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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kağıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler ve cevapları 
1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-

in, Hükümet programında yer alan hu
suslardan hangilerinin tahakkuk ettirildi
ğine ve «Toplantılar ve gösteri yürüyüşle
ri» hakkındaki Kanun muvacehesinde par
tilerin mâruz kaldıkları durum üzerinde 
ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi 
suali (6/275) 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Nuseybin ovasının sulanması için yapılacak 
tesisata dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa 
Vekillerinden şifahi suali (6/283) 

3. — Amasya Mebusu Kemal Eren'in, 
küçük sulama işleri için 1955 ve 1956 yıl
ları bütçelerine konulan tahsisat ile kaç 
yerde ne kadar iş yapıldığına ve 1957 yılı 
Bütçesine konulan tahsisat miktarına dair 
Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/304) 

4. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'-
in, Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri 
ile İran Hariciye Vekilinin 23 Kasımda 
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Sayfa 
Bağdad'da yaptıkları toplantı neticesin
de neşrettikleri müşterek tebliğin üçüncü 
ve dördüncü maddelerine dair Başvekilden 
şifahi suali (6/293) 280:281 

5. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, 
Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüş
melerine, İsrail ile münasebetlerimizin ke
silmesi sebeplerine ve Suriye dolayları hak
kında ne gibi tedbirler alındığına dair Baş
vekil ve Hariciye Vekilinden şifahi suali 
(6/294) 280:281 

6. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mah-
mudoğlu'nun, son dış politika hâdiseleri 
dolayısiyle Meclîste izahat verilmemesi se
bebine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/306) 280:281 

7. — İzmir Mebusu Cihad Baban'm, 
Kıbrıs'ın mukadderatı etrafında cereyan 
eden görüşmeler hakkında Başvekilden şi
fahi suali (6/308) 281 

8. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak ta
dilâtı hazırlamak üzere kurulan komisyo
nun mesaisine dair sualine Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktür'ün şifahi cevabı 
(6/305) 281:283 
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Sayfa 
9. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut

ku'nun, başta Ankara ve istanbul olmak 
üzere 'bâzı şehirlerde ele alman imar hare-
iketlerine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/309) 283 

5. — Müzakere edilen maddeler 283 
1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/589) 283:288, 

289,291,301,306:309 
2. — Köy enstitüleriyle ilköğretmeıı 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ile Anka
ra Mefbusu Âliye Temuçin ve Elâzığ Mebu
su Ömer Faruk Sanaç'ın, köy enstitülerin
den mezun öğretmen ve sağlık memurları
nın maaşlarının intıbakıne dair kanun tek
lifi ve Maarif ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/466, 2/250) 288:301,301:302 

3. — Balıkesir Mebusu Ahmet Koeabı-
yıkoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 102 nci maddesindeki 
'bir yıllık müddete yeniden altı aylık ve ge
çici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı mü
racaat için de yeniden üç aylık müddet ve

rilmesi haköcında kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/279) 

4. — Off - Shore tedarik programına 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mek
tup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile 
eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa, Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/394) 

B — Tahrirî sualler ve cevapları 
1. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracı-

oğlu'nun, bâzı iş yerlerinde işlerine son ve
rilen işçilerin durumuna ve işsizlik sigor
tasının ihdasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sualine İktisat ve Ticaret VeMli 
Zeyyat Mandalinci ile Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan'ın tahrirî cevabı (7/216) 

Sayfa 
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2. ~ Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
1950 - 1956 yılları içinde kaç tane ilkokul 
binası yapıldığına, 1944 -1950 -1956 senele
rinde diploma alan talebelerin adedine ve 
ilköğretmen okullarına dair sualine Ma
arif Vekili Alımed özel'in tahrirî cevabı 
(7/246) 303:305 

mmm 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Açık bulunan Dahiliye Vekâletine Aydın Me
busu Namık Gedik'in tâyin edildiğine dair Ri
yaseti Cumhur tezekeresi okundu. 

Orman Kanununun 5653 sayılı Kanunla mu
addel 17 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası, Başvekâletin talebi üzerine ge
liverildi. 

Muğla Mebusu Nâtık Poyrazoğlu'nun, Güm
rük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta gö
re tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinin (B) bendine fıkralar eklenmesi
ne dair kanun teklifi, talebi üzerine geriverildi. 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, Hükü
met programında yer alan hususlardan hangile
rinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri» hakkındaki kanun muva

cehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nusaybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden olan 
şifahi sualleri, sual sahipleri hazır bulunmadık
larından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kara Mebusu Hasan Erdoğan'ın, ilâç. sıkın
tısının giderilmesi hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair sualine Sıhhat ve İçtimai. Mua
venet Vekili Nafiz Körez'le İktisat ve Ticaret 
Vekili Abdullah Aker cevap verdiler. 

Amasya Mebusu Kemal Eren'in, küçük sula
ma işleri için 1955 ve 1956 yılları bütçelerine 
konulan tahsisat ile kaç yerde ne kadar iş ya
pıldığına ve 1957 yılı bütçesine konulan tahsi-
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sat miktarına dair Ziraat Vekilinden şifahi sua
li, sual sahibi ••hazır bulunmadığından, gelecek 
İnikada bırakıldı. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1954 ma
lî yılı Hesabı Katî Kanunu kabul edildi. 

Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu mad
delerinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının 
birinci müzakeresi bitirildi. 

26 . XII . 1956 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın ö. Mart 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
//. Kurmel 

Sualler 

Tahrirî sual 
1. — Sinob Mebusu Haşim Tan'nııı, Sinob 

İskelesinin uzatılması ve Gerze iskelesinin bir 
barınak haline getirilmesi ve uzatılması husu

sunda ne zaman faaliyete geçileceğine dair tah
rirî suali Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/274)' 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
Lâyihalar ^ 

1. — Damga Resmi Kanununa ek kanun lâ
yihası (1/600) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/601) (Bütçe Encümenine) 

3. — Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası (1/602) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

4. — Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki 54'57 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmü
nün iki yıl daha uzatılması hakkında kanun lâ
yihası (1/603) (Adliye Encümenine) 

5. — Hususi otomobil vergisi kanunu lâyi
hası (1/604) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçe kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/605) (Bütçe Encümenine) 

7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı 
bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/606) (Bütçe Encümenine) 

8. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/607) 
(Bütçe Encümenine) 

9. __ Sevkıyat efrat ve küçük zâbitamna 

verilecek yevmiyeler hakkındaki 106 sayılı Ka
nunun 2717 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası (1/608) (Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenlerine) 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/609) (Bütçe Encümenine) 

Teklif 
11. — Bursa Mebusu Agâh Erozan'm, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/410) (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
12. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/459) (Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

13. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulu-
nay'm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/460) (Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

Mazbatalar 
14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı 

Eylül - Kasım ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/37) 
(Ruznameye) 
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15. — idare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ah

met Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, 1956 ma
lî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisine 

ait kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(2/335) (Ruznameye) 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REtS — Eeisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Erzurum mebuslarına kadar yoklama yapıl-

di.) 
REtS — Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
Hükümet programında yer alan hususlardan 
hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Ka
nun muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkla
rı durum üzerinde ne düşünüldüğüne dair Baş
vekilden şifahi suali (6/275) 

REÎS — Ziya Termen burada mı efendim? Bu
radadır. Hükümet adına cevap verecek? Yoktur. 
Başvekil bulunmadığı için gelecek İnikada talik 
ediyoruz, efendim. 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nu
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisa
ta dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekillerinden 
şifahi suali (6/283) 

REİS — Arslan Bora burada mı, efendim? 
Yoktur. 

Sual sahibi ikinci defa bulunmadıklarından 
sual düşmüştür, efendim. 

3. — Amasya Mebusu Kemal Eren'in, kü
çük sulama işleri için 1955 ve 1956 yılları bütçe
lerine konulan tahsisat ile kaç yerde ne kadar iş 

yapıldığına ve 1957 yılı bütçesine konulan tah
sisat miktarına dair Ziraat Vekilinden şifahi sua
li (6/304) 

REİS — Kemal Eren burada mı, 
(Burada sesleri) 

efendim? 

Kemal Eren buradadır, Ziraat Vekili bulun
madığından gelecek İnikada bırakıyoruz. 

4. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Tür
kiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile îran Ha
riciye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptık
ları toplantı neticesinde neşrettikleri müşterek 
tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/293) 

5. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bügin'in, Sü
veyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, 
İsrail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebeple
rine ve Suriye dolayları hakkında ne gibi ted
birler alındığına dair Başvekil ve Hariciye Ve
kilinden şifahi suali (6/294) 

6. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğluf-
nun, son dı$ politika hâdiseleri dolayısiylç 
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Mecliste izahat verilmemesi sebebine dair Baş
vekilden şifahi suali (6/306) 

7. — İzmir Mebusu Cihad Baban'm, Kıbrıs'
ın mukadderatı etrafında cereyan eden görüşme
ler hakkında Başvekilden şifahi suali (6/308) 

REİS — ibrahim öktem burada mı, efendim? 
(Burada sesleri) 

İbrahim öktem buradadır, efendim. 
HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ ETEM 

MENDERES (Aydın) — Reis Bey müsaade bu
yurur musunuz? 

REİS — Buyurun, efendim. 
ETEM MENDERES (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım; yarından sonra, Cuma gününe 
kadar müsaade buyuruırsanız hem soru sahibi ar
kadaşlarımızın suallerine cevapları arz edilmiş ola
cak, hem de haricî politikada memleketimizi alâ
kadar eden mevzular üzerinde Yüksek Meclise 
mâruzâtta bulunacağız. 

REİS — Vekil Bey, İbrahim öktem, Ahmet 
Bilgin, Mehmet Mahmutoğlu ve Cihad Baban 
arkadaşlarımızın bugünkü ruznamede yer alan 
sualleri hakkında maruzatta bulundular. 

Müsaade buyurursanız, Cunta, günkü ruzna-
meyi tehir edelim, diyorlar. Ruznamenin dör
düncü, beşinci, altıncı, yedinci maddelerindeki 
suallerin cevabı Cuma günü verilmek üzere te
hir edilmiştir. 

8. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Teş
kilâtı Esasiye Kanununda yapılacak tadilâtı ha
zırlamak üzere kurulan komisyonun mesaisine 
dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk'ün şifahi cevabı (6/305) 

REİS — Turan Güneş; buradalar im, efen
dimi 

(Burada, sesleri) 
Suale cevap verecek misiniz, efendim? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Evet. 

REİS — Suali okuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki suallerimin Adliye Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu rica ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Turan Güneş 

.1956 Ö : 1 
1. Evvelce 21. XII . 1955 tarihli muciple 

kurulduğunu beyan ettiğiniz Anayasa Tadilâtı
nı Hazırlama Komisyonu toplanmakta mıdır? 

2. Şimdiye kadar kaç toplantı yapmıştır? 
3. Yapılan mesaiden elde edilen neticeler 

nelerdir? 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş arkadaşımızın şi
fahi sual takririne cevabımı arz edeceğim: 

Sual, pekâlâ takdir ettiğiniz veçhile, icrai 
faaliyetin aşağı - yukarı faaliyetlerinin an bean, 
anen feanen ne şekilde ileriye gittiğinin bir 
nevi beyanını burada tazammun ediyor. Bunun
la beraber cevabımı aşağıdaki şekilde arz etmek 
isterim. 

