâyihasının di
ğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

içişleri Vekili 
Etem Menderes 

REÎS — Kanun lâyihasınn diğer işlere tak
dimen görüşülmesi teklif ediliyor. Reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var ı 
mı? | 

ÎÇÎŞLERÎ KAMÎSYONU SÖZCÜSÜ KE- j 
MAL EREN (Amasya) — Efendim, kanunun 
birinci maddesini teşkil eden bir sayılı cetvel
de 12 nei derece tetkik başmemuru ve 13 ncü j 
derecede tetkik memuru unvanları kaldırıla
rak iki sayılı cetvelde sivil baş memur ve si- i 
vil memur olarak değiştirilmiştir. Ancak Em
niyet Umum Müdürlüğü teşkilâtına ait kanu-
na bu hüküm ilâve edilmediği için cetvelde de- | 
ğişiklik yapıldığı halde bu vazifelere tâyin ı 
mümkün olmıyacaktır. Onun için maddenin 
şimdi okuyacağım şekilde değiştirilmesi icabe-
diyor. 

Maddeyi okuyorum : 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emni
yet Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sa
yılı cetvelde derece, görev, aded ve maaşı yazı
lı memuriyetler çıkarılmış ve yerine (2) sayı- ı 
lı cetvelde derece, görev aded ve maaşı yazılı 
memuriyetler kabul edilmiş ve 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinde 
yazılı tetkik başmemuru ve tetkik memuru un
vanları ile 47 nci maddesinde yazılı tetkik me
muru unvanı yerine, sivil başmemur (Detektif) ı 
ve sivil memur (Detektif) unvanları konulmuş- j 
tur. 

I sayılı cetvele yapılacak ilâve 

D. Memuriyetin nev'i * Aded Maaş j 

9 Emniyet müfettişi 7 40 
10 » » muavini 10 35 
11 » » » 10 30 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

II sayılı cetvele ilâve 
7 Emniyet Müfettişi 11 60 
8 » » muavini 10 50 
9 » » » 10 40 

Maddenin bu şekilde tavzihine lüzum hâsıl 
oluyor. 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde konu
şuyoruz, maddenin sırası gelince tekrar eder
siniz. 

KEMAL EREN (Devamla) — Peki efendim. 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 

söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul olunmuştur. 

Raporda ivedilik teklifi de mevcuttur. Oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ivedilikle görüşülmesi kabul olunmuştur. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs

mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, görev, aded ve maaşı yazılı me
muriyetler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cet
velde derece, görev, aded ve maaşı yazılı me
muriyetler konulmuştur. 

RElS — Kemal Eren, buyurun. 
K. SÖZCÜSÜ KEMAL EREN (Amasya) — 

Şimdi izah ettiğim meselenin tekrar arzına lü
zum görmüyorum. Maddenin biraz evvel oku
duğum şekilde tadiline lüzum vardır. Ayrıca 
evvelce emniyet memurları arasında bilhassa 
komiserlerde yapılan tadilâtta komiser ile em
niyet müfettişleri ayni derecede oldukları hal
de bunların içerisine yalnız komiserler ve ko
miser muavinleri alınmış, ayni derecede emni
yet müfettişi ve müfettiş muavinleri o zaman 
yapılan tadile ithal edilmediği için bu, o me
murların mağduriyetini mucip bir hal almıştır. 
Bunu da, bugün sunulan kanunun birinci mad
desine ekli cetvele ilâve edilmesini arz ve teklif 
ediyorum. Bütçe Komisyonu da iştirak ederse bu 
suretle <bu memurların mağduriyetlerine mey
dan ve mahal verilmemiş olur, 
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12 . I I . 1954 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz eylediğim veçhile sözü geçen ka

nunun birinci maddesinin ilişik olarak sunulan 
şekilde tadilini ve madde ile ilgili I ve II sa
yılı cetvellerde gösterilen memuriyetlerin ilâ
vesini arz eylerim. 

İçişleri K. Sözcüsü 
Amasya 

Kemal Eren 

MADDE 1. — 30.VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmından ilişik 1 sayılı cet
velde derece, görev, aded ve maaşı yazılı memu
riyetler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvel
de derece, görev, aded ve maaşı yazılı memu
riyetler kabul edilmiş ve 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununun 13. maddesinde yazılı tet
kik başmemuru ve tetkik memuru unvanları ile 
47. maddesinde yazılı tetkik memuru unvanı 
yerine, sivil başmemur (Detektif) ve sivil me
mur (Detektif) unvanları konulmuştur. 

D. 
I Sayılı cetvele yapılacak ilâve 

Memuriyet nev'i Aded Maaş 

9 
10 
11 

7 
8 
9 

Emniyet müfettişi 
» » muavini 
> » s> 

II Sayılı cetvele ilâve 
Emniyet müfettişi 

» » muavini 
» » » 

7 
10 
10 

11 
10 
10 

40 
35 
30 

60 
50 
40 

REÎS — Bütçe Komisyonunun mütalâası 
var mıdır, efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ ÎZZET AK-
ÇAL (Rize) — Efendim, bu teklif kabul edil
diği takdirde bütçeye aksetmesi tabiîdir. Bu 
itibarla teklif nazarı itibara almdığı takdirde 
bu yönden tetkik edilmek üzere komisyona tev
diini rica etmekteyim. 

REÎS — îzzet Bey, doğrudan doğruya mı, 
yoksa Kemal .Beyin teklif ettiği takrir nazarı 
itibara alındığı takdirde mi, komisyona mı isti
yorsunuz? Çünkü, asıl metin, Bütçe Komisyo
nunun metnidir. 

BÜTÇE KOMİSYONU REÎSİ ÎZZET AK-
ÇAL (Devamla) — Kemal Beyin teklif ettik
leri husus, kadro ihdasıdır. Bütçenin üzerine 
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akis yapacaktır. Bu itibarla nazara alınmasına 
karar verildiği, yani Bütçe Komisyonunun tes-
bit ettiği hususun şümulü aşıldığı takdirde ko
misyonda görüşülmesi ve bir karara varılması 
lâzımdır. Bu itibarla takririn kabulü halinde 
komisyona verilmesini rica edeceğim. Yani ev
velâ takrir reye arz edilsin ve Heyeti Celilc na
zara alınmasına karar verirse komisyona tevdi 
olunsun. Bu takdirde komisyon görüşür ve ne
ticeyi Yüksek Heyetinize arz eder, efendim. 

REÎS — İkincisi, gayet tabiîdir, nazara alı
nırsa komisyona verilecektir, efendim. 

Kemal Beyin takririni tekrar okutuyorum. 
(İçişleri Komisyonu Sözcüsü Kemal Eren 

(Amasya) nın takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Takrir ve ilişik cetvelin dikkate 

alınıp alınmaması hususunu reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi dikkate alınan takrirle bir
likte Bütçe Komisyonuna veriyoruz. 

Maddenin komisyondan gelmesine intizaren 
bu tasarıyı geçiyoruz, efendim. 

• 5. — Ankara Mebusu Hâmid Şevket înce'-
nin, 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dahilî Nizamnamesinin tekrar meriyete 
konulmasına dair nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/474) [1] 

REÎS — Bir takrir var okutuyorum : 

12 . H . 1954 
Yüksek Reisliğe 

İçtüzük gereğince bir defa görüşülecek r?Jcr 
arasında 2 numarada bulunan (2 Mayıs 1927 ta
rihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinin tekrar meriyete konulmasına dair 
nizamname teklifinin) gündemde bulunan diğer 
işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa Komisyonu Reisi 
F. L. Karaosmanoğlu 

REÎS — Diğer işlere takdimen görüşülmesi 
teklif olunmaktadır. Bunu reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... .Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyiftize arz edjyo-

[1] 173 sayılı basmayazı Zaptın sonundadm 
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rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dahilî Nizamnamesinin tekrar meriyete 
konmasına ve mezkûr nizamnamenin 22, 23, 24, 
ve 85 nci maddelerinin tadiline dair nizamname 

MADDE 1. — 22, 23, 24 ve 85 nci madde
leri hariç olmak üzere 2 Mayıs 1927 tarihli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi 
11 Nisan 1945 tarihine kadar yapılan tadilleri 
ile birlikte tekrar meriyete konulmuştur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekrar meriyete konmadığı 
birinci maddede zikredilen 22, 23, 24 ve 85 nci 
maddeleri yerine aşağıdaki maddeler ikame 
edilmiştir. 

Encümenler ve Parti grupları 
Madde 22. — Her içtimain başlangıcında, 

vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etonek 
ve âzası umumi heyetçe izafi reyle dnıtibap olun
mak üzene, 20 encümen kurulur. 

iSiy-asi partilerin, yalmız mebuslarından ku
rulan ve Büyük Millet. Meclisi içinde onun ça
lışmaları ile al alkali faaliyette bulunan Meclis 
Grupları vardır. 

Meclis vazifeleri ile mütenazır encümenler: 
1. Arzuhal Eneümieni (25 âza, d'ki muvazzaf 

(kâtip); 
2. Divanı Muhasebat Enaünreni (20 âza, 

bir muvazzaf kât ip) ; 
3. M-eclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

(10 âza, bir muvazzaf kâtip) ; 
4. Meclis Kütüpihaıneısi EnıcÜrneni (5 âza, 

(bunlardan birini Riyaset Divanı İdare Amirleri 
arasından ayırır. Bu encümene Kütüpihane Mü
dürü kâtiplik ^der) ; 

'5. Teşkilâtı Esasiye Encümeni (20 âza, 
bir muvazzaf kâtip) ; 

Dahilî Nizamname işleri bu enicümene ha-" 
vale lolunur. 

. .©ütün Hükümet hiznıelfclieri ile mütenazır 
enctülm.eoı:. 

6. Bütçe Encümeni (35 aza, bdr kaltem mü
dürü ile muavini, (bir başkâtip, muavini ve bir 
memur) 
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Bu encümen kendine bir de reisvekili inti-

habeder. 
Uımulmi bütçe mazbatasının yazılması ve mü

dafaası ile mükellef bdr mazibata muiharririn-
den baş!ka bu encümen bir veya muhtelif daire
lerin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa et
mekle müikellef hususi maabata muharrirleri 
dahi intihap edebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Alfabe 
sırasiyle) : 

7. Adliye Encümeni (25 âza, bir muvazzaf 
kâ t ip) ; 

8. Çalışma Encümeni (15 âza, bir muvazzaf 
'kâtip) ; 

9. Dahiliye Encümeni (30 âza, bir muvaz
zaf kâtip) ; Bu encümen lüzum görüldükçe bir 
reisvekili intihap eder. 

10. Gümrük ve İnhisarlar Encümeni (20 
âza, bir muvazzaf kât ip) ; 

11. Hariciye Encümeni (20 âza, bir mu
vazzaf (kâtip); 

12. İktisat Encümeni (30 âza, bir muvaz
zaf Ikâtip) ; 

13. Maarif Encümeni (20 âza, bir muvaz
zaf Ikâtip) ; 

14. Maliye Encümeni (20 âza, bfr muvaz
zaf kâtip) ; 

15. Millî Müdafaa Encümeni (25 âza, bir 
muvazizaf kâtdp); 

16. Münakalât Encümeni (20 âza, bir mu
vazzaf kâ t ip) ; 

17. Nafıa Encümeni (20 âza, bir muvazzaf 
kâ t ip ) ; 

18. ıSihhat ve İçtimai Muavenet Encümeni 
(20 âza, bir muvazzaf kâtip) ; 

19. Ticaret Encümena (20 âza, bir muvaz
zaf 'kâtip) ; 

20. Ziraat Encümeni (25 âza, bir muvazzaf 
kâtdp) ; 

İcabında encümenlerin âzası Umumi Heyetçe 
daha çok veya daiha az adedde seçilir. 

Yukardaki encümenlerle karşılanmıyan da
irelerle alâkalı lâyiha ve teklifler, malî işlerden 
iseler, Bütçe ve Maliye encümenlerinde, bun
dan başka bütün lâyiha ve teklifler, Dahiliye 
Encümeninde görüşülür. • 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmdyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 23. — Devrenin ilk içtimain .da encü

men intihaplarına yardımı olmak üzere ane-
(huşların, hal tercümesi kağnılarından anlaşılan, 
ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Ri
yasetçe tabettirdlp azaya dağıtılır ve ilâm tah
tasına asılır. 

Encümenlere mamadt gösterme işi, partile
rin Meclis gruplarınca yapılır. Hazırlanan 
namzet cetvelleri her grupun Mare heyeti re-
isliğıince M'edliö Riyasetine sunulur. 

Müstakil mebuslar 'kendi namzetliklerini ko
yabilirler. 

Namzetleri gösteren cetveller, Meclis Riya-
setince birleştirilerek tabettirilip azaya dağıtı
lır ve ilân tahtasına asılır. 

Umumi Heyette encümen intdlhapları ıbu cet
vellerin dağıtılmasından ancalk dört gün sonra 
îbaşlar. 

Encümenler, devrenin diğer içtimaları ba
şında içjtimaların birinci inikadımdan sonra ge
len ilk inikadın yapıldığı gün jntihabedilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Bir encümende gizli celse ak
dini alâkalı vekil, yahut encümen azasının üçte 
biri is-tiyebilir. 

Gizli celsede encümen âzasından ve vekiller
den başkası bulunamaz. 

Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak mu
hafazasına söz verilmek demektir. 

Parti gruplarının gizli celselerinde de bu 
hüküm tatbik olunur. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmd-
yenler... Madde kabul edilmişıtir. 

Madde 85. — Söz, talep ve kayıt sırasına gö
re verilir. 

Heyet istense, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile söz 
söylemek takarrür eder. 

Reis söz alanların isimlerini sırası ile He
yete (bildirir. 

Encümen veya parti grupu namına söz is
tediklerinde, encümen reisi veya mazbata mu-
(harrirleri ile grup reisd veya sözcüleri sıraya 
l)ağlı değildirler. 

Son söz mebuslarındır. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kalbul edilmiştir. 
ikinci maddeyi heyeti uımumiyesiyle reykıd-
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ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiysnler... 
KaJbul edilmişıtir. 

MADDE 3. — Bu Nizamname kabulü tari
hinden itibaren mer'iddr. 

REÎS — Maddeyi kabuü edenler... Etaüyen* 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Nizamname Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Ali Müh* 
to ve 4 arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak' 
kında kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/594) [1] 

RElS — Bir takrir var: 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin 38 nci maddesindeki kanun tekli

finin diğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
Etem Menderes 

REÎS — Diğer işlere takdimen görüşülmesi 
teklif olunmaktadır. Oya arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mıî 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon, raporunda ivedilikle görüşülmesi
ni istemektedir. Oya arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy Kanununun 14 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 442 sayılı Köy Kanununun 14 
ıcü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

32. köyde elektrik tesisata vücuda getirmek. 
REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 113 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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MADDE 2. — Aynı kanunun 44 ncü madde- I 

sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

îhtiyar meclisi bu kanunun 13 ve 14 ncü 
maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri 
yapmak için lüzumu halinde köy sınırı içinde
ki gayrimenkulleri değer pahasiyle satmalır. 
Mal sahibi razı olmazsa köyün bağlı bulundu
ğu kaza veya vilâyet idare heyeti işi gözden ge
çirir. İdare heyetinin kararına söz yoktur. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Hikmet Fırat buyurun. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Köylünün 

ihtiyacı hususunda ihtiyar heyetinin kanun hü-. 
kümlerine dayanaraktan alacağı yerler muayyen
dir. Mecburi ve ihtiyari hallerde teşmil edilmek 
üzere rıza ile almış oldukları mallara hiçbir di
yecek yoktur. Fakat vatandaşın malı rizası hilâ
fına alındığı takdirde istimlâk mecburiyeti ol
duğuna göre bu istimlâk hususunun kazalar ve 
vilâyet] erdeki şekilleri katidir, söz yoktur diyor. 
Bu kadar kesin bir hükme varmak, vatandaşın 
mülkiyeti üzerinde olan hakkını teminattan uzak 
tutmak doğru değildir. Binaenaleyh, köyün ihti
yacı hususunda lâzımgelen, âmme işlerine, hiz
metlerine hasredilecek yerlerde istimlâk edilsin, 
yerindedir. Fakat vatandaş razı değilse idare 
heyetinin vermiş olduğu kararlar derecattan 
geçsin. Kaza idare heyetinin kararı vilâyet ida
re heyetinden, vilâyett idare heyettinin kararı 
da icabı halinde Danıştaydan geçmek suretiyle 
bir derece olsun vatandaşın hakkını istemek hu
susunda kanun yollarını açık bırakırsak bu, isa
betli ve nihayet kabul etmiş olduğumuz rejimin 
icaplarına uygun olur. 

REİS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, 9 ncu Büyük Millet Meclisine fbir 
Köy Kanunu gelmişti. Bizim niyetimiz mevcut 
Köy Kanununda ne kadar antidemokratik 
maddeler varsa hepsini çıkarmaktı; hepsini 
çıkaracak idik. 

REİS — Madde üzerinde, rica ederim. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Geliyorum, maddeye geliyorum. Fakat bu nasip 
olmadı. O antidemokratik maddelerden birisi 
de şimdi mevzuu'bahis olan 'bu maddedir. Bu 
memlekette mülkiyet hakkına vâki olacak ta
sarruflar, mevcut bir iki istimlâk kanuniyle | 
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tanzim edilmiştir. Mevcut kanun, hiçbir veç
hile teknik hassaları, karakterleri haiz değil
dir ve gelişigüzel çıkmış bir kanundur. Köylü
lerin işlerini kolaylıkla halledebilmek için ya
zılmıştır. Köyün mecburi vie ihtiyari olan işle
rini temin edebilmek için bu gibi maddeler ko
nulmuştur. Muhtarlara, heyeti ih'tiyariyeye, 
hattâ Anayasaya mugayir olarak dahi gayet 
geniş salâhiyetler verilmiştir. Şimdi, bir ada
mım tarlasına, bahçesine Veyahut arsasına 'ta
sarruf edebilmek için ne yapılacak? Muhtar, 
«köyün zaruri ihtiyaçlarından dolayı bunları 
alacağım, hu arsa, bu tarla beş yüz lira eder, 
Ibin ılira eder, al paranı, çık dışarı, söz yok» 
diyecek. 

Arkadaşlar; bu memleketin yüzde sekseni 
köylüdür. Bu köyler bugün teşkilâtlanmıştır, 
!bu köylere hugün politika girmiştir. Ben açık 
konuşuyorum. Köylerdeki muhtarların okuma
sı, yazması yoktur. Muhtarlara, ihtiyar heyet
lerine >bu salâhiyeti verdiğimiz vakit ne olacak 
köylerde? Muhtar duygulariyle hareket eden 
bir adamdır. Muhtar hukuktan, kanundan anla
maz. Darıldı mı kararını verir, o arsaya, o tar
laya temellük eder. Garaz, ivaz, şu ve bu şekilde 
işleri 'bozabilir. O kanundaki o maddeyi zaten 
köylü işletmedi, tatbik etmedi, kanunu koyan-
laından daha akıllı çıktı, bu, olmaz! dedi, komşu
mu darıltamam dedi. Şimdi ne yapıyoruz? Te-
yidediyoruz, elektrik için de söz yoktur diyo
ruz. Hangi söz yoktur? Köyde İhtiyar Heyeti 
benim tarlamı elimden alsın.. Ben mahkemeye 
itiraz etmiyeyim, idare heyetine 'başvuracağım! 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Var efendim okumamışsın. İtiraz hakkı ka
nunda vardır. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Okudum, hepsini okudum. Mevcut İstimlâk Ka
nununun haricinde kimseye böyle bir salâhiyet 
veremezsiniz. Onun için bendeniz hu tek mad-
deli teklifin reddini istiyorum. 

REİS — Mahmut Güçbilmez, buyurun. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, evvelâ Hikmet Fırat Beyefen
dinin iliştikleri husus üzerindeki noktai nazar
larının varit olmadığı kanaatinde olduğum 
için esbabı mucibe kısmından da metin okuya
rak maruzatta bulunayım. Hikmet Fırat Beye
fendi, huzurunuzda konuşulan madde metninin 

— 262 — 
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bir nevi istimlâk hükmünü ifade ettiğini beyan I 
buyurdular. Halbuki madde metnine göre me
sele istimlâk değildir. Esasen bu kanun teklifi- * 
ni yapmış olan arkadaşlarımız eski madde met
nine göre yeni bir hüküm sevketmemişler, 
eski maddenin, esaslarını aynen muhafaza et
mişlerdir. Yalnız «elektrik» kelimesini madde
ye ilâve etmekle iktifa etmişlerdir. 

RElS — ikinci madde üzerindeyiz, Mahmut 
Bey. 

MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Devamla) — 44 
ncü maddenin ikinci fıkrası üzerinde konuşu
yorum. Çünki eğer bu ilâve yapılmamış olsaydı. 

REÎS — Bu bitti. İkinci tadil maddesidir. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Başkanla 

aramızda ihtilâf çıktı. 
RElS — Müsaade buyurun, ihtilâfa hacet 

yoktur. (442 .sayılı Köy Kanununun 14 ncü 
maddesine eklenmiştir) diye tanzim edilmiş 
bulunan birinci madde ile birlikte Heyeti Ali-
yenin oyuna arz edildi ve kabul olundu, ikinci 
madde; aynı kanunun 44 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine aittir ve şimdi gö
rüşülmekte olan da budur. 

MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Devamla) — Evet 
ben de aynı fıkra üzerinde konuşuyorum. 

Burada deniyor ki; (Aynı kanunun 44 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : ihtiyar meclisi bu kanunun 13 
ve 14 ncü maddelerinde yazılı mecburi ve ihti
yari işleri yapmak için lüzumu halinde köy sı
nırı içindeki gayrimenkulleri değer pahasiyle 
satmalır. Mal sahibi razı olmazsa köyün bağlı 
bulunduğu kaza veya vilâyet idare heyeti işi 
gözden geçirir, idare heyetinin kararına söz 
yoktur.) 

Arkadaşlar, burada üzerinde durulacak nok
ta «satmalır» dır, istimlâk değildir. Demin de 
arz ettiğim gibi, bu satınalma keyfiyeti eski 
kanunda da aynen vardı. Yalnız orada tadadi 
bir şekil vardı; (mektep, cami, hamam gibi) 
diyordu. Buradaki «gibi» tâbiri kâfi gelmemiş
tir. Elektrik için ihtiyar heyetinin yer satın al
masını Devlet Şûrası kabul etmemiş, kararı 
bozmuştur. Devrekani Kazasında olduğu gibi. 
BuLun üzerine arkadaşlar lüzum hissetmişler 
ve elektrik tesisatı için de yer alınması husu
sunu maddeye ilâve etmişlerdir. Binaenaleyh 
esaslı nokta (satınalmak) tır. Mal sahibi tuna | 
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razı olmazsa heyetin bağlı bulunduğu kaza ve
ya vilâyet idare heyetine baş vuracaktır. Ka
nunda (bu karara söz yoktur) diyor. Şim
di Hikmet Beyefendinin takıldığı nokta 
bu söz yoktur, ibaresidir. Ve zannediyorum ki, 
eski (metinde de aynen vardır, bu kısımda bir de
ğişiklik yoktur. Fakat bir ana kaide vardır, 
zannediyorum. Devlet Şûrası Kanununun bir 
maddesinde formüle edilmiştir, idari makam
ların kararlan daima kabili itirazdır; Devlet 
Şûrasına intikal ettirilir ve orada alâkalı tara
fından kararın esasının iptali istenebilir. Bu 
sebeple burada hakkı ihlâl eder bir durum oldu
ğunu bendeniz müşahede etmiyorum. Bu ba
kımdan tereddütlerinin varit ve vâki olduğuna 
kaani bulunmuyorum. Daha salahiyetli ve bizi 
daha çok tenvir edebilecek olanlar elbette teklif 
sahipleri, Hükümet ve komisyon sözcüsüdür. Bu 
hususta bizi tenvir etsinler. Fakat bendenizce 
mutlak mânada bir istimlâk mevzuu yoktur. 
Rızaen satınalma vardır. Razı olunmazsa o zaman 
ve bizzarure istimlâk vardır. Ve bu istimlâke 
ait idari kararlar Devlet Şûrasına intikal ettiri
lebilir. Kapılar kapanmış değildir. Bendeniz 
böyle anlryorum. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ KEMAL EREN (Amasya) — Efen
dim, Köy Kanununun halen yaşıyan 44 ncü 
maddesi hususi bir istimlâk şekli kabul etmiştir. 
Bu kanuna göre istimlâkler değer feahasiyle 
yapılır. Mal sahibi razı olmazsa iş idare heye
tine intikal ettirilir. Bunun kararına söz yok
tur. Mal sahibi idare heyetine itiraz edecek, 
idare heyeti bir karar verecektir. Verdiği ka
rar katidir. Yalnız bizim ıburada komisyon ola
rak, (idare Heyetinin verdiği karar katidir) 
den maksadımız, faraza kaza idare heyetinden 
sonra ikinci derecede vilâyet idare heyetine 
intikal ettirilemiyeceğidir. Aneak Mahmut Güç-
fbilmez arkadaşımın dediği gibi, bu kararlar 
aleyhine Devlet Şûrasına veya her hangi bir 
kaza /merciine gidilemez diye kati bir sarahat 
olmadıkça, daima Devlet Şûrasına gidilmesi 
mümkündür. Binaenaleyh, mal sahibi ile köy 
ihtiyar heyeti arasında (değer) bakımından bir 
anlaşmazlık olursa, köy vilâyete bağlı ise 
vilâyet idare heyeti, kazaya bağlı ise kaza ida
re heyeti tetkik edecek ve bir karara feağlania--
çaktır. Bu karara karrşı *îa ttıal sahibi Devlet 
Şûrasma gidebilecektir. 
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Nitekim, bu kanunun sevkı sebebi, esbabı 

mucibede görüldüğü üzere, Kastamonu'nun bir 
köyünde elektrik tesisatı yapılmak istenmiş ve 
bunun için de bir yer istimlâk edilmiştir. Niha
yet bu mesele Devlet Şûrasına intikal etmiştir. 
Devlet Şûrası şu bakımdan bozmuştur; bozma 
sebebinde diyor ki, elektrik tesisi köy vazifeleri
ne dair olan Kanunun 13 ve 14 neü maddelerin
de zikredilmiş değildir. Binaenaleyh, ihtiyar 
(heyeti, köye vazife olarak verilmiyen bir iş için 
isltimlâk edemez. 

Bunu telâfi etmelk üzere arkadaşlarımız ica
bında alektrik tesisi maksadiyle istimlâk yoluna 
gidilmek için, bu maddeyi getirmişlerdir. An
cak biz bu ciheti tetkik ederken elektrik tesisi işi
ni evvelâ köyün vazifeleri meyanma almamız 
lâzım geldi. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Köy Ka
nunun 13 ncü maddesi köyün mecburi hizmet
lerini, 14 ncü maddesi de ihtiyari olan hikmet
lerini tesbit etmektedir. Elektrik işini de ihti
yari hizmetleri meyanma almak suretiyle lüzum
lu yerleri satmalma cihetine gidilebilecektir. 
Bunu temin için de Köy Kanununun 14 ncü 
maddesine 32 nci fıkra olarak köye elektrik te-
eisi hükmünü koyduk. Köy ihtiyar heyetleri 
köyde yapacakları istimlâkleri kanunun 13 ve 
14 ncü maddelerinde yazılı olan hizmetlere in
hisar ettirmek mecburiyetindedir. Halen ya
şayan kanunda olduğu gibi, cami, mektep, 
hamam şeklinde tadadı olmaktan ziyade köy 
ihtiyar heyetlerine daha geniş bir sahada çalış
mak imkânını temin için 13 ve 14 ncü madde
lerde yazılı bütün hizmetleri yapmak için lüzum
lu yerleri değer pahasını vermek suretiyle satın 
alma yetkisini şu ikinci madde ile temin etmiş 
oluyoruz. Arz ettiğimiz bu teklif kabul edilirse 
icabında itiraz Devlet Şûrasına da intikal ede
cek, haksızlığa meydan verilmemiş olacaktır. 
Bu maddenin aynen kabulünü istirham ediyo
rum. 

REİS — Muzaffer ÂH Mühto. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifini ge
tirmemizin sebebi, Kastamonu'nun Devrekani 
Kazasının Şeydiler Köyünün elektrik tesisi me
selesi olmuştur. Orada bulunan bir değirmenin 
pazarlıkla satmalmmasma razı olunmamış, bin-
netice Devrekani Kaza idare heyetinin vermiş 
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j olduğu karar Şûrayi Devlete giderek Umumi 

Heyetçe bozulmuştur. 
Pekâlâ takdir edersiniz ki, eski Köy Kanunu 

! bundan 27 sene evvel meydana getirmiştir, o za
man elektriğin büyük şehirlerde dahi ihtiyaç ha
linde olacağı düşünülmezken, bugün küçük kasa
balarda ve hattâ köylerde bile mübrem bir ihti
yaç haline geldiği açık bir hakikattir. Bu iti
barla 27 sene evvel çıkmış olan bir Köy Kanu
nunda köylerin elektrik ihtiyacının nazara alın
maması o zaman makul görülmekle beraber bu
gün bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Esasen köylerimizin elektriğe kavuşturulma
sı Hükümetin ve partimizin programında yer al
mış bulunmaktadır. îşte bizler bu ihtiyacı te-
temin için bu tasarıyı buraya getirmiş bulunu
yoruz. 

Arkadaşlarımızın söylediği gibi, itiraz yolu 
da kapanmamıştır, bugün isterlerse Şûrayi Dev
lete gidebileceklerdir. Biz esasen eski kanunda 
da fazla bir tadilât yapmadık. Bu cihetleri 
Mahmut Güçbilmez ve Kemal Eren arkadaşları
mız izah ettiği için ben fazla üzerinde durraıya-
cağım. Yalnız şunu tebaıüz ettireyim ki, tasarı 
tam mânasiyle yerindedir, teklifimizin aynen 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Süleyman Kuranel. (Yok sesleri) 
Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

Köy Kanununun 13 ve 14 ncü maddeleri, ma
lûmunuz olduğu üzere, ihtiyar heyetinin mec
buri ve ihtiyarî vazifelerine taallûk etmesi 
hasebiyle onları burada döküp sayacak olur
sak iş genişler. Ortada bir elektrik hikâyesi 
var. İhtiyaca göre elektriğin yeri için lâzım-
gelen mahallin de alınması lâzımdır. Zaten 
alınmak kaydı sureti katiyede istimlâkten baş
ka bir şey değildir. Eski kanunda da zaten is
timlâk vardı. Burada adına (satın alma) dedik. 
Bendenizce vatandaşın malı rıza ile satın 
alındığı takdirde oraya kimse giremez. Ama 
zorla alınırsa, değer pahası verilmez, peşin be
delle alınmazsa bu olmaz. Vatandaşın malım 
nasıl alabiliriz? Mülkiyet haklarına hürmeti
miz bu şekilde mi olacak? Binaenaleyh ben di
yorum ki ; bu şekilde bir itiraz vâki olduğu tak
dirde mevcut kanunların hükümlerine göre 
derecattan geçsin. Şimdi burada o derecattan 
birisi kendiliğinden lâğvediliyor. Meselâ kaza
da bir vatandaşın malını elinden aldığımız za-
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man, eğer bu vatandaş razı değilse kaza idare 
heyetine itiraz yapar, artık bu heyetin kararı
na söz yok. Bu ne demektir? Kaza idare heye
tinin bu kararma karşı cari kanunların hüküm
leri dâhilinde itiraz olunabilir. îş ta vilâyet 
idare heyetinden geçmesi ve oradan da Danış-
tayın kapılarının açık bulundurulması lâzım
dır. Eğer bu şekilde kanunların icaplarını ye
rine getirmezsek bugünkü prensip ve demokra
simize uygun hareket etmemiş oluruz. Böyle 
bir sistem de yerinde olmaz. Onun için bu ci
hete yanaşmıyalım arkadaşlar. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, bendenizin maksadım, halen mev
cut olan ve antidemokratik damgasını yemiş 
bulunan maddelere istinaden birtakım hüküm
leri yeniden buraya getirmemektir. Mesele 
buradadır. Kan dâvasında da söyledim, kan dâ
vası mevzuu antidemokratik birtakım maddele
re dayanır. Ona istinaden yeniden birtakım ah
kâm çıkarmak doğru değildir, demiştim. 

REİS — ikinci madde üzerindeyiz, rica ede
rim... 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) 
— Köy Kanunundaki bu maddeler de tamamen 
antidemokratiktir ve gayrikabili tatbiktir. 
Köylerde şuriş çıkarmaktan başka bir şeye ya
ramamıştır, 30 senelik tecrübe bunu göster
miştir. Bunu kaldırmak bize nasip olmamıştır. 
Fakat ölüyü niçin diriltiyoruz? Yeniden bir 
köye elektrik yapılacakmış, bu maddeye isti
naden, bunu yapmak istiyorlar. Keşke bütün 
Türk köylerine elektrik verilse! Fakat, henüz 
daha çıra ile yaşıyoruz. Petrol dahi yoktum 
O dertleri açmayın! 

Şimdi bir köyde elektrik yt_ Js. San
ki kıyamet kopmuş; buraya bir teklif ile, elek
trik için diye geliniyor. Hem de neye istina-
dediyor? Af buyurunuz, içimden geliyor da 
söylüyorum : Neye istinadediyor ? Kötü bir 
maddeye. Antidemokratik bir maddeye istina-
dederek. Rica ederim, istirham ederim bu gi
bi işlerle, devenin kuyruğu ile meşgul .olmıya-
lım. Giderayak gayrimakbul işlerle meşgul ol-
mıyalım. Rica ederim, bırakın madde öyle dur
sun. Inşaallah Onuncu B. M. M. gelir ve pirincin 
taşlarını ayıklar,*bu antidemokratik maddeleri 
ayıklar da bu memleket de rahat eder. 

REÎS — Muzaffer Bey, söz mü, sual mi? 
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I MUZAFFER ÂLÎ MÜHTÖ (Kastamonu) 

— Söz. 
REÎS — Buyurun. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) 

— Arkadaşlarım; evvelâ Hikmet Fırat arkada
şıma arzı cevap edeyim. Kanun yolları kapan
mış değildir. Nitekim bir misal de verdim. 
Devrekani'nin bu işi Şûrayı Devlete gitmiş, 
karar iptal edilmiştir. 

Ahmet Kemal Varınca arkadaşımız da bir 
antidemokratiktir tutturmuştur. Bunlar köyün 
ihtiyacıdır. Niçin geldi, diyorlar. Elbet bunun 
bir sebebi vardır. Cami yaptırmak, elektrik 
getirmek fena bir şey midir? Bugün Şeydi'le-
re elli bin lira kıymetinde makineler gelmiştir. 

" Bu kanun çıkmazsa makineler harabolacaktır. 
Vaktiyle bu mevzua ait bir teklifimiz var

dı. Köy. Kanunu geldiği için teklifimizi geri al
mıştık. Fakat Köy Kanununun müzakeresi ge
ri kaldığı için bu kanunun çıkmasını teklif edi
yoruz. Teklifimiz yerindedir. Aynen kabulünü 
rica ederim. 

REÎS — Madde üzerinde Ziya Termen, bu
yurun. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Efendim, 
bu kanun teklifi, Kastamonu'nun Devrekani il
çesinin Şeydiler Köyündeki elektrik mevzuun
da vâki pürüzü halletmek sadedinde kürsüye 
getirilmiş değildir. Bu kanun, Türkiye'deki 
36 000 köyün ışığa kavuşması mevzuunda bir 
ana fikri ihtiva ediyor. Mer'i Köy Kanununda, 
falan falan diy*ox, hamamı dahi tadadediyor, 
elektrik işini köyün elektriklenmesi mevzuun
daki istimlâki meskût geçiyor. Muzaffer Beyin 
söylediği gibi, vaktiyle vâzıı kanun, müstakbel 
Türk köyleri elektrik işini nazarı dikkate al* 
mamıştır, düşünememiştir. Tadadedilen unsur
lar arasına «elektrik» kelimesini de sokmak su
retiyle, Türkiye köylerine elektriğin girmesi işi 
bir nevi kasıtlı istimlâklere yol açacaktır. Şek-

I lindeki, evhamla ilgisiz olup, tamamiyle yerin
dedir. Mesele Kastamonu'nun bir köyünde 
elektrik santrali yapmak dâvası değildir. Muh
terem Cumhurbaşkanımız mûtat nutuklarında 
bahsettiler; Hükümetimiz, muhtelif konular 
arasında bu köy elektriği mevzuunu da ele al
mış bulunuyor. Binaenaleyh, bu madde, Türk 
köylerinin elektriklendirilmesi mevzuunun, 
anahtarım teşkil ediyor. Binaenaleyh Ahmet 

ı Kemal Varınca arkadaşımızın temas ettiği an-
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tidemokratîk mevzuun bu işle katiyen alâkası I 
yoktur. 

Bilhassa Muzaffer Bey arkadaşımızın beya
nına muvazi olarak, şu noktayı arz etmek mak
sadı ile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Biz 
bu kanuna elektrik kelimesini sokmakla, Tür
kiye'de köye elektriğin girmesi işini ve istim
lâk vadisinde vâki çeşitli anlaşmamazlıkları ba 
kanun teklifi ile bertaraf etmek istiyoruz. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiy enler... ikinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE,4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İçişleri Vekili memurdur 

RElS — Kemal Eren. 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KE

MAL EREN (Amasya) — Efendim, ana ka
nunda (Kanunu icraya içişleri ve Adalet ve
killeri memurdur) şekilleri vardır. Dördüncü 
maddenin (Bu kanun hükümlerini icraya içiş
leri ve Adalet vekilleri memurdur) şeklinde 
tashihini rica ediyorum. 

RElS — Maddenin musahhah şekli okun- I 
muştur. O suretle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın kanunluğu kabul edilmiştir. 

7. — Ankara ve İstanbul'daki askerî polis 
birlikleri astsubay ve eratına öteberi ödeneği 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) 
m 

REÎS — Gündemin yedinci sayfasının ye
dinci maddesindeki tasarının takdimen görüşül 
raeşi hakkında Millî Savunma Vekili Kenan Yıl
maz'm bir takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın 

i a 7 ve 8 numaralarda yazılı bulunan iki lâyi
hanın takdimen ve müstaceliyetle müzakeresine 

[1] 6 saydı basmayanı mptın sonundadır. 
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müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ederim. 

11 . II . 1954 
Millî Savunma Vekili 

Kenan Yılmaz 

RElS — Takrirde tasarının takdimen görü
şülmesi teklif edilmektedir. Tasarının takdi
men görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde tasarının ivedilikle görüşülmesi hu
susu da mevcuttur. Tasarının ivedilikle görü
şülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerî polis birlikleri astsubay ve eratına mü
teferrika verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — inzibat (askerî polis) birlik
leri kadrosuna dâhil bulunan ve bilfiil askerî 
polis görevinde çalıştırılan astsubay ve erattan 
Millî Savunma Vekilince lüzumu kabul edilen 
yerlerde vazife görenlere maaş ve tahsisatı fev
kalâdelerinden başka Millî Savunma Vekâleti 
Bütçesinin öteberi masrafları faslından her ay 
(5) lira müteferrika verilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 Haziran 1926 tarihli ve 891 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Savunma Vekili memurdur. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
Biraz evvel kabul ettiğimiz kanuna göre «Millî 
Savunma», «Millî Müdafaa» olacaktır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Riyasetin 
salâhiyeti vardır, tashih edebilir. 

REÎS — Dahilî Nizamnameye göre 4 ncü 
maddedeki «Millî Savunma» tâbiri «Milli Mü-
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dafaa» olarak tashih edilmiştir. Maddeyi bu şe- I 
kilde kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Gerillâ, dağ ve paraşütçü hataları ye
tiştirme kurslarına katılacakların beslenmeleri 
hakkında kanun lâyihası ve MilU Savunma, Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (1/402) [ l j . 

REÎS — Bir takrirle diğer işlere takdimen 
görüşülmesi teklif olunmaktadır. Oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde müstacelen görüşülmesi hususu da 
teklif olunmaktadır. Oyunuza arz* ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerilâ, komando, dağ veya paraşütçü kıtaları 
yetiştirme kanlarına iştirak edeceklerin iaşeleri 

hakkında Kanan 

MADDE 1. — Hazarda ve seferde açılacak 
gerillâ, komando, dağ ve paraşütçü kıtaları ye
tiştirme kurslarına iştirak edecek erat ile bu 
kurslara öğretmen ve öğrenci olarak iştirak 
edecek subay, astsubay ve bu maksatla alman 
askerî memurlar 1776 sayılı Kanunda yazılı is
tihkaklar üzerinden iaşe edilirler. Bu maddeye 
göre iaşe edilecekler hakkında 5605 sayılı Ka
nun hükümleri tatbik edilmez. 

Bu istihkaklar mübadele edilebilir, aynen 
veya bedelen verilemez. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Mkdde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

[1] 10 sayılı basmayazt zaptın sonundaân. 

.1954 0 : 2 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9. — Sinöb Mebusu Muhit Tümerkan ile Kon
ya Mebusu Saffet Gürol'un, Basın Meslekinde 
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münase
betlerin, Tanzimi hakkındaki 5953 saydı Kanu
nun bâz% maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı fıkra ve maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma Korrmyonu raporu 
(2/526,548,570) [1]. 

, Ytikıek Reisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün 23 sıra numarasmdaki Basın Meslekin
de Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Müna
sebetlerin Tanzimi hakkındaki 59T3 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı mad
deler ekliyen kanun tekliflerinin diğer kanun ta
sarı ve tekliflerine takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini Çalışma Komisyonu namına 
arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Nafiz Körez 

REÎS — Takdimen görüşülmesi teklif olun
maktadır. Oyunuza arzediyorum; kabul eden-
ler... Etmiyenler... Takdimen görüşülmesi kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini oyunuz*» arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi de ifa
de edilmektedir. Oyunuza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara
sındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkmcaki 
Kanunun 10, 15, 17, 20 ye 28 aci maddelerinin 
değiştirilmesine ve aynı kanona ban maddeler 

- eklenmesine dair Kanan 

MADDE 1. — Basın Meslekinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzi
mi hakkındaki 5953 sayıh Kanunun 10, 15, İT, 
20 ve 28 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

fi] 75 sayılı basmayazt zaptın sonundçim*, 
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Madde 10. — Mesleke ilk inti&abeden gaze

teciler için tecrübe müddeti en çok bir aydır. 
Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbar mühle
tine ve tazminat mükellefiyetine tâbi olmaksı
zın feshedebilirler. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Bir mevkutede çalışan gazete
ci, mukavele hükümleri dışında olarak iş veren 
tarafından verilen işler veya sipariş edilen veya 
yayınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca 
ücrete hak kazanır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum, kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Mensup olduğu mevkutedeki 
bir yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğrıyan 
gazeteci ücretini iş verenden' almakta devam 
eder. Ancak, hürriyetin tahdidini mucip olan 
yayın, mezkûr gazeteci tarafından, ımevkute 
mesul müdürünün v'eya sahibinin haberi olma
dan yapıldığı veya yaptırıldığı yahut mesul 
müdürün tetkikından geçirilerek neşri takar
rür eden şekil üzerinde tahrifat, tadilât, tay 
yahut ilâveler yapmak v'eya yaptırılmak sure
tiyle vukubulduğu takdirde mezkûr gazeteci 
bu hükümden faydalanamaz. 

Birinci fıkradaki hürriyet tahdidi gazeteci
nin o mevkuteden ayrılmasından sonra vukua 
gelmişse, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden 
son aldığı ücreti miktarındaki tazminat, hür
riyeti tahdit edildiği müddetçe, her ay yayı
nın yapılmış olduğu ımevkute sahibi tarafından 
Ödenir. 

Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil 
edilen mevkutede çalışanlar, tatil tarihinden 
itibaren iki ay. müddetle ücretlerini alırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 20. — Günlük.gazetelerin Şeker Bay
ramının ikinci ve üçüncü günleriyle Kurban 
Bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günle
rinde intişar etmeleri memnudur. Bu günlere 
mahsus gazete neşri hakkı, her vilâyette, gaze
tecilerin bağlı 'bulundukları meslekî teşekkül
lerden basım kartı hâmili âzası en--fazla olanına 
aittir. 
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I - Birinci fıkrada bahsi geçen gazete neşri hak

kının teslbiti için alâkalı meslekî teşekküllerin 
Şeker ve Kurban bayramlarının ikinci günle
rinden en az (15) gün evveı malhallin en bü
yük mülkiye âmirine müracaat ederek âza du
rumlarını tevsik ettirmeleri mecburidir. Mülki
ye âmirine yapılacak müracaat tarihinden son
ra basın kartı hâmili âza sayısında vâki olabi
lecek değişiklikler neşir hakkının tesbitinde na
zara alınmaz. 

'iki veya daha fazla meslekî teşekkülün basın 
kartı hâmili âzalarının sayıları arasında eşitlik 
görüldüğü takdirde, gazete neşri hakkı bu te
şekküller tarafından müştereken kullanıilır. Bu 
vaziyette bulunan meslekî teşekküller gazeteyi 
müştereken çıkarmak hususunda anlaşamadık
ları takdirde kur'aya müracaat olunur. Kur'a, 
en büyük mülkiye âmirinin veya vazifelendire
ceği zatın huzurunda yapılır. 

Gazete neşri hakkının tesbit ve tevsiki işle
rinin ne suretle yapılacağını Çalışma Vekâleti 
tâyin eder. 

(Birinci fıkrada balhısİ geçen Bayram günle
rinde çalışılmamış olması sebebiyle gazetecile
rin ücretlerinden hiçlbir suretle eksiltme yapı
lamaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul -edenler..,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Bu kanunun (20) nci maddesi 
ile günlük gazeteler hakkında intişar memnui-
yeti kabul edilmiş olan .günlerde, günlük gaze
telerin neşrine devam olunduğu veya bahsi ge
çen maddede yazılı meslekî teşekkülden gayrı 
kimseler tarafından o günlere maJhsus gazete 
neşr'edildiği takdirde, neşreden kimse hakkında 
her (baskı için (5 000) liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

REıtS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REİS — 10, 15, 17, 20 ve 28 nci maddeleri 
ihtiva eden birinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabuıl edil-

I mistir. 
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MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad- | 

deler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 5953 sayılı Kanunun birin
ci maddesindeki gazeteci tâbirinin şümulü dâhi
linde bulunan kimselerden müessese, matbaa, 
idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin 
mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için 
günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerin
de, sekiz saattir. 

Yukarıki fıkra hükmünün dışarısında kala
rak, gündüz veya gece devresindeki çalışma 
müddetinin daha fazla hadlere artırılması, bu 
kanuna göre, «fazla saatlerle çalışma» sayılır. 

Her bir fazla saat çalışma için verilecek üc
ret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının % 25 ten % 50 ye kadar yükseltil
mesi suretiyle ödenir. Bu nispetin tâyininde ga
zetecilerle iş veren serbestçe anlaşırlar. 

Ancak günlük normal çalışma müddetine 
ilâveten bu madde mucibince tatbik edilecek 
fazla çalışmaların saat (24) den sonraya tesa
düf eden saatlerinde çalıştırılan gazetecilerin 
ücretlerinin saat başına düşen miktarına yapı
lacak zam % 50 den aşağı olamaz, 

Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az 
olan müddetler yarım saat, fzlası ise bir saat 
sayılır. 

Fazla saatlerle çalışma, ücretlerini parça ba
şına veya yapılan iş miktarına göre alan gaze
tecilere yaptırıldığı takdirde dâhi bu kimsele
rin fazla saatlere tekabül eden ücretleri bu mad
dedeki esaslara göre ödenir. 

REİS — Ek birinci madde hakkında söz isti-
yen yok. Oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — iktisadi ve içtimai zaru
retler dolayısiyle Çalışma Vekâletince lüzumlu 
görülecek yerlerde (5953) sayılı Kanunun birin
ci maddesinde gösterilen işlerde çalıştırılan ga
zetecilere ödenecek ücretlerin en aşağı hadleri, 
ikinci fıkrada gösterilmiş bulunan komisyonlar 
tarafından tesbit olunur. 

Bu komisyonlar, Çalışma Vekâletiyle Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinin ve Basın. - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün kendi men
supları arasında seçecekleri birer kişi ile as
gari ücretin tesbit edileceği mahalde gazeteci
lerin ve bunların iş verenlerinin kendi araların- | 
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dan seçecekleri birer kişiden terekübeder. 
Çalışma Vekâletine mensup zat, Komisyona 
başkanlık eder. 

Asgari ücretin tesbit edileceği mahalde ga
zeteciler tarafından kurulmuş meslekî teşekkül 
mevcut değilse, yukarıki fıkrada bahsi geçen 
iş verenlerle gazeteciler o mahalle en yakın bu
lunan gazeteci meslek teşekkülleri tarafından 
seçilir. 

Komisyon reylerin ekseriyetiyle karar ve*-
rir. Komisyon tarafından verilen karar Çalışma 
Vekilinin tasdikiyle kesinleşir. 

Bu komisyonun memur âzalarının yol mas-
raflariyle seyahat ve ikamet yevmiyeleri kendi
lerine dairelerince ödenir. 

Komisyonların çalışma ve toplanma zaman 
ve usulleri, bu komisyonların memur olmıyan 
azalarına Çalışma Vekâletince verilecek yol 
masraflariyle huzur hakkının miktarları, asgari 
ücretin tesıbitinde nazara alınacak hususlar ve 
komisyonların iş veren ve gazeteci âzalarının 
seçim şekilleri Çalışma Vekâleti tarafından tes
bit olunur. 

REİS — Ek ikinci madde hakkında söz isti-
yen var mı?. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — A) Bu kanunun ek bi
rinci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma 
ücretlerini gazeteciye ödemiyen veya mezkûr 
maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı 
hesabetmek suretiyle ödiyen iş veren, ödeme
diği fazla saa.t ücretleri tutarının veya eksik 
ödediği ücretler tutarının iki misli miktarında 
ağır para cezamna mahkûm edilir. 

B) Bu kanunun ek ikinci maddesi gere
ğince gazetecilere verilmesi lâzımgelen ücret
leri bahsi geçen maddenin tâyin ettiği tarz. ve 
usullerden başka türlü hesabederek veren veya 
daha aşağı hadlerde ödiyen iş veren hakkında 
(50) liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

REÎS — Ek 3 ncü madde hakkında söz is-
tiyen yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 

RElS.— Ek 1, 2, 3 ncü maddeleri ihtiva 
eden ikinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU ADINA YERE-

DOÖ KÎŞlOĞLU (Kocaeli) — (Bu kanun neşri 
tarihlinde meriyete girer.) şeklinde ifade edil
mesi lâzrmgelmekıtedir. Bu suretle tashihini 
ve Heyeti Umumiyeye arzını rica ederim. 

REİS — Komisyon sözcüsünün tashihi veç-
.hile maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU ADINA YERE-
DOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Bu maddede de 
(Bu kanun hükümlerini icraya) şeklinde ola
caktır efendim. 

REÎS —• Komisyon sözcüsünün tashihi veç
hile maddeyi tekrar okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Ebmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde Çalışma Vekili 
söz istemişitir. 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Efendim; Çalışma Komisyonu ra
porunda, 20 nci maddede ismi geçen meslek te
şekküllerinin gazete çıkarmak hakkı üzerinde 
ibir mütalâa vardır. Bu mütalâaya göre mes
lek teşekkülleri arasında yer alan sendikaların 
bayram günlerine mahsus ve münhasır olmak 
üzere, gazete çıkarmak hakkına malik olma
maları lâzımgelir. Halbuki gerek umumi an
layış, gerekse tatibölkat icapları, bir cemiyet 
gibi ımeeHeikî teşekikül olan gazetecilerin tekni-
siyen olsun, gazeteci olsun, dâhil bulundukları 
sendikalar bayram günlerine mahsus ve mün
hasır o'lmaJk üzere gazete çıkarmalarını icabet-
tirmeıktedir. Bu hususu heyeti umumiyesi re
ye konulmadan evvel yüksek ıttılaınıza ve tas
vibinize arz etmeyi faydalı görürüm. Çünkü 
komisyon raporunda sendikanın ticaretle işti
gal edemieceği mütaliâasiyle, sendikaların bay
ram günlerinde gazete çıkarmaları ret olun
muştur. Halfbuki yüksek malûmunuz olduğu 
üzere, eğer gazete çıkarmak, ticari bir muame
le telâkki edilirse, bundan mahrum bulunacak
lardır. Memleketimizde yerleşmiş olan 'bir te-
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aımüle uyularak basın meslekinde çalışanlar ve 
çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim 
eden kanuna evvelce girmiş olan ve bir yılı 
mütecaviz bir müddetten beri de tatbikatta bu
lunan bu anlayışın, bu raporla ortadan kaldı
rılıp tatbikatta yeni şekil ihdas edilmemesi ica-
betmektedir. Bu hususu yüksek ıttılaınıza ve 
tasvibinize arz ediyorum. 

REİS — Komisyon adına heyeti umumiyesi 
üzerinde mi? 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — 
Hayır, şimdiki mevzu üzerinde konuşacağım. 

RElS — Buyurun. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — 
Efendim, komisyonumuz; Sendikalar Kanunu
na göre sendikaların ticaret ve siyasetle işti
gali menedilmiş bulunduğundan bu prensibi 
muhafaza etmek bakımından, yani her iki se
bepten, sendikaların siyaset ve ticaretle iştigal 
etmemeleri prensibinin muhafazası yönünden 
kanunu bu şekilde kabul etmiş ve bu hususta 
vâki teklifi reddetmiştir. 

. Komisyonun bu kararını, sözcü sıfatiyle, arz 
ediyorum. 

REİS — Kanun teklifinin heyeti umumiye-
sini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Teklif heyeti umumiyesiyle kabul 
edilmiştir. 

10. — Manisa Mebusu Refik Şevket Ince'-
nin, Dilekçe Komisyonunun 20 .IV . 1953 tarihli 
Haftalık Karar' Cetvelindeki 5751 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/351) [1] 

REİS —• Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kahire'de Ezher Üniversitesinde tahsilde 

bulunan Türk talebenin askerlikten tecilleri 
mevzuu ile ilgili olarak Dilekçe Komisyonunca 
itiraz üzerine hazırlanan ve bahsi geçen öğren
cilerin Mısır'daki ikametlerinin devamiyle ya
kından alâkalı bulunan raporun gündemdeki 
diğer işlere takdimen ve tercihan bugün gö-

[1] 53 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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rüşülmesini komisyon kararı ile arz ve rica 
ederim. 

Dilekçe Komisyonu Reisi 
Maraş Mebusu 

Abdullah Aytemiz 

REÎS — Bu raporun diğer işlere takdimen 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu teklifi ka
bul edenler... Etmiyenler... Diğer işlere takdi-' 
men görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim : 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu). 

RElS — itiraz sahibi Refik Şevket înce'-
dir. Kararın vuzuhiyle anlaşılması için itiraz-
nameyi de okuyoruz. 
(Manisa Mebusu Refik Şevket înce'nin itiraz 
takriri okundu.) 

REÎS — Millî Eğitim Vekili. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ RIFKI SALÎM 

BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arkadaş
lar; Dilekçe Encümeninin Camiülezherde oku
makta olan çocukların askerlik hizmetlerinin 
tecili hakkında vermiş olduğu karara ve rapo
ra itirazımız vardır. Bir kere bu mesele üze
rinde izahat arz etmek için Yüksek Heyetini
ze daha evvel iki mesele üzerinde kısaca mulû-
mat vermeyi lüzumlu addediyorum : 

1. Askerlikten tecil muamelesi, hangi ka
nunun hükümleri dairesinde yapılıyor ve ne 
şekilde tatbik ediliyor. Bunu izah etmeliyim. 

2. Meclisi iyice tenvir etmek için Camiül 
Ezherin eğitim sistemlerini, mahiyet ve bünye
sini izah etmeliyim. Bu iki mesele üzerinde kı
saca malûmat verdikten sonra zatı mesele üze
rinde kanaatimizi izhar edeceğiz. 

Efendim, tahsilde bulunan gençlerin asker
likten tecillerini 1111 sayılı Askerlik Mükel
lefiyeti Kanununun 35 nci maddesinin 4616 sa
yılı Kanunla muaddel (C) fıkrası hükümleri 
gereğince yapıyoruz. Bu fıkra diyor k i ; «aske
ri mekteplerle, nizamname ve talimatnameleri- I 
ne göre devam mecburiyeti olan resmî ve yük- I 
sek mekteplerle, liseler ve ortaokullar ve talî 
meslek mektepleri veya bu derecelerde olduğu 
Maarif Vekâleti tarafından veya müdürlükle
rinden tasdik edilen hususi veya ecnebi mek- I 
tepler..» Şimdi buraya kadar olan kısmı Türki
ye dahilindeki resmî ve ecnebi mektepleri kas-
dediyor. Türkiye'nin hudutları dahilindeki | 
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mekteplere ait olmakla beraber hâdisemizle 
dolayısiyle ilgilidir. Halbuki şimdi okuyacağım 
madde, doğrudan doğruya zatî meseleye taal
lûk eden kısmıdır : «Ve kezalik aynı vasıfta 
-bulundukları Maarif Vekâletince tasdikli mem
leket harici mekteplerde okumakta oldukları 
anlaşılanlar» gelecek seneye tecil edilir diyor. 

Dikkat buyurulursa 35 nci maddenin C fık
rası tecile hangi çocukların tâbi tutulması ge
rektiğini sarahatle yazıyor. Mektepleri sayı
yor, Türkiye dahilindeki müessesatı sayıyor, 
ondan sonra da aynı vasıfta bulundukları Ma
arif Vekâletince tasdikli memleket harici mek
teplerde okumakta oldukları anlaşılanlar di
yor. Bunlar da tecile tâbi tutulur diyor. Ya
bancı memleketlerdeki bir tahsil müessesesinin 
Türkiye'de kanunun saymış olduğu bu müesse-
sat ile aynı vasıfta ve derecede bulunduğu key
fiyeti evvel emirde tesbit etmek gerektir. Ora
da okuyan çocukların tecil edilip edilmiyecek-
lerini anlıvabilmek için ve bu hususta bir hük
me varabilmek için vasıf ve derece üzerinde 
durmaklığımız gerekir. Vasıf ve derece üzerin
de de dururken talebenin o müesseseye kayıt 
ve kabul şartlarını araştırmamız gerekir. Bu 
müessese, hangi menşeden gelen talebeleri alı-
vor, ilkokuldan mı ahvor, hiç tahsili olmıvan-
ları mı alıvor: orta ve lise mezunlarını mı alı
yor. bu noktaları araştırmak icabeder. 

Biz de Vekâlet olarak .yabancı memleketler
deki tahsil müesseselerinin vasıf ve derecelerini 
tâvin ederken elbette ki bu kriteri tatbik edi-
voruz ve araştırmalarımızı bu noktadan yürü
tüyoruz. 

Vasıf ve derece mevzuunda ikinci • dikkat 
edeceğimiz sev şudur : Bu müessesenin öğre
tim bünvesini tetkik etmektir. Yani okutulan 
dersler ve bu derslerin müfredatları nedir; 
hansri dersleri okutnvorlar, haneri derecelerde 
okutuvorlar; bunun dozajını tâyin etmek lâ
zımdır. 

Bunun dısmda, yine vasıf ve dereceyi tes
bit ederken talebelik rejimine de dikkat et
memiz lâzımgelir. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun demin 
ıVah ettiğim üçüncü maddesinin H fıkrası ka
yıtsız ve şartaız tecil esasını fcabal etmişte de-
ğildİT*. FaTaza, l i s e l e r i efenyatı talebeler teeft 
hakkından istifade ederler bu, kanun hükmü
nün bir icabıdır. Ama lisede okuyan her çoeu-
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ğun bu kanundan behemehal istifade edeceği | 
mânasını tazammun etmez. Kanun bunu da şart
lara bağlamıştır. Kanun diyar ki; bu gibi tale
beler 29 yaşına kadar tecil edilebilir Bu yaşa 
kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene ' 
üst üste sınıfta kalanlar, bir yüksek mektebi 
bitirip diğer bir yüksek mektebe devam edenler 
bu kanundan istifade edemezler. Kanun böy
lece tecil şartlarını saymıştır. îki sene üstüste 
kalmış ise*tecil nakkından istifade edemez. 29 
yaşma gelmiş ise tecil hakkından yine müstefit 
olamaz. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 
Tıp Fakültesine geçmişse, bir yüksek tahsili bi
tirdikten sonra başka bir yüksek tahsile gelmiş
se yine tecil hakkından istifade edemez. Bu kim
senin okuduğu müessese bu kanunun hükümleri
ne giren bir müessese olmasına rağmen, istifade 
edemez. îşte tecil müessesesi budur : 

Bunları izah ettikten sonra Caınıiülezfher'-
rin bünyesi ve mahiyeti hakkında ve bu mües
sesenin, öğretim sistemi üzerinde kısaca malû
mat arzetmek icabeder ki, bu mektepte okuyan
ları tecil edip etmiyeceğimiz meselesi, ortaya 
çıksın. 

öarmülezher, iki büyük kola ayrılıyor. 
Birisi yabancılara mahsus kısım, gureba kısmı; 
ikincisi Mısırlılara mahsus tahsil veren Niza
miye koludur; Biz Mısırlılara mahsus tahsil 
veren Nizamiye kol üzerinde fazlaca durmayaca
ğız. Şu kadarını söyleyelim ki, bu kısım da j 
ayrıca ikiye ayrılıyor. Birisi Ezher okulları, 
ikincisi de külliye adı verilen fakültelerdir. 
Camiülezher; bizim bildiğimiz klâsik tipte 
bir üniversite değildir. Oraya okuma yazma 
bilmiyenler dahi girer, ilkokuldan külliyelere 
kadar bütün tahsil derecatrnı ihtiva eden bir 
müessese olduğu için bunun hakkında izahat 
vermeyi lüzumlu gördüm, ilk nazarda cami - ül 
Ezher, bir üniversite manzarasını arz ediyor. 
halbuki, oraya okuma yazma bilmiyen çocuklar 
dahi girerler ve tahsilin mebdeinden müriteha-
ısma kadar devam ederler. Ben burada Mısırlı
lara mahsus olan kısmm üzerinde durmıyaca-
eağım. Bizim çocuklar gureba kursuna gittik
leri için onun hususiyetlerini arz edeceğim. 

Yabancılara mahsus öğretim kolunun ilk 
merhalesi ihzari devre veya idadi diye üç sınıf
tan müteşekkil bir devredir. 

Bu devreyi bitirenler, imtihanla, kısmülâm 
denilen kurslara geçiyorlar. Kısmülâm üç dev- | 
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reye ayrılıyor: birinci, ikinci, üçüncü devre. 
Kısmülâm'm her üç devresi de dörder yıllıktır. 
Üçüncü devreyi bitirerek muvaffak olanlar İs
lâm Misyonu Yüksek Diplomasını alıyorlar. 

Şimdi asıl şu noktayı Yüksek Heyetinizin 
nazarı dikkatine arz etmek isterim: !bu devre
ler arasında ihzariden kısmülâm'a, kısmülâm'm 
bir devresinden diğer devrelerine imtihanla 
geçmek kabildir. Bu devreden devreye geçiş 
sabit bir kayda ve esasa tâbi değildir. İhzari 
kısmında bir sene, hattâ altı ay okuduktan son
ra kısmülâm'm birinci ve hattâ ikinci devrele
rine geçmek ve kısmülâm'm birinci devresinde 
iken yine imtihanla külliyelere atlamak müm
kündür. Bizim üzerinde ehemmiyetle durduğu
muz nokta şudur: (Lu imtihanların yönetmelik
leri tesbit edilmemiştir; belli bir müfredat ya
pılmadan imtihan komisyonunun takdirine bı
rakılmaktadır. İmtihan komisyonu ise bir talebe
yi istediği dersten istediği şekilde imtihan ede
rek istediği devrenin istediği sınıfına geçirmek 
yetkisine tamamen sahiptir. Bu sebeple ilkokul 
tahsili bile olmıyan bir talebenin bir sene ha
zırlıktan geçtikten veya bir iki sene kısmülâmm 
birinci ve ikinci devrelerini okuduktan sonra 
külliyelere geçmesi mümkündür. 

Şimdi, Camiülezherin yabancılara mahsus 
öğretim yapan koluna, çocuklar, şu şartlarla 
giriyorlar: Yabancı memleketlerden gelen ta
lebelerin ellerindeki öğretim vesikaları tetkik 
edilerek Ezher okullarına göre dereceleri tâ
yin edilir. İmtihanla seviyelerine uygun kade
melere alınırlar. 

Taliplerin vesikalarının diploma ve tasdik
name gilbd resmî müesseselerin vesikaları olması 
şart değildir. Her hangi bir hocanın yazdığı bir 
tezkere de vesika kıymetindedir. Türk vatan
daşları içinde bu çeşit vesikalarla derece ka
zanmış olanlar da vardır. 

Ana dili Arapça olmıyan ve Ezher okulları 
tipinde okulları bulunmıyan memleketlerin ço
cukları hem yaş, hem hafızlık, hem de okur ya
zar olmak kaydından muaf tutulmuştur. Bu se
beple Arab olmıyan her müslüman, okur yazar 
olsun olmasın, her yaşta E'zner'in Islâmi Mis
yon bölümüne öğrenci olarak kabul edilebilir. 

Yurdumuzdan Mısıra giden çocuklar normal 
yollardan talebe olarak gidemiyeceklerini bil
dikleri için seyahat pasaportu, ziyaret pasaportu 
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almışlar, birer maksatla memleketten çıkmışlar, 
bir kısmı Hicaz'a, bir kısmı da Suriye, Lübnm 
ve saireye gitmişler ve oralardan da Kahire'ye 
gelip Ezher'e kaydolmuşlardır. Camiülezher'e 
kaydolunduklarından vekâletin en ufak bir ha
beri dahi yoktur bize en küçük bir malûmat 
verilmemiştir. Bizim kanalımızdan geçmeden git
tikleri için elbette, yabancı memleketlerde tahsil 
yapmakta bulunanlar hakkında tatbik edilmekte 
olan rejim dışında kalmışlardır. Vaktaki bunla
rın askerlik çağı gelmiş, konsolosluk bunları Tür
kiye'deki askerî vazifelerini yapmaya davet (it
miş, işte o zaman bizi tecil edin diye vekâlete 
müracaat etmişlerdir. Bu vaziyet ortaya çıktık
tan sonra bilhassa orada tetkik yapmak üzere 
bir müfettişimizi Mısır'a gönderdik. Camiülez-
er'de yaşları 14 - 51 arasında 84 talebe vardır. 
Sonra bunlardan 29 talebe ilkokulu dahi bitirme
den gitmiştir. Yani ilkokul tahsilleri bile yok
tur. yirmi sekizinin ise sadece ilkokul diploması 
vardır. Şimdi bir hükme varmadan evvel kısaca 
bir noktayı daha izah etmek istiyoruz: 

Efendim, ihzari kısımda okutulan dersler şun
lardır: Arapça, kıraat, imlâ, yazı, konversasyon, 
hesap, ezber, fıkıh başlangıcı ve ibadet hüküm
leri. 