21. XII . 1955 tarihinde teşkil edilmiş olan 
komisyon, bilâhara bir kısım azasının başka va
zifelere tâyin edilmiş olmasına rağmen, faali
yetine devam etmektedir. Bu komisyon, Teşki
lâtı Esasiye mevzuunda yerli ve yabancı mev
zuatın ve bilûmum literatür ile siyasi partilerin 
programlarının ve memleket ihtiyaçlarının ayrı 
aym tetkik edilerek tesbit ve tasnifini karar al
tına almış ve azalan arasında iş bölümü yap
mış bulunmaktadır. 

Komisyon faaliyetinden ayrı olarak Anaya
sa mevzuu ile alâkalı bâzı şahsiyetlerden de 
şahsan mütalâa istemiştir. Böyle bir mütalâayı 
henüz almış değiliz; 

Arkadaşımız, komisyonun kaç toplantı yap
tığını da sormaktadır. Faaliyetine devam et
mekte olan ve azalan arasında iş taksimi yap
mış bulunan ve tetkik edilecek mevzular itiba
riyle uzun vadeli bir mesaiye ihtiyaç gösteren 
bu komisyon toplantıları tamamiyle iç bünyeye 
taallûk eder. Bizce matlubolan husus komisyo
nun faaliyeti ve elde edeceği neticedir. Binaen
aleyh mevzuun ehemmiyeti ve komisyonca tet
kik edilmesine karar verilmiş olan hususlann 
vüsati bakımlanndan neticenin yakın bir za
manda istihsaline imkân olmadığı ve uzun va
deli ilmî ve mukayeseli bir mesaiyi gerektirdiği 
tabiîdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Turan Güneş, buyurun efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar-

kadaşlanm, Adliye Vekili arkadaşımızın, bir 
mebusun, icranın bütün faaliyetlerini her an 
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kontrol etmek için bir sual sormasını garip kar
şılamasını bendeniz hakikaten taaccüple dinle
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasadan 
almış olduğu salâhiyetlere binaen icranın en 
hurda teferruatını dahi kontrol etmek, onların 
hesabını her gün burada teferruatiyle sormak 
hakkına mutlak olarak sahip bulunmaktadır. 
Adliye Vekili arkadaşımız yaptığı bütün tasar
ruflarda Meclisin murakabesi altında, hattâ 
Anayasamızın ibaresine ve ruhuna sadık kalır
sak, Meclisin emirleri altında yaptığına katî ola
rak bilmesi ve iher an hatırlaması lâzınıgelir. 

Binaenaleyh, bir milletvekilinin muayyen 
bir mevzuda yapılan çalışmaların ne merkezde 
olduğunu sorması ve kendi bakanlığını ilgilen
diren mevzularda Meclisin hassas davranması 
bakmamdan teşekkürle karşılaması icabeder. 
Bendenizin kanaati budur. Bunun dışında ben
deniz Adliye Vekiline bir hususu daha hatırlat
mak isterim. Anayasanın tadili gibi aslında 
bizatihi Meclisin salâhiyetleri içinde olan bir 
meselede Adliye Vekiline taallûk eden husus, 
doğrudan doğruya böyle bir Anayasanın mey
dana getirilmesindeki teknik hazırlıkları Mec
lis adına yapmaktan başka bir şey değildir. 
Komisyon bu işi Meclise vekâleten veya onun 
emrinde olarak yapmaktadır. Bunu katiyen 
unutmamaları lâzımgelir. «Efendim, bu komis
yonun toplanması, iç bünyeyi alâkadar ediyor, 
bu hususta bir şey sormaya lüzum yoktur; bu 
hususta bir açıklamayı faydasız görüyorum.» 
şeklindeki beyanlarını Anayasa karşısında, 
Yüksek Meclisin ananeleri karşısında kabule 
şayan görmek imkânsızdır. Anayasanın tadili 
mevzuunda bundan evvel sormuş olduğum su
ale nazaran Adliye Vekili, daha ileriye değil, 
daha bir hayli geriye mesafe katetmişe benze
mektedir. O zaman arz" ettim, dedim ki, ma
dem ki Adliye Vekili bunu Meclisin Anayasayı 
değiştirmeye matuf temayüllerinden mülhem 
olarak teknik bir teşkilât olarak yapmaktadır, 
böyle bir komisyona bu işin ehli olan insanla
rın, bu işin mütehassısı insanların konması lâ
zımdır. Türkiye'de Anayasa tadiline kimlerin 
mütehassıs olarak yardım edecekleri açıkça, 
sarahatle bilinen bir iştir. Buna rağmen Ana
yasa meselelerindeki değişiklik mevzularının 
Ceza İşleri Umum Müdürü, Hukuk İşleri Umum 
Müdürü gibi şahıslara tevdi edilmesi hakikaten 
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işin savsaklanmak gayretine bir delil olarak te
lâkki edilmektedir, dedim. Bu zevatın bir kıs
mı başka vazifelere tâyin olundu, dediler. De
mek ki, bu komisyon Ceza İşleri Umum Müdü
ründen, Hukuk İşleri Umum Müdüründen de 
daha az mütehassıs olan insanlardan terekküb-
etmiş, bunların aralarında vazife taksimi ya
pılmış. 

Muhterem arkadaşlar; Ceza İşleri Umum 
Müdürü, Hukuk İşleri Umum Müdürü gibi in
sanların ihtisas hallerinde vazife taksimiyle 
pabileceği şey olsa olsa esas teşkilât hukukunun 
fasıllarını öğrenmekten ibaret kalacaktır. 

Eğer Adliye Vekili yine Anayasayı değiştir
mek için değil de Türkiye'ye bir, iki Anayasa 
mütehassısı kazandırmak için komisyon kursay-
dı, komisyonu bu şekilde tertip için gayret sarf 
eder ve bizi müteşekkir bırakırdı. Mesele o de
ğildir. Mevzuubahsolan mesele, bir Anayasanın 
fasıllarını; iki, Meclisin ne olduğunu, seçim sis
temlerini, tefriki vezaifin, tefriki kuvanın ne 
olduğunu bilen insanlar Türkiye'de mevcuttur. 
Eğer ciddî olarak Anayasanın değiştirilmesi is
teniyorsa onların fikirlerini almak, onların fi
kirlerine müracaat etmek lâzım gelirdi. Adliye 
Vekili arkadaşım, Medeni Kanunun tadili için 
Yüksek Meclisten mümessil bulundurmak lüzu
munu hissediyor da, Anayasa tadili gibi mutlak 
olarak Meclisin salâhiyetine giren bir meselede 
mütehassıs bir milletvekili arkadaşı komisyona 
davet etmek lüzumunu hissetmiyor. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — O safhalara gelince, o mev
zulara geleceğiz, Turan Bey. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Anayasa me
tinlerini tercüme ettiriyoruz, tetkik ettiriyoruz... 
özür dilerim, bunlar binam az özrüdür. Bu me
tinler Türkiye'de mevcuttur. Mütehassıs insan
lar bunun içinde neler var, neler yok bunların 
teferruatını biliyor. Anayasa tadili gibi mühim 
bir mevzuu 1,5 senelik ömrü kalmış olan Mec
lisiniz ne zaman ele alacak ve mevzu ariz ve amik 
tetkik edip 1958 den evvel Anayasayı tadil et
mek imkânını bulacaktır. Adliye Vekili Anaya
sa gibi mühim bir mevzuun bu Meclisten Tica
ret Kanunu gibi geçirileceğini mi ümidediyor? 

Kendileri hukuk profesörüdürler. Bu kadar 
mühim bir mevzuun ne kadar ehemmiyetle tet
kik edilmesi lâzımgeldiğini takdir ederler. Ben 
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bilmiyorum bir profesör arkadaşımız karşısında 
da bundan bahsetmekten azap duymaktayım. 
Anayasa üzerindeki çalışmalardan da bildiğimiz 
yok. Ne oluyor, Meclisin salâhiyeti artırılıyor 
mu, kısılıyor mu? ikinci bir Meclis kurulmasını 
istiyorlar mı? 

Muhterem arkadaşlar bir Ceza İşleri Umum 
Müdürü, hattâ bir esasiye profesörü bunun üze
rinde fikir sahibi olamaz. Bir esasiyecinin bize 
söyliyebileceği şey, şunun şöyle bunun da böyle 
olmasının faydalı olacağını söylemekten ibaret
tir. Bunlar cümlece malûm şeylerdir. Asıl mese
le ise bu kabîl bir tadilin yahut da yeni bir 
Anayasanın hangi zihniyetle tedvin edileceği 
meselesidir. Bunları komisyona havale etmek 
efkârı umumiyeyi ve Yüksek Meclisi oyalamak
tan başka bir mâna ifade edemez. Böyle bir Ana-
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yasayı yeni dünya tarihi henüz kaydetmemiş
tir. Hüseyin Avni Bey arkadaşımız eğer ciddî 
bir şekilde Anayasanın tadilim istiyorlarsa ve 
bunu Yüksek Meclise taahhüdediyorlarsa lüt
fen ilmin icabettirdiği esaslara riayet etsinler, 
Bunun dışında boş yere efkârı umumiyeyi bir 
Anayasa tadili zehabı peşinde sürüklemesinler. 
Bendenizin mâruzâtı bundan ibarettir. (Sağdan, 
alkışlar.) 

RBÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

9. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun,, 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehir
lerde ele alınan imar hareketlerine dair Başve
kilden şifahi suali (6/309) 

REÎS — Sual sahibi arkadaşımız bulunmadı
ğı için gelecek İnikada talik ediyorum, efendim. 

5. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/589) (1) 

RBÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Btmiyenlcr... Kabul edil
miştir 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 5 614 400 liralık münakale yapılmıştır. 

REİS — Cetveli okuyoruz. 

A/l CETVELİ 

F. Tenzil Zam 

Başvekâlet 
304 Posta telgraf ve telefon 

ücret ve masrafları 
REİS — Kabul eden. 

46 000 

(1) 42 sayth matbua zaptın sonundadır. 

F. Tenzil Zam 

ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şûrayı devlet Reisliği 
201 Maaşlar 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
301 Merkez daireleri büro 

masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 3 000 
REİS — Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek tedavi 

24 000 

25 000 

104 500 

2 500 

— 288 
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masrafları ve harcırahı 2 500 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmigtir, 

309 Taşıt masrafları 4 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

419 Makine fişi ve mültig-
raf, foto ve sair mal
zeme satmalına masrafları 21 800 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 25 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diyanet işleri Reisliği 
302 Vilâyetler büro masrafları 6 500 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 4 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırah
lar 2 500 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
201 Maaşlar 155 000 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar 155 00n 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve îskân îşleri Umum Müdürlüğü 
206 4178 ve 4598 sayılı ka-

Tenzil Zam 

nunlar gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli * 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

425 îskân işleri masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 
220 6119 sayılı Kanun gere

ğince adlî tababetle il
gili olarak Ödenecek taz
minat 2 500 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

221 6119 sayılı Kanunun 6 
ve 9 ncu maddeleri ge
reğince mütehassıslara 
verilecek huzur ücreti 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

417 Kovuşturma masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 
206 4178 ve 4598 sayılı ka

nunlar gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul eden-

6 000 

13 000 

5 000 

30 000 

200 000 

2 500 

600 000 

70 000 
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ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'209 5434 sayılı Kanunun 14 
neü maddesinin (D) fık-
rasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. 
C. Emeldi Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırah
ları 
REİS — Kabıü eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek 
kursları 23 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
309 Taşıt masrafları 105 000 

REİS — Kabul eden-

40 000 

340 000 

27 000 

20 000 

45 000 

22 000 

1 000 

Tenzil Zam 

ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti 
201 Maaşlar 1 000 000 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 100 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 150 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münase
betlerin gerektirdiği mas
raflar 500 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
306 Giyecekler 700 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 200 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münase
betlerin gerektirdiği 
masraflar 6 200 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
302 Vilâyetler büro masrafları 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 225 000 
REİS — Kabul' eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

147 000 

— 286 — 
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40 000 

2 000 

100 000 

F. 

304 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS —- Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

425 Kaza teşkili masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 
415 Müzeler ve anıtlar mas

rafları 600 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 
307 Harcırahlar 10 000 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

419 Mekşuf madenlerin ilân 
ve sair masrafları 10 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sıhhat ve tctiraai Muavenet Vekâleti 
201 Maaşlar 798 000 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

206 4.178 ve 4598 sayılı ka
nunlar geerğince yapıla
cak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 202 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
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150 000 

Ka-

eden-
Ka-

masrai'ları ve harcırahları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... 
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS —' Kabul 
ler... Etmiyenler... 
bul edilmiştir. 

425 Sıtma ile savaş umumi 
masrafları 100 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
212 4367 sayılı Kanun gere

ğince verilecek er tayını 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

218 6410 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 5 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... 
bul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 
REÎS — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
bul edilmiştir. 

12 000 

75 000 

400 000 

20 000 

K;ı-

cden-
Ka-

72 000 

Ziraat Vekâleti 
201 Maaşlar 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zam ve yardımlar 
REİS ' _ Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro 
masrafları 
REİS — Kabul eden-

600 000 

70 000 

3 000 

286 
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ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler. 
bul edilmiştir. 

309 Taşat masrafları 
REİS — Kabul 
lor... Etmiyenler. 
bul edilmiştir. 

429 Kimyevi madde, ecza. ve 
ilâçlar 
REİS — Kabul 
ler... Etmiyenler.. 
bul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REÎS — Kabul 
ler... Etmiyenler.. 
bul edilmiştir. 

000 

Ka-

edeıı-
Ka-

oden-
Ka-

eden-
Ka-

20 000 

60 000 

20 000 

90 000 

Münakalât Vekâleti 
301 Merkez daireleri büro 

masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masraf
ları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

306 Giyecekler 22 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1. 000 

4 000 

1 500 

Tenzil Zam 

3 000 

9 000 

1 000 

15 000 

Çalışma Vekâleti 
302 Vilâyetler büro masrafları 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 13 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İşletmeler Vekâleti 
304 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler. .. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 15 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
711 Makine alet ve malzeme 

onarımı 16 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

751 Satmahnacak makine, 
alet ve malzeme 15 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
731 İstimlâkler 254 000 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Emniyet Umum Müdürlüğü 
751 Satmalınacak makine, 

vasıta ve malzemeler 
REİS — Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
753 Satmalınacak makine 

ve aletler 759 400 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 
774 Ege Üniversitesinin ku

ruluşu hakkında yapı
lacak her türlü masraf
lar 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 
745 5367,5843 ve 6213 sayılı 

kanunlar gereğince ha
va meydanları yapımı 
için girişilecek yüklen
meler 1 000 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

747 6373,6594 ve 6595 sayılı 
kanunlar mucibince ku
rulacak üniversitelerin 
bilûmum inşaat ve te
sisat masrafları 500 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
711 Makine, alet ve malze

meler onarımı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

753 Teknik Ziraat ve Tek
nik Bahçıvanlık okulla
rından mezun olacakla-

90 000 

500 000 

60 000 

Tenzil Zam 

10 000 

148 000 

ra 4486 sayılı Kanun 
* gereğince verilecek va

sıta ve malzemeler 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

771 Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz, 
efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Cetvelle beraber maddeyi reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi
yorum. 

2. — Köy enstitüleriyle ûköğretmen okul* 
larmın birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ile Ankara Mebusu 
Âliye Temuçin ve Elâzığ Mebusu Ömer Faruk 
Sanaçhn, köy enstitülerinden mezun Öğretmen 
ve sağlık memurlarının maaşlarının intıbakme 
dair kanun teklifi ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/466, 2/250) (i) 

REÎS — Lâyihanın birinci müzakeresine baş
lıyoruz. Heyeti umumiyesi üzerinde Mehmet öz-
bey. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlarım, huzurunuza gelmiş olan bu 
kanun lâyihası ile Türkiye'de mevcut 36 bin öğ
retmenin yarısını, yani 18 bine yakın öğretme

di ) 41 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ni sevindirecek haklı bir kanunu müzakere edi
yoruz. 

Bu kanunu kabul buyurduğunuz takdirde 
binlerce öğretmen yıllardır beklediği hakka ka
vuşmanın hazzı ve huzuru içinde aşk ve şevk ile 
vazifesini daha iyi yapacak, meslekî vazifesine 
de daha kuvvetle bağlanacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, yeni çıkaracağınız 
bu 'kanunla da eski zihniyetin ucuz öğretmen 
dâvasına bir son vermiş, kırılan Türk öğret
meninin şeref ve izzeti nefsini de kurtarmış ola
caksınız. 

Sayın arkadaşlar, bildiğiniz gibi bundan 16 
sene önce 1940- da çıkarılan 3803 sayılı Köy 
enstitüleri Kanunu ile köy 'eğretmenlerine köy
de arazi ve işlikler verilecek, buna ilâveten her 
ay da maaş olarak eline yalnız ve yalnız 20 li
ra ücret verilecek, yani bu yirmi lira asıl maaş 
değil ücrettir. 

6 sene sonra bu ücret otuz liraya, 15 yıl son
ra da 40 liraya çıkarılarak ve bu suretle çalış
tırılarak yirmi sene »hizmeti mecburiye yapacak
lardır. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, bu haksizlik ve 
adaletsizlik dünyanın hiçbir yerinde mevcut 
değildir. Çiftçi ve sanatkâr öğretmen yetiştir
mek gayesiyle yapılan bu kanunla güya köyle
rimiz hiç maarif, ziraat, sıhhat ve sanat bakı
mından kalkındırılacak ve hem de köylü ço
cukları daha iyi yetiştirilecek, hakikatte ise bun
ların ikisi de olamamıştır. / 

Toprağı dar olan birçok yerlerde öğretme
ne topralk verilememiş, verilen yerlerde de öğ
retmen toprağı işlemekten asıl işlenmeye muh
taç Türk çocuğunun dimağını işlemekte ihmal 
ederek asıl öğretmenlik vazifesini ihmal etmiş
tir. 

Arazi verilemiyen köy. muallimine de yirmi 
lira yerine 100 lira ücret verilmiş, öğretmenlik
leri başarı ile gecen muallimlere de altı seneye 
'kadar stajyerlikleri sonunda yirmi lira asli 
maaşa geçirilmişlerdir. 

Bu suretle muallim mektebi mezunu öğret
menlerle köy enstitüsü mezunu öğretmenler 
arasında bir ikilik yaratılmış, âdeta üvey ve öz 
evlât şeklinde meslek içindeki huzursuzluk bu
güne kadar devam edip gelmiştir. 

Gerçi iktidar Hükümetimiz, yakınlarda çı
kardığı 6234 sayılı Kanunla yani köy enstitüsü 
mezunu öğretmenlerle muallim mektebi mezunu 
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I öğretmenleri birleştirerek hak ve vazife bakı

mından mevcudolan aykırılıkları gidermiş ise de 
maaş bakımından aynı kademeye sahip köy 

I enstitüsü öğretmenleri, muallim me'ktebi mezun
larına nazaran bir iki derece farkiyle çok mağ
dur bir durumda kalmışlardır. 

Sayın arkadaşlar, aynı şartlar altında aynı 
vazife yapan ve fakat vaktiyle ayrı ayrı iki 
menşeden gelmiş bulunan öğretmenler arasın
daki bu ayrılış ve ikilik bir kere ne kadar bü
yük 'bir haksızlık âmili olmuştur. 

İşte arkadaşlar, konuşulan bu kanunla bu 
huzursuzluk: tamamen giderilecek:, vatan sathı
na yayılmış 18 bine yatın bin bir fedakârlık ve 
mahrumiyet içinde çalışan mefkûreci öğretmen
lerin (hepsi vicdani âdil bir inşiraha kavuşmuş 
olacaklardır. Ve hem bu suretle de maarif mes
lekine ve öğretmenliğe karşı azalan ve zedele
nen rağbet de artmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, (bilirsiniz ki Türki
ye'de okuma çağındaki üç milyon çocuktan bir 
milyonu en aşağı okulsuz, öğretmensiz sokak
tadır. 17 <bîn köyümüzde mektep yoktur. Bun
lar öğretmen bekliyor. 25 milyona yakın nüfu
sumuzun 15 milyonu cahildir. O'kumak yazmak 
bile bilmez. Her şeyden ve her şeyden evvel 
maarife en büyük ehemmiyeti vermemiz, sürat
le ve çokça öğretmen yetiştirerek bu mesleki 
daha cazip bir 'hale getirmemiz lâzımdır. İşte 
hu boşluğu sezen iktidar Hükümetimiz geçmiş 
yılların ve uzun ihmallerin bu feci neticelerini 
tezce gidermek için attığı bu hayırlı ve uğurlu 
adımlarda muvaffak olmasını; Oenabıhaktan 
niyaz ederken cidden millet ve memleketimiz 
için çok hayırlı ve uğurlu olan bu kanun lâ
yihasının kabulünü siz muhterem arkadaşlarım
dan rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaşları

mız lütfen reylerini kullansınlar, efendim. 
j Fethi Ülkü, buyurunuz. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlarım, benden önce pek muhterem arkadaşım 
Mehmet özbey eğer konuşmuş olmasaydı, ben 
konuşmamı birkaç cümle içinde bitirecek ve bu 
konuşmanın mahiyeti de sadece, bugün hakikaten 
âcil olan ihtiyacı düşünerek kanun lâyihasını ge-
tirmiş olan Hükümete ve arkadaşlarımıza teşck-

i kür etmekten ibaret olacaktı. 
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Yine de derinliğine dalmadan, sadece birkaç 

cümle ile cevap vermekle iktifa edeceğim. 
Mevzuubahsolan husus, hakları kendilerine 

geç olsa bile teslim edilmiş bulunan ve vatanın en 
ücra köşesinde fedakârlıkla çalışan öğretmen ar
kadaşların intibaklarının sağlanması keyfiyeti
dir. Bundan memnun olmamak mümkün değil
dir. Fakat kurulmuş olan köy estitülerinin na
sıl iyi bir gaye ile kurulmuş olduğunu içimizde o 
zamandan kalanlar ve o mekteplerde vazife gör
müş olan muhterem arkadaşlarımız yakînen bi
lirler. Köy enstitüleri o şekilde müesseseler ola
rak teşekkül etmiştir ki, içinde okuyan çocuğun 
vazifesi bizzat mektebini kendi eliyle yapmak ve 
bizzat bu mektepte öğretmenlik yaparak öğrendi
ği şeyi gene kendi muhitinde öğretmekten ibaret
ti. Bu ulvî müesseselerde yetişen ve 17 bini mü
tecaviz adedde bulunan bu gençler bugün yur
dun dört bucağında hakikaten feragatkârane ça
lışarak vazifelerini ifa etmektedirler. Bugün eli
mizde mevcudolan kanun onların maddi tarafla
rını ancak teslim etmekte ve bu cihetleri takviye 
etmektedir. Hakikaten geç kalınmıştır. Bunun 
daha erken yapılması şayanı temenni idi. Fakat 
bugün dahi yapılmış olması şayanı şükrandır. 