Kışmülâmda okutulan derslere gelince; fıkıh, 
fıkıh usulü, tefsir, hâdisf tevhit, din ahlâkı, is
lâm tarihi, tecvit, sarf, nahiv, edebî nazariyeler, 
tahrir, yazı, imlâ, mantık, münazıra, matematik, 
coğrafya... 

Şimdi, dikkat buyurulursa Askerlik Mükelle
fiyeti Kanununun saymış olduğu mekteplerin kâf-
fesinde genel kültür dersleri okutulur. İlkokulu 
dahi bitirmeden Ezher'e giden ve oraya kaydedi
len çocuklar şurada arz ettiğim dersleri okuyor
lar. Bu itibarla biz vekâlet olarak Ezher'in müf
redat programlarını tesbit ederek, derslerin ma
hiyet ve bünyelerine göre Ezher derecelerini tâ
yin etmekte müşkülâta uğruyoruz. Ezher, memle
ketimizin, kanununun şu maddesinde zikredilen 
müesseselerinden hangisine hanki nispete, hangi 
derecede intibak ediyor ve hangi devreye tekabül 
ediyor; biz bunu tâyinde müşkülâta uğruyoruz. 

Diğer taraftan, dersler mahiyetleri itibariyle 
bizim müesseselerde, tahsil müesseselerimizde 
okutulmakta olan derslere katiyen benzememek
tedir. Fizik, kimya, tabiat bilgisi, iş bilgisi, ya
bancı dil, beden terbiyesi, müzik gîbi dersler 
Eszher'in Guraba kısmında yoktur; 
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Efendim bir noktayı daha izah edeceğim : 

Camiülezher'in Mısır'ın millî eiğitm müessese
lerdi içindeki mevkii, neden ibarettir? Bunu da 
arz ettikten sonra mâruzâtıma son vereceğim. 

Ezher okullarında okuyan çocuklar, Mısır 
ortaokul ve liselerine, Mısır ortaokul ve lisele
rinde okuyanlar Ezher okullarına kabul edil
memektedir. Mısır liselerinden mezun olanlar, 
Ez/her fakültelerime, Ezher okullarından me
zun olanlar, Mısır fakülteelrine kabul edil
memektedir. Ezher fakültelerinde okuyan ta
lebelerin, Mısır üniversitelerinin fakültele
rine, Mısır üniversiteleri fakültelerinde oku
yanların Ezher fakültelerine nakilleri ya
pılamamaktadır. Ezher'in edebiyat fakülte
sinden kül'lüye'tüllüga denilen edebiyat fa
kültesinden mezun olanlara evvelce arap 
dili ve edebiyatı tedris hakkı verilmekte iken 
bu hak 1947 senesinde bir kanunla kaldırılmış
tır. Ve Mısır okullarında arap dil ve edebiyatı 
öğretimi hakkı, yüksek öğretmen okulu mezun
larına hasredilmiştir. 

Bütün bu mâruzâtımla şunu arz etmek isti
yoruz ki ; Ezher Mısır'ın diğer üniversitelerine 
benzemiyor. Meselâ Birinci Fuad Üniversitesine 
benzemiyor. Ve Mısır'ın millî eğitim müessese
leri içerisinde tamamen başka bir mahiyet arz 
ediyor. Mısır'ın kendi müesseseleri ile Ezherin 
okulları ve külliyeleri arasında bir irtibat yok
tur. Yani Mısır Hükümeti bunu tanımamıştır. 

Bütün bu bakımlardan orada bulunan ilk
okulunu dahi bitirmemiş çocukların mükellefi
yeti askeriye kanununa göre tecillerini yapmak 
zaten imkânsızdır. Encümenin kararı biraz 
müphemdir. Bu karar ve raporla Ezherde oku
yan talebenin tamamını tecil etmek gibi bir 
maksat istihdaf edilmiş ise açıkça ifade edeyim 
ki, bu, arz ettiğim 1111 sayılı Kanunun 35 mad
desinin C fıkrasına tamamen aykırıdır. Bu iti
barla Dilekçe Komisyonu raporunun reddedil
mesini Yüksek Heyetinizden rica ediyoruz. 
(Doğru sesleri). 

REİS — Buyurun Sözcü. 
ARZUHAL ENCÜMENİNİN BU MAZBA

TASININ MUHARRİRİ AHMET GÜRKAN 
(Tokad) — Sevgili arkadaşlarım; işin üzerin--
•de biraz tetkikat yapmamış alsaydım, hakika
ten Maarif Vekili' arkadaşımızın izahatıma ba
karak kendisine hak iveranem icabedecekti. 

Şimdi arkadaşlar, Vekil Bey, buyuruyorlar 
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ki ;• Ezher Üniversitesi, Mısır 'da bulunan diğer 
liselerden talebe almıyor. Evet öyle olmak icab-
eder. Çünkü bu üniversite meslekî bir üniver
sitedir. Biz ise, burada yalnız ilahiyat Fakül
tesini kurduk. Meslekî talebe yetiştirecek baş
ka liseler olmadığı için, diğer liselerden çıkan 
»talebeleri bu fakülteye kabule mecbur kalmışız
dır. Eğer kurduğumuz imam - Hatip okulları 
faaliyete geçerse, öyle gün gelecektir ki, imam -
Hatip Okulundan mezun olmıyanları ilahiyat 
Fakültesine almıyacağız. Çünkü burası, mesle
kî bir okuldur. Bu bakımdan Mısır'da lise me
zunu olanların Ezher Üniversitesine alınmama
sı, Ezher Üniversitesinin beynelmilel üniversite 
olma vasfını zaafa uğratmaz. 

Arkadaşlar, Maarif Vekâleti, Ezher Üni
versitesinden mezun olup da Diyanet işlerinde 
vazife istiyenleri, onların bu diplomalarını na
zara alarak, yüksek mektep mezunu olarak ba-
remlendirmektedir; bir üniversite baremi tah
sis etmektedir. 

Bir üniversite ki, içinde okuyup yazma bil-
^miyenlerin mevcut olduğu söyleniyor, sekiz on 
sene orada kaldığı halde okuyup yazma bilme
diği iddia ediliyor, fakat oradan mezun olan 
bir talebe Türkiye'ye geldiğinde kendisine yük
sek mektep mezunu muamelesi yapılıyor. Bu 
nasıl şeydir? Bundan büyük bir tezada ne su
retle tesadüf edebiliriz? 

Arkadaşlar, bu talebelerin Mısır'a gitme-
sindeki saik, fıtrî olan din ihtiyacıdır. Daha 
evvel bu yollar kapanmış, bu memlekette imam 
ve Hatip okulları, müesseseleri kurulmuş iken 
onlar da kapanmış, ilahiyat Fakültesi yok; din 
ihtiyacını duyan bu insanlar, oraya gitmişler 
ve orada din tahsiline koyulmuşlardır. Ezher'-
in içerisinde edebiyat vardır, felsefe vardır; 
hukuk okuyorlar, tefsir okuyorlar, tarih oku
yorlar, hâsılı kelâm, mesleke ait her dersi oku
yorlar. 

(Sonra arkadaşlar, yabancı dil, burada mec
buridir. Hass^tan ingilizce, mecburidir. îngi-
lizceden imtihan veremiyen bir talebe sınıf ge
çemez. 

Sonra, iîkmektep mezunu olmıyanlar git
miştir, deniliyor. Doğrudur, iîkmektep mec
buriyetini biz Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla 
mecburi kılmışızdır. Ondan sonra bunun üze
rinde hamasiyetle durmak yerinde olur. Fakat 
arkadaşlar, şuna dikkat edelim ki, askerlik 
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I çağma giren bir insan, esasen iîkmektep tahsil 

mecburiyetinden vareste bir çağa gelmiştir. 
Onlara iîkmektep mezuniyeti şartını tahmil et
mek için bir sebep yoktur. 

•Sonra arkadaşlar, bunlar 72 kişidir ve bun
lardan ancak 28 kişidir ki tecilini istemektedir. 

işte arkadaşlar; Millî Eğitim Vekâleti, Ez
her Üniversitesi diplomasını ,bir üniversite dip
loması ayarında kabul ettikten yani bir mua
delet esasını kabul ettikten sonra Ezher Üni
versitesinin diğer kademelerini de aynı şekilde 
kabul etmiş oluyor. O halde yapılacak şey, te
cilden buraya giren talebeleri de istifade et
tirmek olmalıdır. 

Sonra buraya talebe gönderen memleket, 
yalnız biz değiliz, ingiltere'den, Fransa'dan. 
Amerika'dan, Avrupa'nın muhtelif memleketle
rinden oraya gidip de okuyan talebeler vardır. 
Askerî mükellefiyeti kabul etmiş olan milletle
rin talebelerine, onların mensup oldukları Dev
letler de tecil müessesesini kabul etmektedirler. 
Burada yalnız ve yalnız biz Türkler, bu ecnebi 
memleketlerin kabul etmiş oldukları prensipler
den ayrı bir yolu takibetmemiz, bir istisnai du
rum arz etmemiz bence hatalı olur, kanaatinde
yim. 

Bu vesile ile şunu <Ja ifade etmek isterim : 
Ezher Üniversitesine giden Türk talebelerinin 
ahvaline, yaşayışlarına dair bâzı gazetelerde çı
kan havadislerle efkârı umumiyenin zihinlerine 
siyah istihfamlar yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 
talebeler orada ne yerler, ne içerler, nasıl ge
çinirler. 

REtS — Ahmet Bey; tecil meselesi ve ka
rar üzerinde kalmanızı rica ederim. 

AHMET GÜEKAN (Tokad) — Karar üze
rinde konuşuyorum. Şayet beni konuşturmak 
istemiyorsanız Umumi Heyetten karar alabilir
siniz. Sözlerimin elbette ki, mesele ile alâkası 
vardır. 

REİS — Ahmet Bey, mesele ile alâkalı olan 
Dilekçe Komisyonunun verdiği karar üzerinde 
kalmanızı, istirham ediyorum. Bunun sizin ko
nuşmanıza mâni olmak mânasına gelmediği aşi
kârdır. Onun için mahiyetini değiştirmeden lüt
fen o tarzda konuş. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Mahiyeti
ni değiştirmem. O istikamete doğru gidiyor. 

I Çünkü, bu vesile ile karar verecek olan arka-
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daşlar muvacehesinde bu talebelerin orada bu
lunmasının sosyal bakımdan zararı var mıdır, 
yok mudur? Mevzuunun incelenmesini rica edi
yorum. Bunların sosyal durumlarını iki kelime 
ile hülâsa edeceğim. Bunlar orada, Türk vak
fından her ay dört İngiliz lirası alırlar, orada 
yatarlar, orada kalkarlar. Bunların hepsinin 
hüsnü hal sahibi olduğuna dair oradaki konso
losluğumuzdan verilen elimizde vesika vardır. 

Geçiyorum muterizin itirazlarına; bunlara 
bir bir cevap vermeye çalışacağım. 

İtiraz eden arkadaşımız diyor k i ; dilekçe
nin İçtüzük hükümlerine göre sahibi tarafın
dan imza edilmesi lâzımdır. Pek tabiî ki, bu da 
sahibi tarafından imza edilmiştir. Oğlu vasıta-
siyle Büyük Millet Meclisine müracaat edil
miştir. Farz edelim ki, Mısır'da camiülezherde 
talebeler arasında oğlu olmıyan, Mısır'da 
Camiülezher'de okuyan talebeler arasında oğ
lu 'bulunmıyan lâalettiâydn Ibir vatandaş tarafın
dan yapılmıştır. Ne olacak? Elbette ki bu va
tandaşın müracaatı da Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 82 nci maddesi içinde mütalâa edilecek 
ve ona göre muamele yapılması ic ab edecektir. 
Çünlkü bu hak, Türklere verilmiş !bir haktır. 
Bu vatandaş, kendi oğlunun uğradığı kanun
suzluktan şikâyet etmiştir. 

ıSonra deniyor ki; *Arzulhal Encümeni, Mil
lî Eğitim Vekilinin celbine karar vermiş, ondan 
donra da bundan vazgeçmiş, komisyon, daima 
vekili dinlemek yetkisine sahiptir. Vekili da
vet etmek, etmemek komisyonun ihtiyarına bı
rakılmış bir meseledir. Bunun için ise itiraz, 
varit değildir. 

•Sonra bir de deniyor ki ; şikâyet, yalnız 
oğluna aittir. Bununla oğluna ait haksızlığı 
kaldınmak istemiştir. Bunun bütün talelbeye 
teşmili doğru değildir. Arkadaşlar, Dilekçe 
Komisyonuna intikalelden şiıkâJyet, âmme huku
kuna taalilûlk eden bir keyfiyettir. Hukuk mah
kemesi gibi diğer şaıhsi ceza ve şalhsi hukuk 
ıgibi bu işi mütalâa etmeye imkân yoktur. Tür
kiye'de hattâ Millî Eğitim Vekâletince muade
leti kaibul edilmiş olan Ezlher Üniversitesindeki 
talebenin aynı kanundan istifade etımesi mev
zuunu muvafık ,görmüş ve kabul etmiştir. 

Arkadaşlarımı, vaziyet bundan ibarettir. Ra
porun kaJbulünü istirhamı ediyorum. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIO&LU (Trab
zon) — Arkadaşlar; tbu, tamamiyle teknik bir 
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meseledir. Bu müessese, Cami-ül Ezher, bir fa-

1 külte midir? Eğer hakikaten bir fakülte ise 
' askerliilk ve millî eğitim kanunlarına göre onun 

ta'lefbeskıe döviz vermek ve askerliğini tahsili-
: nin sonuna bırakmak zaruridir. Fakat görü-
' yorum ki, gerek raporda, gerek sözcünün bu-
| raJdatki .beyanatında Millî Eğitim Vekâletinden 
j kimse komisyona çağırılmaımıştır. İzahat alın-
| mamıştır. Millî Savunmadan da temsilci tale-
j ib e dilmediğini bilmiyorum. 
j ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU-
I HARRİRİ AHMET aÜRKAN (Tokad) — Gel-
| mistir, Millî Eğitimden de temsilci gelmiştir. 
İ MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Şimdi Yükselk Heyetinizin isabetli bir 
j karar verelbiknesi için evvel leımirde meselenin 
I vuzuhla anlaşılması ve bu müessesenin tahsil 
j derecesinin tesibit edilebilmesi için rica ediyo

rum, bir kere de iş Millî Eğitim Komisyonuna 
havale buyurullsun. Tetkik ederek raporumuzu 
tanzim ve huzurunuza getirelim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
—• Muhterem arkadaşlar, Mısır'daki Camiül-
ezher Medresesinin tahsilini takibeden Türk 
gençlerinin yüksek tahsil erbabından olmaları 

I lâzımgeldiği ve bunların aynı vasıftaki Türk 
gençleriyle bir tutularak tecele de tabî tutul
maları icabettiği konuşulmakta ve istenmekte. 
Ezher Medresesinin mahiyetini biliyor muyuz, 
aziz arkadaşlar? Burada milletimiz, ilim ve 
maarif ve insaniyet namına alınacak olan ka
rarınızın mutlaka müspet tetkiklere istinadet-
mesi gerektir. Camiülezher Medresesinin mem
leketimizde eski bir şöhreti vardır. Bu şöh
ret Türk âleminde, Bağdat Medresesinde, tam 
bir darülfünun olan İstanbul Süleymaniye 
Medresesinde olduğu gibi maziden gelmekte
dir. Bağdat Medresesi, kurulmuş rolünü oyna
mış, tarihe karışmıştır. İstanbul Medresesi dün
yaca, en büyük medrese oldu, bütün âlemi is-
lâmın kabuliyle o devirde rolünü oynadı, tari
he karıştı. Bunların yerine, Cumhuriyet Tür
kiye'sinin yeni üniversiteleri geçmiş bulunmak
tadır. Ancak Mısır'daki Ezher Üniversitesi, bu 
tarihin bir devamı, bir bakiyesi olarak yaşa
maktadır. Fakat 16 ncı asırdaki şahsiyeti, asa
leti ile mi yaşamaktadır? Hayır, arkadaşlar. 
Sadece kötü ananelerini muhafaza etmekte ve 

! bütün şark âleminde olduğu gibi islâmiyetin 

, - 275 — 
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yüksek asaletini kaybetmiş, yeni bir şahsiyet 
almış gibi görünmektedir. (Bravo sesleri) Had
di zatında insaniyetin muazzam ve muazzam-
lığma canü gönülden inandığım büyük islâ
miyet kültürünün bugün basit bir müsveddesi, 
solgun bir müstehasesi durumundadır. Asla 
büyük bir islâmiyet âleminin bir ilim müesse
sesi değildir. 

Aziz arkadaşlar, buna ve benzerlerine ait 
tarihî malûmatı kısaca arz edeyim : 

Devrin icabı olmak üzere şarkın bütün 
medreselerinin usulü, şu idi : Camiin iç avlu
sunda, camiin sahnmda, her direğin altında bir 
hoca oturur, bir çömez gelir, dolaşır, hepsini 
dinler, hangisi hoşuna giderse onun elini öper 
ve karşısına oturur, dersini dinlemeye ballar. 
Kaydı var mı? Yok. Programı var mı? Yok. 
Hududu var mı? Yok. Sınıfta kalmak var mı? 
Yok. Mümeyyizi, pedagojisi var mı, yok. Hiç
bir şeyi yoktur. Oturur, muayyen bir müddet
ten sonra hocanın verdiği icazetnameyi alır ve 
ayrılır. 

Bugün Ezber Medresesinin durumu aynı 
manzaradadır arkadaşlar. (Bir ses, yok). 

Yok diyen arkadaşlara cevap olmak üzere 
resmî bâzı raporların Maarif Vekilimiz tarafın
dan okunmasını rica ediyorum, teklif ediyo
rum. 

Arkadaşlarım, Mısır Ezher Menderesi hak
kında bendenizin gayet küçük tetkikatım var
dır. Ama bundan daha büyük tetkikat yapan 
arkadaşlar var, bizim bugün Avrupa'da, İs
viçre'de talebe müfettişi bulunan bir ma arif-
cimiz var. Eğer bir milletvekili arkadaşınızın 
sözünün şerefi olarak kabul ederseniz, mukad
der itirazları karşılamak için bunu arz ediyo
rum, bu Türk maarifçi adamımız islâm dinini, 
Arap ve Fars fikriyatını, ilmini devrin âlim
leri kadar bilen ve samimiyetle buna bağlı olan 
bir arkadaştır. (îsmi ne sesleri). 

Ziya Karamuk. Bugün tsviçre'de talebe 
müfettişi olarak bulunmaktadır. Bu talebe mü
fettişinin Cami ül - ezher Medresesi hakkında, 
bizzat müşahade ile bir tetkiki, bir de Maarif 
Vekâletine sunulmuş raporu vardır. Bu rapo
run burada okunmasını Millî Eğitim Vekilinden 
istirham ediyorum. Bu rapor hakkmda benim 
bâzı ittilâlarım vardır. Bu rapor, bu medrese
nin ne halde bulunduğunu çok güzel teşrih et-
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| mektedir. Bunun burada dinlenmesi, kâfidir. 
i Bir şey daha arz edeceğim; Camiül - Fzher 
: Medresesinin tedrisatı arasında bâzı telkinatı 

da vardır. Bu telkinat, Türk Milletinin aley
hindedir. Vesikası vardır. Maarif Vekâletinin 
dosyalarında saklıdır. Neşrettiği eserlerde Türk-

[ lerin îslâm kültürünü gerilettiğine ve Mısır 
I medeniyetini, Mısır kültürünü inhitat ve in

kıraza uğrattığına dair ifadeleri mazbut ve mat-
budur. 

Aziz arkadaşlar; bu öyle bir isnattır ki, 
bütün dünya ilim âleminin salonlar dolduran 
aşariyle sabit bulunmaktadır ki, dünyada îs
lâm kültürünü yükselten, Türklerdir. Veya en 
büyük tevazu ile söylemek lâzımgelirse Müslü
man Araplar ve iranlılar yanında Türk mille
tinin bu ilim âlemi içinde büyük mikyasta alın 
teri vardır ve en büyük mümessillerinin pek 

I çoğu da Türktür. Hakikaten Ezher Medresesi, 
Türk milletine karşı telkinat yapmaktadır, is-

j natta bulunmaktadır. Bu, siyasi kanaatinden 
j dolayı değildir. Tamamen cahiliyetinden ve 
I örümcek kafasından ileri gelmektedir. Zira bü

tün milletlere karşı Türk milletinin bir ferdi 
sıfatiyle göstermek istediğim büyük sevgi ve 
yükselme arzusunu, Mısır milletine de teşmil 
ederek derim ki; Ezher Medresesi, bugün mo
dernleşmeye doğru giden Mısır milletinin ve 

I Mısır cemiyetinin ruhunun mümessili değildir. 
I Mısır milletinin yeni ve modern üniversiteleri 

vardır ve aralarında Ezherle daimî mücadele 
mevcuttur. Ancak Ezhere Mısır'da kuvvet ve
ren bu müessesenin etrafındaki, asri mahiyet
te asri ilim ve kültürden tamamen mahrum bir
takım yobazların varlığı ve onların destekleme-
sidir. Dünya üzerindeki ilimî mahiyetteki sis-
tamatik tahsilden tamamen mahrumiyet, giriş 
ve çıkışların kontrolsuz ve inzibatsız olduğu 
belli olan bir müesseseye talebe gönderilmesi ve 
oraya gidenlerin yüksek tahsile gitmiş gibi ka
bul edilerek askerlikten tecil edilmeleri, müspet 
bir şey değildir. 

Aziz arkadaşlar, eski Maarif Vekili Tevfik 
ileri'inin bu kürsüden söylediği bir söz vardır. 
O, benim vicdanımda çok yer etmiştir. Kendi
sine iltihak ederek arz ediyorum ki, Türk mil
letinin ilim alemindeki son yeni hamleleri he
nüz eskimemiştir, daha yeni yeni başlamıştır. 
Türk milleti tarihte olduğu gibi Islâmiyetin en 

I büyük âlimini yine kendi bağrından çıkaracak. 
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tır. Ezher Medresesinden Türk talebenin oku
yarak büyük bir îslâm âlimi olması bugün için 
bir mevhumedir. Bugünkü âlimlerimiz dahi on
lardan kat kat üstündür. 

Ve yine bir ilmî hakikat olarak arzedeyim 
ki; Türk milletine islâmiyet fikriyatının is
lâmiyet ulviyetinin hakiki mânasını öğretmek 
istiyorsanız, gençlerinizi Ezher Üniversitesine 
değil, Londra'da Berlin'de, Paris'te açılan is
lâmiyet enstitülerine gönderin (Alkışlar). Ha
riçten memlekete yobaz ithal etmenin devri geç
miştir. (Alkışlar) 

RElS — Ali Fahri işeri. 
ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; Türkiye'de birçok gençler din ilmi 
tahsillerini yapmak için ve bunu da Türkiye'de 
bulamadıkları için Mısır'daki Camiülezher'de 
tahsillerini ve bilgilerini artırmak gayesiyle gidi
yorlar. Hükümetten döviz de istemiyorlar. Hü
kümet bunlara talebe hakkı tanımıyor ve döviz 
de vermiyor, kanuna aykırı diyor. Tecil hakkını 
da bir türlü tanımak istemiyor. 

Fakat diğer mesleklere ait her çeşit talebelere 
bu hakların hepsini tanıyor. Bu çocuklar kendi 
memleketlerinde din tahsilini yapamadıkları için 
harice gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kendi' 
memleketimizde ilahiyat fakülteleri açılırsa, ara
dıkları tahsili burada bulurlarsa o vakit gitme-
melerinde ısrar edilsin. 

Meselâ italya'ya keman öğrenmek için, Fran
sa'ya piyano öğrenmek için giden talebelere bu 
hak tanınıyor, hiç tahsil derecesi hesabedilmiyor. 
Konservatuvarlarda tahsile gidenler için hiçbir 
tahdit ve merasim yoktur, ilk tahsilden yüksek 
tahsile kadar serbest gidiyorlar da, yalnız Mısır'
da Camiülezher'de tahsil göreceklere mi müsa
ade edilmiyor, nedir? Manzarayı görüyorum, 
Meclise bir hareket geliyor. Zannedersem bu da 
aykırı geliyor. En acı bir nokta var: Maalesef 
oradaki Türk Sefiri bunlara karşı müzahir dav
ranacak yerde... 

REİS — Ali Fahri bey rica ederim. 
ALI FAHRİ IŞERl (Devamla) — Bunlara 

orada da muhalefet ettiler. 
RElS — Ali Fahri bey karar üzerinde, mad

de üzerinde konuşun. 
ALI FAHRİ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş

lar, bu vatandaşları biliyorum. Bâzı arkadaşlar 
bu, teknik işidir .dediler. Bâzı arkadaşlar bu, bil
mem ne işidir dediler. Biliyorum arkadaşlar, 
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ben geçen sene Bayındırlık Bakanlığına bir iş 

! için gitmiştim. Bu teknik bir iş dediler. Vallahi 
teknik mekanik bilmiyorum. (Sadede gel sesleri 
gürültüler) 

RElS — Ali Fahri bey; madde üzerinde ko
nuşun, sadet dışına çıkmayın.. 

ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Oraya ge
liyorum, bir mesele hatırıma geldi. Bir teknik iş
ten dört yüz bin lira kazanıldığından bahsile... 

RE IS — Ali Fahri bey; sadet dışında konu
şursanız sözünüzü kesmeye mecburum. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Geçenler
de doktorlar hakkındaki bir kanun dolayısiyle 
söz aldığım ve sıram da geldiği halde bana söz 
verilmedi. Şimdi bu vatandaşlar her hangi bir 
kaçakçılık maksadiyle mi veyahut memleket zara
rına bir iş için mi Mısır'a gitmişlerdir? Gerek 
istikballeri ve gerekse memleket menfaati bakı
mından, memlekette bulamadıkları ahlâk dersle
rini yapmak için Mısır'a gitmişlerdir. (Sıra ka
pakları vurulmaları, gürültüler, sözünü geri al
sın sesleri). 

RElS — Müsaade buyurun efendim, Ali Fah
ri Bey, memlekette bulamadıkları ahlâki... 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Ahlâki 
demiyorum, yanlış anlaşılmasın. (Gürültüler, 
dedin geri al sesleri). 

RElS — Müsaade buyurun efendim. Ali 
I Fahri Bey, «memlekette bulamadıkları ahlâk 
| derslerini dışardan almak için giden» şeklinde-
! ki tâbir, kendi memleketimiz aleyhinde kulla-
; nılan bir tâbirdir. Bu sözünüzü geri almadığı-
! nız takdirde hakkınızda içtüzük hükümlerini 
i tatbik mecburiyetinde kalacağım. 
I ALI FAHRİ IŞERt (Devamla) — Ahlâk 

demedim. Dedimse geri alıyorum. 
RElS — Sözlerini geri almış ve mesele hal

ledilmiştir. Konuşmanıza devam ediniz. 
I ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Arkadaş

lar, bundan memleketçe şöyle bir zararımız var
dır. Bizim dinimiz, bundan 1 400 sene evvel 
cehli nerde görürseniz eziniz, ilim Cinde de ol-

j sa arayınız, demiştir. Şimdi biz bunun tersine 
mi yürüyelim? (ilim yalnız Mısır'da mı var 
sesleri, gürültüler). 

RElS — Müsaade buyurun efendim, devam 
i etsinler. 
I ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Arkadaş

lar, Sayın Bakan, sınıflarını geçemiyen talebe-
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ler dışarı gidiyor buyurdular. Bugün Türkiye'de ı 
sınıfını geçemiyen binlerce talebe, üst üste, 
askerlikten tecil ediliyor. Bunların içinden 
Gamiülezher'e giden 25 - 30 talebe, askerliği 
tecil edilse bundan memlekete ne zarar gelir? j 
(Kâfi, kâfi sesleri). j 

Bir de arkadaşlar, bunu kabul etmezsek ve j 
bunları zorla memlekete getirmek istersek, yad ; 
ellerde bulunan bu gibi gençlerin izzeti nefis
leri rencide olmaz mı? Bunlar memlekete gel- J 
mek istemezlerse bundan, memleket zarar gör- j 
mez mi? Bu memleketin yetişmiş evlâdı tahsi- i 
lini dışarda yapmak için gitmiş, bindir mahra- j 
miyet içinde yabancı memleketlerde ilmü irfan 
yolunda tahsillerini yapmakta iken, ve Hükü- | 
metten bir kuruş bile yardım istememekte iken 
Yüksek Meclisinizden yalnız lehlerinde hayırlı | 
bir karar bekliyorlar. Hükümete düşen ve hepi
mize düşen vazife, budur. Bu evlâtlarımızı tah- ! 
sillerinin sonuna kadar tecil edelim ve Dilekçe i 
Komisyonun raporunu kabul edelim. Bunu, | 
Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, ben Camiülezheri iki şekilde 
tanıyorum: Birincisi, Sayın Bakanın buradaki j 
izah ettiği şekilde, vekilimizden öğrenmiş bulu
nuyorum, diğeri, Mısır'a tesadüfen giden bir 
arkadaşın, Camiülezherdeki talebelerin du
rumları hakkında verdiği malûmat ve çekipte 
bana gösterdiği resimden tanımış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu noktaya temas etmek 
üzere şu hususları tetkik etmek yerinde olur. 
Sayın Bakan buraya geliyor, Askerlik Kanunu
muzun muayyen maddelerini okuyor, burada 
yazılı olan hükümler arkadaşların durumuna uy
muyor. Bunun dışında durum, Maarif sistemi 
bakımından tahlil ediyor. Camiülezher bile 
tahsili ikiye ayırmış, Mısırlılara mahsus tahsil, 
yabancılara mahsus tahsil. Yabancılara mahsus 
olan tahsilin müfredatı yok, kontrolü yok, su
su yok, busu yok, tamamen keyfi bir okuma sis
temi, iptidai bir sistem. Bizim memleketimizde 
şimdiye kadar bilinen bir Camiülezher tahsili 
değil. 

Sonra arkadaşlar, kim gitmiş?. Üniversite 
mezunu vatandaş gitmemiş, lise mezunu vatan
daş gitmemiş, orta mektep mezunu vatandaş git
memiş... Sayın Bakan söylüyor, yetmiş küsur 
talebeden 28 nin hiç tahsili yok. Bir yarısı da 
ancak ilkokul tahsilini haiz. Şu halde arkadaş- ! 
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lar, geriye sekiz, on genç, tahsil derecesi meç
hul olan vatandaş kalıyor. Biz diğer üniversi
telere, Avrupa, Amerika üniversitelerine gön-
deriyormuşuz da onları tecil ediyormuşuz da 
bunları niye tecil etmiyor muşuz?. Taşraya 
gönderdiklerimizin, Avrupa'ya gönderdikleri
mizin asgari lise tahsili, üniversite tahsili var
dır. Memleket kültürünü hazmederek gitmiş in
sanlardır. Sırası gelmişken arz edeyim arkadaş
lar. Bunların manzarası şudur : Kafalarında 
Türk'ün kabul ettiği serpuş değil, Türk talebe
lerinin kafalarında takkeler, yağlı pis şeyler. 
Biraz evvel arkadaşımızın işaret ettiği gibi, ta
mamen geri kimselerdir. Camiülezher, böyle 
şeyler yetiştiriyor demek istiyorum, ama biz
den gidenler, bu durumdadır arkadaşlar. Ruh
ları paslanmış insanlardır, burada bunlara ya
pılan telkinler, siz Türkiye'ye gideceksiniz, ya
pılan heykelleri yıktıracaksınız, denilmektedir 
arkadaşlar. Bunlara bu kabil telkinler, aşılar 
yapılmaktadır. 

REÎS — Sâdede lütfen. 
ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Binaen

aleyh arkadaşlar, ben şunu rica ediyorum, bu 
arkadaşlar, gelirler, askerlik hizmetlerini yapar
lar, ondan sonra isterlerse tahsillerini yapar
lar. Memlekette îmam - Hatip mektepleri yanında 
lise tahsili yaptıktan sonra İlahiyat Fakültesi var
dır. Bu memlekete en büyük din bilgisini vere
cek âlimlerimiz vardır. Bir ata sözü söyliyeyim: 
İnsanları yarım doktor candan, yarım öğret
men milliyetinden, yarım hoca da dininden eder. 
Merhamet etmeyin, bu raporu reddedelim arka
daşlar. (Soldan alkışlar.) 

REÎS — Dilekçe Komisyonunun kararı, Ce
mal Tekin hakkında tecil kararıdır. Ve bunun 
diğerlerine teşmildir. Binaenaleyh hatip arka
daşların esas üzerinde kalmaları lüzumunu mü
lâhaza ve istirham ediyorum. (Reye, reye ses
leri) 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar; biz ne Ş,ark'a, ne Garb'a gözümüzü 
dikmiyelim, ilmü irfana gözümüzü dikelim. 

REİS — Rica ederim Ömer Bey, karara sa
dık olarak konuşun. 