Arkadaşım Mehmet özbey; bunların o zaman
lar çok az bir ücretle çalıştırıldığım ifade ettiler. 
O zaman için bir kıymet olan bu miktar, o ik
tidar zamanında da hakikaten az görülmüş, 1949 
senesinde bunlara ayrı bir veçhe verilmek sure
tiyle aşağı - yukarı bugünkü statü kabul edilmiş
tir. 20 lira asli maaş o zaman kabul edilmiştir. 
Stajyerler, o zaman 105 lira alırlardı; bugün de 
hâlâ bunu alırlar. 

Muhterem arkadaşlar, Mehmet Özbey araka-
daşım demin şöyle dediler: «Kendilerine bugün bu 
parayı vermekle ve intibaklarını yapmakla şeref 
ve haysiyetlerini koruyoruz.» İşte bu çok yanlış 
bir iddiadır arkadaşlar. (Soldan, «doğru doğru» 
sesleri) Katiyen doğru değildir. Doğru diyen ar
kadaşlar biraz insaflı olsunlar, öğretmen her han
gi bir madde değildir, o bir mânadır, öğretme
nin her şeyden evvel ve her şeye rağmen haysi
yet ve şerefi vardır ve tamdır. Bu haysiyet ve şe
ref ne zaman yıkılır biliyor musunuz arkadaşlar1? 
Birkaç gün evvel bir sözlü soru münasebetiyle ol
duğu gibi onlar hakkında buradan yersiz sözler 
sarf edildiği zaman., işte şeref ve haysiyetleri bu 
cümleler kırar arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 
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Vatanın dört bucağında, hakikaten feragat

kârane ve her türlü sıkıntıya tahammül etmek 
suretiyle vazife gören bu insanlar - paradan daha 
çok - kadirşinaslık beklerler. Bir hocanın muhitin
den beklediği alâkadır ve Büyük Meclis olarak, 
Hükümet olarak onları onore etmek bir vazi
fedir, arkadaşlar. Bir hocanın talebe yetiştirdiği 
muhitten alâka görmesi, ona maddi tarafı unut
turur. Hocalık yapmış olanlar bunu yakînen bi
lirler, hocalık yapmayanlar da kendi hocaların
da bu hali sezmişlerdir. Bu münasebetle şuna 
işaret etmek isterim arkadaşlar: C4eeenlerde 
sarf edilmiş sözler bu muhterem öğretmenleri 
rencide etmiştir. Bunların manen tatmin edil
mesi, maddeten tatmin edilmelerinden daha üstün 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun üç esası var
dır : 

Bunlardan birisi halen 105 lira alan staj
yerlerin 5479 sayılı Kantin hükümleri dairesin
de, stajyerlikleri baki kalmak suretiyle, 105 li
ra ücretten 20 lira asli maaşa geçirilmeleri, 
bunlardan asaletleri tasdik olunanlar hakkında 
intibak hükümlerinin, tatbiki. 

İkinci olarak da yüksek mektepte okumak 
suretiyle öğretmenliğe fasıla verenlerin köy 
enstitülerindeki emsallerinden geri kalmamala
rını temin. 

Üçüncü olarak, evvelce meslekten ayrılan
lardan, bu kanun meriyete girdiği tarihten son-
ra mesleke dönenlerin bu kanun hükümlerinden 
faydalanmaları hususundadır. Böylece, bu.mad
delerin tahakkuku sonunda öğretmen arkadaş
ların hem maddi tarafları takviye edilecek, hem 
de her gün biraz daha öğretmen-mevcuduna ih
tiyaç hisseden Maarif Vekâleti bir miktar öğ
retmeni daha kendi sinesine çekecektir. Küçüm-
senmiyecek miktarda istifalar olmuştur. Yu-
kardaki hususlar sağlandığı takdirde öğretmen 
arkadaşların maddi tarafları biraz daha takvi
ye edilecek, belki, istifa etımiş olan öğretmen 
arkadaşlar tekrar Maarif Vekâletine dönecek
lerdir. 

Bunu candan temenni ediyorum. 
Yalnız bu .kanun meriyete girdikten sonra 

acaba kadro durumu nasıl olacaktır? Kadrola
rı terfilerini tamamen sağlamasına müsait mi
dir? Bu kısmı esbabı mueibede ve kanun met
ninde pek müşahede edemedim. (Var, sesleri) 
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Varsa özür dilerini, bunu burada da ifade 

buyururlarsa memnun olurum. 
Muhterem arkadaşlarıma tekrar şu noktayı 

arz etmekle sözlerime nihayet vereceğim: öğ
retmen, yalnız maddesiyle değil mânasiyle de 
alâka görmek istiyen, bilhassa mânasiyle mem
lekete faydalı olmak ihtiyacında olan bir un
surdur. Bu hususa alâkalıların bilhassa ehem
miyet vermelerini rica ederim. 

REİS — Açık oya arz edilen lâyihaya rey
lerini kııllanmjyan arkadaşlar lütfen reyle rini-
istimal buyursunlar, efendim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; memleket işlerinde vazifenin küçü
ğü, büyüğü, az şereflisi, çok şereflisi olamaz. 
Ancak, memleket işlerinde bilhassa köy muallim
liği, hocalığı müstesna bir mevkidir. Bendeniz;, 
benden evvel konuşan Fethi Ülkü arkadaşımızın 
politik bir eda ile, bu hayırlı kanunun kabulü 
sırasında lüzumsuz beyanlarını ciciden üzüntü 
ile karşıladım, 

Kendilerinden beklerdim; «Biz bu müessese
leri, köy enstitülerini hayırlı bir maksatla aç
tık, ama netice iyi olmadı, hayırhah hale »öl
medi, Demokrat Partiye teşekkür ederiz, bun
ları sefaletten kurtardınız.» demeleri iktiza eder
di. (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; adedleri 20 bine yak
laşan köy enstitüsü mezunlarının 1 700 kadarı 
köy sağlık memuru mektebinden çıktıkları ta
rihten itibaren senelerce emsali tahsil derece
sinde bulunan diğer memur arkadaşlarımız yir
mi lira asli maaşla istihdam edilirken bu arka
daşlarımız kırk lira ve nihayet 105 lira gibi em
saline kıyasla mağdur edilmiş bulunmaktadırlar. 

Bu kanun teklifini getiren Hükümetimize 
ve bu kanun teklifini yapan çok kıymetli mebus 
arkadaşlarıma buradan teşekkür etmeyi vazife 
bilirim. Hükümetimizden ve Meclis encümenle
rinden ve Yüksek Meclisten köy öğretmenleri 
misillû diğer Devlet dairelerinde intibak bekli-
yen bilcümle mağduriyetlerin de bir an CA-VC! te
lâfisini hürmetlerimle rica etmekteyim. 

REİS'-T- Ömer Sanaç. 
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Çok 

muhterem arkadaşlar, benden önce söz alan kıy
metli hatip arkadaşlarımız, kanun lâyihası ve 
teklifi üzerinde kıymetli mütalâalar serd buyur-

2.1966 C : 1 
dular. Bendeniz teklif sahibi olarak, hakikaten 
Cemal Tüzün arkadaşımızın da tebarüz ettirdik
leri veçhile, kendisinden asla beklemediğim şe
kilde Fethi Ülkü arkadaşımızın politika yapma
sı (Sağdan, gürültüler) ve öğretmenlerin mânevi 
durumlarını ilgilendirir şekilde imalı konuşması 
karşısında söz almaya mecbur oldum. 

Arkadaşlar şunu arz ve ifade edeyim ki; ilköğ
retim dâvasının, malûm bulunan ehemmiyeti üze
rinde söz söylemeye bilmem mahal var mıdır? Bu 
dâva bilhassa bizim gibi okur yazar nispeti çok 
düşük olan ve 18 bin köyünde henüz ilkokul bu-
lunmıyan, üç milyona yalan mecburi tahsil çağın
daki çocuklardan ancak yarısını okutabilme im
kânı olan bir memlekette ilk tahsil üzerinde ne 
kadar durulsa şüphesiz azdır. Memnuniyetle ifa
de edeyim ki, ilk tahsil dâvasını geçmişte yani son 
5 - 6 yıl içinde muhtelif vesilelerle yaptığı tasar
ruflarla ele alan iktidarın; gerek muallimlerin 
kadro, terfih imkânları v. s. bakımından, gerek
se memleket öğretmenleri arasında mevcut «köy 
enstitülerinden mezun öğretmen» ve «muallim 
mektebinden mezun öğretmen» şeklindeki ikiliği 
gidermek gayesini istihdaf eden gayretleri, Hü
kümetimizin bu dâvaya atfettiği ehemmiyeti te
barüz ettirir. Bendeniz burada ilköğretim dâva
sının halli mevzuunda bir iki temennide bulun
makla sözlerime nihayet vermiş olacağım. İlköğ
retim, esasen Anayasamızın 87 nci maddesinde 
mecburi kılınmıştır. Bugün- maddi imkânlar, bu 
hükmün filhal yerine getirilmesine engel olmak
tadır. Filhakika, arz ettiğim gibi, öğretmen ihti
yacı, bu köylerde filhal mektep yapılsa bile kar-
şılanahııyaeaktır. Ancak şunu ifade edeyim ki, 
öğretmen yetiştirmek mevzuunda öğretmen okul
larını 40 a çıkarmak suretiyle Hükümet bu mev
zuu kısmen halletmiş bulunmaktadır. 

Bütçe müzakereleri vesilesiyle de üzerinde du
rulan İlköğretim kanun lâyihasının bir an evvel 
Yüksek Meclise havalesini şahsan temenniye, şa
yan bulmaktayım. Maruzatımı bu şekilde sona er
dirirken teklifimizin kabulünü istirham ederim. 

REİS — Halil İmre. 
HALİL İMRE (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlarım, hakikaten hayırlı olan bu kanunun 
içine sıkışmış telâkki ettiğim bir fıkraya mm 
halef et şerhim münasebetiyle söz almış bulu
nuyorum. 

Bilindiği gibi, enstitüler bir kanunla tesis 
edilmiş, mezunlarının hizmet ve menfaatleri, re-
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jimi keza başka bir kanunla tesbidedilmiş idi. 

Zaman her şeyi ve her telâkkiyi tashih et
tiği gibi, bu müesseseler üzerinde de, evvelâ 
anlayışlarda ve sonra kanunlarda tashihler yap
mak suretiyle ikmal yolunu bulmuştur. 

Enstitü mezunlarının öğretmenliği ve Öğ
retmenliğe intisap şartları ; onların doğrudan 
doğruya enstitü mezunu olmaları buna el
vermediği için keza ayrı bir kanunla enstitü 
mezunlarının öğretmen olabilmeleri kabul edil
di. Ve hattâ o tarihlerde bir bakıma işsiz ve 
hizmet sahasız kalmış olan enstitü mezunları
nın öğretmenliğe alınmaları da, öğretmen oku
lu mezunları gibi ilk tedrisat kadrolarına alın
maları da kendileri için olduğu kadar bizim 
için de memnuniyet verici bir hizmet olmuşr 
tu. Şimdi bu suretle iki menşeli hizmet erba
bının bir hizmet safında toplanması - her iki gu
rup öğretmeni de ilkokul öğretmeni olduğuna 
göre - bunların hizmetlerinde de bir ayarlama
yı ieabettirmiştir. Bilhassa bu noktayı nazarı 
dikkatinize celbetmek isterim. Çünkü bu kanu
nun ana esbabı mucibesidir. Çünkü 40 bin kad
roda 20 den başlayıp 80 e kadar giden 10 de
rece arasında menfaat muadeletini tesise ma
tuf bu kanunun esbabı mucibesi bunu bu şe
kilde tesbit ederken içinde bir fıkra geçmek
tedir. öğretmen okulu mezunları, enstitü me
zunları, sağlık memurları deminden beri ar
kadaşlarımın ifade ettiği huzursuzluk ve mua
delet sahasının sarahaten dışındadır. Zira sağ
lık hizmetleri içinde bir huzursuzluk veya men
faat eksikliği bahis mevzuu olsa; bunların 
Sağlık Vekâleti Teşkilât kanunları ile berta
raf edilmesi icabeder. Nitekim Bütçe Komis
yonunda Sağlık Vekâleti kadrolarını ilerleti
ci bir teklif de mevcuttur. Şimdiye kadar Sağ
lık Bakanlığı hizmet sahasındaki sağlık me
murları ile enstitü mezunu sağlık memurları 
aynı kadronun sıkışıklıkları içinde kalmış idi
ler. Şimdi tasavvur buyurunuz ki, Bütçe Komis
yonunda olan Kadro Kanunu da yakın bir âti
de ikmal edilerek, huzurunuza takdim edilip 
kamıniyet kesbettikten sonra 60 a çıkan kad
roların tatbikatı içinde 40 ta veya 35 te bek-
liyen birisi sağlık memurluğu menşeinden sağ
lık memuru olmuş, diğeri enstitüden çıkmış 
sağlık memuru olmuş iki kişi kadro beklerken, 
bunlardan bir tanesi bu kanunun verdiği im
kânla diğerini geçerek birinci kadroya. 60 a 
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intibak edecek. Ne olacak netice! öğretim sa
hasında, ilkokul sahasında şimdiye kadar uğ
raşa uğraşa (tesis ettik mi, etmedik mi bilmem 
ama) her halde tesisine bunca yıldır ihtimam 
ettiğimiz muadelet veya muadeletsizlik bu de
fa bu kanunla sağlık teşkilâtına girecektir. 

Gayrikabili içtinaptır ki bu kanunun arka
sından tıpkı Sağlık Vekâletindeki enstitü me
zunu sağlık memuru ile diğer sağlık memur
ları arasındaki muadeletsizlik gibi yeniden bir 
muadelet yarışma müteveccih bir kanun ted 
vini ile uğraşmak vaziyetinde kalacağız. 

Bu kanunu tatbik edecek olan Sağlık Veki
linin bu işaret ettiğim mahzur üzerinde durma
sını ve Maliye Vekilinin de bu mahzurun umu
mi teşkilât kanunlarına emsal yoluyla siraye
ti halinde bütçeye ve umumi masraflara tah
mil edeceği miktarı açıklamasını şahsan rica 
ediyor ve bekliyorum, efendim. 

REÎS — Ahmet Morgil. 
MAARİF ENCÜMENÎ REİSİ AHMET 

MORGİL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, Ha
lil îmre arkadaşımız sağlık memurlarının bu 
kanun çerçevesi içerisinde intibaklarının yapıl
masına itiraz ettiler. Eğer burada mevzuubahs-
olan sağlrk memurları, malûm olan Sağlık Me
muru Mektebi mezunlarından olsa idi, kendile
rine elbette hak verecektim. Ama burada mev-
zuubahsolan sağlık memurları sadece köy ens
titülerinde yetişmiş olan sağlık memurlarıdır. 
Bunlar daima bütün köy enstitüsü mezunu öğ
retmenlerle beraber mütalâa edilir. Köy ensti
tülerinin kuruluşuna ait 3803 sayılı Kanunda 
hu müessesenin kuruluşu gayesi, köyü kültür, 
ziraat, sanat ve sıhhat bakımından kalkındır
mak olarak tesbit edilmiş olduğuna göre bu 
müessesenin bünyesi içinde sağlık memurunu da 
yetiştirmeye mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu 
müesseseden mezun olan öğretmenler ve sağlık 
memurları ilk defa 1942 yılında mezun olmuş 
ve vazifelerine köyde başlamıştır. Sağlık me- ' 
murları da emsali öğretmenler gibi 20 lira üc
retle vazifeye başlamıştır. Onların tâbi olduğu 
şartlara tamamiyle tâbi olmuş ve bu yolda va
zife görmüşlerdir. 

Sonra köy enstitüsü mezunlarının durumla
rını düzeltmeye matuf olan 3803, 5129, 5474 sa
yılı kanunlar daima köy enstitüsü mezunu öğ
retmenle sağlık memurlarım 'birlikte mütalâa 
etmiştir. 
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Arkadaşımız buyuruyorlar ki : «Bunlar ya

ni, sağlık memurları için "bir huzursuzluk mev-
zuubahis değildir.» Bu ifadede biz bir hakikat 
göremiyoruz. Bunlar da öğretmenler gibi 20 li
ra aylık ücretle işe başlamış ve onların yirmi 
lira asli maaşa geçirilmesi tarihi olan 1949 yı
lına kadar aynı şartlar altında vazife görmüş
lerdir. Binaenaleyh mağduriyet ve huzursuzluk 
sağlık memuru ile öğretmende müşterektir. Son
ra bu köy enstitüsünden mezun olan sağlık 
memurlarının intibakının yapılmasında diğer 
sağlık mektebinden mezun olan sağlık memur-
lariyle mukayese mevzuubahsolamaz. Çünkü 
sağlık mektebinden mezun olan sağlık memur
ları yirmi lira asli maaşla vazifeye başlamak
tadırlar. Köy enstitüsünden mezun olan sağlık 
memurları ile sağlık mektebinden mezun olan 
sağlık memurları arasındaki fark bundan ileri 
gelmektedir. KÖy enstitüsü mezunu sağlık me
murları köy öğretmenleri gibi mütalâa edilmek
tedir. İntibakları da aynı şekilde yapılmakta
dır. Kanaatimizce bu sağlık memurlarını öğret
menlerden ayırmak doğru değildir. Bu ciheti 
Maarif Encümeninin kanaati olarak arz ederim. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, ikinci defa huzurunuza çıktığım için 
Özür dilerim. 

Benden önce konuşan iki arkadaşım, bilhassa 
benim politika veya polemik yaptığımı ifade et
tiler. Evvelce birçok defalar arz ettiğim gibi ben, 
bilhassa maarif meselelerinde tamamen tarafsız 
olmak lüzumuna kanaat getirmiş bir arkadaşını
zım. Geçen sene Maarif bütçesi müzakere edilir
ken, konuşmamın birinci cümlesine o şekilde baş
lamıştım; «maarif meseleleri katiyen politika 
mevzuu olmamalıdır ve bunu ben kendime pren
sip ittihaz etmişimdir» demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuş
muş olan Mehmet özbey arkadaşımın ifadelerine 
cevap vermek durumunda bulunduğumu bundan 
evvel izah etmiştim. Orada bahsedilen şeylere ce
vap vermek elbette vazifemdi. Bu mevzular hak
kında, biraz evvel de işaret ettiğim gibi, geçen 
toplantılarda köy enstitülerine ve oradan mezun 
olanlara atfedilen ithamlar sebebiyle hakikaten 
üzüntü içindeyim. Siz arkadaşlarımın da benden 
başka türlü düşündüklerini tahmin etmemekte
yim. Arkadaşlar, ben burada o muhterem öğret
menlerin tenzih edilmeleri arzusu ile temennide 
bulundum. Bunu sizlerden birisi olarak yapmış 

bulunuyorum ve her birinizin bu mukaddes kür
süde aynı temenniyi izhar edeceğine kanaatim 
vardır. Bunun dışında esasen sizlerden başka bir 
şey beklemem. 

Arkadaşlar, bugün köyde vatandaşın ve Türk 
evlâdının yetiştirilmesine ve Türk milletinin is
tikbalinin yükselmesini temin etmeye çalışan in
sanlara (komünist) demek haksız bir ithamdır 
arkadaşlar. Bu muhterem öğretmenleri bu kür
süde bu ithamdan tenzih ederim. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

Onun için muhterem arkadaşlarım, bir defa 
daha söylenmişti, bizzat bu sözün sahibi olan ar-
kadşm veyahut bu hususta yetkili olan kimsele
rin bu kürsüde, sayın öğretmenleri bu sıfattan 
sureti katiyede tenzih etmesi, benim olduğu gibi 
sizin, sizin olduğu gibi bütün Türk milletinin vic
danlarının borcudur. Zira bugün 17 000 öğretmen 
Türk milletinin istikbalini hazırlamaktadır. On
lara komünist diyemeyiz arkadaşlar. (Sağdan, 
bravo sesleri) 

Onun için ben burada ne bir politika yapıyo
rum, ne de bir polemik, burada, doğrudan doğ
ruya hakikati ifade ettim. Burada sarf ettiğim 
sözler de, tamamen hissiyatımın ifadesidir. Siz
lerde de bu mevzuda ümidettiğim heyecanı göre
mezsem, büyük bir ye'se düşerim, arkadaşlar. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlar, bir memleketin irfanını ha
zırlamak için ilk önce köyden başlanır. Bu dâ
vanın önderliği de halk eğitimi ile olur. Maalesef 
bizde halk eğitimi yoktur. Birkaç seneden beri 
bu kanunu getireceğim diyen Hükümet hâlâ ge
tirmedi. İlköğretim Kanunu da öyledir : Kaç se
neden beri getireceğim der, getirmez. Eğer ben 
politika yapmak isteseydim, tasarıdaki bir cüm
leye işaret ederdim. 

Deniyor ki : «İlköğretim kanununu Hükü
metimiz Meclise getirmek üzeredir, iktidarımızın 
ilköğretime verdiği önem takdire şayandır» Böy
le bir cümle kullanılmamalı idi : «Kaç seneden 
beri ilköğretim kanununu getireceğini söyliyen 
Hükümet, bu kanunu bugüne kadar getirmemek
le suçludur, bunu bir an evvel getirmesi şartttır» 
diyen bir kaydın konulması lâzımdı. Ben politika 
yapmak isteseydim bunu söylerdim. Şimdi ise, te
mas etmek mecburiyetinde kaldım, özür dilerim. 

Aziz arkadaşlarım, bu mektepten vaktiyle ye
tişmiş bir insana kendisini yetiştiren müesseseye 
karşı hürmet hissini aşılamazsak, maarif gayesi-
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ne taban tabana zıt hareket etmiş oluruz. Gaye, 
yetişeni yetiştirene saygı ile bağlamaktır. Böyle 
olmazsa zıt bir nesil yetiştirmiş oluruz, ve kati
yen maarife hizmet ettiğimizi iddia edemeyiz. 
Köy enstitüleri, bir arkadaşın dediği gibi, bil
mem ne yuvası ise (o kelimeyi söylemeye dilim 
varmıyor) bu çocuklar o müesseseler tarafın
dan yetiştirilmiştir. Ben çok arzu ediyorum 
ki, bunu söyliyen arkadaş, sürcü lisanla bunu 
ifade ettiğini buradan tavzih etsin. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Zaten böyle 
bir şey diyen yok. 

FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim ama, bu arkadaşın ve Maarif Vekilinin 
bunu buradan ifade etmesini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, köy enstitülerinin 
halk eğitimi için kurulduğunu, fakat iyi işle-
yemediğini ve birçok imkânsızlıklar dolay ı-
siyle gayesine uyamadığını gördükten sonra 
bunu kuranların o statüyü değiştirdiklerini ifa
de etmiştim. Hariçten gelenlerin en çok beğen
dikleri köy enstitüleri idi. Ama bugün statüsü 
değiştirilmiş; güzel âmenna.. Bugün yapılacak 
şey bu öğretmenlerin intibaklarını temin etmek 
idi. Bunun temin edildiği için iki defa teşekkür 
ifade ettim. Cemal Tüzün arkadaşım ya dinle
medi, veyahut dinlediği halde dinlememezlikten 
geldi. Maarif Encümeninde diğer arkadaşla
rımla beraber ittifak halinde idim ve şükran 
hisleriyle iştirak etmiştim. Burada da ifade et
tim ve çıkarken dedim ki ; «(Benden evvel konu
şan arkadaşım bu şekilde konuşmamış olsaydı 
sözüm iki cümleden ibaret olacaktı.» 

Şimdi arkadaşlarım, köy enstitüsü mezun
ları durumuna, sağlık memurlariyle öğretmen
lere geleyim. Bu iki unsur vazife itibariyle ay
nıdır, aynı (halk eğitimini yapmak üzere yetiş
tirilmişlerdir. Birisi, kültür, diğeri sağlık ba
kımından hizmet ifa ederler. Bunlar, bu iki 
sınıf eleman, yalnız bu bakanlıkların değil, 
her vekâletin oradaki işlerini üzerine almış in
sanlardır. Köy öğretmeni aynı zamanda köy 
ihtiyar heyetine dâhil insandır. Sağlık memu
runu da bunlardan ayıramayız. 

Halil İmre arkadaşımın buyurduğu cihete 
gelince; kendinden evvel yetişmiş, vazife al
mış sağlık memurlarının kıdem itibariyle, maaş 
itibariyle kendisini geçmesi karışıklığı mucibb-
lacaktır. Ama ileride bir vazife terettübederse 
bu mevzuda, mağdur olan sıhhat memurlarının 
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bu derecelere ulaştırılması ve kaybolan hakla
rının iadesi cihetini yahut onların kaybolan hak
larının iadesini Sağlık Vekâletinin düşünmesi 
lâzımdır. Bunu bu şekilde düşünmek ve doğru
dan doğruya sağlık memurları ile öğretmen ar
kadaşların durumlarının bir arada mütalâa edil
mesi lâzınıgeldiğine ehemmiyetle işaret etmek is
terim. 

REİS — Kenan Çığman. 
KENAN OIĞMAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlarım; ben bâzı noktalara temas etmek 
maksadiyle söz aldım. Yalnız Fethi ülkü arka
daşımıza da birkaç cümle ile cevap vermek iste
rim. Kendisi buraya çıktığı zaman politika 
yapmıyacağmı ifade ettiği halde 20 bin mensu
bu bulunan köy enstitüsü mezunlarına güya 
Demokrat Partililer... ( «Demokrat Partililer de
ğil» sesleri ) ( «Bir arkadaş» sesleri ) ( «Si
nan Tekelioğlu söyledi» sesleri ) komünist de
mişler. Evet, bir arkadaş böyle demiş. 

Muhterem arkadaşlar; bu şekilde, bir öğret
men grupuna komünist denmemiştir. Eğer böyle 
konuşulmuş olsa idi elbette onu da protesto eder
dik, çünkü hepimiz Meclis müzakeratım takibe-
diyoruz. 

Yalnız, bu mekteplerde komünist yetiştirilmek 
istenmiştir. Arkadaşımız bunu belirtmiştir. 

REİS — Kenan Bey, mevzu dışına çıkma
yın. (Soldan, gürültüler, «devam, devam» ses
leri) 

KENAN ÇIĞMAN (Devamla) — Efendim, 
ben uzun zaman bu mekteplerde, bu enstitüler
de doktorluk ettim, nasıl çalışıldığını, talebe
lerin nasıl komünist yapılmaya uğraşıldığını 
yakînen biliyorum. Hattâ şahidolduğum bâzı 
hâdiseler var ki, onları burada söylersem o za
man iktidarda bulunanlar dahi üzüleceklerdir. 
(Söyle, söyle sesleri) 

REİS — Rica ederim, mevzuu taşırmıyalım. 
(Soldan «söylesin» sesleri) 

Kenan Bey, çok istirham ediyorum, bu ka
nun lâyihası geçmişlerin izahı sadedinde getiril
miş değildir, bir intibak kanunudur. Demokrat 
Parti içinde bir kısım arkadaşlar tarafından 
söylenmiş sözler vardır, şeklindeki beyana cevap 
vererek, «Böyle bir arkadaşımız varsa protesto 
ederiz» dediniz. Artık mevzudan taşmak ve bu 
işi bir münakaşa mevzuu haline sokmak doğru 
değildir. 
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KENAN ÇIĞMAN (Devamla) — Evet, hiç

bir arkadaşımız bu şekilde konuşmadı. Konuş
muş olsaydı biz milletvekilleri olarak protesto 
ederdik. Yani arz ettiğim gibi memleketin her 
tarafına öğretmen olarak gönderilecek bu tale
belerin komünist yaplması üzerinde çalşılmış-
tır ve bunun üzerinde ehemmiyetli gayret sarf 
edilmiştir. (Soldan, bravo sesleri) Bu bahsi bu
rada kapatıyorum. 

Bir de, Halil Bey arkadaşımızın dokunduğu 
kısma temas edeceğim. 

Efendim; kanunun çıkması elbette şayanı 
şükrandır. Yalnız Halil tmre arkadaşımız, sağlık 
memurlarının bu kanunun haricinde tutulmasını 
ister şekilde konuştular. 

Muhterem 'arkadaşlar; sağlık memurları aynı 
vaziyette 20 lira ücretle işe başladılar, sonradan 
bu artırılmıştır, diğerlerinden farkı yoktur. Bun
ların çalışmaları öğretmen arkadaşların çalışma
larından çok daha ağırdır. Bunlar daha fazla 
meşakkata mâruz kalan insanlardır, ayrı tutul
maları elbetteki doğru değildir. 

Bir de sağlık mekteplerinden mezun olan sağ
lık memurları vardır ki, bunlar senelerden beri 
kadrosuzluk yüzünden mağdur olmuşlardır. 15 -
20 lira maaşta senelerdir "beklemektedirler. Bun
ların da intibakının düşünülmesi elbette lâzımdır. 
Bu hususta Sıtkı Salim arkadaşımızın bir kanun 
teklifleri vardır, henüz Bütçe Komisyonundan 
çıkmamıştır. Burada yine bir karışıklığa meydan 
vermemek için bu kanunun da bir an evvel He
yeti Umumiyeye getirilerek konuşulmasını rica 
ederim. 

REİS — Zeki Başağa. 
ZEKÎ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşlarım; ben Maarif Encümeni Başkanı Ah
met Beye teşekkürle söze başlıyorum. Eğer Halil 
İmre'nin burada yaptığı teklifi onlar da kabul et
miş olsalardı çok büyük bir adaletsizliğin ortaya 
çıkacak olduğuna burada işaret etmek isterim. Ta
savvur buyurun, aynı mektebe aynı zamanda ya
zılan talebeler vardır, son sınıfa kadar aynı sıra
larda okumuşlardır. Son sınıfta bir kısmı mual
limlik meslekine ayrılıyor, bir kısmı sağlık me
muru meslekine ayrılıyor. Mezun olduktan sonra 
da köyde bir kışımı köylülerin kültürüyle uğra- I 
sırken, bir kısmı da aynı köy halkının nabzını I 
tutarak vazife görüyor, halkın sıhhatiyle uğraşı
yor. Şimdi bu vatandaşlarımızın bugüne kadar 
süregelmiş olan mağduriyetlerini tashih etmek J 
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j için uğraşıldığı sırada birden bire Halil Bey or-
j taya bir teklif atıyor, bunları birbirlerinden ayır-
! inak istiyor. Böyle şey olmaz. Bu bir Hükünıe-
I tin adaletiyle kabili telif değildir. Bizatihi sağ

lık mektebinden mezun olmuş sağlık memurları
nın bu kanun karşısında haklarına halel geliyor
sa Hükümet onları da düşünür, burada onların 
da haklarını müdafaa eder, buraya bir lâyiha ge
tirir. Ben çok istirham ediyorum; köy enstitüsü 
mezunu sağlık memurlarının bu kanunun çerçe
vesi içinde mütalâa edilerek maddenin o şekilde 
kabulünü istirham ederim. 

RElS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarını, meslekim icabı 30 sene öğ
retmenlerin içindeyim. Hayatlarını yekinen bili
yorum. Bu münasebetle bu kanun lâyihasının mü
zakeresi esnasında söz aldım. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmaları dinledik
ten sonra benim de iktidarımız adına hakikaten 
öğretmenlerin hususiyetini çok iyi bilen bir ar
kadaşınız olarak 17 bin küsur öğretmen ve 1 700 
sağlık memuru için çıkacak bir kanundan büyük 
zevk duyduğumu beyan etmek isterim. 

Bir de şu noktaya dokunmak isterim: Kendi
sini daima bitaraf ve hürmete lâyık gördüğümüz 
muhalefet mebuslarından Fethi Bey kardeşi
miz belki şahsi noktai nazarlarını değil; partile
rinin politikasını bu işe katmak istediler. Şunu 
beyan etmek isterim ki, Büyük Millet Meclisi ve 
Türk milleti vefakâr enstitü mezunu Türk ço
cuklarından zerre kadar şüphe etmemektedir. 
Onun için bu kanun gelmiştir. Onlar buna lâyık
tır. Kendilerim hürmetle selâmlarken iktidarımı
zın ve bütün Türk milletinin böyle şahsi görüş 
ile alâkası bulunmadığını beyan etmek Hüküme
ti ve Maarif Vekilimizi bu hususlardan dolayı 
tebrik etmek isterim. (Soldan, bravo, sesleri.) 

RElS — Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar; memleketin ilmü irfanına ve 
sağlığına hizmet eden ve bugün iktidarımız za
manında terfihleri düşünülen 19 000 e yakın va
tandaşımızın terfihlerini yaparken muhalefet ve 
iktidar mensubu olarak, aynı müspet gaye ile 
bu kanunun çıkmasına çalışan insanlarız. Ben 
şahsan bundan huzur duymaktayım. Bunun dı
şında işi politikaya dökmenin ne zamanı ve ne 
de yeridir. Biz iktidar olarak, bütün bu memur 
arkadaşlarımızın dürüst kimseler olduklarıma 
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kaniiz. Esasen, başka yollara sapmış olsalardı, 
kanunlar onların yakalarına yapışırdı. 

îşin diğer cephesine gelince; muhterem ar
kadaşlarım; bu kanun hazırlandığı zaman ge
rek Maarif Vekili, gerek Sıhhat Vekili arka
daşlarımızın aynı müşterek kanaata sahip bu
lunduklarını görüyoruz. Hükümet bu kanunu 
tamamen benimsemiş ve Meclise sevk etmiştir, 
Biz de komisyon olarak bunun üzerinde arizü 
aımik durduk, bir iki celse bunun üzerinde mü
zakerelerde bulunduk; 35 âzanm iştirakiyle ve 
büyük bir ekseriyetle bu kanunun çıkmasına 
karar verdik. 