ÖMER BİLEN (Devamla) — Her hangi bir 
tesir altında kalarak Mısır şöyledir, Paris bu
dur, Londra budur, bu cepheden müzakere ve 
ımütaılâatta bulunmıyaılım. 
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Buraya giden Türk gençleri hakikati hal, 

bir cehli mutlak içerisinde mi dönüyor, yoksa 
bâzı sahalarda tenevvür ederek mi geliyorlar? 
bunu 'düşünelim. Yoksa filân öyle demiş, falan 
böyle demiş, böyle şahısların şahsi mütalâa
ları, hislsî fikirleri bu Büyük Meclise hâkim 
almamalıdır kanaatindeyim. (Bravo hocam ses
leri). 

Oraya gidip buraya gelenler var, fiilen Di
yanet işlerinde vazife alanlar var. Hatipleri 
var, sözcüleri var. Emin olun ki bunların kendi 
sahalarında memlekete faydalı olarak geldikleri 
(bilfiil sabittir. Şimdi bizim Türk talebeleri, ta
mamen oraya gitmiş değillerdir. Zaten mahdut 
insanlar gitmiş ve gelenlerinin içinde de mille
te faydalı olanlar vardır. Acaba Paris'e, Avru
pa müesseselerine ihtisas yapmak için gidenler 
tamamen ahlâklı ve tamamen kültürlü olarak
tan mı dönüyorlar? Buna imkân yoktur. Bu 
sahada oraya yani Şark'a gidenlerin içinde de 
dinî bilgilerle dönenler pek çoktur. Radyo ko
nuşmalarında arada sırada siz de dinliyorsu-
nuzdur, bir Türk genci vardır; bu genç hak
kında pek takdirkâr sözler işitiyorum. Rica 
•ederim, biz, ilmi nerede bulursak oraya gideriz. 
Orada şu varmış, bu varmış, resimler geliyor
muş. Neden bunlar gelmiyor. Acaba oradan 
gelen resimler nerede? Biz de görelim. Acaba 
Garp'ten gelen resimler daha mı ahlâkidir, ne
ler geliyor, biliyor musunuz, ne manzaralar?.... 
(Gülüşmeler). Eğer hakikaten ahlâkı düşünü
yorsak, bunu yapmıyalım, ilim ve irfan sahi
bi olanlara bakalım. îlkn ve irfan ile mücehhez 
ise, oradan ne gelirse gelsin kalbule mecburuz. 
Eğer hakikaten buradan gelenler Türkiye'ye 
zararlı ise, onları vatandan teb'it edelim. Ol
madığı takdirde lâalettâyin, ceffelkalem bir 
karar vererek lonların aleyhine gitmiyelim. Zi
ra bu, muadelete ujymadığı gibi Allah da razı 
olmaz, Müslümanlar da razı olmaz. Rica 'ede
rim, ilme ve bu gelen ilim sahibi arkadaşlara 
hürmet gösterelim. Bundan sonrakileri gönder-
miyelim. Nihayet bunlar da komünist değildir. 
Sizin istediğiniz şeriate uygun değilse imtihan 
edelim. Hakikaten ilmü irfanla mücehhez ge
lenler var. Çünkü yalnız Mısır'da değil, Ara
bistan'da <ve ta Hicaz'ında îmgilizceyi öğren
mek mecburiyeti ilkmefctepten başlar. Bizi bir 
isim mi kuşkulandırıyor? O başka düşünebilir, 
IMısır başlka düşünebilir. 
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(Dilekçe Komisyonunun kararı, yerindedir 

ve onu tasvip etmek muadelettir. îşi, hissi sa
haya getirmekten ben endişe duyarım. Memle
kete Şark'tan gelsin, Garp' tan gelsin, zararlı 
ise onun Cehenneme kadar yolu vardır. (Gülüş
meler, bravo sesleri, alkışlar). 

(Memlekete faydalı olarak geleni bağrımıza 
basalım. Bu âlemde biz de Müslümanız, dinî 
ilimlere ihtiyacımız vardır. Din müesseseleri 
açılmıştır ama bunlar daha tekâmül etmemiş
tir. Orada yetişenler, İmam - Hatip okulla
rında hocalık yapıyorlar. Onların ihtisasları 
dâhilinde ilgileri vardır. Bu noktaları da göz 
önünde tutalım. 

iDilekçe Komisyonunun kararını kabul eder
seniz isabetli bir karar almış olursunuz. (Alkış
lar) . 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Mısır'da tahsilde bulunan 70 küsur 
öğrenciden 28 öğrencinin askerlik durumunu 
tetkik eden ve tecil talebini ihtiva eden bir iş, 
burada âdeta dış ve iç politika mevzuu olacak 
kadar genişletilmiştir. Âdeta Garptan, Şarktan 
bahsedilerek üniversitelerin, okulların mahiyeti, 
durumu, hattâ mazisi bahis mevzuu edilmek su
retiyle mevzuumuzun tamamen dışına çıkıl
mış ve parlâmento müzakerelerine başka bir 
veçhe verilmiştir. 

Mevzuun içinde kalmak şartiyle maruzatım 
şudur ki : Reşit Tarakçıoğlu arkadaşım, bunun 
bir kere de Millî Eğitim Komisyonundan geçi
relim buyurdular. Millî Eğitim Komisyonu bir 
okulun muadeletini tâyin ve takdir yetkisine 
sahip değildir. Bu nevamma işi uzatmak olur. 
Bu salâhiyeti, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Heyeti taşıdığına göre Dilekçe Komis
yonu Millî Eğitim Vekâletinin mümessilini is
temiş, gelmiş veya gelmemiş, bu ciheti bilmi
yorum. Millî Eğitim Vekili buradadır. Evvel 
emirde Camiülezher müessesesinin muadeleti 
hususunda bir bilgiye sahip olmaları lâzımge-
lir. Bu mevzuda bizi aydınlatsınlar. Eğer mua
delet yoksa... (Yok sesleri) 

O halde, Millî Eğitim Vekili Camiülezher 
müessesesinin bugünkü durumunun hangi okula 
muadil bulunduğunu bize açıklasın. (Medrese, 
sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitim Vekâ
leti bir taraftan Camiülezher müessesesinin 
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muadeleti üzerinde katî bir beyanda bulunamı
yor, diğer taraftan Diyanet işlerinde istihdam 
edilen Ezher mezunlarının bareme göre maaş
larının tâyini hususunda resmî malûmat veri
yor. Bu üniversitenin (Medrese sesleri) - Ben 
medrese olarak kabul etmiyorum - Kanaatim 
yüksek okula muadil olduğu merkezindedir. 
Bunda bir tezat vardır. Zeki Erataman arka
daşımın memleketimizde İlahiyat Fakültesi 
vardır, demeleri karşısında cevap olarak ne 
yoktur derim. Bizim memleketimizde ne yok
tur ki? Tıp Fakültesi vardır, Hukuk Fakültesi 
vardır, Fen Fakültesi vardır. Bütün fakülteler 
vardır. Fakat buna muadil yine memleketimiz
den harice her nevi tahsil için gitmek istiyen 
vatandaş Anayasanın verdiği sarih haklardan 
istifade ederek her yere gönderilmektedir. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Bir tah
sil sahibi olduktan sonra. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Vaktiyle gön
derilmiş, Hükümet tarafından müsaade olun
muş. (Kaçak gitmişler sesleri). 

REÎS — Müsaade buyurun hatibin sözünü 
kesmeyin. 

KÂZI MARAR (Devamla) — Ne şekilde gi
derlerse gitsinler, sadece vatan hizmetini bir 
daimî kültür müessesesinden alacağı malûma
tın ikmaline kadar bekletilmesini istiyen bir 
dilekle karşılaşıyoruz. Dilekçe Komisyonu tet
kik ediyor, tatbikatı müspet bir sahaya intikal 
ettiriyor. Sayın bir arkadaç'rvz da buna itiraz 
ediyor. Bana kalırsa muhterem arkadaşlarını, 
Camiülezher gibi bir Üniversite hakkında bu
rada konuşulan şeyler ilim, irfan müesseseleri
ne ta'nolur. Biz hiçbir okulu, bir tek harf öğ
reten hiçbir ilim müessesesini ne kötülemeye 
ve ne de yersiz medhiyesini yapmaya yetkili 
değiliz. Muhterem arkadaşlarım işi, biraz daha 
ileri götürerek bu müesseseden çıkanları yo
bazlığa kadar, yani bu müesseselerde feyiz al
mış, bugün aramızda, şu veya bu din müesse
selerinde hizmet gören muhterem insanların 
da rencide edilmesine doğru bir yol açan bu 
nevi mütalâalardan tevakki etmemiz, ilmin ve 
irfanın bize verdiği büyük hasletlerden birisine 
riayetimizin sembolik ifadesi olmalıdır. Ali 
Fahri işeri arkadaşımız, bir sürcü lisan yaptı
lar.. Elbette bunu kendileri de muvafık bul
madılar ve sözlerini geri aldılar. Memleketi
mizden, dış memleketlere giden öğrencilerin 
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I yalnız memleketimizde mevcut olmıyan şeyleri 

değil, memleketimizde mevcut ve fakat deği
şik tedrisat ve müfredat programına tâbi 
okullarda tahsil görerek daha ziyade müceh
hez gelmelerini sağlamak maksadiyle büyük 
fedakkrlıklar yaparken kendi paralariyle han
gi memlekete olursa olsun tahsil yapmak için 
giden vatandaşın hareketine mâni olmak, de
mokratik nizamın icaplarından sayılmamak lâ-
zımgelir. Bugün Amerika'da, ingiltere'de ve 
Fransa'da komünist partilerine kadar müsaa
de edilen bir hareketin adına demokrasi diyo-

I ruz-
Camiülezher gibi dinî ve ilmî mahiyette bir 

müesseseye muhterem Vasfi Mahir arkadaşı
mızın buyurdukları gibi, eski şöhreti, ki biz 
hâlâ öyle tanıyoruz. Yeni şöhreti hakkında ye
ni bir malûmatı bize getirecek bir arkadaş gö
remiyorum, bunu tetkik mi etmişlerdir? Bu 
itibarla son haftaların haricî politikası içinde 
bu işi mütalâa etmemek lâzımdır. 

REÎS — Kâzım Bey lütfen karar üzerine 
konuşunuz. 

KÂZIM ARAR (Devamla). — Bu his ve te
sirin altında bulunmamak iktizâ eder. Orada 
bulunan 28 kardeşimizin bugüne kadar büyük 
masraflar ihtiyar ederek yarılamış veya ta
mamlanmak üzere bulunan tahsillerinin ikmali 
için Büyük Meclisin, Yüksek Heyetinizin lü
tuf ve atıfetini esirgememesini rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Efendim yeterlik takrirleri vardır. 

Müsaade buyurursanız yalnız Komisyon Başka
nı Abdullah Aytemiz mutlaka kanuşmak ar
zu ediyorlarsa kendisine söz verdikten sonra 
milletvekillerinden yalnız sırası dolayısiyle Ba-

I hadır Dülger'e söz vereceğim. Mütaakıben 
I kifayet takririni reyinize arz edeceğim. (Hepisi 

konuşsun, sesleri) Efendim, karar sizindir. Ri
yaset makamı vazifesini yapar, gelmiş olan 
kifayet takrirlerinden Heyeti Umumiyeyi ha
berdar eder kabul edip etmemek size aittir. 

Buyurun Abdullah Aytemiz. 
ARZUHAL ENCÜMENİ RElSl ABDUL

LAH AYTEMlZ (Maraş) — Arkadaşlar, be
nim bu dar vakitte buraya çıkışımdan her hal
de memnun kalmıyacaksmız. Hakikaten çok 

; ıstırap içindeyim. Din, dinullahtır, Allah ne 
! Araptır, ne Türk... Politika yapmıyalım, ilim 
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sahasında, mevzuat dâhilinde konuşalım, his- I 
siyatı işe karıştırmıyalım, Asla doğru değildir. 
Esas hakkındaki itirazları Komisyon Sözcü
müz cevaplandırdı. îki tarafı da dinledik. Ben 
bu kararımızın çok isabetli olduğunu afaki 
bir surette izah ve müdafaa edeceğim. Bu pek 
nazik ve .heyecanlı bir mevzu üzerinde konu
şurken çok dikkatli ,itinalı olmak için gayret 
sarf edeceğim, cebrinefsedeceğim. Fakat bu
na muktedir olamadığım takdirde yani dilim 
sağa sola kaydığı takdirde sizlerden, müsama
ha etmenizi şimdiden rica ediyorum. Ve yine 
sadet harici olduğu zan ve zehabı hâsıl olacak 
olan sözlerimin kesilmemesini, sonuna kadar 
dinlenmesini bilhassa istirham ederim. Eğer 
teminat verecek olursanız ben bu husus hak
kında kanaat ve intihalarımı şerh ve izahtan 
çekinmiyeceğim. 

Arkadaşlar; bu mevzu ile çok ilgili oldu
ğuna kani olarak arz edeyim ki, inkılâbın, 
Türk inkılâbının çok eksik yapıldığına kani
im. Bunun yanında bir de din inkılâbının ya
pılması lâzımgelirdL 

REÎS T—. Müsamahada fayda mülâhaza et
mekle beraber, bilhassa şu noktayı arz etmek 
isterim. 

Şimdi, Dilekçe Komisyonunun verdiği bir 
karar üzerindeyiz. Mevzuumuz Ezher Camiin
de bulunan talebelerin askerliklerinin tecilin
den ibarettir. Bu hususta esbabı mucibe zikr 
etmek suretiyle ve mevzudan ayrılmamak ka
yıt ve şartiyle devam edebilirsiniz. Aksi halde 
İçtüzük hükmü müsamaha etmediği için bizim 
tesamuh etmemize imkân yoktur. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Be
nim söyliyeceklerim, tamamen mevzu ile alâ
kalıdır. Hakikatin ve mucip esbabının ta ken
disidir, Yüksek Heyetinizin kanaatlerinde tep
ki yapacaktır. Yalnız şeklî ve suri bir suret
te mesele .flıakikında Ibatoetmek 'kâfi değildir. 
Din imkdlâbı yapılmalı îdi diyorum. Nasıl bir 
inkılâp bilir milsiniz'?.. ( M d a n «gürültüler) 

REİS — Müsaade ^buyurun efendim, devam 
edin efendim. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Ri
ca ederim, sözümü kesmeyin, dinlemek istemi-
yen ve siözlerilmi hazimedemiyen kimse varsa ku
laklarını tıkasın. 

REİS — Rica (ederim, mulhavere etmeyin, 
mevzu üzerinde devam edin. I 
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ABDULLAH AYTEMÎZ ('Devamla) — Bir 

din inkılâbı yapılmalı idi. 'Din inkılâlbı, ne de
mektir? Asri, dinî, bütün fenlere vâkıf, ecnebi 
lisanlarına a'şina, asırlardan tberi islâm dinine 
karışan hurafe ve safsataları ve uydurmaları, 
masalları tefrik eden müteftıassıs âli'm yetişti
recek asri müesseseler Ikuraeaktık. Maalesef 
bu ımümkün olmadı. Bu Jböyle olmakla bera
ber ırmektepılerden din dersi de kaldırıldı, mem
lekette dini müdafaa edecek âlimler azaldı, 
memleketin ^müstaKbel vâris ve sahipleri olan 
-gençlik din ıgübi Ikutsd bir duygudan maalesef 
tatnamen maJhrum bir 'hale geldi. İşte Ibu du
rumu fırsat Ibilen ve Ibu vesileden istifade 'eden 
bir metropolit zuftıur >e,tlti, meydana cılktı. 

REÎS — Albdullaıh Bey (müsaade buyurun. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Bun

lar kararın eslbalbı mucübesidir efendim. 
REÎS — Müsaade buyurun AJbdullaih Bey, 

biz bu karar üzerindeyiz, yolksa >orada okuyan 
çocukların nasıl bir fikri temsil ettikleri, <han-
gi fikirlerle ımüoadelie ettikleri mevzuuna gi
renken tecil ımevzuundan uzaklaşıyoruz. Kara
rın sadedi dışına çıkmamak üzere komuışimalları-
nıza devam edebilirsiniz. Aksi takdirde İçtü
zük (hükümlerine ıgöre size üç ihtar yapaeağrm 
ve sadet dâhilinde Itoomuştoazsaniiz sözünüzü 
keseceğim. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Re
is Beyefendi; bu mevzu 'hakkımda iki taraf da 
izahını, müdafaasını yapıtı. Benim bu verece
ğim izahat hakikaten böyle Ibir 'karar vermek
te ne kadar Iha'klı ve ıısalbetli (olduğumuzu ispat 
edecektir. Ço'k rica ederim; Heyetiniz müsa
ade ederse, Makamı Riyaset de.... 

REÎS — Tüzük bükümlerine göre ifade edi
yorum. Ona göre devam edin efendim. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Ben 
burada Dilekçe Komisyonunun vermiş olduğu 
kararın esbabı mueibesini şerli ve izaih etmedik
çe buradan, bu kürsüden (kendi irademle in
mem. Fakat Makamı Riyasetin, (Heyetin ka
rarlarına dayanan ühtarına 'hürmetim vardır. 

REİS — (Birinci ilhltarı /yaptım. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Bu 

memlekette din âlimlerimin arkası kesildiğin
den dolayıdır ki, Atatürk inkılâbı sanki hiristi-
yanlığa davet ıtelâfckisiyle (bir papaz ortaya çı
kıyor. • 
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REİS — (Bunların katiyen Dilekçe Korniş- I 

yonunun karariyie alâkası yoktur. Böyle bir 
mevzuu Ibe'I&i Mecliste konuşulabilir. Ama Di
lekçe Komisyonunun Ezlher'de 'okumakta lodan 
Türlk talebelerinin askerlik 'mua'rnelelieninin te
cili mevzuu ile alâkası olmadığını ifade ediyo-
rmm. Bu ikinci ihtardır, ona ıgör<e mevzuun için
de (kalmanızı rdca ederim. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Pekala 
bir ihtar kaldı biraz konuşabilirin, bari sözümü 
keseyim, susayım da üçüncü ihtarınız boşa git
miş olsun. 

REÎS — Abdullah bey Tüzük hükümleri de 
sizin için muta'dır. 

ABDULLAH AYTEMlZ (Devamla) — 
Yüksek Heyetinizden bir karar istiyorum, söy
lediğim sözler çok mühimdir. Bu sözler efkârı 
umumiyeyi hakikaten ilgilendiren mühim me
selelerden biridir. Birisi çıkıyor bu kürsüye; 
âdeta din adamlarını yobazlıkla itham ediyor. 

Arkadaşlar bu, ne büyük dalâlettir, hiç ol
mazsa ufak bir iki cümle daha söyliyeceğim. 
Avrupa'ya gönderdiğimiz talebeler nasıl geli
yorlar; Elbette ecnebi diyara gidenlerden iyisi 
de gelir, kötüsü de. (Bravo sesleri). Müsaade 
buyurun bakınız nasıl bir tahrikat oluyor? Kas-
den bu tahrikat yapılıyor. Gazetelerden bâzı-
alarmın yazısını, müsaade ediniz, en sonuna 
doğru birkaç cümle ile hulâsa edeyim. Cami-
ülezherde tahsilde bulunan kimseleri komü
nistlik ve yobazlıkla itham etmekte ve membaı 
meçhul yerlerden geçim temin ettiklerini beyan 
etmek suretiyle komünist teşkilâtından para al
dığını ima eylemektedirler. Bunun fena bir 
propaganda mahsul ve neticesi olduğunu müşa
hede etmek güç değildir, insaf.. İnsaf.. 

Halbuki bu talebe Mısır Evkafından aldık
ları beş, altı İngiliz lirası tutarı olan 5 0 - 6 0 
Türk lirası ile geçinmektedirler. Evkafı îslâmi-
yenin hücrelerinde barınmaktadırlar. Yanlış 
istihbarat sahibi veya menfi »akideli kimseler 
kasdı mahsusla daimî surette Camiülezherde 
çalışan Türk talebelerini kötülemektedirler. Ma
alesef bu kabil kimseler çoktur. 

Komünistlikte, diyanet, dindarlıkla içtimai 
mümkün olmıyan birbirine zıt mefhumdurlar. 
Komünistlik her yere girer çıkar ama camilere, 
mescitlere, kiliselere giremez. Girdiği zaman 
o camiaya intibak eder, hüviyetini kaybeder. 
Böyle bir asri dinî terbiye gören, bütün ilim- i 
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leri, fenleri, - ecnebi lisanı mı istiyorsunuz -
iki de yabancı lisan tahsil eden bu vatandaşlara 
komünist demek, çok ayıp ve günahtır. 

Yobazlık, gayrın şahsiyetine, dinine, din 
hürriyetine, vicdan hürriyetine tahakküm ve 
tasalluttan ibaret olduğuna göre böyle bütün 
Avrupanm en büyük bir müeessese olarak tanı
dığı bu üniversiteyi biz acaba tanımak istemiyor 
muyuz? Hiçbir milletin hiçbir devletin hv. mü
essesede okuyan talebesi, Türk talebesinin âki-
betine uğramış değildir. 

Arkadaşlar; hakikaten söylenmelidir, öyle 
tahmin ediyorum ki, bu işte en ziyade bizim 
sefirimizin, marifetli sefirimizin de rolü vardır. 
Olabilir; bugün Masonluk Cemiyeti mevcut; 
buna diyecek yok. Çünkü memlekette fikir ve 
kanaat hürriyeti vardır. Ama dinli bir zümreye 
tahakküm ve tasalluta hiçbir kimsenin hakkı 
yoktur. Binaenaleyh daima orada okuyanlar 
kötülenmiş. Bugün bir adam çıksa dese ki, İs
lâm dininin aslı faslı yoktur; buna ilmî b^r su
rette mukabele edecek kimse kalmamış gabidir. 

Papazın tevatür derecinde şayi olan sözleri 
•kulağıımızdadır. Ben tekrar etmek istemezdim, 
fakat burada tekrarında lüzum görüyorum. 
Bu adamın söylediği sözler şudur : Bu patrik, 
« Türkleri vaftiz etmek için Allah tarafından 
gönderilmiştir. Elimizden! geldiği kadar ona 
yardım edelim, Bu iş Rahibin inayetiyle muhak
kak olacaktır. » 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Hangi 
patrik? 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Rum 
Patriği. 

REİS — Abdullah Bey, size üçüncü ihtarı 
yapmış bulunuyorum. Mevzuun dışına çıkıyor
sunuz. Sözünüze devam etmeniz için Heyeti 
Umumiyenin kararını alim&Jk ihtiyacı vardır. 

Abdullah Aytemiz arkadaşımız, mevzu ile 
alâkası olmıyarak sözlerine devam etmek iste
miştir. Bu hususta 'kendisine üç defa ihtar ya
pılmıştır. İçtüzükün 93 ncü maddesi mucibin
ce kendisinin sözlerine devam etmesi Heyetini
zin kararına bağlıdır. Bu hususta oyunuza arz 
ediyiarum. Konuşmasına devam etmesi hususunu 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Konuşmaya de-
vaım etmesi, kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

(Alkışlar, gürültüler). 
REİS — Saffet Bey Müsaade buyurun. 
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ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Kal

dığım yerden (başlıyorum : Bu zaJt ... 
REÎS — Arkadaşlarımın müsaadesi, sadet 

haricinde konuşmanız, değildir. Kararın mahi
yetini iyi anlayrn, İçtüzük hükümlerine göre 
İhtar yaptık. Heyeti Âliye (bu ihtarın isabetli 
almadığına, 'konuşmanıza devama müsaade etti. 
Bu demek değildir 'ki, (sadet haricinde konuşu
nuz. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Hey
etin kararı, benim arzu ettiğim şekilde konuş
mam merkezindedir; (Hayır sesleri). 

Diğer arkadaşlarımın konuştuklarını tekrar 
edeceksem 'buraya niçin çıktım? 

BEİS — Heyeti Aliye, içtüzüğe zıt karar 
vermez. Kendimizin yaptığı ihtarlarda isabet 
olmadığı anlaşılıyor. Siz yine sadet dâhilinde 
konuşmak 'gibi bir lâzimeye riayete mecbursu
nuz. 
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ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Ben 

sadet dâhilinde olduğumu iddia ediyorum. 
Makamı Riyaset hilafını düşünüyor. •İsterlerse 
susarım. Şimdi söyliyeceğim. Alman karar bu
nu icabettirir mahiyetindedir, o itibarla başla
dığım mevzuun devamma lüzum görmüyorum. 
Esasen verdiğimiz kararı muhik kılan esbabı 
mueibeden bahsediyorum. 

REİS — Evvelce arzettiğim gibi sadet dâ
hilinde kalacaksınız, bunu rica ediyorum. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Ne 
diyorsunuz; Yüksek Heyet banıa serbest konuş
mak hak ve salâhiyetini vermiştir. Yoksa bu salâhi
yeti tahdit mi etmek istiyorsunuz? 

RFÎS — Efendim, celseye on dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

« •» 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,20 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTtPUBB : Fürıuan Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Gazianteb), 

REİS — Ekseriyet mevcut değildir. 
15 Şufbat 1954 Pazartesi günü saat 10 da top

lanılmak üzere Bileşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 18,20 





S. SAYISI : 6 
Anakara ve İstanbul'daki askerî polis birlikleri astsubay ve eratı 
na öteberi ödeneği verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Sa

vunma ve Bütçe komisyonları raporları (1 /388) 

T. G. 
Başbakanlık 29. IV. 1952 

Mmmelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say%: 71-2332, 6/1375 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara ve İstanbul'daki askerî polis birlikleri, astsubay ve eratına öteberi ödeneği verilmesi 
hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . IV. 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının egrekçesiyle birlikte sunulduğunu say-

'* gılarımla arzederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

GrEREKÇE 

. Ankara ye İstanbul'daki İnzibat Kıtaatı Küçük Zabitan ve Efradına Müteferrika Verilmesi hak
kındaki 891 sayılı Kanun 1.VI.1926 tarihinde o zamanın icap ve şartlarına göre tedvin edilmiştir. 
Bu kanunun kabulünden bu yana aradan 26 sene geçmiş bulunmaktadır. 

Bu müddet zarfında : 
1. Bu iki şehir banliyösü çok büyümüş ve genişlemiştir. 
2. Bu şehirlerdeki kıtaat mevcutları 1926 yılma nazaran birkaç misli artmıştır. 
3. 1926 yılında askerî inzibat ve kıtaata tah.mil edilen askerî polis görevinin şümul ve mahi

yeti bugün için çok artmıştır. 
4. Hayat pahalılığı 1926 yılına nispetle bugün çok yükselmiştir. 
Bu sebeplerle bugün yürürlükte bulunan 891 sayılı Kanun, halin ihtiyaç ve isteklerine cevap 

vermekten çok uzak kalmış bulunmaktadır. 
Bu zaruret dolayısiyle 891 sayılı Kanunun birinsi maddesinin tadiline lüzum ve 

zaruret hâsıl olmuş ancak bir maddesinin değişmesiyle bu kanundan geri kalan küçük bir hü
küm için müdevvenat arasında bakiye bırakılması uygun görülmediğinden 891 sayılı Kanun kal
dırılmak suretiyle ilişik tasarı hazırlanmıştır. 

http://tah.mil
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 31 . V . 1952 

Esas No. 1/388 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara ve istanbul'daki askerî polis birlik
leri astsubay ve eratına verilmekte olan munzam 
tahsisata ait kanun tasarısı Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcisi huzuriyle müzakere edildi. 

Bu kanunun 1926 senesinde çıkarılmış oldu
ğu ve para kıymetinin şimdiye nazaran beş misli 
yüksek bulunduğu nazarı itibara alınarak öden- * 
mekte olan üç lira on beş, liraya çıkarılmıştır. 
Bundan başka İstanbul ve Ankara'dan ayrı ola
rak İzmir ve Erzurum da nazarı itibara alınma
sı ve kanunun birinci maddesine bunların da ek
lenmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca paranın top
lamı da artırma ile mütenasip olarak 40 bin li-

Ankara ve İstanbul'daki askerî polis birlik
leri astsubay ve eratına öteberi ödeneği veril
mesi hakkında Millî Savunma Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 29.IV.1952 
tarihli ve 6/1375 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Millî Savunma Komisyonu rapo-
riyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Millî Savunma ve Maliye Vekâletleri mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, Ankara ve İstanbul'daki İn
zibat Kıtaatı Küçük Zâbitan ve Efradına maaş ve 
tahsisatı fevkalâdelerinden başka her ay üç lira 
Müteferrika verilmesi hakkında 1926 senesinde 
kabul olunan 891 sayılı Kanunun tadili sure
tiyle bu müteferrika miktarının tezyidini istih
daf etmektedir. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Millî Savun-

raya çıkarılmıştır. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Ko. Başkan V. Bu R. Sözcüsü 

Elâzığ Elâzığ 
M. §. Yazman M. $. Yazman 
Kâtip 
Niğde Denizli İstanbul 

H. N. Yurdakul F. Kardbudak S. Yaver 
Kars Rize Seyhan 

M. Tugaç K. Balta SI. TekeUoğlu 
Trabzon 
N. Altuğ 

ma Komisyonu Hükümetin teklifi olan beş lirayı 
on beş liraya çıkarmak ve lüzum ve zaruretlere 
göre bu hizmete ayrılacakların adedi ne olursa 
olsun bunlara verilecek ücretlerin yekûnunu da 
nazarı itibara almamak suretiyle tahsisat yekû
nunu da tahdit ederek lâyihayı kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den sonra miktar üzerindeki Hükümetin teklifi 
aynen kabul edilmiş ve bu müteferrikanın yal
nız Ankara ve İstanbul'da vazife görenlere tah
sisi suretiyle değil lüzum ve ihtiyaçlar göz önün
de bulundurularak Millî Savunma Vekilince 
tâyin olunacak mahallerde vazife görenlere de 
teşmili suretiyle maddenin tedvini uygun görül
müş ve ihtiyaç nispetinde bu hizmete tefrik edi
leceklere bu ödeneklerin verilebilmesini temin 
için tahsisat miktarının muayyen bir rakam ile 
tahdidine ait olan hüküm de tayyedilmek sufe-

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 26 . XI . 1953 
Esas No. 1/388 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 6 ) 
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tiyle birinci madde komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

2 nci maddesi aynen, 3 ve 4 ncü maddeleri 
şeklen değiştirilmek suretiyle komisyonumuzca 
kabul olunan kanun lâyihası Umumi Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis Reis V. B>u rapor sözcüsü 
Rize İstanbul İstanbul 

l.Akçal H. Hüsman M. Sarol 
Ankara Antalya Diyarbakır 
M. Ete A. Sanoğlu M. Ekinci 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Giresun 
M. Şener 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 
M. "S. Eti 
Sivas 

H. İmre 

8 

Gazianteb 
E. Cenani A 

İstanbul 
S. Oran 

Konya 
R. Birand 
Ordu 

& Aksoy 0. 
Seyhan 

S. Barı M. 
Trabzon 

. F. Kalayctoğhı 

Giresun 
. Tüfekcioğlu 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Rize 

Kavrakoğlu 
Siird 

D. Süalp 

mam 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara ve İstanbul'daki askerî 
polis birlikleri astsubay ve 
eratına öteberi ödeneği veril
mesi hakkında kamın tasarısı 

MADDE 1. — Ankara ve İs
tanbul Merkez komutanları in
zibat (askerî polis) birlikleri kad
rosuna dâhil bulunan ve bilfiil 
askerî polis görevinde çalıştırı
lan astsubay ve erata maaş ve 
tahsisat fevkalâdelerinden baş
ka her ay Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin öteberi bölü
münden (5) lira müteferrika 
verilir. 

Bu maddeye dâhil olarak ve
rilen müteferrikanın toplamı 
hiçbir Suretle ayda (4 000) li
rayı geçemez. 

MADDE 2. — 1 Haziran 
1926 tarihli ve 891 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTtRİŞl 

Ankara, İstanbul, İzmir ve Er
zurum'daki askerî polis birlik
leri astsubay ve eratına ötebe
ri ödeneği verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara, İs
tanbul, İzmir ve Erzurum Mer
kez komutanları inzibat (aske
rî polis) birlikleri kadrosuna 
dâhil bulunan ve bilfiil askerî 
polis görevinde çalıştırılan ast
subay ve erata maaş ve tahsi
satı fevkalâdelerinden başka her 
ay Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin öteberi bölümünden 15 
lira müteferrika verilir. 

Bu maddeye dâhil olarak ve
rilen müteferrikanın toplamı 
hiçbir suretle ayda 40 bin lirayı 
geçemez. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞtŞTİRtŞÎ 

Askerî polis birlikleri astsubay 
ve eratına müteferrika verÜmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4nzibat (as
kerî polis) birlikleri kadrosuna 
dâhil bulunan ve bilfiil askerî 
polis görevinde çalıştırılan ast
subay ve erattan Millî Savun
ma Vekilince tediyesi lüzumu 
kabul edilen yerlerde vazife gö
renlere maaş ve tahsisatı fevka
lâdelerinden başka Millî Savun
ma Vekâleti bütçesinin öteberi 
masrafları faslından her ay (5) 
lira müteferrika verilir. 

MADDE 2. — Lâyihanın 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer. 