Mesele burada teşrih edilirken, enstitü me
zunu köy öğretmenlerini terfih ettirelim; sağlık 
memurlarını geri bırakalım gibi bir hava yara

tılmak istendi. Eğer bu tez kabul edilirse bun
dan büyük bir adaletsizlik doğar arkadaşlar. 
Köy enstitüsü mezunu olsun, sağlık mamuru 
okulu mezunu olsun, bunlar ilk tahsilini ikmal 
ettikten sonra enstitüye giderler ve beş sene ça
lışırlar. Bunların on senelik hizmeti vardır. Di
ğer taraftan öğretmenler orta mektebi bitirir
ler, üç sene hizmet ederler, bu hizmetleri süre
si on bir sene olur. 

Sağlık memurları orta mektebi bitirirler, üç 
sene hizmet ederler, 11 sene çalışırlar. Arada 
bir sene farkı vardır. İkisi de beşinci sınıfı bi
tirir. Beşinci senesinde sağlık memuru olabil
mek için ayrıca ders görürler. Bunları Sıhhiye 
Vekâleti bağrına basmış, köy köy vazif elendir-
miştir. Bu arkadaşlar 6 aylık bir kursa tâbi tu
tulmak şartiyle, Sağlık Bakanlığının sağlık oku
lundan mezun olan sağlık memurları gibi hiz
met ederler. 

Acaba bir intibaksızlık olacak mı, diğerleri
ni geçer mi? (Geçme) diye bir şey yoktur, arka
daşlar. Esasen sağlık memurlafrının kadroları 
tıkandığı için Sağlık Bakanlığının tensibiyle 
yeni kadrolar hazırlanmış ve Bütçe Encümeni
nizin gündemine alınmıştır. Her hangi bir kad
ro intibaksızlığı yoktur. Adalete ve hakkaniye
te uygun olan husus aynı mektepten mezun olan 
arkadaşlar arasında bir tefrik yapılmamasıdır. 
Benim de temennim budur, arkadaşlar. (Bravo, 
sesleri). , 

REÎS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Arkadaşlar, millî iradenin mücessem 
ifadesi olan Yüksek Meclise ne vakit ilköğreti-
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me ait bir dâva gelse, parti farkı olmaksızın 
bütün mebus arkadaşlar heyecanla ve derin bir 
vatan ve millet sevgisiyle bu dâvaları karşıla
mış ve büyük bir fedakârlık yaparak öğretmen
lerin ücret ve maaşlan üzerinde şimdiye kadar 
her millete nasibolmıyan maaş ve sair eksiklik
leri tamamlamak suretiyle fedakârlık yapmış
tır. 

Bugün huzurunuza gelmiş olan teklifi, mu
halif muvafık bütün arkadaşların kabul etmiş 
olduklarını ifadelerinden, 'bakışlarından anla
maktayım. (Bravo sesleri) Yalnız, bu arada 
mütalâalar beyan edilirken bâzı, çıkmalar, kay
malar oldu. 

REÎS — Bunları da hoş görün. 
MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — Heyeti Umumiyenin bunları, esas 
bünyeye taallûk etmiyen biraz fuzuli mütalâa
lar gibi telâkki edeceğinden şüphe etmiyorum. 

Arkadaşlar, bu memleektte öğretmen vardır 
ilkokulda çalışır, öğretmen vardır ortaokulda 
çalışır, öğretmen vardır lisede çalışır, öğretmen 
vardır yüksek okulda çalışır, yine öğretmen 
vardır üniversitede çalışır. Bütün bunların adı 
öğretmendir, öğretmenin, öğretmen okulu me
zunu, enstitü mezunu diye tefriki doğru değil
dir. Nitekim şimdiye kadar kabul etmiş olduğu
nuz kanunlarla bu yanlışlığı tashih etmiş bu
lunuyorsunuz. öğretmen köyde çalışır, şehirde 
çalışır, kasabada çalışır. Bu milletin millî heye
canı ve millî zembereği onun elindedir. Mille
timiz onunla iftihar eder. O, dağda, bayırda, 
sıcakta, soğukta, hulâsai kelâm mahrumiyet için
de ve milletin sinesin dedir. Bu Türk muallimi
dir, bu, Türk ilkokul hocasıdır, biz onunla if
tihar ederiz. O »bizim istikbalimizi hazırlamak
tadır. Bu memlekette Türk çocuğu vardır, >bu 
çocuk kasabada, şehirde ve köydedir, ama Türk 
çocuğudur. Bu feyizli milletin, dünyanın meb
deinden müntehasma kadar, kuruluşundan so
nuna kadar devam edecek olan büyük milleti
mizin dayanağı olan en büyük kuvvettir, işte 
bu milletin çocuğunu yetiştirecek olan ilkokul 
hocalarının maaşlarını birleştirmek ve maaşla
rında bir muvâzenet tesis etmek meselesi mev
zuu önümüzdedir. Üzerinde durduğumuz me
sele budur. 

Şimdi mesele böyle olunca tabiatiyle ilkokul 
Öğretmenleri arasındaki maaş farkının bertaraf 
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edilmesi icaibeder. Bu mantıki ve zaruri bir ne
ticedir. 'Biz artık enstitü mezunu, muallim mek
tebi mezunu ayrılığı diye bir şeyi tanımıyoruz; 
biz okullarımızda çalışan ilkokul öğretmenini 
tanıyoruz. Binaenaleyh arkadaşlarımızın ifade 
ettikleri gibi, vazifesi aynı olanın hakkı da ay
nı olmalıdır. Ortada 'bir haksızlık vardır, bu, 
telâfi edilmektedir. 

Kaldı, sağlık memurları işi. Arkadaşlar bu
na kâfi derecede cevap verdiler. Aynı tahsil de
recesine sahip, aynı şehirde yetişmiş, aynı mu
hitin havasını teneffüs etmiş ve hayata atılmış 
bu çocuklar elbette ki mağdur durumdadırlar. 
Mebdei maaşları tesbit edilmemiştir, az maaş 
alıyorlar. Bu şekilde kabul etmenizi ve intibak
larını teklif edildiği tarzda tasvip buyurmanızı 
rica edeceğim. Eğer arkadaşlarımızın; bâzıları
nın zannettikleri gibi bunlar ileride yeni bâzı 
kanunların gelmesini icabettirecekse bundan 
dolayı endişe etmemeli, bundan memnun olmalı. 
Demek ki, bir haksızlık mevcuttur ki bunu bâzı 
yollarla kapatmak yoluna gitmek, diğer bâzı 
haksızlıkların kapatılması için bir yol açılmasına 
sebebolacaktır. Bundan müteessir değil, memnun 
olmak icabeder. 

Hulâsai kelâm arkadaşlar, ilkokul hocasının 
bir kısmının mağduriyetini bertaraf edip heyeti 
umumiyeei üzerinde adalet tesis . etmekte olan 
bu teklifin aldığı şekle sağlık memurlarını da 
dâhil etmek üzere kabul buyurmanızı rica edi
yorum. 

REİS — Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Köy enstitüleriyle ilköğretmen okullarının bir
leştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 

Kanun 

MADDE 1. — Köy enstitüleriyle ilköğret
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna aşağıdaki muvakkat maddeler 
eklenmiştir: 

Ek muvakkat madde 1. — Köy enstitüleri 
mezunlarından olup bu kanun meriyete girdiği 
tarihte ilkokul Öğretmenliği veya sağlık memur
luğu kadrolannda istihdam edilmekte olanlarla 
bunlardan yüksek tahsil yaparak Maarif Vekâ
leti hizmetinde vazife almış ve alacak olanların 
bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar üc-
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retler veya maaşla; stajyer veya asıl olarak Ma
arif Vekâleti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti teşkilâtında ve bunlardan yedek su
bay olanların Yedek Subay Okulunda ve yedek 
subaylıkta geçirdikler hizmet müddetlerinin 
her üç senesi için, halen almakta bulunduklar* 
maaşa bakılmaksızın, 3656 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine göre alabilecekleri (20) lira ma
aş üzerine birer derece ilâvesi suretiyle maaşla
rı 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hüküm
leri dâhilinde yükseltilir. İntibaktan artan 
müddetler yükseldikleri maaş derecesinde geç
miş sayılır. 

Yukardaki hükümlere göre yapılacak yük
seltmelere esas tutulacak hizmet süresinin hesa
bında başarısız geçtiği usulü dairesinde tesbit 
edilmiş olan müddetler nazara alınmaz. 

Bu kanun meriyete girdiği tarihte (105) li
ra ücretle stajyer köy öğretmeni veya köy sağ
lık memuru kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlar 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince ve stajyer olarak (20) lira asli maaşa 
geçirilirler. 

Bunlardan bu kanunla kaldırılan 5479 sayı
lı Kanun gereğince 3 - 6 yıllık staj müddeti 
içerisinde usulü dairesinde başarıları tesbit edi
lerek asaletleri tasdik olunanlar hakkında bu 
madde hükümleri uygulanır. Başarısızlığı tes
bit edilenlerin vazifelerine son verilir. 

REİS — Tevfik İleri. 
TEVPİK İLEBİ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; bir nokta üzerinde fikirlerimi arz 
etmek istiyorum. Bunu, vicdani bir vazife bildim. 

Bu ek muvakkat birinci maddenin ikinci fık
rası vardır. Müsaade ederseniz buı fıkrayı okuya
yım : (Yukardaki hükümlere göre yapılacak yük
seltmelere esas tutulacak hizmet süresinin hesa
bında başarısız geçtiği usulü dairesinde tesbit 
edilmiş olan müddetler nazara alınmaz.) 

Şimdi mevzuun üzerine bir dakika dikkatini
zi çekmek istiyorum. Buı müesseseler kuruluşun
dan itibaren birtakım istihaleler geçirdi ve Yük
sek Meclisten çıkan kanunlarla bugünkü şeklini, 
yani öğretmen okulu hüviyetini aldılar. Bunların 
tahsil müddeti beş sene idi, bugün altı senedir. 
Programları muallim mekteplerinin programla
rından tamamen ayrı idi. Bugün muayyen nok
talardaki hususiyetler hariç, muallim mekteple
rindeki programlarla tamamen aynıdır. Ama bu 
noktaya gelene kadar seneler geçti. Bu itibarla ilk 
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kuruluğunda mezmı olan çocuklarda hakikaten 
birtakım eksiklikler ve kifayetsizlikler görüldü. 
Bunun neticesindedir ki, zaman zaman ve hattâ 
her sene eski mezunlar yeniden bu muallim mek
teplerinde toplanarak kurslara tâbi tutuldular. 
Bu kursların neticesini öğrenmek istediğimiz za
man gördük, cidden ıstırap duyulacak kadar eksik
lik ve kifayetsizlikler vardı. Ama Maarif Vekâleti 
çok haklı olarak eskinin bu eksikliklerini ıslaha ve 
izaleye gayret etti. Bu mekteplerden çıkanlar, hele 
ilk çıkanlar bu gördüğünüz binaları sırtlarında taş 
ve tuğla taşımak suretiyle yaptılar, hayvan besledi
ler, tarlada ziraat yaptılar. Ve bu arada, tedris 
devresi içinde muallim olmak için lâzımgelen bil
gileri almaya çalıştılar. Ve aldıkları zannedilerek 
mezun edildiler. Sonra köye gittiler. Köyde yine 
kendi binalarını ve kendi tarlalarını temin etme
ye çalıştılar ve hakikaten öğretmenliği bir tarafa 
bırakmak mecburiyetinde kaldılar, veyahut baş
ka hizmetler gördüler. 