( S. Sayısı : 6 ) 
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MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini IVfillî Savunma Baka
nı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
E. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakam 
JJ. Koymen 

İçişleri Bakam 

Dışişleri Bakam 
E. Köprülü 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğhı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Ustündağ 
(4. ve Tekel Bakanı 

8. Ytrcah 
Tarım Bakam 

N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kiırtbek 
Çalışma Bakanı ve 

İşletmeler Bakan V. 
N. Özsan 

— 4 — 
M. S. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. K, 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Sa
vunma Vekili memurdur. 

(S.-Sayısı : 6) 



S. SAYISI : | 0 
Gerillâ, dağ ve paraşütçü lataları yetiştirme kurslarına katılacak
ların beslenmeleri hakkında kanun lâyihası ve Millî Savunma, Ma

liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/402) 

. T. C. .-' >•*, . 
Başbakanlık 2. VI. 1952 

Muamelât üpıum Müdürlüğü 
Tetkik' Müdürlüğü 

Sayı:71 -2342, 6/1606 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gerillâ, dağ ve paraşütçü ikıtakrı yetiştirme kurslarına ikatılacakların beslenmeleri hakkında 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5. V. 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması (kararlaştırılan kanun tasarısının -gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

İkinci Dünya Harbinde gerillâcılık sahasında girişilen büyük faaliyet ve teşebbüsler, cephe
lerdeki kazançları 'kolaylaştırmış ve ikmal etmiştir. Yarının harblerinde de bu sahadaki faaliyet
lere büyük yer verileceği aşikârdır. Bu bakımdan ordumuzda da aynı branşta eleman yetiştirmek 
bugün için bir zaruret haline gelmiştir. 

Her gün en az yedi saat gündüz ve haftanın 3 - 4 gecesi 3 :8 saatlîk gece mesaisi yapmakta 
' olan gerillâcılar hem dimağ ve hem de bedenen çalışmakta ve genel olarak dağa tırmanmak, ki
lometrelerce koşmak, yüzlerce metre tel örgüleri arasında ve altında sürünerek ilerlemek, bo
ğuşmak, atlamak ve ağır cisimleri atmak gibi bedenen fazla yorgunluk ve yıpranmayı gerektiren 
bu mesaileri dolayısiyle günde 5000 : 5500 kalori kadar sarfiyat yapmaktadırlar. 

Bugünkü normal beslem ile tecrübe mahiyetinde yapılan kurslar sonucu, bu kurslara katılan
ların sağlık muayenelerinde normal ağırlıklarından 5 :15 kilo İkadar kaybettikleri görülmüştür. 

Mezkûr kurs, fazla beden zaiyatını icabettirdiğinden bu zaiyatı karşılama bakımından kursla
ra katılacaklara günde 5 0Q0 : 5 500 arasında kalori verilmesi gerekmektedir. 

Bugünkü normal erat istihkakı ile yapılan beslemde en fazla 3 500 kalori temin edilmeikte oldu
ğundan j)U istihkakla kurslara (katılanların yaptıkları fazla sarfiyat fearşılanamamaiktadır. 

Yine bu meyanda ve İkinci Dünya Harbi sırasında başarılariyle önem kazanmış bulunan para
şütçülük kursları açılması zaruri görüldüğünden bu kurslam •katılacaklara yine 5 000 den aşağı 
olmamak üzere kalori temini lâzımdır. 

Bu bakımdan gerillâ, paraşütçülük, dağ kurslarına katılacak öğretmen ve öğrencd subay, ast
subay ve erlere 5 000 : 5 500 kaloriyi temin eden kuvvetli tayın istihkakı verilmesi hakkındaki 
.kanun -tasansi hazırlanmıştır, 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/402 
Karar No. 27 

19 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Gerillâ, dağ ve paraşütçü kıtaları yetiştirme 
kurslarıma katılacakların beslenmeleri hakkında 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulu karariyle Yüksek Meclise tevdi olu
narak komisyonumuza havale buyurulmuş olan 
kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte Millî Savun
ma Bakanı hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Gerekçede dahi beyan olunduğu üzere büyük 
faaliyet ve teşebbüsleri başarmak mecburiyetin
de olan mezkûr kıtalar mensuplarının normal 
beslenme ile bu mühim vazifeleri başaramıyacak-
ları cihetle gerillâ, paraşütçülük, dağ kursları
na katılacak öğretmen ve öğrenci subay, astsu
bay ve erlere 5.000 - 5.500 kaloriyi temin eden 
kuvvetli tayın istihkakı verilmesi hakkındaki tek
lif komisyonumuzca da tamamiyle musip ve mu
vafık görülmüş olmakla aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı namına 

Kastamonu 
R. Taşkın 
Kâtip 
Niğde 

Sözcü Sözcü 
Kastamonu 
B . Taşkın 

Çanakkale 
H. Nuri Yurdakul 8. 

İmzada bulunamadı 
Denizli 

F. Karabudak 
İstanbul 

//. Yaman 
Kayseri 

/. Berkok N 

Erzurum 
F. Çobanoğlu 
İstanbul 
8. Yaver 
Muğla 

. Poyrazoğlu 
Trabzon 

N. Altuğ 

Endik 

Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
G. Deniz 

Rize 
K. Balta 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/402 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

3. XII. 1952 

Gerilla, dağ ve paraşütçü kıtaları yetiştirme 
kurslarına katılacakların beslenmeleri hakkında 
kanun tasarısı Maliye ve Millî Savunma Bakan
lıkları temsicilerinin de huzuru ile Komisyonu
muzca incelendi. 

Tasarının birinci maddesinde derpiş, edildiği 
üzere bu maddede yazılı kurslara hazarda öğret
men veya.öğrenci olarak katılacak subay ve as
kerî memurlara ayrıca kurs gündeliği verileceğin
den bunların 4367 sayılı Kanuna göre müstahak ol
dukları er tayın istihkaklarının 1776 sayılı Ka-, 
nunda yazılı miktarlara çıkartılması ve ayri'câ 
4367 sayılı Kanun esasları dairesinde başkaca bir 
tayın istihkakı verilmemesi uygun görülmüştür. 
Bunlara 1776 sayılı Kanuna göre verilecek istih

kakın ayrıca veya bedelen verilmemesi Hükü
metin tasarısında derpiş edilmiş olduğu halde bu 
husus tasarının 3 ncü maddesinden evvelki 2 nci 
maddede zikredilmiş bulunduğundan bu madde 
numarasının 3 ncü madde numarası ile değişti
rilmesi ve 2 nci maddedeki istihkak kelimesinin 
(istihkaklar) şeklinde ifade edilmesi suretiyle 
maksadı açıklaması sağlanmıştır. 

Tasarının 3 ncü maddesinin sonunda (subay 
ve askerî memurlara 1776 sayılı Kanuna göre ve
rilecek istihkaktan-iaşelerine sarfedilen paranın 
mahsup edileceği). hakkındaki hüküm.. 2 nci mad
dedeki (bu istihkakın aynen veya bedelen veri-
lemiyeceği) hakkındaki hüküm ile tezat halinde 
bulunduğundan ... maddeden çıkarılması yerinde 

( S. Sayısı : 10 ) 



görülmüş ve bu mütalaalara göre düzenlenen 
kanun tasarısı Komisyonumuzca ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi geerğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Rize Sürd 
/. Akçal M. D. Süalp 

T. B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/402 

Karar No. 11 
* 

Gerillâ, dağ ve paraşütçü kıtaları yetiştirme 
kurslarına katılacakların beslenmeleri hakkında 
Millî Savunma Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 2 . VI . 1952 tarihli ve 
6/1606 sayılı tezkereleriyle gönderilen kanun lâ
yihası Millî Savunma ve Maliye komisyonları ra-
porlariyle birlikte komisyonumuza havale edil
miş olmakla, Millî Savunma Vekili, Genelkurmay 
ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de tafsi
len belirtildiği üzere ikinci Dünya Harbinde 
müspet neticeler veren ve yarının harblerinde de 
tatbiki zaruri görülen komando, gerillâ, paraşüt 
ve dağ kurslarına işt'irak edecek erat ile öğret
men ve öğrenci olarak katılacak subay, askerî 
memur ve astsubaylara ifa edecekleri hizmetlerin 
ağır şerait altında bulunmasından dolayı 5 000: 
5 500 kaloriyi temin edecek kuvvetli tayın istih
kakı verilmesi maksadiyle sevkedilmiş bulunmak
tadır. 

Millî Savunma ve Maliye komisyonlarınca 
da kabul olunan kanun lâyihasının birinci mad
desi, kurslara iştirak edecek erat ve astsubaylara 
1776 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı 
istihkakın yani kuvvetli tayın istihkakının veril
mesini ve üçüncü maddesiyle ise, aynı kurslara 
öğretmen ve Öğrenci olarak iştirak edecek subay 
ve askerî memurlara da verilecek aynı istihkakın 
4367 sayılı Kanuna göre bütün subay ve askerî 

Kâtip 
Zonguldak Amasya 
F. Açıksöz H. Koray 

Erzurum Kocaeli 
8. Erduman 

Samsun Yozgad 
Ş. Uluçay F. Nizamoğlu 

Zonguldak 
R. Sivi§oğlu 

memurlara verilmekte olan er tayın istihkakların
dan mahsubunu derpiş etmektedir. 

Kanun lâyihası üzerinde komisyonumuzda 
cereyan eden müzalkerelerde; 5605 sayılı Ka
nun gereğince muayyen bâzı mahallerde vazife 
gören bölük ve takım kumandanlarrnm kazan
dan iaşeleri hakkındaki ikinci er tayınından da 
mahrum edilmek suretiyle i>u hizmetlere tefrik 
olunacakların bedenen fazla yorgunluk ve yıp
ranmayı gerektiren mesaileri dolayısdyle verile
cek yüksdk (kalorili tayın istihkaklarından do
layı 4367 sayılı Kanunla kabul edilen ve ordu
nun hangi hizmetinde bulunursa bulunsun ve 
hattâ mezun bulundukları zaman zarfında da 
maaşlarının mütemmim bir cüz'ü halini alan bi
rinci er tayınından da mahrum edilmeleri ko
misyonumuzca. uygun görülmemiş ve hazar ve 
seferde bu kurslara öğretmen ve öğrenci ola
rak iştirak edecek subay, astsubay ve bu mak
satla kurslara 'katılacak >asfeerî memurların 1776 
sayılı Kanunda yazılı istihkaklar üzerinden 
iaşeleri ve 4367 sayılı Kanun hükümlerinden 
faydalanmakta devam etmeleri yerinde görül
müş ve buna ait hüküm birinci madde olarak 
komisyonumuzca yeniden tanzim edilmiş ve lâ
yihanın ikinci maddesindeki hüküm de birinci 
maddede ikinci fıkra olarak yer almış olduğun
dan üç ve dördüncü maddelerinin komisyonu
muzca tanzim olunan birinci madde muvacehe
sinde tedvinine lüzum kalmadığından dolayı 
tayyedilmiş ve yürürlük «madde'leri ise şeklen 

Bütçe Komisyonu raporu 

28 .XI . 1953 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 10 ) 
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değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim ve kabul akman 
kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu Rapor 
Reis Reis V. Sözcüsü 
Rize istanbul Kırşehir 

/. Akçal H. Hüsman R. Özdeş 
Ankara Ankara Antalya 

M. Bayramoğlu M. Ete A. Sanoğlu 

Çanakkale 
K. Akmanlar 
Gazianteb 
E. Cenanı 
Kastamonu 

H. Türe 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

H. îmre 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

istanbul 
8. Oran 
Konya 

R. Birand 
Muğla 

S. özsan 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
F. Saytmer 

Malatya 
M. 8. EH 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
8. Ban 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Gerillâ, dağ ve paraşütçü kıta
ları yetiştirme kurslarına katı
lacakların beslenmeleri hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hazarda ve se
ferde açılacak gerillâ (koman
do) dağ ve paraşütçü kıtaları 
yetştirme kurslarına katılacak 
erata (astsubaylar dâhil) bu 
kurslara devamları müddetince 
1776 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde yazılı istihkak ve
rilir. 

Bu maddeye göre iaşe edile
cekler hakkında 5605 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu istihkak 
mübadele edilebilir. Aynen ve
ya bedelen verilemez. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Gerillâ, dağ ve paraşütçü kıta
ları yetiştirme kurslarına katı-
laca.klarm beslenmeleri hakkın

da kanun tasarısı 
MADDE 1. — Hükümetin 

teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı kurslara hazarda öğ
retmen veya öğrenci olar? k iş
tirak edecek subay ve askerî 
memurlara 4367 sayılı Kanu
nun 4684 sayılı Kanunla birleş
tirilen birinci maddesinin (A) 
fıkrası gereğince verilen er ta
yın istihkakı 1776 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde yazılı 
miktarlar üzerinden hesaplanır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRlŞl 

Gerillâ, komando, dağ veya pa
raşütçü kıtaları yetiştirme kurs
larına iştirak edeceklerin iaşe-
leri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hazarda ve 
seferde açılacak gerillâ, koman
do, dağ ve paraşütçü kıtaları 
yetiştirme kurslarına iştirak 
edecek erat ile bu kurslara öğ
retmen ve öğrenci olarak işti
rak edecek subay, astsubay ve 
bu maksatla alman askerî me
murlar 1776 sayılı Kanunda ya
zılı istihkaklar üzerinden iaşe 
edilirler. Bu maddeye göre iaşe 
edilecekler hakkında 5605 sayı
lı Kanun hükümleri tatbik edil
mez. 

Bu istihkaklar mübadele edi
lebilir, aynen veya bedelen ve
rilemez. 

(S. Sayısı : 10) 
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HADDE 8. — Birinei tud-
dede yazılı kurslara hazarda öğ
retmen veya öğrenci olarak iş
tirak edecek subay veya askerî 
memurlara 4367 sayılı Kanu
nun 4684 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci »maddecinin (A) 
fıkrası gereğince verilen er tâ
yin istihkakı 1776 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde yazılı 
miktarlar üzerinden hesaplanır. 
Ve kurslarda iaşelerine sarf edi
len para bu tayın istihkakların
dan mahsup edilir. 

MADDE 4. — Birinci mad
dede yazılı kurslara seferde öğ
retmen veya öğrenoi olarak katı
lacak subay ve askerî memurlar 
hakkında birinci madde hüküm
leri uygulanır. Bunların 4367 
sayılı Kanuna göre tahakkuk 
edecek er tayın istihkakları ay
rıca verilir. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe, girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardumeı» 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

Adalet Bakam 
R. Nasukioğğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

içişleri Baka» 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprt&ü 

Maliye Bakanı 
ff. PoUtfam 

MADDE 3. — Bu istihkak
lar mübadele edilebilir. Aynen 
veya bedelen verilemez. 

MADDE 4. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Z&yünoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 
Gr. ve Tekel Bakanı 

S. Yırcalt 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 
UI aştırma Bakanı 

S. Kurtbek 
Çalışma Bakam 

ve işletmeler Bakanı V. 
N. özscm 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
Millî Savunma vekilleri meaııe<-
dur. 

( S. Sayısı : 10 ) 





S. SAYISI : 53 
Manisa Mebusu Refik Şevket Ince'nin, Dilekçe Komisyonunun 20 . 
IV. 1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5751 sayılı kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4/351) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonu tarafından ittihaz edilen kararlan muhtevi haftalık cetvelin 20 Nisan 1953 
tarihinde dağıtılan nüshasında Ali Cemal Tekin namına babası müftü Ömer Tekin eliyle verilen 
dilekçeye mütaallik meseleyi birçok cihetlerden kanuna ve usule uygun bulunmadığından İçtü
züğümüzün 57 nci maddesine dayanarak bu işin Kamutayda görüşülmek üzere komisyonca bir rapor 
hazırlanmasını aşağıdaki sebeplere binaen talep ve rica eylerim: 

1. Tüzüğün 51 nci maddesi mucibince dilekçenin sahibi tarafından imzalanmış olması iktiza 
ederken reşit olan Cemal Tekin yerine velayet, vesayet, vekâlet gibi bir hakka istinat etmeden baba
sı Meclise müracaat etmiş ve Dilekçe Komisyonu böyle bir müracaatı kabul ile istenilen şeyi kara
ra bağlamıştır. Bu bakımdan dilekçenin kanuni bir kıymeti yoktur ve netice olarak verilen karar da 
hükümsüzdür. 

2. Komisyon en yetkili mümessil sıfatiyle Millî Eğitim Vekilinin davet olunmasına 8.IV.1953 
günü karar verdiği halde Vekilin istifası dolayısiyle tetkikatın gecikmesine mahal kalmaması için 
sanki yeni Vekilin gelmesi çok zaman beklemeyi iktiza edermiş gibi kararından rücu etmiş ve daha 
evvel Vekâlet namına beyanda bulunan Talim ve Terbiye Heyeti Başkanının Camiülezherin hukuki va
ziyeti hakkında tetkikat yapılmakta olduğu yolundaki beyanına da ehemmiyet verilmemiştir. 

3. İstenilen şey Camiülezhere Hükümetin haberi olmadan kendi parasiyle tahsile giden Cemal 
Tekin'in askerlikten tecilidir. Bu bakımdan bu zatın teciline kanuni imkân bulunup bulunmadığı 
meselesinin halli Millî Savunma Vekâletine ait bir keyfiyet olduğundan müracaatın bu Vekâlete ya
pılması ve mezkûr Vekâletçe hukuku haleldar edildiği takdirde Devlet Şûrasına müracaat edilmesi 

* iktiza ederken doğrudan doğruya Meclise vâki müracaatı esas tutarak şikâyetin tetkiki cihetine gi
dilmesi kanunlara ve emsali yüzlerce mukarrerata aykırıdır. 

4. Dilekçe Komisyonu fertler tarafından vâki ihbar ve şikâyetleri tetkik ile mükellef ve her ka
rarı ancak şikâyet veya ihbarda bulunanın şahsına münhasır iken buna muhalif olarak âm ve şâmil 
bir surette (Cemal Tekin'in ve okumakta olduğu müessese ile emsali müesseselerdeki bütün öğren
cilerimizin askerlikten tecil mevzuunda 1111 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin C fıkrasına tâbi tu
tularak haklarında bu yolda muamele ifasının) karar altına alınması kanunsuzdur. 

Meselenin müzakeresi esnasında daha ziyade tafsil ve izahında bulunacağım bu işe ait raporun 
hazırlanması için takririmin Dilekçe Komisyonuna havale Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tl . V . Î 9 5 3 
Manisa Mebusu 

; Refik Ş. înce 



Dilekçe Komisyonu raporu 

T. D. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 9. VI, 1953 

Zat ve Kâğtti§. No : 16563 
Dilekçe Ko. No : 15459 

K. K. No: 4- 351 
Yüksek Reisliğe 

Kahire'de Ezher Üniversitesinde tahsil gör
mekte olan Türk talebenin askerlikten tecille
ri mevzuunda komisyonumuzca ittihaz edilip 
20 . I V . 1953 gün ve 56 sayılı Haftalık Cetvel
le neşrolunan 8 . IV . 1953 tarih ve 5751 numa
ralı Karara Manisa Mebusu liefik Şevket İnce 
tarafından süresi içinde itiraz edilmiş olmakla 
bu baptaki dosya tekrar tetkik edildi. 

İtiraza uğrıyan karar, Ezher Müessesesi öğ
rencilerinden Ali Cemal Tekin'in Babası Ömer 
Tekin taralından mezkûr mevzu ile ilgili olarak 
vukubulan bir ihbar üzerine verilmiştir. Bu ka
rarda aynen : «Dilekçinin oğlu Cemal Tekin'in 
yurdumuzdaki İmam ve Hatip Mektebine ve 
İlahiyat Fakültesine, yaş ve menşe itibariyle 
kayıt ve kabul şartlarını haiz olmamasından do
layı girememesi üzerine, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 70 nci maddesinin bahşettiği seya
hat serbestisinden istifade ile usulü dairesinde 
aldığı pasaportla Kahire'ye gidip oradaki Ezher 
Üniversitesine kaydolunduğu ve halen bu üni
versitede tashil görmekte bulunduğu anlaşılmış
tır. 

Sözü geçen üniversitede okuyan Türk tale
benin durumlariyle ilgili olarak Millî Eğitim 
Vekâletinden alınan cevapta istinat edilen yö
netmelik, Devlet daireleriyle belediye ve tica
ret odalarının ve bâzı şirketlerin 1416 sayılı 
Kanun gereğince tahsil için yabancı memleketle
re gönderecekleri talebenin ve önceden vekâlet
le temasa geçip kendi paralariyle memleket ha
ricindeki öğrenim müesseselerine gidecek olan 
öğrencilerin mezkur vekâletle cari olacak müna
sebetlerinden bahsetmekte olup askerlikten tecil 
konusu hakkında hiç bir hükmü ihtiva etmemek
tedir. 

Adı geçen Cemal Tekin, zikredildiği üzere, 
seyahat serbestisinden faydalanarak usulüne tev
fikan tahsil maksadiyle Kahire'ye gitmiş ve ancak 
orada, askerlik mükellefiyetinin teveccühünden 
önce tekrar talebelik sıfatnı iktisap eylemiş ve 

daha evvel, Türk öğrencilerinin yabancı memle
ketlerde okumalariyle ilgili yönetmelik dairesinde 
vekâletle bir münasebat dahi tesis etmemiş bulun
maktadır. Bu itibarla, esasen başka maksatlarla 
vaz'edilmiş olan gerek 1416 sayılı Kanunun ge
rekse mezkûr yönetmeliğin takyidi ve tahdidi 
mahiyetteki bâzı hükümlerinin kendisine ve em
saline teşmili asla mümkün ve caiz görülememek
tedir. Kaldı ki, Millî Eğitim Vekâletinin bahis 
mevzuu cevabı, yönetmeliğin 12 nci maddesinin 
bu durumdaki öğrenciler lehinde imali zaruri olan 
ve istisnai hükmü ihtiva eden g fıkrasiyle de te
zat halindedir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 3920 sayılı 
Kanunla değiştirilen 35 nci maddesinin C fıkra
sına gelince; bu fıkrada orta, lise ve yüksek okul
larda veya bu vasıfta bulunan memleket harici 
memleketlerde okumakta oldukları anlaşılanların 
29 yaşını bitirinceye kadar tecilleri cihetine gidi
leceği kesin bir ifade ile belirtilmiş olup bu bapta 
her hangi bir yönetmelik veya kanuna atıfta bu-
nulmamıştır. 

Binaenalcyr, yabancı memleketlerdeki öğrenim 
müesseselerinde tahsil görmekte bulunan Türk 
talebenin askerlikten tecil iş] emleri ancak sözü 
geçen kanun maddesinin C fıkrası hükümleri 
dairesinde yapılmak icabedip bu hususta başka 
'bir mesnet aramaya lüzum ve ihtiyaç bulunma
dığından, adı geçen Cemal Tekin'in ve okumak
ta olduğu müessese ile emsali müesseselerdeki 
bütün öğrencilerimizin askerlikten tecil mev
zuunda 1111 sayılı Kanunun muaddel 35 nci 
maddesinin C fıkrasına tâbi tutularak hakların
da bu yolda muamele ifası lâzımgeleceğine ka
rar verildi.» denilmiştir. 

işbu karara matuf itiraz ise §u noktalarda 
hulâsa edilebilir : 

1. Dilekçe, Tüzüğün 51 nci maddesine göre 
bizzat sahibi tarafından imza edilmemiş oldu
ğundan reddolunmak; 

2. Bu işte Millî Eğitim Vekili dinlemek; 
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3. Tecil babmda önce ciheti askeriyeye mü
racaat etmek ve menfi bir muamele ile karşı* 
lanması halinde kaza merciine başvurmak; 

4. Karar, yalnız muhbirin oğluna inhisar 
ettirilmek, iâzımgelirdi. 

Komisyonumuzca birer birer incelenerek mü
nâkaşa ve tahlili yapılmış olan bu itiraz, aşağı
daki maddi, kanuni ve hukuki sebeplere binaen 
varit görülmemiştir : 

1. Dilekçelerin sahipleri tarafından imzalan
mış olması lâzımgeleceğine mütedair olan 51 
nci madde hükmünün, behemehal dilekçe mev-
züunun da dilekçeyi imza edenin şahsına taallûk 
etmesi icabedeceği yolunda bir mânaya hamli 
mümkün ve caiz değildir, çünkü : 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci mad
desinde Türklere, gerek şahıslarına gerekse 
âmmeye mütaallik olarak kavanin ve nizamata 
ıfcuhalif gördükleri hususatta Büyük Millet 
Îİeclisine münferiden ve müçtemian ihbar ve 
şikâyette bulunmak hakkı verilmiştir. Hâdise
mizde, kanuna muhalif olarak yapıldığı iddia 
olunan muamele, âmme hukukuna taallûku ha
sebiyle het kesin ihbar ve şikâyette bulunabile
ceği mevzulardandır. 

II - îtiraz edilen kararda da açıkça beyan 
edildiği üzere askerlikten tecil mevzuunu yal
nız 1111 sayılı Kanunun çerçevesi dâhilinde mü-
falâa etmek ve incelemek ve hâsıl olacak ne
ticeye göre bir karar vermek lâzım olup Ve
kâletten cevap ve temsilciden de izahat alınmış 
olmasına nazaran Vekilin dinlenmesi veya din
lenmemesi bu netice üzerinde asla müessir de
ğildir. Esasen dinlemek veya dinlememek iç
tüzüğün 40 nci maddesiyle tamamen komisyo
nun takdirine terk olunmuş bir keyfiyettir. 

III - Ezhe*r Üniversitesinde okuyan Türk ta
lebenin askerlikten tecilleri, sözü geçen 1111 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesinin C fıkrası muci
bince Millî Eğitim Vekâleti tarafından verile
cek muadelet vesikası üzerine ciheti askeriye
ce yapılacağına ve böyle bir vesika istihsal ve 
ibraz edilmeden askerlik şubesine müracaat ve 
tecil bahis mevzuu olamıyacağma ve mezkûr 
Vekâletle de zikredilen vesikanın verilip veril-
miyeceği hususunda katî ve nihai bir muamele, 
istida v* karar tarihinde ve halen yapılmamış 
olduğuna göre, ortada idari dâva konusu itti
haz edilebilecek bir işlem henüz vücut bulma
mış ve bu itibarla komisyonumuz, kaza mercii

ne intikali icabeden bir ihtilâfla karşılaşma
mıştır. 

Mahiyeti yukarda belirtilen ihbar üzerine 
meseleyi ele alan komisyon, bu ihbarın taal
lûk ettiği mevzuun incelenmesi hususunu da, 
sözü geçen 82 nci maddenin ve ait olduğu ka
nunun muhtevi bulunduğu umumi hükümlerin 
maksudu veçhile vazifesi dâhilinde görmüştür. 

IV - Vukubulan ihbarın, tecezzi ettirilme
sine imkân olmıyan bir hususa, yani âmme 
hakkına taallûk etmesi itibariyle kararımızın, 
Ezher Üniversitesiyle emsali müesseselerde bu
lunan ve aynı durumda olan bütün Türk tale
beye teşmili tabiî ve zaruri görülmüştür. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci mad
desine göre vâki müracaatları Büyük Millet 
Meclisi namına tetkik etmek vazifesiyle mü
kellef olan komisyonumuz bir mahkeme değil
dir. İcrada kanuna muhalefet hali umumu alâ
kadar etse dahi, kazai murakabe ancak taraf
lara sâri ve şâmil olur. Halbuki, millet namına 
hakkı, hâkimiyeti istimal vazifesiyle mükellef 
olan ve bu itibarla teşriî salâhiyetinin mütem
mimi olarak siyasi ve teşriî murakabe uzvu da 
olan Büyük Millet Meclisinin murakabe yetki
sini kazai murakabe ile bir tutarak bunun yal
nız şahsa inhisar edeceğini düşünmek, esas 
teşkilât hukukuna ve kanunların tamamii tat
bikin; temin prensibine uygun düşmez. Teşriî 
murakabede hâdiseler, her hangi bir memurun 
kıdem veya derecesinin arttırılması veya teka
ütlüğünün kaldırılması gibi sırf bir şahsa in
hisar etmiyerek muayyen veya gayrimuayyen 
birçok vatandaşları alâkadar ediyorsa muraka
benin de umumi olması zaruridir. îşte hâdise
miz de böyledir. 

Binaenaleyh bu teşmil tarzında umumi hu
kukun ana kaidelerini ve adalet prensiplerini 
ihlâl eden bir cihet mevcut olmadığı gibi, bun
ların ruh ve mânasını zedeliyen her hangi bir 
aksaklık da bulunmamaktadır. 

Arzedilen hususlardan dolayı eski kararda İs
rar edilmesi mutlak bir ekseriyetle kararlaştırıl
mış olduğundan, keyfiyetin ve vâki itirazın reddi 
lüzumunun Umumi Heyetin tasvibine sunulma
sını saygı ile rica ederiz. 

Dilekçe Komisyonu Eeisi Bu rapor Sözcüsü 
Maraş Konya, 

A. Aytemte A. F. Ağaoğlu 
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Kâtip 
Bilecik 

Çekimserim 
/. Aşkın 

Balıkesir 
A. F. İşeri 

Kastamonu 
M. Â. Mühto 

Tokad 
A, Gürhan 

Yozgad 
F. Erbaş 

Ankara 
ö\ Bilen 

Elâzığ 
Muhalefetim aşağıdadır. 

H. A. Yöney 
Seyhan 

8. Serçe 
Trabzon 

Muhalefet şerhim aşağıdadır 
8. E. Alperen 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Muhalefet : Zatı mesele avakıbı itibariyle 
mühimdir. Komisyonca evvelce verilmiş olan 
karar veçhile Millî Eğitim ve hâdisenin mahi
yeti noktasından Millî Savunma Vekillerinin 
dinlenmesi lâzımdır. Şahsi talep karşısında 
umuma şâmil karar verilmesi ve vazife noktası 
da şayanı münakaşadır. Bu noktalardan ek
seriyet kararma muhalifim. 

Trabzon 
S. E. Alperen 

Kararın umuma teşmil edilmesine muha
lifim. 

Elâzığ 
II. A. Yöney 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtiş. No. : 16563 
Bilekçe Ko. No. : 15459 

K.K.No. :4-351 
Yüksek Reisliğe 

iSelef komisyon tarafından hazırlanmış olan 
bu raporun komisyonumuzca yapılan müzakere 
sonunda aynen kabulüne ittifakla karar veril
miştir. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
Dilekçe Komisyonu Reisi Bu Rapor Sözcüsü 

Maraş Tokad 
A. Ay t emiz A. Gürhan 

Kâtip 
Elâzığ Ankara 

Raporun mutlak surette kabu- ö. Bilen 
lüne taraftarım 
H. A. Yöney 

25 . XII. 1953 

Balıkesir Çorum Çorum 
A. F. İşeri A. Başıbüyüh H.Ortahctoğlu 

İçel 
Hüseyin Fıtrat 

îmz&da bulunamadı 

Malatya 
A. özbay 

Tokad 
S. Atanç 

Kastamonu 
M. Â. Mühto 

Seyhan 
8. Serçe 

Zoniguldak 
R. Sivişoğlu 
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S. SAYISI : 6 4 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin içişleri Vekâleti taşra teşki
lâtı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve içiş

leri ve Bütçe komisyonları raporları (1/655) 

T. C. 
Başvekâlet 8 . X . Î9S3 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı .-71-2643, 6/288 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı 
cetvelin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı kısmında değişiklik yapılması hakkında adı geçen vekâletçe 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 3 . IX . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

* Başbakan 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1. 1927 nüfus sayımından beri memleket nüfusunun 10 milyona yakın bir artış göstermesi ve 
halkımızın içtimai durumu ve kültür seviyesinin gün geçtikçe tekâmül etmesi bakımından vatan
daşların şahsi ve medeni halleriyle daha yakından ilgilenmelerini gerektirdiği gibi nüfus dairele
rinde de işlerin çoğalması karşısında iş sahiplerinin isteklerinin ve nüfus işlemlerinin süratle icra 
ve ikmali zarureti doğmuş ve Vilâyetlerden mütemadiyen nahiyeler için nüfus memurları kadrosu 
istenilmekte bulunmuş olması, 

2. Son yıllarda Adalet Vekâletince nahiyelerde sulh mahkemeleri kurulmasına başlanmış olma
sı dolayısiyle sulh mahkemesi kurulan veya kurulacak olan nahiyelerde, nüfus kanununun 11 nci 
maddesi gereğince mahkemece yapılacak olan duruşmalara kaza nüfus memurlarının da davet edil
melerinden dolayı nüfus memurlarının kazadan nahiyeye kadar gidip gelme ve nakil vasıtası üc
retleriyle zaruri masraflarının mühim bir yekûna baliğ olması ve bütçeye ayrıca bir yük teşkil 
etmesi, 

3. 5442 sayılı Vilâyetler İdaresi Kanunu gereğince kurulacak olan tam teşkilâtlı nahiyelere 
nüfus memuru verilmesi zaruretinin bulunması dolayısiyle 1953 bütçesi ve (6052) sayılı Kanunla 
80 nahiye nüfus memurluğu kadrosu alınmış ve tamamen yerlerine tevzi edilerek Haziran 1953 
ten itibaren halkın hizmetine açılmıştır. Bu sene de yukarda arzedilen aynı zaruri sebeplere isti
naden ve sulh mehkemesi kurulacak nahiyelerle, tam teşekküllü hale sokulacak veya nüfusu kesif 
bulunan nahiyelere verilmek üzere tutarları bağlı listede yazılı 100 aded nahiye nüfus memurluğu 
kadrosunun alınmasına mecburiyet hâsıl olmuştur, 



2 
Bütçeye konulması teklif olunan kadro 

unvanı memuriyeti Derece Aded 

Nahiye nüfus memuru 13 100 

Asli 
maaş 

20 

Aylık 9 aylık 
tutarı tutarı 

175 157 500 

îçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
îçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/655 
Karar No. 5 

Yüksek Keisliğe 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin îçişleri Vekâleti taşra teşki
lâtı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun lâyihası, Hükümet mümessilinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü; 

Hükümetçe ileri sürülen mucip sebepler ko
misyonumuzca da kabule şayan görülerek ka
nun lâyihası ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyıırulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
îçişleri Komisyonu Reisi Sözcü 

Edirne Amasya 
R. Nasuhioğlu K. 'Eren 

5. XII. 1953 

Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 

Çoruh 
Z. TJral 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
H. Orhon 

Balıkesir 
S. Başkan 

Elâzığ 
Ş. Yazman 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Rize 
A. Morgil 

Bursa 
R. Aybar 

İsparta 
K. Demiralety 

Kütahya 
B. Besin 

Sivas 
E. Damalı 

Van 
/. Akın 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/655 
Karar No. 58 

8,1.1954 

Yüksek 

Devlet Memunları Aylafklarmın Tevhit ve 
Teadülüne dadr olan 3656 sayıılı Kanuna bağlı 
(1) «sayılı cetvelin îçişleri Vekâleti taşra teş
kilâtı kısmımda değişiklik yapılması hakkında 
adı geçen Vekâletçe hazırlanaını ve îcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 8 . X . 1953 tarihli ve 6/2881 
sayılı tezkeresiyle gönderilen .kamun lâyihası 

Reisliğe 

îçişleri Komisyonu raporiyle birlikte ikomisyo-
nuımuza havale edilmiş olmakla îçişleri ve Ma
liye vekâletleri mümessilleri hazır olduıklan 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, sulh maMemesi kurulacak 
nahiyelerle, tam teşekküllü hale sokulacak ve<-
ya nüfusu kesif bulunan nahiyelere verilmek 
üzere 20 lira asli maaşlı 100 aded nahiye nü-

( S. Sayısı : «4 ) 
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fus memuru kadrosunun ihdası maksadiyle ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Lâyihamın sevkını mueip sebepler Hükümet 
gerekeçsinde de tafsilen arz ve izah edildiği 
üzere memleketimizin artan nüfusu ve halkı
mızın içtimai durumu ve kültür seviyesinin 
güm geçtikçe tekâmül etmesi hasebiyle şahsi ve 
mtedeni halleriyle daha yakındanı alâkalanma
ları bakımımdan artan nüfus işlerinin süratle 
icra ve ikmali ve 5442 sayılı Vilâyetler İdare
si Kanunu gereğince kurulacak olan tam teş
kilâtlı nahiyelere nüfus memuru verilmesi za
rureti muvacehesinde sevkedilmiş bulunan ka
nun lâyihası ve eki bulunan cetveller, komis
yonumuzca da yerinde mütalâa edilerek, Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyi
hasının İçişleri Vekâleti kısmında karşılık tah
sisat mevzuu bulunan lâyiha, Muvazenei Umu

miye kanunu lâyihasiyle olan ilgisi bakımından 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

t. Akçal H. Hüsman 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Kırklareli Siird 
Ş. Bakay B. Erden 

Bolu Çanakkale Elâzığ 
M. Oüçbümez K. Akmantar ö. F. Sanaç 

Gümüşane İzmir Kastamonu 
K. Yörükoğlu B. Bilgin H. Türe 

Konya Konya Muğla 
B. Birand M. Â. Ülgen N. özsan 

Ordu Rize Siird 
B. Aksoy O. Kavrakoğlu M. Z>. Süalp 

( S. Sayısı : 64 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ î BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Vekâ
leti taşra teşkilâtı kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, unvan ve adedleri gösterilen 
memuriyetler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı 
cetvelde derece, unvan ve adedleri gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 15 Mayıs 1954 MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
tarihinde meriyete girer. aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra- MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. aynen kalbul edilmiştir. 

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili 
A. Menderes C. Yardımcı 

Adalet Vekili 
0. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili V. 
E. Kalafat 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tanm Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

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 

Y. Üresin 
İşletmeler Vekili 

8. Yırcah 

Hükümet lâyihasının başlığı aynen kabul 
edilmiştir, 

HADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 64 ) 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller 

D. 

7 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
13 
14 
13 
14 

CETVEL No. 1 

Unvanı memuriyeti 

Vilâyet nüfus müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaza 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nüfus 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Başkâtibi 
» 

Kâtibi 
» 

memuru 
» 
» 

Kâtibi 
» 

Nahiye nüfus memuru 
» » » 

Aded Maaşı 

4 60 
9 

18 
32 
15 
48 
58 

120 
81 

369 
64 

245 
243 
80 

265 

50 
40 
35 
35 
30 
25 
20* 
30 
25 
20 
20 
15 
20 
15 

D. 

7 
8 
9 

10 
10 
n 
12 
13 
11 
12 
13 
13 
14 
13 
14 

CETVEL Ko. 2 

Unvanı memuriyeti 

Vilâyet nüfus müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaza 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nüfus 
» 
» 
» 
» 

Nahiye nüfus 
» » 

» 
» 
» 

Başkâtibi 
» 

Kâtibi 
» 

memuru 
» 
» 

Kâtibi 
» 

( memuru 
» 

Aded 

4 
9 

18 
32 
15 
48 
58 

120 
81 

369 
64 

245 
243 
180 
265 

Maaşı 

60 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
20 
15 
20 
15 

1.651 1.751 

Bütçe Komisyonunun deği§tiri§ine bağlı cetveller 

1 ve 2 sayılı cetveller ayımı kabul edilmiştir. 

)>•-« 

( ti. &:yısı : (U ) 





S. SAYISI : 7 5 
Sinob Mebusu Muhit Tümerkan ile Konya Mebusu Saffet Gürol'
un, Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Müna
sebetlerin Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı fıkra ve maddeler eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Çalışma Komisyonu raporu (2/526, 

548, 570) 

Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'in, Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Müna
sebetlerin Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanımın bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun teklifi (2/526) 

12 . V . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştir
mek üzere hazırladığım kanun teklifini ilişik olarak sunuyorum. Kanun haline gelmesi için 
gereken işlemin yapılmasını saygı ile rica ve arzederim. 

Sinob Mebusu 
Dr. 0f. Tümerkan 

GEEBKÇH 

1 nci maddenin gerekçesi : Kanunun tedvini sırasında, ikinci maddede zikri geçen memur ve 
hizmetlilerin istisna edilmeleri için, sebep olarak, bunların barem kanunlarının himayesinde 
oluşları ileri sürülmüştür. Halbuki barem kanunlarının himayesinde olmıyarak, bir âmirin iki ke
limesi ile hayat ve istikbali kaybolacak kimselerin durumu pek acıklı olabilmektedir. Bunlar da, 
gazetecileri koruyan kanun hükümleri ile himaye edilemezse ,sanatı evvelden beri gazetecilik 
olan ve fakat serbest gazetecilikte çalışmak imkânını, velevki bir müddet için bulamamış olan bir 
fikir işçisi himayesiz kalmış olur. Ve hayat endişesiyle gazetecilik haysiyet ve şerefini korumak
ta zorluklara mâruz kalır. Kanunun sözü geçen maddesiyle istisna hükümlerine tâbi tutulan res
mî makam ve müesseselerin bugünkü gazetelerine lüzum olup olmadığı münakaşa edilebilirse de 
mevcudiyetleri bir emrivaki olduğuna göre; bu gazetelerde çalışan, himaye edilmemiş gazeteci
leri de kanunun şümulünde olarak görmek zan ridir. 

2 nci maddenin gerekçesi : 
A fıkrasının değiştirilmesi zaruridir. Bu hülcüm kaldıkça, her hastalık ve kaza vakasında has

talık veya kazanın evleviyetle gazetecinin kendi kasdı veya ağır bir ihmali olmadığının tahkik 
edilmesi esas olarak kabul edilmektedir. Halbuki esas olan hüsnüniyet ve vazifeşinaslıktjr. Kaza 
ve hastalıklarda asıl olan unsur kasıt veya ağır ihmal olamaz. Bu sebepten ,fıkradan kasıt ve ih
malin asıl olduğuna dair kelimelerin kaldırılması gerektir. Bu suretle her hasta ve kazalıya isnat
ta bulunulması önlenmiş olacaktır. İstisnai olarak kasıt veya ağır ihmali bulunan vakalar olursa, 
bunlar da tabiatiyle umumi hükümler yürüyecek, meseleyi umumi mahkemeler halledecektir. 

B fıkrasının değiştirilmesi sebebine gelince ; Müdebbir bir ticaret ve meslek adamı olan iş ve
ren, vazife verdiği gazeteciden, günün birinde memnun kalmamak ihtimalini veya gazetecinin 



İfasından kaçmmıyaeağı kanuni bir vazife veya A fıkrasındaki haller sebebiyle işini göremiye* 
ceğini hesaba katacaktır. Gazetecinin ileri sürebileceği, kaçınılamıyacak bir mazeret de çıkabi
lir. Bu halleri dikkate alarak her ay fiilen veya nazari olarak o gazeteci için, bu kanunda yazılı 
tazminatı onun hesabına ayırmaktadır. Ve esasen bunları düşünerek de ücretini o kadar eksik ola
rak hesabetmiş ve mukaveleyi bu hesaba dayanarak yapmıştır. Belki «tazminat» da denilmemek 
lâzımgelen bu «Ayrılış ödeneği» mahkeme karariyle ve gazetecinin bir suçu neticesi hükmedil
miş bir para olmayıp, iş verenin gazeteci hesabına ayırdığı, gazetecinin tediyesi müeccel parasıdır. 
Müdebbir ve hesabını bilmesi gereken bir iş veren, yukarda da arzedildiği üzere, gazetecinin yev
miyelerini ve aylıklarını tesbit ederken, günün birinde ayrılacak olan bu arkadaşının tazminatını, 
daha doğrusu «ayrılış parası» m vereceğini hesabeder. Esasen ücretlerini de o nispette eksik olarak 
tesbit eder ve gazetecinin bu tazminat parasını ay beay kasasının bir köşesine ayırır, emanete alır, 
o halde, iş verenin elinde bugünkü kanun maddeleri bulunursa nadir bir kısım iş verenler de olsa 
birçok ayrılma sebeplerinin meşru ve kanuni olarak kabul etmek istemiyebilir ve gazetecinin açıkça 
belirttiğimiz emanet parasını, binlerce lirayı vermemeyi arzulıyabilir. Böylelikle de, vâzıı kanunun 
kasdı yanlış anlaşılmış olur. Yani iş verenin istemediği, beğenmediği, belâ saydığı ve belki de işi 
belâsız şekilde sabote eden gazeteciye bu parayı ödemeyi esas tutup da; namuskâr işini ve ahlâkım 
iş verene beğendirmiş gazeteci mevzuubahis olduğu zaman, bu iyinin parasını ödemiyerek, bunu iş 
verenin kasasına aktarmayı düşünmek tasavvur bile edilemez. Vâzıı kanun bu hakları himayeye 
mecburdur. 

Gazeteci, hattâ pek sevdiği ve hürmet ettiği iş vereninden sebebini söyliyemiyeceği veya söyle
mek istemediği bâzı mazeretleri ve durumları dolayısiyle ayrılmak istiyebilir. İftira etmeyi veya suç 
olarak tesbit edilemiyecek belirsiz sabotajlara teşebbüs etmeyi kendine yakıştıramaz. İşte bu sebepten 
kanun, gazetecinin birikmiş parasının her halde ödenmesini sağlıyacak şekilde teklif adilmiştir. 

3 ncü maddenin gerekçesi: Bu fıkrada mevcut (Kendisnie atfedilebilecek) ifadesinin mutlak oluşu, 
büyük haksızlıklara ve anlaşamamazlıklara sebebiyet vermektedir. Pek küçük bâzı hareketler olur ki, 
bunların kusur olduğu bile şüphelidir, kusurun takdiri de zordur. Bu hükmün tehdidi altında ise 
hizmet çok aksar; kanunun himayesi gazetecinin üstünden kolayca kalkar. Bu sebepten, kusurun, 
işe son vermeyi gerektirecek ağırlıkta olup olmaması bahis mevzuu olmak gerektir. Keza fıkrada 
sadece «Avans geri alınmaz» denilmekle, onun dışındaki tazminat ve sair haklar mevzuubahis 
değildir gibi bir mâna çıkabiliyor. Bu sebepten diğer tazminat hükümlerinin de mahfuz olduğunu 
belirtmeye lüzum hâsıl olmuştur. 

4 ncü maddenin gerekçesi: Gazeteci vefat etmeyip; mecburi bir sebeple ayrılsa idi veya işinden 
çıkarılsa idi kendisine iş verenin kasasında emanet mahiyetinde olan belki 20 - 30 aylık tutarında 
tazminat verilecekti. Bu paranın, vefat halinde, ailesine verilmesi ve mümkünse atıfetle verilmesi 
daha tabiîdir. Maddede evvelce eksik kalmış olan bu hususun, adilâne bir hüküm olarak buraya ilâ
vesi zaruri görülmüştür. 

5 nci maddenin gerekçesi: Bayramların ilk günleri çıkan gazeteler bir gün önceden esas hazırlık
larını yapmakta ve bayramın ilk gününe büyük iş kalmadan satışa çıkrılmktadır. Gazetelerin ilk 
günleri çıkmalarını meneden hüküm baki kaldıkça gazeteciler bayramdan evvelki gün de çalışmamış 
olacaklar buna mukabil bayram tatillerinin son günleri çalışmaya mecbur kalacaktırlar. Durumun 
ıslahı için cümle değiştirilmiştir. 

Madde 6 mn gerekçesi : Kanunun neşri tarihinden muteber olmasını arzetmiş bulunuyorum. 
Madde 7 nin gerekçesi : Kanunu icra Vekilleri Heyeti yürütecektir, 

( S. Sayısı: 75) 



SÎNOB MEBUSU MUHÎT TÜMEBKANTN 
TEKLİFİ 

Basın 3Ieslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara
sındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — 5953 numaralı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1 nci maddenin şümulü içinde bulunup da 
Devlet, vilâyet, ve belediyeler ve İktisadi Dtvlet 
Teşekkül ve müesseseleriyle, sermayesinin yarısı 
bu teşekküllere ait şirketlerde 3656 ve 3659 sa
yılı Barem kanunları ve eklerine ve bu kanun
lar yerine konulan kanunlara tâbi olarak maaş 
ve aylıkla istihdam edilen memur ve hizmetli
leri hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — 5953 sayılı Kanunun 12 nci 
• maddesinin A ve B fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 
A) İş verenle gazeteci arasındaki iş akdinin 

muayyen bir müddet için akdedilmiş olup olma
dığına bakılımaksızm, gazetecinin uğradığı kaza 
veya hastalık neticesinde iş görememek durumu
na düşmesi halinde; 

B) Müddeti muayyen olmıyan bir iş akdiy-^ 
le bağlı bulunan gazetecinin şahsım ilgilendiren 
meşru bir sebep, veya ifasından kaçmamıyacağı 
kanuni bir vazife hasebiyle işini göremediği, ve
ya bu sebeple ihbarlı veya ihbarsız olarak işini 
bırakmaya kendisini mecbur hissettiği hallerde 
veya 55 yaşını bitirdiğinde arzu ettiği takdirde; 

MADDE 3. — 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
aşağdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mukavele müddeti sona ermeden önce, kanu
nen ve hükmen kendisinin vazifesine son veril

mesini gerektirecek ağır bir kusuru olmaksızın 
işine nihayet verilen gazeteci, peşin almış oldu
ğu ücretin henüz işlememiş bulunan kısmını ia
deye mecbur tutulamaz. Bu gazeteci hakkında 
7 nci ve 12 nci maddelerin ihbar müddeti ve taz
minatla ilgili hükümleri saklıdır. 

MADDE 4. — 18 nci madde aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona 
ermesi halinde o güne kadar geçmiş bütün hiz
met yılları için 12 nci maddede kayıtlı tazminat 
hükümleri bir misli olarak uygulanmakla bera
ber, gazetecinin eşi ve çocuklarına ve bunlar 
bulunmadığı takdirde, geçimi kendisine terettüp 
eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücreti
nin üç misli miktarında bir tazminat verilir. Bu 
tazminattan vergi alınmaz ve her hangi bir ke
sinti yapılmaz. -

MADDE 5. — 20 nci maddenin ilk cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Günlük gazetelerin Şeker Bayramının ikinci 
ve üçüncü günleri, ve Kurban Bayramının ikinci, 
üçüncü, dördüncü günleri yayınlanması ya
saktır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

{ S. Şayia ; 75) 
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Konya Mebusu Saffet Gürol'un, Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Müna
sebetlerin Tanzimi' hakkındaki 5953 sayılı Kanu mn bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

kanuna bâzı fıkra ve maddeler eklenmesine dair kanun teklifi (2/548) 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5953 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı fıkralar ilâve eden kanun teklifimi 
arz ve takdim ediyorum. Gereğinin yerine getirilmesini hürmetle rica ederim. 

30 . VI . 1953 Konya Mebusu 
Saffet Gürol 

MUCİP SEBEPLER 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetleri Tanzim eden 5953 sayılı 
Kanunum /bâzı maddelerini değiştirmek, yeni maddeler veya fıkralar ilâve etmek üzere Büyük 
Millet Meclisine arz ve takdim eylediğim işbu kanun teklifim ile geçen içtima devresinde kabul 
buyurulan kanunda' basın meslekinde bilhassa çalışanlar arasından tevlit ettiği memnuniyet ve 
ferahlı havayı daha kuvvetle teyit ve genişletmek gayesini gütmekteyim. 

'Geçen seneye kadar kendi örf ve âdetleri çerçevesi dâhilinde münasebetlerini tanzim ve ida
re edegelmekte olan basın meslekinde çalışanlar ve çaluştıranlar 5953 sayılı Kanunla yeni bir 
devre girmişler ve kanunda hedef ve gayesine uygun şekilde çalışmaya ba'şlamıışlardrr. Bir ta
rafta basın meslekinde çalışanlar gazete sendikaları kurmuşlar, diğer taraftan da •çalıştıran
lar karşılarında mesleke bağlı, istikballerinden 'emin eleman bulmak suretiyle işlerini daha se-
lâmetli bir yolda yürütmek imkânlarına 'erişmişlerdir. 

Ancak; geçen »bir senelik tatbikat devresinde kanunun hükümlerini vâzıı kanunun maksadı
na uygun olarak daha ziyade aydınlatıcı bâzı değişiklikler yapılması ve yeni fıkra ve maddeler 
ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. 

10 ncu maddenin değiştirilmesi ile staj müddeti bir aya indirilmiştir. Bu suretle bâzı suiis
timaller önlenebilecektir. 

Müessese bir stajyeri gazeteci almakta ve üç ay içinde mukavele yapmak mecburiyeti bulun-
ımadığmdan bu stajyeri çalıştırdıktan sonra ve bu müddet dolmadan çıkararak yenisini işe al
maktadır. Böylece bir taraftan kanunu suiistimalle gidilirken diğer taraftan da basın piyasası 
işsiz müptedilerle dolmaktadır. Ayrıca yeni hayata atılmak üzere olan bir gencin bu suretle üc
retsiz çalıştırıldıktan sonra işe alınmamaları bu şahısların emeklerinin boşa gitmesine sebep ol
maktadır. • 

15 nci maddeye göre gazeteci, ancak mukavele dışı yazdığı yazılardan dolayı ücrete hak ka
zanmaktadır. Halbuki mevkutelerde yazıdan başka verilen birçok işler de bulunmaktadır. Mi
sal olarak : Mevkute ile muhabir sıfatiyle mukavele yapmış bir gazeteciye iş veren, muhabir
lik işinden -gayrı gece radyo dinlemesi veya tashihte çalışması gibi işler verebilir. 15 nci mad
de ek iş alan gazetecinin ücrete ayrıca hak kazanır olduğunu tasrih etmemiştir. Bu bakımdan 
bu maddeye «verilen işler» de ilâve edilmiştir. 

17 nci maddenin birinci fıkrasına göre hürriyeti tahdide uğrıyan gazetecinin ücretini i§ ve
renden alması hali, gazetecinin yapılan ve yaptırılan yayında hüsnüniyetinin tam olarak' bu.-
lunmasmdandır. Halbuki, maddenin ikinci cümlesinde «yayın, mevkute mesul müdürünün veya 
mevkute sahibinin haberi olmadan yapıldığı veya mesul müdürün tetkikmdan geçirilerek neşri 
takarrür eden şekil üzerinde tahrifat, tadilât, tay yahut ilâveler icra olunduğu takdirde böyle bir 
yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğrayan gazeteci bu hükümden faydalanamaz.» denilmektedir' 
ki, bu cümle çok müphemdir. Ve tatbikatta daima yanlış anlaşılmaktadır. Çünkü, yayının bir mev
kute mesul müdürünün veya mevkute sahibinin haberi olmadan kimin yaptırdığı belli değildir. 

( S. Sayısı : 75 ) 
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Dışardan bir üçüncü şahıs da aynı şekilde bu suretle bir yayın yaptırırsa gazeteciyi bundan m.6-
sul tutmak ve ücretini ödememek birinci cümlenin ve kanunun ruhu ile, hak ve nasfet kaideleriy-
le bir tezat teşkil etmektedir. Bu bakımdan tadil tasarımızda gazetecinin mesuliyeti hali tasrih 
edilmiş bulunmaktadır. 

18 nci maddede «Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde eş, çocuk veya 
ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin üç misli tutarında tazminat verilir.» denmektedir. 

Meselâ bir; gazeteci, bir mevkutede yirmi yıl çalışmış olsa ve bir sebep bulunmadan mevku
teden çıkarılsa; mevkute sahibinin o gazeteciye yirmi seneye karşılık ,olarak yirmi aylık üc
retini tazminat şeklinde vermesi lâzımdır. Halbuki 18 nci maddeye göre yirmi yıl çalışmış bir 
gazeteci öldüğü takdirde ailesine verilecek tazminat üç aylık ücret tutarındadır. Bu halin yukar-
daki misalle, tamamen gayriâdil olduğu meydana çıkmaktadır. 

Ayrıca 20 yıl çalışmış olan gazeteci ile iki veya üç yıl çalışmış gazetecinin ölüm tazminatının 
da aynı olması yine hak kaidelerine aykırıdır. 

Tasarıda adaletin temini için müteveffanın ailesine verilecek tazminat miktarı müesseseden çı
karılacak gazeteciye verilen kanuni tazminat miktarı kadar artırılmıştır. 

20 nci maddede 5953 sayılı Kanun yalnız Şeker ve Kurban bayramları muayyen gazete çıka
rılmasını âmir bulunmaktadır. Bu arada kanun, Şeker Bayramının birinci ve ikinci, Kurban Bay-
rammmda ilk üç günü gazete çıkarmayı yasak ettiği için, gazeteciler arife günü çalışmamak 
durumunda kalmakta ve meselâ Şeker Bayramının ikinci gününden itibaren çalışmaya başlamak
tadırlar. Bu maddeye mesnet olan ve öteden beri sürüp gelen teamüle göre gazeteler Şeker ve 
Kurban bayramlarının birinci günleri çıkar ve diğer günlerde çıkmazlardı. Yürürlükte bulu
nan yirminci madde hem bu teamülü kaldırmakta hem de gazetecilerin bayram günlerindeki ta
tillerini birer gün azaltmaktadır. Bu mahzurların izalesi için Şeker ve Kurban bayramlarmdaki 
intişar memnuiyetine ait günler, kanundan önceki teamüle uydurulmuştur. 

Diğer taraftan çalışan gazeteciler arasında müslüman olmıyanlar da bulunduğu ve yalnız dinî 
bayramlara inhisar eden neşir memnuiyetinin bu gazete ve gazeteciler üzerinde bir baskı mahiye
tinde telâkki edilebileceği bedihidir. Bu bakımdan neşir memnuiyetini yalnız dinî bayramlara in
hisar ettirmeyip en büyük millî bayramımız olan Cumhuriyet ve bütün milletlerce tatil günü ola
rak kabul edilen Yılbaşına da teşmil edilmesi düşünülmüştür. Bu bakımdan Cumhuriyet Bayramı
nın ikinci tatil günü olan 30 Ekim ile 1 Ocakta gazetelerin intişar etmeleri memnuiyeti konmuş^-
tur. Bu memnuiyet günleri,. konulurken Avrupa ve Amerika'da mevkutelerin Pazar günleri çık
mamaları ve bunun yıllardan beri bâzı memleketlerde teamül ve bâzı memleketlerde kanunlaşmış 
bulunduğu göz önüne alınmıştır. 

Diğer taraftan yirminci maddenin ikinci cümlesinde bugünlere mahsus gazete neşir hakkı 
«her ibölgede gazetecilerin bağlı bulunduğu meslekî teşekküllere aittir» denilmektedir. Bu hüküm 
kanun koyucunun iradesinin aksine olarak tatbikatta maalesef birçok suiistimallere uğramıştır. 
Ve uğramaktadır. Şöyle ki, Cemiyetler Kanununa göre şeklen kurulan, unvanının başına «gazeteci» 
veya «basın» kelimesi ekliyen ve içinde gerçekte bu meslekten olmıyan birtakım eşhasın bulun
duğu dernekler sırf ilân almak ve kanunun kaldırdığı rekabetten faydalanmak için birer gazete 
çıkarmaktadırlar ve bu gazetelerin ise evsafının ne kadar kötü olduğu ve her zaman görülmektedir. 

Kanun vâzmın bayram günlerinde neşir hakkını meslekî teşekküllere bırakmasmdaki maksa
dı, gazetelerin çıkmadığı bu tatil günlerinde okuyucuya en dolgun ve en mükemmel bir gazeteyi 
verdirmek istemektedir. Kanun vâzmın küçümsenmiyecek plan bu maksadını yerine getirmek için 
bugünlere mahsus gazete yayınlama hakkını her bölgede kurulmuş ve basın kartı hâmili, üyeleri 
en oçk olan gazeteci sendikalariyle gazeteciler cemiyetlerine verilmesi, tatbikattaki bütün suiisti
malleri önliyecek ve kanunun bıraktığı bu açık kapıdan faydalanarak meslekin şeref ve haysiye
tiyle oynıyanlarm faaliyetine son verecektir. 

Gazete neşretmeye hakkı olan sendika ve basın teşekküllerinin mahallin en büyük mülkiye âmi
rinin tesbit etmesi ve tatil günlerinden en geç bir hafta önce ilgili sendika veya teşekküllere belge 
vermesi ihtilâfları peşinen önlemek bakımından lüzumludur. 

("S. Sayısı : 75 ) 



29 ncu maddede ise memnuiyete ait günlerde gazete neşredenlere verilen ceza bir misli artırıl
mıştır. Çünkü, hali hazırdaki ceza (5 000) lirad;r. Halbuki tatil gününde intişar eden bir gazete 
varidatı her zaman bu ceza miktarının iki mislini bulur ve ceza bu varidatın yanında kolayca öde
nebilir bir halde kalır. 

Diğer taraftan Basın Kanununda olduğu gibi neşri memnu olan mevkuteyi basan matbaalar sa
hipleri için de bir müeyyidenin bulunması kanunun tatbikim kolaylaştıracaktır. 

5953 sayılı Kanunda mesai müddetinden bahis yo'ktur. Halbukd bir mevkutede çalışan gazete
cileri işine göre ikiye ayırabiliriz: 

a) Mesai müddeti ile bağlı olmıyarak çalışanlar (muhabirler, muharrirler); 
b) Hizmetlinin mahiyeti itibariyle müessese dâhilinde müstemirren çalışanlar. 
(a) grupundaki gazeteciler için mesai müddeti tatbiki güçtür. Fakat (b) grupunda çalışanlar 

ki, kanunun birinci maddesinde yazılı mesul müdür, yazı işleri müdürü, istihbarat şefi, mütercim, 
musahhih, ressam, istihbarat telsizcisi ve radyocu, gazete müdürü, ddare müdürü gibi gazeteciler 
müessese dâhilinde müstemirren çalışırlar. Bu bakımdan bu gazeteciler için müddet tâyini kabil
dir ve tatbikatta iyi neticeler verir. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi çalışma müddetini sekiz saat olarak: almak, sekiz saat
ten fazla mesai için bir ücret tanımak çok haklı olur. Ancak saat 24 ten sonraya isabet eden hiz
metlerin bir saatini iki saat saymak halen mevkutelerde basın teknisiyenleri için kabul edilen te
amüle de uygundur. 

Gazeteciler için bir asgari ücret tesbitini istemek kafa ve fikirle çalışan ve buna nispetle bu
gün çok az ücret almakta bulunan gazetecilerin hem refahını hem de daha kalifiye gazeteci yetiş
tirilmesini temin bakımından çok zaruri bir keyfiyettir. 

Zira, bugün birçok gazetelerimizde hâlâ 50 - 80 lira arasındaki ücretlerle gazeteci çalıştırılmak
tadır. Ve çok acıdır ki, Babıali'de bu ücretlerle çalışmaya mecbur tutulanların yekûnu 100 lira
dan fazla ücretle çalışanların yekûnundan fazladır. 

öyle gazeteler vardır ki, hademesi 150 lira aldığı halde muhabiri 75 lira almaktadır, 
Yine öyle gazeteler vardır ki, 150 liraya yazı işleri müdürü çalıştırmaktadır. Ve bu ücretler 

donmuş halde olup artması ancak iş verenin lûtfuna bağlıdır. 
Hal böyle olunca gayet tabiîdir ki, kalifiye gazeteci yetişemez, basın ahlâkı teessüs edemez ve 

hepimizin şikâyet ettiğimiz hâdiseler meydana çıkar. 
Başta Hükümet erkânı, derece derece, daire âmirleri, çok haklı olarak karşılarına gelen gaze

tecilerin bir kısmından şikâyetçidir. 
Basını temsil etmesi lâzımgelen bu gazeteci, gazetesinden 60-70 lira alan bir genç olursa, el

bette kd, yapılan iş, gazetecinin kafa, fikir ve tahsil durumuna göre olur. 
Filhakika çok az ücret aldığı halde hakikaten büyük bir kıymet olmıya namzet gazeteciler de 

yok değildir. Fakat bunlar da maddi imkânsızlığın kendilerine verdiği huzursuzluk dolayısiyle 
çalışamamaktadırlar. 

Asgari ücretlerin tesbiti, gazeteciler için - diğer iş yerlerine nispetle - çok daha kolay olacak
tır. Çünkü basın merkezi olarak kabul ettiğimiz İstanbul'da mukaveleli olarak çalışanların adedi, 
200 ü geçmez. 

Bu arada kol işçileri için hazırlanmış ve bâzı yerlerde uygulanmış olan asgari ücret yönetme
liğinin verdiği hakların fikir işçilerine tanınmaması veya tanımak için teşebbüse geçilmemiş olması 
kafasiyle çalışanların hukukunu korumak yolunda vaz'edilen mevzuatta bir açık kapı bırakmak 
olur. 

Hazırlanacak yönetmelik bu eksikliği tamamlıyacaktır. 
5953 sayılı Kanunu tadil etmek üzere verdiğim tasarıda bu kanundan doğacak ihtilâfların 5521 

sayılı Kanun çerçevesi dâhilinde halledileceğine ait bir madde eklenmiştir. 
Bu madde kabul edildiği takdirde 5521 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle, ikinci maddelerinin 

değişmesi de icabetmektedir ki, onları da leffen takdim ediyorum. 

( a Sayı» ! 79} 



KONYA MEBUSU SAFFET GÜROL'UN 
TEKLİFt 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara
sındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki 5953 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve 
bâzı fıkra ve maddeler eklenmesine dair Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Basın meslekinde çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin değişti
rilmesine ait 5953 sayılı Kanunda 10, 15, 17, 
18, 20, 28 nci maddeler aşağıdaki eskilde değiş
tirilmişti!. 

Tecrübe müddeti 

Madde 10. — Mesleke ilk intisap eden ga
zeteciler için tecrübe müddeti en çok b'ir aydır. 
Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbar müh
letine ve tazminat mükellefiyetine tâbi olmaksı
zın feshedebilirler. 

Madde 15. — B'ir mevkutede çalışan gaze
teci mukavele hükümleri dışında olarak iş veren 
tarafından verilen işler ve sipariş edilen veya 
yayınlanması kabul edilen yazılar için aynca 
ücrete hak kazanır. 

Madde 17. — Fıkra 1 - Mensup olduğu mev
kutedeki bir yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide 
uğrıyan gazeteci ücretini iş verenden almakta 
devam eder. Yayın, mevkute mesul müdürü ve
ya sahibinin haberi olmadan mezkûr gazeteci 
tarafından yapıldığı veya yaptırıldığı, yahut 
mesul müdürün tetkikından geçirilerek neşri 
takarrür eden şekil üzerinde yine mezkûr gaze
teci tarafından tahrifat, tadilât, tay yahut ilâ
veler icra olduğu takdirde böyle bir yayın do
layısiyle hürriyeti tahdide uğrıyan gazeteci bu 
hükümden faydalanamaz. 

Gazetecinin ölümü 

Madde 18. — Gazetecinin ölümü sebebiyle 
iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocukları
na ve bunlar bulunmadığı takdirde, geçimi ken
disine terettübeden ailesi efradına, 6 ncı mad
dede yazılı tazminat verilir. 

Madde 20. — Fıkra 1 - Günlük gazetelerin 

Şeker Bayramının 2 nci ve 3 ncü, Kurban Bay
ramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ve 
Cumhuriyet Bayramının 2 nci günü olan 30 
Ekim günü 'ile 1 Ocak günleri intişar etmeleri 
memnudur. Bu günlere mahsus gazete neşir 
hakkı her bölgede, sarı kart hamili gazeteciler
den âzası en fazla olan gazeteciler sendikası 
ile yine san kart hamili basın mensuplermdan 
âzası en fazla olan mesleki teşekküle aittir. Ga
zete neşretmeye hakkı olan sendika veya meslek 
teşekkülüne yukarda yazılı günlerin başlangı
cından en geç bir hafta evvel mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından bir belge verilir. 

Madde 28. — Bu kanunun 2 nci maddesi 
ile günlük gazeteler hakkında intişar memnui-
yeti kabul edilmiş olan günlerde günlük gaze
telerin neşrine devam olunduğu veya bahsi ge
çen maddede yazılı sendika veya meslekî teşek
külden kayn kimseler tarafından o günlere 
mahsus gazete neşredildiği takdirde neşreden 
kimse hakkında nüsha başına (10 000) liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmo-
lunur. 

Neşri menu olan bu gazeteleri basan matba 
sahibi hakkında hükmolunacak ağır para ceza
sı da (10 000) liradan aşağı olamaz. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki 3 
madde eklenmiştir : 

Hizmetinin mahiyeti itibariyle müessese dâ
hilinde müstemirren çalışanların mesaisi 8 sa
ati geçemez. Saat 24 ten sonraya isabet eden 
hizmetlerin bir saati iki saat sayılır ve sekiz 
saatten fazla hizmetler için gazeteci ücretinin 
saate isabet eden miktarı ile mütenasip olarak 
ayrıca ücrete istihkak kesbeder. 

Bu ücretlerin ödenmemesi halinde 14 ncü 
maddenin ikinci fıkrası tatbik olunur. 

MADDE — Bu kanunun uygulandığı yer
lerde asgari ücretlerin tatbiki için Çalışma Ba-

(S. Saran 75) 
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kanlığı tarafından bir talimatname mecburidir. 

MADDE — Bu kanunun tatbikından doğa
cak ihtilâflar 5521 sayılı Kanunun çerçevesi dâ
hilinde halledilir. 

Konya S. Gürol'un Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki «Münasebetlerin Tan
zimi hakkındaki 5953 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/570) 

3 . XII . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

5953 sayılı Kanuna yeni bir madde eklenmesi hakkındaki teklifimle mucip sebeplerini ilişik ola
rak takdim ediyorum. 'Gereğinin yerine getirilmesini hürmetlerimle rica ederim. 

Konya Mebusu 
Saffet Gürol 

MUCÎP SEBEPLER ••* 

Malûm olduğu üzere, (3008) sayılı iş Kanunu ile bu kanunu tâdil etmiş bulunan (5518) sayılı 
kanunda, gerek îş Kanunu şümulüne dâhil bulunan işçilere gerekse bu kanunun tatbik sahası dı
şında bulunan ziraat işçileri ile el hizmetlerinde çalışanlara ödenecek işçi ücretlerinin en aşağı had
lerinin Çalışma Vekâleti tarafından tâyin ve tesbit edileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

İlişik olarak takdim kılman teklif, şimdiye kadar bu mevzuda yürütülen tatbikattan alınan ne
ticeler de nazarı itibara alnmak suretiyle, îş Kanunu ile müesses bu usulün 5953 sayılı Kanunun 
şümulüne giren gazeteciler hakkında da tatbikini istihdaf eylemektedir. 

Gazetecilik gibi efkârı umumiyeyi pek yakından alâkadar eden bir meslekte, bilhassa meslekin 
ilk kademelerinde, çok düşük ücretlerin tatbiki bu sahaya istidatlı elemanların gelmesini güçleştir
mektedir. 

Teklifimi, iş hayatında fikren çalışanlar için bir hakkın yerine getirilmesini temin edecek ma
hiyette telâkki etmekteyim. Bu düşünce ile Büyük Meclisin kabulüne arzeylerim. 

MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE — Bu kanunun tatbikma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 75 ) 
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KONYA MEBUSU SAFFET GÜROL'UN TEK

LİFİ 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara
sındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Basın Meslekinde Çalışanlar
la Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tan
zimi hakkındaki 5953 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde — İktisadi ve içtimai zaruretler 
dolayısiyle Çalışma Vekâletince lüzumlu görüle
cek yerlerde 5953 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde gösterilen işler karşılığı olarak ga
zetecilere ödenecek ücretlerin en aşağı hadleri, 
ikinci fıkrada gösterilmiş bulunan komisyonlar 
tarafından tesbit olunur. 

Bu komisyonlar. Çalışma Vekâletinin ve 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
kendi mensupları arasından seçecekleri ikişer 
kişi ile asgari ücretin tesbit edileceği mahalde 
gazetecilerin bağlı bulundukları meslekî teşek
küller tarafından ikisi iş veren ve ikisi de ga
zeteci olmak üzere seçilecek sekiz kişiden te-
rekkübeder. Çalışma Vekâletine mensup iki 
zattan biri, Çalışma Vekilinin tensibiyle, komis
yona başkanlık eder. 

Asgari ücretin tesbit edileceği mahalde ga
zeteciler tarafından kurulmuş meslekî teşekkül 
mevcut değilse, yukarıki fıkrada bahsi geçen 
iş verenlerle gazeteciler o mahalle en yakın bu
lunan gazeteci meslek teşekkülleri tarafından 

seçilir. 
Komisyon reylerin ekseriyetiyle karar verir. 

Reylerin müsavatı halinde, reisin bulunduğu 
taraf üstün sayılır. Komisyon tarafından veri
len karar Çalışma Vekâletinin tasdikiyle kesin-
leşir. 

Bu komisyonların memur âzalarının yol mas-
raflariyle seyahat ve ikamet yevmiyeleri ken
dilerine ödenir. 

Komisyonların çalışma ve toplaman zaman 
ve usulleri, bu komisyonların memur olmıyan 
azalarına verilecek yol masraflariyle huzur hak
kının miktarları, asgari ücretin tesbitind* na
zara alınacak hususlar ve komisyonların iş ve
ren ve gazeteci âzalarının seçim şekilleri Çalış
ma Vekâleti tarafından tesbit olunur. 

Gazetecilere yukardaki hükümler gereğin
ce verilmesi lâzımgelen ücretleri bu maddenin 
tâyin ettiği tarz ve usullerden başka türlü he-
sabederek veren veya daha aşağı hallerde ödi-
yen iş veren hakkında (50) liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(-8. Sayı»: f6 ) 
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Esas No. 2/526, 2/548, 2/570 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Konya Mebusu Saffet Gürol ve Sinob Me
busu Muhit Tümerkan'in, Basın Meslekinde 
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münase
betlerin Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı fıkra ve maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifleri Yüksek Riyasetçe komis
yonumuza havale edilmiş olmakla mezkûr tek
lifler komisyonumuzca birleştirilerek Hükümet 
mümessillerinin ve teklif sahiplerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere olundu: 

ıMadde 2 : (Muhit Tümerkan) 5953 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi şöyledir : (Birinci 
maddenin şümulü dâhilinde bulunup da Dev
let, vilâyet ve belediyeler ve İktisadi Devlet 
Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin ya
rışımdan fazlası bu teşekküllere ait şirketlerde 
istihdam edilen memur ve hizmetliler hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanmaz.)' Muhit 
Tümerkan teklifinde, kanunda mevcut olan 
(sermayesinin yarısından fazlası kaydının (ser
mayesinin yarısı suretinde değiştirilmesini ve 
yine kanundaki (istihdam edilen imam ur ve 
hizmetliler hakkında) ibaresinin de (3656 ve 
3659 sayılı Barem kanunları ve eklerine ve bu 
kanunlar yerine konulan kanunlara tâbi ola
rak maaş ve aylıkla istihdam edilen memur 
ve hizmetliler hakkrada) şekline konulmasını 
istemektedir. Halbuki sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete veya teşekküllere ait olmak 
esası, mevzuatımızda oldukça yer etmiş olup 
bunun, sermayesinin yarısı suretinde değiştiri
lerek karışık bir sisteme girmenin mucip sebep
leri izah olunamamış ve 3656, 3659 sayıılı kanun 
numaralariyle maaş ve aylık zikredilerek yapıl
ması istenen ilâvenin ise, kanunun 2 nci mad
desindeki (istihdam edilen memur ve hizmetli
ler hakkında) diye geqen şümullü ifadeye yeni 
bir şey ilâve etmemiş olacağı düşünüldüğünden 
teklif reddolunmuştur. 

Madde 10 : (Saffet Gürol) Mesleke ilk in-
tisabeden gazeteciler için tecrübe müddetini 

bir aya indiren teklif r.vnen kabul edilmiştir. 
Madde 12 : Fıkra A ve B (Muhit Tümer

kan) teklifte »maddenin A fıkrasındaki (Gaze
tecinin kendi kasdı veya ağır bir ihmali olmak
sızın uğradığı hastalık veya kaza neticesinde) 
ibaresinden (Kendi kasdı veya ağır bir ihmali 
olmaksızın) kaydının kaldırılması istenmekte
dir. 

Tatbikat ve nazariyatta, işçinin kendi kusu
rundan doğan şahsi zararı için iş verenine mü
kellefiyet tahmili mutasavver ve mâkul bulun
madığından gazetecinin iş görememesi halinde-
feshe taallûk eden ve iş verene ihbar mühletine 
ve tazminat mükellefiyetine riayeti emreden 
fıkranın kanunda olduğu gibi muhafazası uy
gun görülmüştür. 

Kanunun 12 nci maddesinin, müddeti mu
ayyen olmıyan bir iş akdiyle bağlı bulunan ga
zetecinin şahsını ilgilendiren meşru bir sebep 
veya ifasından kaçmamıyacağı kanuni bir va
zife hasebiyle işini göremediği hallerde iş ve
rene ihbar mühletine ve tazminat mükellefiye
tine riayet şartiyle fesih hakkı tanıyan B fık
rasına (veya bu sebeple ihbarlı veya ihbarsız 
olarak işini bırakmaya kendisini mecbur hisset
tiği hallerde veya 55 yaşını bitirdiğinde arzu 
ettiği takdirde) cümlelerinin de ilâvesi teklif 
olunmaktadır. Objektif esasların hâkim kılın
dığı kanun maddelerinin (İşini bırakmaya ken
disini mecbur hissetmek) gibi sübjektif bir his 
ve takdire açık bulundurulmasına hukuki im
kân ve mesağ olmıyacağı aşikâr olmakla bera
ber iş vereni de bu türlü iddialarla işini terk-
eden gazeteciye tazminat ödemeye ve ihbar müd
detine riayet etmeye mecbur kılmak hakkaniyete 
uygun düşmiyeceğinden ve yaşa dair hükümler 
de Sigorta kanunlarında mevcut bulunduğundan 
maddenin A ve B fıkralarına dair gelen teklif 
de bu suretle reddolunmuştur. 

Madde 14 : (Muhit Tümerkan) Kanunun bu 
maddesinin 2 nci fıkrası, mukavele müddeti sona 
ermeden evvel, kendisine atfedilebilecek bir ku* 
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suru olmaksızın işine nihayet verilen gazeteciden, 
peşin almış olduğu ücretin henüz işlememiş bulu
nan kısmının geri almamıyacağına dairdir. (Ken
disine atfedilecek bir kusuru olmaksızın) yerine 
(Kanunen ve hükmen kendisinin vazifesine son 
verilmesini gerektirecek ağır bir kusuru olmak
sızın) suretinde bir hükmün ikamesi ve fıkranın 
sonuna da, (Bu gazeteci hakkında 7 ve 12 nci 
maddelerin ihbar müddeti ve tazminatla ilgili 
hükümleri saklıdır.) Cümlesinin ilâvesi teklif 
olunmaktadır. Değiştirilmesi ve ilâvesi teklif olu
nan hususlar, iş verenin ihbar mühletine ve taz
minat mükellefiyetine riayet şartiyle mukaveleyi 
her zaman fesih edebileceği prensibine aykırı gö
rüldüğünden keza reddetmek mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. 

Madde 15 : (Saffet Gürol) Mukavele dışında 
olarak gazeteciye sipariş edilen veya yayınlan
ması kabul edilen yazılar için gazetecinin iş ve
renden ayrıca ücret almak hakkını kanun tanı
mıştı. Teklif, yalnız yazılar için değil, verilen 
işler için de gazetecinin ücrete hak kazanacağını 
tasrih eylemiştir. Madde ufak bir değişiklikle 
teklifte olduğu gibi kabul olunmuştur. 

Madde 17 : (Saffet Gürol) Mevkutedeki ya
yın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğrıyan gazete
cinin ücretini almakta devam edeceğine ve fakat 
maddede sayılan fiil ve hareketleriyle yayının vu
kuuna ve neticede hürriyetinin tahdidine kendisi 
sebebiyet verdiği takdirde bu hükümden faydala-
namıyacağına dair olan maddedeki müphemiye-
tin izalesi bakımından gelen teklif, komisyonu
muzca yapılan bâzı ifade değişiklikleri ve ufak 
ilâvelerle kabul edilmiştir. 

Madde 18 : (Saffet Gürol ve Muhit Tümer-
kan) Gazetecinin ölümü sebebiyle ailesi efradına 
verilmekte olan aylık ücretinin üç misli tuta
rındaki tazminattan daha fazlasının verilebil
mesi için, gazetecinin iş yerindeki çalışma süre
sine göre hadler koyarak mütezayit miktarlara 
vâsıl olmak imkânları araştırılmış ise de, iş ve
renin kusuru bulunmadığı ve iradesinin âmil 
ve lâhik olmadığı gazetecinin ölümü hâdisesin
de ve bilhassa gazetecinin ücretinin fazla oldu
ğu ahvâl nazara alınırsa bu gibi ahvâlde iş ve
rene mühim yekûnlara baliğ olacak miktarları 
ödetmek mecburiyetini tahmil etmenin doğru 
olmıyacağı tezekkür olunmuş, bununla beraber 
mesele diğer memleketlerde ölüm sigortası yo-
liyle halledilmiş olup bizim memleketimizde de 

aynı yoldan gitmenin muvafık olacağı fikir ve 
kanaatleri üzerinde durulmuş olduğundan .bin-
netice ölüm sigortası mevzuatının tesisi maksa-
diyle Hükümetçe gereken tasarının hazırlanıp 
bir an evvel Yüksek Meclise verilmesi temenni
ye şayan görülerek madde hakkında gelen tek
lifler bu sebeplerle reddolunmuştur. 

Madde 20 : (Muhit Tümerkan ve Saffet Gü
rol) Gazetecilik meslekinde çalışanlar arasında, 
dinî bayramlarda gazete çıkarmıyarak o gün
lerde, menfaati Kızılaya veya diğer bir hayır 
cemiyete ait olmak üzere, tek gazete çıkarmak 
yolunda bir âdet ve teamül teessüs etmişti. Son 
zamanlarda teamülün şekli, Şeker ve Kurban 
bayramlarının birinci günleri gazetelerin çıka
rılarak ancak bu bayramların diğer günlerinde 
çıkarılmaması ve birleşik olarak menfaati hayır 
cemiyetine ait tek gazete çıkarmakta devam 
olunması suretinde idi. 5953 sayılı Kanuna ta
kaddüm eden zamanlarda ise gazetecilerden bâ
zıları arasında bir anlaşmazlık da hâsıl olarak 
bir gazetecinin bu taamüle riayet etmediği, tenkid 
ve münakaşalara sebep olduğu da görülmüştü. 
5953 sayılı Kanun, 20 nci maddesiyle, teessüs 
eden bu âdeti kanunlaştırmak ve işi tanzim et
mek istemişti. Binnetice gazetecilerin de büyük 
bir kısmının bu bayramlardan diğer vatandaş
lar gibi istifadesi ve istirahati sağlanmış olu
yordu. 

Fakat, teamülde bayramın ilk günü gazete
lerin çıkması serbest olup diğer günlerinde çı
karılmaması lâzımgeldiği halde kanunun 20 nci 
maddesiyle, taamüle mugayir olarak, bu dinî 
bayramların son gününde çıkmasının serbest 
bırakıldığı müşahede olunmuştu. 

Şmdi, teklifin birinci fıkrasiyle, gazetelerin, 
Şeker ve Kurban Bayramlarının birinci günleri 
intişarı serbest bırakılmak ve Şeker Bayramı
nın 2 nci ve 3 ncü ve Kurban Bayramının 2 nci, 
3 neü ve 4 ncü günleri intişarı menedilmek su
retiyle intişarm hali, taamüldeki şekline irca 
edilmiştir. 

İntişar memnuiyetini Cumhuriyet Bayramı
nın ikinci günü olan 30 Ekim ile Yılbaşı günü 
olan 1 Ocak günlerine de teşmil eden Saffet 
Gürol'un teklifi ise, bu günlerde 30 Ekim gü
nünde çıkan gazetelerde, memleketin muhtelif 
yerlerinde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
gününe ait tezahürat, merasim ve havadislerin 
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ve söylenilen nutukların fotoğraf ve yazılarının 
görülmesi ile millî heyecan ve tesanüdün bir kat 
daha hissolunup yaşanılması mümkün olabilece
ğinden ve Yılbaşı günü olan 1 Ocak gününde de 
gazetelerde senelik muhasebelerin yapılıması âdet 
haline geldiğinden bu günlerde, gazete arayan 
okuyucular lehine, gazetelerin intişan, gazeteci
lik mesleki icabı zevk ve şevkle iktihamı zaruri 
bir külfet olarak telâkki olunduğu cihetle, red-
dolunmuştur. 

Yine teklif ile gelen, her bölgede gazeteci 
sendikalarının, Şeker ve Kurban Bayramlarnda 
günlük gazete çıkarabilmeleri hakkının tanın
ması fikri de sendikacılıkdaki ticaret ve siya
setle iştigal memnuniyetiyle telifi kabil görülmi-
yerek ve her bölgede tâbirinin de delâlet ettiği 
mâna muayyen bulunmıyarak reddolunmuş, bu
nunla beraber, dinî bayramlarda gazete çıkar
mak memnuiyeti yanında gazetecilik mesleki 
teşekküllerine verilen serbestinin, karışıklık ve 
istismardan uzak ve gayeye uygun bir tarzda 
istimali için tanzimi zaruri görülerek Şeker w 
Kurban bayramlarının günlük gazete çıkarma 
memnuiyeti bulunan günlerinde efkârı umumi-
yeye havadis ve bilgi verecek, tek gazeteyi çı
karıp satışından faydalanacak olan meslekî te
vekkülün, gereğinde basını temsilde ve hasbi 
memleket vazifeleri görmekte liya'katli, keyfi
yet ve kemiyet bakımından kifayetli olması 
esas olarak alınmış ve bunun için gazeteyi o 
günlerde çıkaracak gazetecilik meslekî teşekkü
lünün basın kartı hâmili azasına ve bu azanın 
çokluğuna kıymet ve ehemmiyet verilmiş ve 
•madde, lüzumu kendiliğinden anlaşılan diğer 
fıkralariyle birlikte komisyonca yeniden tan
zim olunmuştur. 

Madde 28 : (Saffet Gürol) Madde, teklifte
ki (Sendika) çıkarılarak, (nüsha başına) tâbdri 
yerine (her baskı için) tâbiri kullanılarak ka
bul olunmuş ve fakat cezanın 10 000 İdraya çı
karılması ve gazeteyi basan matbaacıya da teş
mili cihetleri reddolunmuştur. 

Aynı kanuna şu maddeler de eklenmiş bu
lunmaktadır : 

Ek madde 1 : (Saffet Gürol) Teklif olunan 
madde esas itibariyle kabul edilmekle beraber 
gayrivazıh ve kifayetsiz bulunarak komisyonca 
yeniden tanzimi olunmuş ve birinci fıkrasında, 
gazeteci tâbirinin şümulü dâhilinde bulunan 
kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve bü-

rc gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itiba
riyle müstemirren çalışanlar için günlük iş 
müddeti, gece ve gündüz devrelerinde, sekiz 
saat olarak kabul olunmuş ve 5953 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde sayılan gazetecilerden 
yazı işleri müdürü (gece sekreteri), istihbarat 
şefi, mütercim, ressam, istihbarat telsizciliği ve 
radyoculuğu gibi dşlerde çalışanların müstemir
ren çalışanlar tefrik ve tavsifinin şümulüne gi
rebilecek neviden işlerde çalıştıkları misal ola
rak zikrolunmuştur. 

Maddenin diğer fıkraları, meslekin hususi
yeti gözetilmek şartiyle, îş Kanununun (fazla 
saatlerle çalışma) ya ve ücretlerine mütenazır 
hükümlerden ibarettir. 

Maddenin son fıkrası olarak teklif olunan 
ceza müeyyidesinin ek bir ceza maddesinin fık
rasını teşkil eylemesi daha uygun görülerek 
maddeden ayrılmıştır. 

Ek madde 2 : (Saffet Gürol) Gazetecilik 
meslekinde de asgari ücretlerin tesbitine mü-
taallik bulunan maddenin 1 nei fıkrası, ifade
deki ufak bir değişiklikle teklifte olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Asgari ücreti tesbit edecek komisyona Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinden de bir azanın 
dâhil edilmesi ve komisyonun sekiz olarak tek
lif olunan âzalarının beşe indirilmesi suretiyle 
2 nci fıkra da kabul olunmuş, 3 ncü ve 4 ncü 
fıkralar aynen, 5 nci fıkraya (dairelerince), 
6 nci fıkraya da (Çalışma Vekâletince) kelime 
ve tâbirleri ilâve edilerek, maddeyi kabulden 
sonra teklifteki 7 nci fıkranın, ise bu madde
den ayrılarak numaralandırılacak ek.bir ceza 
maddesinin bir fıkrasını teşkil etmesi muvafık 
görülmüştür. 

Maddenin müzakeresi sırasında, asgari üc
reti tesbit edecek komisyonların toplanma ye
rinin neresi olacağı noktasında da durulmuş 
ve neticede, kolaylık ve gereğine göre ya ma
hallinde veya Ankara (merkezinde toplanabil-
melerini mümkün kılmak için yer zikrine veya 
başkaca bir sarahate lüzum olmıyacağı kanaa
tine varılmıştır. 

Ek madde 3 : Ek olarak teklif olunan 3 ncü 
maddenin istihdaf ettiği gaye sadece 5521 sa
yılı Kanuna yapılan bir atıf ile temin olunar 
mıyacağından reddolunmuş, bununla beraber, 
komisyonca yukarıki iki ek maddeden ayrılmış 
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olan ceza hükümleri «bir madde halinde tanzim lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
edilerek artık, işbu ceza hükümleri >ek 3 ncü Çalışma Komisyonu 
maddeyi teşkil eylemiştir. Reisi Sözcü Kâtip 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Manisa Kocaeli Giresun 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki N. Körez Y. Kişioğlu D. Köymen 
Kanuna dair olup birleştirilerek görüşülen tek- İstanbul İzmir Kütahya 
liflerden, reddedilenler hariç olmak üzere Ko- A. Topçu A. Tekön A. Kavuncu 
misyonca kabul edilen maddeler tadil şekilleriy- İstanbul Urfa Zonguldak 
le birlikte Umumi Heyetin Yüce tasvibine arzo- /, Altmd Ç, öncel C, Ktpcah 
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ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEGÎŞTÎRÎŞÎ 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara
sındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki 5953 
sayılı Kanunun 10, 15, 17, 20 ve 28 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı mad

deler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Basın Meslekinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzi
mi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun 10, 15, 17, 
20 ve 28 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 10. — Mesleke ilk intisap eden gazete
ciler için tecrübe müddeti en çok bir aydır. Bu 
müddet içinde taraflar iş akdini ihbar mühletine 
ve tazminat mükellefiyetine tâbi olmaksızın fes
hedebilirler. 

Madde 15. — Bir mevkutede çalışan gazeteci, 
mukavele hükümleri dışında olarak iş veren tara
fından verilen işler veya sipariş edilen veya ya
yınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca üc
rete hak kazanır. 

Madde 17. — Mensup olduğu mevkutedeki bir 
yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğrıyan ga
zeteci ücretini iş verenden almakta devam eder. 
Ancak, hürriyetin tahdidini mucip olan yayın, 
mezkûr gazeteci tarafından, mevkute mesul mü
dürünün veya sahibinin haberi olmadan yapıldığı 
veya yaptırıldığı yahut mesul müdürün tetkikm-
dan geçirilerek neşri takarrür eden şekil üzerin
de tahrifat, tadilât, tay yahut ilâveler yapmak 
veya yaptırılmak suretiyle vukubulduğu takdirde 
mezkûr gazeteci bu hükümden faydalanamaz. 

Birinci fıkradaki hürriyet tahdidi gazetecinin 
o mevkuteden ayrılmasından sonra vukua gelmiş
se, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden sonra al
dığı ücreti miktarındaki tazminat, hürriyeti tah
dit edildiği müddetçe, her ay yayının yapılmış 
olduğu mevkute sahibi tarafından ödenir. 

Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil 
edilen mevkutede çalışanlar, tatil tarihinden 
itibaren iki ay müddetle ücretlerini alırlar. 

Madde 20. — Günlük gazetelerin Şeker Bay
ramının ikinci ve üçüncü günleriyle Kurban 
Bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günle
rinde intişar etmeleri memnudur. Bu günlere 
mahsus gazete neşri hakkı, her vilâyette, gaze
tecilerin- bağlı bulundukları meslekî teşekkül

lerden basın kartı hâmili âzası en fazla olanın», 
aittir. 

Birinci fıkrada hahsi geçen gazete neşri hak-
j kının tesbiti için alâkalı meslekî teşekküllerin 

Şeker ve Kurban bayramlarının ikinci günle
rinden en az (15) gün evvel mahallin en bü
yük mülkiye âmirine müracaat ederek âza du
rumlarını tevsik ettirmeleri mecburidir. Mülki
ye âmirine yapılacak müracaat tarihinden son
ra basın kartı hâmili âza sayısında vâki olabi
lecek değişiklikler neşir hakkının tesbitinde na
zara alınmaz. 

iki veya daha fazla meslekî teşekkülün basın 
kartı hâmili âzalarının sayıları arasında eşitlik 
görüldüğü takdirde, gazete neşri hakkı bu te
şekküller tarafından müştereken kullanılır. Bu 
vaziyette bulunan meslekî teşekküller gazeteyi 
müştereken çıkarmak hususunda anlaşamadık
ları takdirde kur'aya müracaat olunur. Kur'a, 

j en büyük mülkiye âmirinin veya vazifelendire
ceği zatın huzurunda yapılır. 

Gazete neşri hakkının tesbit ve tevsiki işle
rinin ne suretle yapılacağını Çalışma Vekâleti 
tâyin eder. 

Birinci fıkrada bahsi geçen Bayram günle
rinde çalışılmamış olması sebebiyle gazetecile
rin ücretlerinden hiçbir suretle eksiltme yapı
lamaz. 

Madde 28. — Bu kanunun (20) nci maddesi 
ile günlük gazeteler hakkında intişar memnui-
yeti kabul edilmiş olan günlerde, günlük gaze
telerin neşrine devam olunduğu veya bahsi ge
çen maddede yazılı meslekî teşekkülden gayri 
kimseler tarafından o günlere mahsus gazete 
neşredildiği takdirde, neşreden kimse hakkında 
her baskı için (5 000) liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 5953 sayılı Kanunun birin-
ci maddesindeki gazeteci tâbirinin şümulü dâhi 

< S. Sayısı: 75 ) 
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Ünde bulunan kimselerden müessese, matbaa, 
idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin 
mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için 
günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerin
de, sekiz saattir. 

Yukarki fıkra hükmünün dışarısında kala
rak, gündüz veya gece devresindeki çalışma 
müddetinin daha fazla hadlere artırılması, bu 
kanuna göre, «fazla saatlerle çalışma» sayılır. 

Her bir fazla saat çalışma için verilecek üc
ret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının % 25 ten % 50 ye kadar yükseltil
mesi suretiyle.ödenir. Bu nispetin tâyininde ga
zetecilerle iş veren serbestçe anlaşırlar. 

Ancak, günlük normal çalışma müddetine 
ilâveten işbu madde" mucibince tatbik edilecek 
fazla çalışmaların saat (24) den sonraya tesa
düf eden saatlerinde çalıştırılan gazetecilerin 
ücretlerinin saat başına düşen miktarına yapı
lacak zam % 50 den aşağı olamaz. 

Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az 
olan müddetler yarım saat, fazlası ise bir saat 
sayılır. 

Fazla saatlerle çalışma, ücretlerini parça ba
şına veya yapılan iş miktarına göre alan gaze
tecilere yaptırıldığı takdirde dâhi bu kimsele
rin fazla saatlere tekabül eden ücretleri bu mad
dedeki esaslara göre ödenir. 

EK MADDE 2. — İktisadi ve içtimai zaru
retler dolayısiyle Çalışma Vekâletince lüzumlu 
görülecek yerlerde (5953) sayılı Kanunun birin
ci maddesinde gösterilen işlerde çalıştırılan ga
zetecilere ödenecek ücretlerin en aşağı hadleri, 
ikinci fıkrada gösterilmiş bulunan komisyonlar 
tarafından tesbit olunur. 

Bu komisyonlar, Çalışma Vekâletiyle Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinin ve Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün kendi men
supları arasından seçecekleri birer kişi ile as
gari ücretin tesbit edileceği mahalde gazeteci
lerin ve bunların iş verenlerinim kendi arala
rından seçecekleri birer kişiden terekkübeder. 

Çalışma Vekâletine mensup zat, komisyona 
başkanlık eder. 

Asgari ücretin tesbit edileceği mahalde ga
zeteciler tarafından kurulmuş meslekî teşekkül 
mevcut değilse, yukanki fıkrada bahsi geçen 
iş verenlerle gazeteciler o mahalle en yakın bu
lunan gazeteci meslek teşekkülleri tarafından 
seçilir. 

Komisyon reylerin ekseriyetiyle karar ve
rir. Komisyon tarafından verilen karar Çalışma 
Vekilinin tasdikiyle kesinleşir. 

Bu komisyonların memur âzalarının yol 
masraflariyle seyahat ve ikamet yevmiyeleri 
kendilerine dairelerince ödenir. 

Komisyonların çalışma ve toplanma zaman 
ve usulleri, bu komisyonların memur olmıyan 
azalarına Çalışma Vekâletince verilecek yol 
masraflariyle huzur hakkının miktarları, asgari 
ücretin tesbitinde nazara alınacak hususlar ve 
komisyonların iş veren ve gazeteci âzalarının 
seçim şekilleri Çalışma Vekâleti tarafından tes
bit olunur. 

• EK MADDE 3, — A) Bu kanunun ek bi
rinci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma 
ücretlerini gazeteciye ödemiyen veya. mezkûr 
maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı 
hesabetmek suretiyle ödiyen iş veren, ödeme
diği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik 
ödediği ücretler tutarının iki misli miktarında 
ağır para cezasına mahkûm edilir. 

B) Bu kanunun ek ikinci maddesi gere
ğince gazetecilere verilmesi lâzımgelen ücret
leri bahsi geçen maddenin tâyin ettiği tarz ve 
usullerden başka türlü hesabederek veren veya 
daha aşağı hadlerde ödiyen 5ş veren hakkında 
(50) liradan aşağı olutırnak üzere ağır para 
cezası hükmolunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

» • « 

(S . Sayısı: 75) 





S. SAYISI : 81 
Erzurum Mebusu Sabri Erduman'm, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunla tadil ve eklerinin 
içişleri Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tek

lifi ve içişleri ve Bütçe komisyonları raporları (2/486) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen nahiye müdürlerine kadro temini hakkındaki kanun 
teklifim ilişiktir. Gereğinin yapılmasına emir buyurulmasmı hürmetlerimle arzederim. 

7 Ocak 1953 
Erzurum Mebusu 
Sabri Erduman 

GEREKÇE 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre iki üst derece almış bulunan nahiye müdürleri kad
rosuzluk yüzünden terfi edemiyenlerden 40 liralık kadro istiyen (13), 35 liralık kadro istiyen 
(44) ve 30 liralık k dro istiyen (52) ve 25 liralık kadro istiyen (266) ki, ceman (375) nahiye mü
dürü terfi haklarını alamadıklarından mağdur durumdadırlar. 

Yukarda istenilen kadronun tahsisi suretiyle memleketin en hücra köşelerinde çetin şartlar 
içinde vazife görmekte ve halk ile en yakın teması olan bu idarecilerin evvel emirde kanuni 
hakları olan terfi ve terfihlerinin temini ile vatandaş hizmetinde daha müsmir neticeler elde et
mek imkânını bahşedeceği kanaatindeyim. 

Alınacak hu (375) aded kadro bütçeye yılda (116 400) lira gibi cüzi bir külfet tahmil etme
sine mukabil 40 000 köyümüzü idare etmekte ve en yakın müracaat mercii bulunan 940 nahiye 
müdürünün de şevk ile çalışmasına âmil olacağı düşüncesiyle işbu kanun teklifim tertibedilmiş-
tir. Hürmetlerimle arzederim. 

İçişleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
tçi§leri Komisyonu 31.1. İ953 

Esas No. 2/486 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum Mebusu Sabri Erduman'm Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanunla tadil ve eklerinin İçiş
leri Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi ,teklif sahibi ve Hükümet 
temsilcisinin iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Teklifin ,kadro darlığı dolayısiyle uzun yıl

lar terfi imkânını bulamıyan ve esasen mahru
miyet içerisinde yaşıyan ve maaş dereceleri ilk 
hadlerde bulunan nahiye müdürlerinin zama
nında terfilerini sağlamak maksadiyle yapıldığı 
ve hakiki bir ihtiyaca cevap vereceği anlaşılmış 
olduğundan, yalnız kadro cetvellerinde halen 
mevcut nahiye müdürlerinin adedine ve maaş 
derecelerine göre lüzumlu değişiklik yapılmak 



suretiyle teklifin kabulüne karar verildi . 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Reisvekili 

Bursa 
N. Yılmaz 

A. Karahisar 
A. Veziroğlu 

Çoruh 
Z. Ural 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çorum 
B. Koldaş 

Sözcü 
izmir 

P. Arat 
Bursa 

B. Aybar 
Erzurum 
M. Zeren 

İsparta 
T. Tola 

imzada bulunamadı 
Kırklareli 
F. Üstün 
Samsun 

Muhalifim 
M. özkefelİ 

Van 
t. Akm 

Kütahya 
Y. Aysal 

Sivas 
E. Damak 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Kütahya 
B. Besin 

Trabzon 
H. Orkon 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/486 
Karar No. 65 

15 . / . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum Mebusu Sa'bri JjJrciuman'm Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanunla tadil ve eklerinin içiş
leri Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi içişleri Komisyonu raporiy-
le birlikte komisyonumuza havale edilmiş ol
makla teklif sahibi, içişleri ve Maliye Vekâletle
ri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun teklifi, memleketin en hücra köşelerin
de çetin şartlar altında vazife görmekte ve halk 
ile en yakın temasları olan nahiye müdürlerinin, 
terfi imkânlarını sağlamak maksadiyle kadro 
maaşlarının yükseltilmesini istihdaf etmektedir. 

Teklif üzerinde komisyonumuzda cereyan 
eden müzakerelerde 5442 sayılı i l idaresi Ka
nunu gereğince nahiye müdürü olmak için lise 
mezunu bulunmak ve askerlik hizmetini bitir
miş ve yaş; otuzu geçmemiş, vücutça sağlam ol
makla beraber memleketin her ikliminde vazi
fe görmeye kabiliyeti olmak, altı aylık nam
zetlik süresi sonunda kifayeti tasdik edilmiş 
bulunmak ve daha sonra bir yıl devam edecek 
meslek kursunu muvaffakiyetle başarmak gibi 
şartları haiz olması icabetmekte ve kendileri
ne verilmekte olan (20) lira asli maaşın 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre iki üst 
derece alabilmekte iseler de kadrosuzluk yüzün

den terfilerine imkân kalmadığı açıklanmış ve 
ifa ettikleri hizmetlerin ehemmiyeti bakımın
dan nahiye müdürlerinin terfilerini mümkün 
kılacak olan kanun teklifi komisyonumuzca da ye
rinde ve uygun görülerek maddelerin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Kanun, teklife ilişik cetvel ile teklifi bida-
yeten tetkik eden içişleri Komisyonunun tadilen 
hazırladığı cetveller bugün fiilen vazifeli nahi
ye müdürlerinin terfileri için tam bir imkân 
vermemiş olduğundan komisyonumuz bugünkü 
ihtiyacı karşılamak ve terfi imkânlarını sağlı-
yabilmek maksadiyle cetveli tevsian ve tekli
fin 1 ve 2 nci maddelerini şeklen değiştirmek 
suretiyle ve 3 ncü maddesini de aynen kabul 
etmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası, eki bulunan cetvellerle birlikte, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erdem 

Reis V. 
istanbul 
H. Hüsman 

Antalya 
A. Fanoğlu 

Bu rapor 
sözcüsü 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Çanakkale 
K. Akmanlaı 
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Erzincan 
N. Pekcan 

Giresun 
M. Şener 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Gazianteb 
E. Cenani 

İstanbul İzmir 
*Sf. Oran B. Bilgin 

İmzada bulunamadı. 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgeri 
Siird 

M. D. Süalp 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 

Sivas 
H. İmre 

Kırşehir 
B. özdeş 

Bize 
O. Kavrakoğlu 

Zonguldak 
H. Balık 

mmm 

ERZURUM MEBUSU SABBÎ ERDUMAN'IN 
TEKLİFİ 

Devlet Memurlan Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunla tadil ve 
eklerinin İçişleri Vekâletine ait cetvelinde deği

şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ve
kâleti kısmında ilişik (1) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded, maaşı gösterilen memuriyet 
kaldırılmış ve bunun yerine (2) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşı gösterilen me
muriyet konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

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

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet Memurlan Aylıklanmn Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Vekâ
letine ait kısmında değişiklik yapılmasına dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Vekâ
leti kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded, maaşları gösterilen kadrolar kaldı
rılarak yerine ilişik (2) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen kadrolar ko
nulmuştur. 

MADDE 2. -
itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Krzurum Mebusu Sabri Erduman'ın kanun telr-
Ufme bağfo cetveller 

D. 

10 
11 
12 

CETVEL No. 1. 

Memuriyeti 

Nahiye Müdürü 

Aded Maaşı 

T 35 
60 30 

153 25 

220 

(8. Bayım : II) 



D. 

9 
10 
i l 
12 

Memuriyeti 

CETVEL No. 2. 

Nahiye Müdürü 
>> » 
» » 
» » 

A M Maaş 

13 40 
44 35 
52 30 

266 25 

375 

İçişleri Komisyonumm değiştirdiği cetveller 

OETVBL (I) 

.1.3 Nuriye Müdürü 375 20 

£> Nahiye 
10 » 
11 » 
12 » 

OETVBL (II) 

Müdürü 
>> 
>> 
>> 

Yekûn 

13 
44 
52 

260 

375 

40 
05 
30 
25 

M£çe Komisyonunun değiştiricine bağli cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

I). Memuriyetin ııev'i Aded Maa** 

13 Nahiye Müdürü 439 20 

[2] SAYILI OETVBL 

0 Nahiye Müdürü 
10 » » 
11 » » 
12 » » 

Yekûn 439 

23 
37 
72 

307 

40 
35 
30 
25 

» # - « 

İ'S. Saym : ,8l) 



S. SAYISI 85 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü
ğü kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun layihası ve İçişleri 

ve Bütçe komisyonları raporları (1 /704) 

T. C. 
Başvekâlet 21, XII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2650, 6J3272 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında içişleri Vekâle
tince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21, X . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ekleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. ^ 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1. ikinci Dünya Harbi ile onu takibeden günleri, bu harbden önceki durumu ile ve bugünkü 
mütevazı kadrosu ile karşılıyan haberalma teşkilâtımız, bu harbden sonra başlıyan devredeki 
hizmetleri aynı kadro ile karşılıyamıyacak vaziyete gelmiştir. Mümasil bütün dünya teşekkülleri 
yeni yeni usul ve vasıtalara müracaat etmektedir. Bizim teşkilâtımızın da bunlara muvazi 
olarak teşkilâtını tevsi ve takviye etmesi fennî vasıtalarla teçhiz etmesi zarureti hâsıl olmuştur. 
Bu maksatla hudutlarımızda yeni gruplar teşkili ioabetmiş olduğundan iki grup şefi ile bunların 
refakatinde çalışmak üzere bir miktar müfettiş ve sivil memur, kadroya ilâve edilmiştir. 

2. Muhabere vasıtaları son derece tekemmül etmiş ve bunlara karşı müdafaa tedbirleri almak 
lüzumu hâsıl »olmuştur. Bu işleri idare edecek yüksek tahsilli elemanlara ihtiyaç hâsıl olduğundan 
bir muhabere uzmanı ve yardımcısı ile bunlara yardımcı olarak teiknik okulların yetiştirdiği 
gençlerden istifade edilmek üzere fen memuru kadrosunun da takviyesi zaruri görülmüştür. 
Bugünkü kadromuzdaki 25 lira maaşlı fen memmurluğu, teknik okullar mezunlarını tatmin et
mediğinden iyi yetişmiş eleman alabilmek için 30, 35 lira maaşlı fen memurluğu ihdas edilmiş
tir. 

3. Bütün dünya istihlbarat teşkilâtlan, fotoğrafa fazla ehemmiyet vermektedir. Fotoğrafçı
lık hemen hemen 'bütün haberalma teşkilâtlarının en mühim bir uzvu haline gelmiştir. Kadro
muzdaki 30 lira maaşlı fotoğraf memurlukları, mütehassıs elemanları tatmin etmediği gibi terfi 
edemiyerek uzun müddet bu kadroda kalmış olmaları, çalışma heves ve gayretlerini kırmakta
dır. Bu usebeple 30 lira maaşlı 4 fotoğraf memurluğu kaldırılarak yarlerine 2 tane 40, 2 tane 35 
lira maaşlı fotoğraf memurlukları konmuştur. 

4. Haberalma Teşkilâtının en mühim uzuvlarından biri de tercümanlardır. Muhtelif yaban
cı dillere iyice vâkıf mütercimlere şiddetle $üzum hissedilmektedir, iyi lisan bilen ve bildiği lisa-

• 
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nm gavamızma vâkıf olanlar, az maaşla çalışmamakta ve kendilerine dana bol para ver«n resmî 
ve gayriresmî müesseselere kaçmaktadırlar. Bunu önlemek için 60 lira maaşlı üç baştercümanlık 
kaldırılmış ve bunlarm yerine ehliyetlerine göre verilmek üzere 50 - 80 liralık tercümanlıklar ih
das edilmiştir. 

5. Kadromuzda mevcut olan 14 aded 25 liralık tetkik başmemurluğu ve 23 aded 20 lira ma
aşlı tetkik memurluğu, esas itibariyle hizmetin sivil dedektif memurları olduğu halde isimleri, 
Divanı Muhasebat gibi nâzı dairelerde müstahdem tetkik memurları telâkki edilerek bâzı hu
suslarda mağduriyetlerini mucip olmaktadır. Bizde sivil memur, detektif adına takabul etmek ol
duğundan bunların unvanlarının sivil memura çevrilmesi uygun görülmüştür. Kaldı ki, ilk ka
demeyi teşkil eden bu memurlar, iki derece içine sıkışıp 'kalmaktadırlar. Bâzılarının muvaffak 
oldukları vazifelerinden ayrılmaları mahzurlu görülmekte, 'bâzılarının da başka bir srnrf olan 
müfettiş muavinliğine terfi ettirilmeye durumları müsait buhmınamalkta olduğundan uzun müd
det aynı maaşı almaları, vazifeye olan merbutiyetlerini gevşetmeye sebep olmaktadır. Esasen iş 
hacminin artmış olması hasebiyle miktarları da kifayet etmemektedir. Bu sebeple bunlarm ken
di sınıflan dâhilinde terfi etmeleri ve liyakatlerine göre derecelenmeleri zaruri görüldüğünden 
37 aded tetkik başmemurluğu ve memurluğu kaldırılarak bunların yerine detektif karşılığı ola
rak 40 liralık sivil başmemurluk ve 35, 30, 25 ve 20 liralık onar sivil memurluk ihdas edilmiştir. 

îçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
îçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/704 
Karar No, 12 

5.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası, 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda görüşüldü. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında beyan 
olunan hususlar komisyonumuzca da kabule şa
yan görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş. 
ve Hükümetçe hazırlanan metin aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyuralmak üzere Yüksek'-Riyasete sunulur. 
İçişleri Ko. Reisi Reisvekili Sözcü 

Edirne Amasya 
7?. Nasuhioğlu K. Eren 

Kâtip 
Muğla 

Y. Baser 

Bursa 
R. Aybar 

İstanbul 
f. Türkgeldi 

Niğde 
F. Erer 

Afyon K. 
. 1. Veziroğlu 

Çoruh 
Z. lîral 

Kütahya 
Y. Aysal 

Rize 
A. Morgu 

Balıkesir 
8. Başkan 

Erzurum 
M. Zaren 

Kütahya 
7i. Besin 

Samsun 
M. ötkefp.li 

Trabzon 
H. Orhon 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
A. Yurdabaymk 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/704 
Karar No : 72 

18 . I . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında İçişle
ri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 21. X I I . 1953 tarihli ve 6/3272 sayı
lı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası içiş
leri Komisyonu raporu ile birlikte komisyonu
muza havale edilmiş olmakla içişleri ve Maliye 
vekâletleri mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; esbabı nıucibesinde de taf-
silen arz ve izah edildiği üzere İkinci Cihan 
Harbinden sonra mütemadiyen gelişlemekte bu
lunan haber alma teşkilâtımızın mevcut kadro 
ile başarılmasına imkân görülmediğinden yeni
den ihdası lüzum ve zarureti ileri sürülen kad
roların 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmak suretiyle ithalini 
temin maksadiyle sevkedilmiştir. 

Lâyihanın sevkını mucip sebepler komisyo
numuzca da yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve lâyihanın birinci madde

si Hükümetin teklifi veçhile aynen ve ikinci 
madde şeklen değiştirilmek suretiyle ve üçün
cü madde ile birinci maddeye ilişik cetveller 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Lâyiha; 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumi
ye kanunu lâyihası ile olan ilgisi bakımından 
bir an evvel iktisabı kanuniyet etmesini te-
minen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temen
nisiyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
/ . Akça! 

Kâtip 
Siird 

H. Erden 
Erzincan 

N. Pekcan 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
K. Aksoy 

Reis V. 
H. Hüsnüm 

Antalya 
.1 . Üarıoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Bu rapor 
sözcüsü 

(). F. Sanaç 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Gazianteb 
E. Cenanı 
Mardin 
R. Erten 

Siird 
M. D. Süalp 

mm* 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Mamurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs

mında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, görev, aded ve m a i | yazıli me
muriyetler çıkarılmış ve yerine (2) sayılı ce£ 
velde derece, görev, aded ve maaşı yazılı memu
riyetler konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1954" ta
rihinde meriyete girer. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞi 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmın

da değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1054 tari
hinden itibaren mer'idir. 

( S. Sayısı : 85 ) 



Hti. 

MADDE 3. — Bu kamın hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili 
A. Menderes 

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

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 

S. ve S. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

C. Yardımcı 
Millî Savunma Vekili 

Kenan Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Vekili 

B. 8. Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikbaş 
G. ve Tekel V. ve 
Bayındırlık V. V. 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 
İşletmeler Vekili 

S. Yırcalı 

B. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev 'i 

7 Baştercüman 
11 Fotoğraf memuru 

3 Emniyet grup şefi 
6 Emniyet müfettişi 
7 » » 
9 » » 
5 Muhabere uzmanı (Elektrik 

yüksek mühendisi veya mü
hendis) 

6 Muhabere uzmanı yardımcısı 
(Elektrik yüksek mühendisi 
veya mühendis) 

5 Tercüman 
6 » 

Aded 

3 
4 

[2] 

2 
1 
1 
3 

1 

1 
1 
1 

Maaş 

60 
30 

12 
13 

Meımuu-iyetin nev 'i 

Tetkik başnıemuru 
Tetkik memuru 

SAYILI CETVEL 

100 
70 
60 
40 

80 

70 
80 
70 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

9 
10 
10 
11 

Tercüman 
» 

Sivil başmemur (Dedektif) 
Sivil memur » 

» .» » 
» » » 
» » » 

Fotoğraf memuru 
» » 

Fen memuru 
» 0» 

Aded 

14 
23 

3 
3 

' . 1 0 

10 
10 
10 
10 

2 
2 
5 
5 

Maasş 

25 
20 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
35 
30 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

Hükümet lâyihasına ilişik 1 ve 2 sayılı cetvel
ler aynen kabul edilmiştir. 

• ^ » 
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S. SAYISI : | 13 
Kastamonu Mebusu Muzaffer Ali Mühto ve 4 arkadaşının, Köy Ka
nununun 44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkın

da kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/594) 

13 . 1 . 1954 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

442 sayılı Köy Kanununun 44 ncü maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında hazırlamış oldu
ğumuz kanun teklifi esbabı mucibesi ile birlikte sunulmuştur. 

Teklifimizin kanunlaşması için icabeden muamelenin müstacelen ifa buyurulmasını saygı ile 
rica ederiz. 

Kastamonu Mebusları 
M, Â, Mühto Sait Kantar el H, Türe H. Tosunoğlu Fahri Keçecioğlu 

ESBABI MUCİBE 

Mezkûr maddenin tadili teklifi 31 . III . 1951 tarihinde Yüksek Reisliğinize sunulmuş içişle
ri ve Adalet komisyonlarınca kabul edilerek Umumi Heyetin yüce tasvibine arzedilmek üzere 
100 S. sayısını alarak Heyeti Umumiyenin 3 ncü toplantı gündemine alınmışsa da o günlerde 
117 S. sayısı ile Hükümet tarafından sunulan köy kanunu lâyihasında gündeme alındığından ana 
kanunun gündemde olması sebebiyle meşkûr tadil teklifi geri alınmıştır. 

Köy Kanununun bu devre içinde gündeme alınması ve Meclisten çıkma ihtimali zayıf oldu
ğundan içtüzük hükümlerine göre aynı mahiyette olan bu yeni teklifimizi mucip sebepler ve işin 
müstaceliyeti sebebiyle yeniden teklif etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

18 . I I I . 1342 tarihinde kabul edilen 442 sayıh Köy Kanununun 44 ncü maddesinin 2 nci bendin
de (ihtiyar meclisi mektep, cami, hamam gibi köylüye faydalı olan işleri yapmak için istediği yeri 
değer parasiyle satmalır) hükmü konmuş fakat 27 sene evvel kabul edilen bu kanunda köylerde elektrik 
tesisatı gibi bugün için medeni bir ihtiyaç olan elektrik o zamanın vâzıı kanunu tarafından derpiş 
edilmemesi o gün için şehirlerde dahi elektrik tesisatı belki henüz kurulmakta olduğundan bu ihtiya
cın köylerde hissolunmaması mazur görülebilir. Bugün Hükümetimiz köy kalkınmasına geniş mikyas
ta ehemmiyet vermekte ve köylü içinde elektriği bir medeni ihtiyaç ve köylüye faydalı olan işlerden 
telâkki ettiğinde şüphe ve tereddüt yoktur. 

Şûrayı Devlet Umumi Heyetinin 6.1.1951 tarihinde ve çoğunlukla vermiş olduğu bir kararla 
köylere elektrik tesisatı vücuda getirmek işini köy ihtiyar meclisinin göreceği işleri tadat eden Koy 
Kanununun 44 ncü maddesinin 2 nci bendinde yazılı cami, hamam, mektep, gibi köylüye faydalı iş
lerden saymamış ve Devrakâni Kaza idare heyetinin istimlâke dair olan kararını bozmuştur. Şûrayı 
Devlet Umumi Heyetinin bu şekilde tecelli eden içtihadı karşısında 2 nci bendin daha şümullü bir şekilde 
elektrik tesisatı kelimelerinin ilâvesiyle yeniden tedvinine lüzum ve zaruret hâsıl olduğu kanaatinde
yiz. Devrekani kaza idare heyetinin adı geçen istimlâke dair kararının bozulmasiyle 50 bin lira kadar 
sarf edilerek getirilen makinelerin harabiden kurtarılması ve elektrik tesisatı kurmak istiyen diğer 
köylere de kolaylık olmak üzere elektrik tesisatı inşasında köy ihtiyar heyetlerine istimlâk salâhiye
tinin tanınmasını bugünkü köy kalkmması programlarının tatbiki bakımından köylerimize büyük fay-
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dalar sağhyacağı mülâhaza edilmiş olduğundan kanun teklifimizin müstacelen müzakere buyurulma-
smı, öncelik ve ivedilik teklifleriyle bir an evvel gündeme alınmasını saygılarımızla arz ve rica ede
riz. 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/594 
Karar No. 26 

30 . I . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Mühto ve 
4 arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ,teklif sahibi ve Hükümet mümes
sillerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda görü
şüldü : 

442 sayılı Köy Kanununun 44 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasında ihtiyar meclisine, mektep, 
cami, hamam gibi köylüye faydalı olan işleri 
yapmak için istediği yeri, değer pahasiyle sa-
tınalmak veya istimlâk etmek salâhiyeti tanın
mış olup bu fıkradaki (gibi) edatına dayana
rak elektrik tesisatı vücuda getirmek için is
timlâk yoluna giden bir köyün bu husustaki ka
rarının Devlet Şûrasmca; fıkradaki (gibi) eda
tının köylünün yapacağı mecburi ve ihtiyari 
işlere taallûk eden aynı kanunun 13 ve 14 ncü 
maddelerinde tadat edilen hizmetler arasında 
(elektrik tesisatının) mevcut bulunmaması ha
sebiyle bozulması yüzünden köyler için dahi, 
elektriğin bugünkü ehemmiyeti nazarı itibara 
alınarak mezkûr fıkraya (elektrik tesisatı) iba
resinin de ilâvesi hakkında teklif sahiplerinin 
mütalâaları Komisyonumuzca da kabule şayan 
görülmüştür. 

Ancak, istimlâke esas teşkil edecek mevzu
ların, kanunun mecburi ve ihtiyari hizmetleri 
arasında yer alması zaruri bulunduğundan elek
triği ihtiyari bir hizmet telâkki ederek evvelâ 
ihtiyari vazifelere dair olan 14 ncü maddeye 32 
nci fıkra olarak (köye elektrik tesisatı vücuda 

getirmek) hükmü ilâve edilmiş ve ayrıca 44 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasındaki satmalına veya is
timlâk yetkisinin tadadi olarak muayyen hiz
metlere tahsisinden mütevellit mahzurları önle
mek ve maddeye daha âm ve şâmil bir mahi
yet verebilmek için bu salâhiyetin, kanunun 13 
ve 14 ncü maddelerinde yazılı bütün işleri şü
mulüne alacak tarzda fıkranın yeniden tedvini 
uygun görülmüş ve fıkra buna göre tanzim edi
lerek teklif kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete su
nulur. 

İçişleri Komisyonu 
Reisi 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 
Sözcü 

' Amasya 
K. Eren 

Bursa 
R. Aybar 

Diyarbakır 
N. Önen 

Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 

imzada bulunamadı 
îznıir 

P. Arat F 
Kütahya 
B. Besin 

Van 
/ . Akın 

Kastamonu 
Keçecioğlu 

Niğde 
F. Ecer 

A 

Reisvekili 
Bursa 

N. Yılmaz 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Çoruh 
Z. TJral 

Erzurum 
M. Zeren 

Kütahya 
T. Aysal 

Rize 
A. Morgu 

Zonguldak 
Yurdabayrak 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No : 2/594 
Karar No : 24 

4 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Mebusu Muzaffer Ali Mühto ve 
4 arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi komisyonumuza havale edilmek
le teklif sahibi ve İçişleri ve Maliye vekâletle
ri mümessilleri hazır olduğu halde müzakere 
olundu. 

Köy ihtiyar meclislerinin elektrik tesisatı 
vücuda getirmek için yapacakları istimlâke 
Köy Kanununda mevcut takyitlerden dolayı 
imkân bulamadıklarını ve Devlet Şûrasmca 
müttehaz kararların da bu takyitlere uygun ola
rak çıktığı, bu durum muvacehesinde işbu 
kanun teklifi ile köyler için hayırlı bir tesis 
olmasında şüphe bulunmıyan elektrik tesisatı 
için gerekli istimlâkin yapılabilmesinin sağ
lanmak istendiği ve vatandaşların ıstırapları
nı mucip bu hususun da bertaraf edilmesi, ga
yelerinin istihdaf edildiği müşahede olunmuş
tur. 

Bu mucip sebepler komisyonumuzca da ye

rinde görülerek teklifin kabule şayan olduğu
na ve İçişleri Komisyonunun hazırladığı metin 
ve bu metnin dayandığı esbabı mucibenin de 
aynen tasvibine ittifakla karar verilmiştir. 

İşin müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesinin temini ricası ile Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. , 

Başkan 
İzmir 

H. özyörük 
Manisa 
Ş. Ergin 
Aydın 

İV. Geveci 
Gazianteb 
G. Kinoğlu 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Tokad 

M. önal 

Amasya 
/ . Olgaç 
Çoruh 

M. Güney 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Sivas 

S. Ecevit 

Bu rapor Sözcüsü 
Ankara 

H. Ş. İnce 
Ankara 

O. T. lltekin 
Erzurum 
E. Karan 

Konya 
H. Aydıner 

Tokad 
/ / . ökeren 

Yozgad 
N. Ü. Alcû% 
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KASTAMONU MEBUSU MUZAFFER ALÎ 
MÜHTO VE 4 ARKADAŞININ KANUN 

TEKLÎFÎ 

Köy Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 442 sayılı Köy Kanunumun 44! 
neü maddesinin ikinci bendi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir : 

(İhtiyar meclisi mektep, cami, hamam, elek
trik tesisatı gibi köylüye faydalı olan işleri yap
mak için istediği yeri değer pahasiyle satımalır. 
Mal sahibi razı olmazsa kaza idare meclisi işi 
gözden geçirir. Kaaa idare meclisinin kararına 
söz yoktur.) 

MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü İçişleri 
Bakanlığı yürütür. 

4 — 
j İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRİŞl 

Köy Kanununun 14 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 442 sayılı Köy Kanununun 14 
ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

J 32. Köye elektrik tesisatı vücuda getirmek; 

MADDE 2. — Aynı kanunun 44 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

İhtiyar meclisi bu kanunun 13 ve 14 ncü 
maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri 
yapmak için lüzumu halinde köy sının içinde
ki gayrimenkulleri değer pahasiyle satınalır. 
Mal sahibi razı olmazsa köyüm bağlı bulundu
ğu kaza veya vilâyet idare heyeti işi gözden 
geçirir. İdare heyetinin kararına söz yoktur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer 'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İçişleri Vekili memurdur. 

K< 
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S. SAYISI : 173 
Ankara Mebusu Hâmid Şevket lnce'nin, 2 Mayıs 1927 tarihli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin tekrar meriyete 
konulmasına dair nizamname teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo

ru (2/474) 

22 .XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

10 . I . 1945 tarih ve 4695 sayılı Anayasanın yerine 20 . IV . 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu kabul edildikten sonra elyevm yürürlükte bulunan 11 . IV . 1945 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü makamına kaim olmak üzere 2 Mayıs 1927 tarihli «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi» nin meriyete geçirilmesi, tabiî ve zaruri bir vazifenin 
ifası demek olacağından bu teklifimin Anayasa Komisyonuna havale ve oradan alınacak kara
rın Büyük Meclise arzına delâlet buyurmanızı rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket İnce 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 20 . IV . 1953 

Esas No. 2/474 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Mebusu Hâmid Şevket lnce'nin 2 Ma
yıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahilî Nizamnamesinin tekrar meriyete konul
masına dair nizamname teklifi komisyonumuza 
havale edilmekle incelendi. 

10 . I . 1945 tarih ve 1695 sayılı Anayasanın, 
teşriî heyetçe tesbit ve ifade edilen ve milletçe 
konuşulan dile uymıyan ve tatbikatta birçok ak
saklıkları ve eksiklikleri görülen bir dilte ya
zılmış bulunması ve aynı zamanda Türkçenin 
yalnız bu dilden ibaret olduğu ifade edilmiş ol
ması gibi mahzurlarına binaen yürürlükten kal
dırılarak yerine 20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun, asıl metin olarak 
kabul edilmiş bulunması sebebiyle sözü geçen 
4695 sayılı Anayasa meriyetten kaldırılmıştır. 

Bu suretle Türkçenin serbest gelişmesine 
engel teşkil eden Anayasadaki resmî takyitler 
kaldırılmış olmakla resmî dil tabiî ve asli haline 

getirilmiş konuşma dili de resmî dililn zorlayıcı 
takyitlerinden kurtarılmış bulunmaktadır. Buna 
rağmen 4695 sayılı Anayasaya ifade şeklini 
veren zihniyet ve tatbikat içtüzükte baki kal
makla beraber hakikatta ifadeleri yekdiğerine 
uygun bulunması lâzımgelen içtüzük dili Anaya-
yasa dilinden apayrı bir şekil ve manzara ar-
zetmekte bulunmuştur. 

Hukuk ıstılahlarının, mütehassıslarınca ilmî 
bir yoldan tesbiti ile salahiyetli makamlardan 
kullanmaya arzı ve Türkçenin kendi bünyesi 
içerisindeki tabiî gelişmesinin ilmî kaidelere 
uygun bir istikamette yürütülmesi düşüncesi ile 
Anayasada yapılan değişikliğin aynı şekilde 
Meclis içtüzüğünde de yapılması zarureti karşı
sında Ankara Mebusu Hâmid Şevket lnce'nin 
teklifi yerinde görülmüştür. 

Bu itibarla halen yürürlükte bulunan 11 Ni
san 1945 tarihli Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
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[(•tüzüğünün 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi ile teb
dili suretiyle sözü geçen İçtüzüğün meriyetten 
kaldırılmasına ve 1945 senesinden sonra 
mezkûr nizamnamenin 22, 23, 24 ve 
85 nci maddelerinde esasa ait olarak ya
pılan tadillerin ifadesinin uydurma tâbir olu
nan dille yazılmış ve tutunmamış birçok ıstı
lahları ihtiva etmiş olması dolayısiyle bunların 
da yerlerine evvelce meriyette bulunanlarının 
konulması suretiyle Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun diline uygun bir şekle konmuş» ve bu su
retle 4 maddede yapılan tadillerin yeniden ka
leme alınmak suretiyle tanzimine ve Mecliste 
öncelikle görüşülmesine ittifakla karar veril
miştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arzolun-
mak üzere Reisliğe takdim olunur. 
Anayasa Ko. Başkanı Sözcü 

Manisa Diyarbakır 
F. L. Karaosnıanoğlu F. Alpiskender 

Teklif 

Kâtip 
Afyon K. Ankara 

K, Özçoban R. Eren 
İzmir Erzurum İçel 

//. E. Adıvar M. Yazıcı H. Fırat 
İsparta İzmir İstanbul 

R. Turgut Z. II. Velibeşe M. Benker 

Manisa Manisa Sivas 
E. Ş. înce M. Tümay R. öçten 

Tekirdağ 
/. //. Akyüz 

Bâzı maddelerin tadili suretiyle eski ni
zamname tekrar meriyete konulmakta olma
sına göre tadil edilen maddelere ait diğer 
tekliflerin de incelenerek ihtiyaca uygun bir 
şekilde bir metin hazırlanması muvafık ola
cağı mütalâasındayım. 

Konya Mebusu 
U. Alabay 

4 — 
| Any. K. 

Bu encümen kendine bir de reisvekili inti
hap eder. 

Umumi Mtçe mazbatasının yazılması ve mü
dafaası ile mükellef bir mazbata muharririn
den başka bu encümen bir veya muhtelif daire
lerin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa et
mekle mükellef hususi mazbata muharrirleri 
dâhi intihap edebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Alfabe 

sırsaiyle) : 
7. Adliye Encümeni (25 âza, bir muvazzaf 

kât ip) ; 
8. Çalışma Encümeni (15 âza, bir muvazzaf 

kâ t ip) ; 
9. Dahiliye Encümeni (30 âza, bir muvaz

zaf kât ip) ; Bu encümen lüzum gördükçe bir re 
isvekili intihap eder. 

10. Gümrük İnhisarlar Encümeni (20 âza 
I bir muvazzaf kâtip) ; 
I 1 Hnrieive Encümeni (20 âza bir muvaz-
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teklif I Any. K. 

Madde 23. — Devrenin ilk içtimaında encü
men intihaplarına yardımı olmak üzere me
busların hal tercümesi kâğıtlarından anlaşılan, 
ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Ri
yasetçe tabettirilip azaya dağıtılır ve üân tah
tasına asılır. 

Encümenlere namzet gösterme işi, partile
rin Meclis gruplarınca yapılır. Hazırlanan 
namzet cetvelleri her grupun idare heyeti re-
isliğince Meclis Riyasetine sunulur. 

Müstakil mebuslar kendi namzetliklerini ko
yabilirler. 

Namzetleri gösteren cetveller, Meclis Riya-
setince birleştirilerek tabettirilip azaya dağıtı
lır ve ilân tahtasına asılır. 

Umumi Heyette encümen intihapları bu cet
vellerin dağıtılmasından ancak dört gün sonra 
başlar. 

Encümenler, devrenin diğer içtimaları ba
şında içtimaların birinci inikadından sonra ge
len ilk inikadın yapıldığı gün intihap edilir. 

Madde 24. — Bir encümende gizli celse ak
dini alâkalı vekil, yahut encümen azasının üçte 
biri istiyebilir. 

Gizli celsede encümen âzasından ve vekiller
den başkası bulunamaz. 

Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak mu
hafazasına söz verilmek demektir. 

Parti gruplarının gizli celselerinde de bu 
hüküm tatbik olunur. 

Madde 85. — Söz, talep ve kayıt sırasına gö
re verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde, hakkında münavebe ile söz 
söylemek takarrür eder. 

Reis söz alanların isimlerini sırası ile Hey
ete bildirir. 

Encümen veya parti grupu namına söz is
tediklerinde encümen reisi veya mazbata mu
harrirleri ile grup reisi veya sözcüleri sıraya 
bağlı değildirler. 

Son söz mebuslarındır. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümleri ka- ıMADDE 3. — Bu Nizamname kabulü tari-
bulü tarihinden itibaren mer'idir. hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu Nizamname Türkiye Bü-
i yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 