Muhterem arkadaşlar; bu seneleri hakikaten 
başarısız ve kifayetsiz geçirmiş olmaları müm
kündür. Bunun kabahati bu çocuklarda değildir. 
Tam bir vicdani kanaat olarak söylüyorum ki, 
bunun kabahati çocuklarda değildir. Hangi niyet
le olursa olsun, bendeniz bunun hüsniyetle yapıl
dığını kabul etmekteyim, bu sakat olan bir tu
tuşun kabahatidir. 

Şimdi 17 000 Türk öğretmenini memnun ve 
mesut edecek olan bir kanunu getirirken, bura
ya böyle bir fıkra koyarak, başarısızlıkla geçen 
seneler bunun haricindedir demek suretiyle, bir
çok arkadaşlarımızı meyus ve boynu bükük bı
rakmak bence doğru değildir. Bunların eksikle
rini, Maarif Vekâleti başlamış olduğu bu güzel 
yolla telâfi etmeye çalışsın. Ayda 20 lira ile ça
lışan ve hattâ 20 sene köyde çalışmaya mecbur 
ve mahkûm edilmiş bir öğretmenin bir ruh bez
ginliği ile birtakım kifayetsiz ve başarısız hal
leri olabilir. Bunların hepsi şükrolsun kalktı. 
Bugün ilkokul öğretmenleri arasındaki son ih
tilâf noktası da kalkmaktadır. Bundan sonra 
başarısızlıklar üzerinde ısrarla duralım. Ama is
tirham ediyorum, bu fıkrayı kaldıralım. Mecli
sinizin Türk öğretmenlerine yapmakta olduğu 
bu güzel ve muhteşem hediyeyi böyle bir fıkra 
ile zedelemiyelim. Bu hususta bir takrir arz edi
yorum: Tamamen inanarak, tamamen bilerek 
bunu dikkatlerinize arz ediyorum. Ve sizden mü-
iöaharet ve yardım rica ediyorum. 

.1966 d : 1 
MAARİF ENCÜMENİ REİSİ AHMET 

MORGİL (Rize) — Muhterem arkadaşlarım, 
Maarif Encümeni olarak, maatteessüf, Tevfik 
İleri arkadaşımızın bu fazlaca müşfik mütalâası
na iştirak edemiyoruz. Çünkü bu müesseselerden 
mezun olan öğretmenler, 3 - 6 sene bir stajyerlik 
müddetine tâbi tutulmakta yani muvaffak olma
ları için kendilerine geniş bir imkân verilmekte
dir. Sonra bu müesseseden mezun olanları teftiş 
edenler, sadece ilköğretim müfettişleri değildir. 
Daha ziyade, bu müesseselerde bir kurstan geçi
rilmek suretiyel müessesenin havasını benimse
miş; buradan yetişen çocukların kabiliyetini ölç
mek gücünü elde etmiş olan gezici başöğretmen
ler tarafından bunların teftişi yapılmaktadır. Bi
naenaleyh bu şartlar altında yetişen ve teftiş gö
ren bir zümre içinde hakikaten çalışmamış, vazi
fesini yapmamış, kabiliyet gösterememiş olanla
rın; çalışan ve muvaffak olanlarla aynı seviyede 
mütalâa edilmesi, aynı durumda nazarı itibara 
alınması haklı olmıyacaktır. Kaldı ki, terfide, in
tibak dahi olsa, muvaffakiyet esas tutulmak ica-
beder. Bundan evvel çıkmış olan ilköğretmen oku
lu mezunlarının intibakına dair olan kanunda da 
bu esas ve prensip kabul edilmiştir. Eğer biz bu 
şekilde bir değişiklik yapacak olursak, çalışanla, 
çalışmıyanı aynı şekilde mütalâa etmiş ve bu su-, 
retle bir adaletsizliği ortaya koymuş oluruz ki, 
bu da umumi prensiplere; umumi hükümlere uy
gun olmaz. Encümen, lâyiha metninin aynen ka
bulüne taraftardır. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Hazırlanan me
tinde ikinci fıkra yalnız stajla ilgili değildir, sta
jın devam edeceği mânası çıkmaktadır. Şimdi di
yorsunuz ki, üç ilâ altı sene.. Halbuki bu fıkra, 
başarısız geçen süreleri istihdaf etmektedir. Ba
şarısız geçen sürelerin mebde ve müntehasmı he-
sabetmek tatbikatta mümkün müdür? Cevabını 
rica ediyorum. 

AHMET MORGİL (Rize) — Efendim, birçok 
mesleklerde stajyerlik müddeti 2 yıldır. 2 yıl so
nunda muvaffak olmadığı tesbit edilenler meslek
ten atılır. Bu müessesede stajyerlik müddeti biraz 
daha uzun tutulmak suretiyle muvaffak olma im
kânı bahşedilmiştir. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Köye müfettiş 
gitmediği, öğretmen teftiş edilmediği takdirde 
mütalâanız nedir? 

AHMET MORGİL (Devamla) — Teftiş gör-
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mediği takdirde öğretmen muvaffak olmuş sayıl
maktadır. Bu hususta bundan önce çıkan intibak 
kanununda sarih hüküm vardır. Bu ifade şüphe
siz zabıtlara geçecektir. Arkadaşlarımız bununla 
iktifa etmiyerek bu yolda eğer bir takrir verir
lerse, encümen olarak buna uyacağımızı arz ede
riz. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Ben sualimin 
cevabını tam olarak alamadım. 

Meselâ dört sene staj sonunda asaleti tasdik 
edildi. Yani muvaffakiyet, muvaffakiyet.. Arada 
bir muvaffakiyetsizlik, başarısızlık olursa, bunun 
mebde ve münteha tarihi, terfi ettiği tarih mi
dir, yoksa teftiş gördüğü tarih midir? 

AHMET MORGÎL (Devamla) — Efendim, 
burada vazifeye başladığı tarihten itibaren her 
üç yıl için bir kıdem ilâvesi mevzuubahistir. Bu
rada mağdur oldukları mevzuubahsolan öğret
menler 1942 ile 1949 yılları arasında mezun olan
lardır. Bunlar mezuniyet senelerine göre derece 
derece mağdurdurlar. Bunların, bu kanun çık
tıktan sonra, yani mesleke girdikleri andan iti
baren her üç yıl için bir de kıdem ilâvesiyle in
tibakları yapılacaktır. 

REİS — Ali Ünlüsoy. 
ALİ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlarım; Tevfik İleri Bey arkadaşımızın be
yanları aynen doğrudur. Bir kanun kabul edildi, 
beyaz üzerine siyah yazıldı, köy çocukları top
landı, mektepler yaptırıldı. Tevfik İleri Beyin 
söyledikleri gibi ilk defa çıkanlar malûmatsız ola
rak çıktılar. Bunları teftiş edenler şehirlerdeki 
başöğretmenlerdi. Bendeniz bir çiftçi olarak bun
ların içinde bulundum. Sayın Ahmet Morgil ar
kadaşımızın fikirlerine asla iltihak etmiyorum. 
Evet ilk çıkanlar malûmatsızdı ve bunları teftiş 
edenler de şehirlerdeki başöğretmenlerdi, sonra
dan çıkanları ise kendi aralarından çıkanlar tef
tiş etmektedir ve mağdur olanlar da ilk çıkanlar-
di, yine mağdur olacaklar da bu arkadaşlardır. 
Miktarları binde kir iki raddesindedir. 

Onun için Tevfik İleri arkadaşımızın teklifleri 
yerindedir, kanunun bu takrir gereğince kabulü
nü istirham ederim. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım; Tevfik İleri arkadaşımız hakikaten gü
zel bir fikir ortaya attı. Maarif Encümeni başkanı 
buna itiraz etti. Eğer itirazları asaletin tasdik 
edilmediği müddete inhisar etseydi üzerinde duru-
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labilirdi. Fakat verilen izahattan da anlıyoruz ki, 
esas bu değildir. Başarısız geçen müddetler terfi 
süresine sa'yılmıyacaktır. Bu fıkranın kabulü 
halinde yarın tatbikatta doğuracağı karışıklık bu 
kürsüden encümen başkanı ağziyle ifade edilmiş 
hale gelmektedir. 

Sonra diyorlar ki; zavallı öğretmen köyde ça
lışıyor, başarısız çalışsa teftiş edilmediği takdirde 
başarılı telâkki ediliyor. Bu şekilde bir tatbikat 
asla doğru olmıyacaktır. Bir iyilik yapacaksak 
tam yapalım. Bundan sonra da terfilerinde dik
kat edelim. Fakat bu fıkranın çıkarılması şeklin
de bu işe bir intizam verilmesi fikrindeyim. 
Bunu istirham ediyorum. 

REİS — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ben sual so

racağım. 
REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım, elihsan bittamam, diye 
bir ata sözümüz vardır. Eğer bu kanun bu şe
kilde çıkacak olursa ihsanımız maalesef tamam 
olmıyacaktır. (Bravo sesleri) Çünkü başarı de
nilen şey takdirî bir şeydir, 

Maarif Encümeni Reisi beyan ettiler ve de
diler ki; «Bâzıları teftiş görüyor, bâzıları gör
müyor.» O halde teftiş görmiyenler ne olacak? 
diye sorulduğu zaman da; «Onlar başarılı telâk
ki edilecek.» Encümen reisinin bu beyanı bende, 
kanunun bu şekilde çıkması halinde bir adalet
sizlik doğuracağı kanaatini terlidetti. Çünkü he
pimizin malûmudur ki, köy öğretmenlerini mun
tazaman teftiş etmek ve her sene bunlar hak-. 
kında rapor almak, kadro kifayetsizliği dûlayı-
siyle imkânsız vaziyettedir. Şu halde teftiş gö
rerek, başarılıdır, denilenler bundan istifade ede
cekler, başarılı değildir, denirse - ki bu, takdirî 
bir husustur - istifade edemiyeceklerdir. Hiç 
teftiş görmiyenler de başarılıdır diye bu kanun
dan müstefit olacaklardır. Bu da .şüphesiz ada
lete uygun bir hal değildir. Bu sebeple, madem 
ki bir haksızlığı bertaraf ederken ihsanda bulu
nuyoruz, bunu tam olarak yapalım. Bendeniz 
Tevfik İleri arkadaşımızın teklifinin kabulünü 
arz ve istirham ediyorum. (Soldan, bravo sesleri) 

REİS — Veysel Varol. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlarım; dokuz sene köy okullarını teftiş 
eden bir arkadaşınız sıfatiyle arz edeceğim, 
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Köy enstitüsü mezunu gençlerin, köy ensti

tüsü halinde bulunduğu zamana kadar maalesef 
kifayetsiz yetiştikleri bir hakikattir. Köy okul
larını teftişimizde başarı gösterenler ancak ken
dilerini bulundukları yerde yetiştirmek suretiy
le, okuyarak bizatihi zekâlen neticesinde bir 
kabiliyet gösterenlerdir. Bunun haricinde köy
lerde teftiş yapan gezici başöğretmenlerin bir 
kısmı enstitü mezunu öğretmenler arasından 
seçilen kimselerdir. Bunlar rapor verir, arka
daşlarının kabiliyetli olup olmadığını raporlar. 
Diğer taraftan şehir öğretmenlerinden gezici 
başmuallimler de evvelce bu arkadaşları teftiş 
ederlerdi. Bilâhara denetmenler ve müfettişler 
bir üst kademe olarak bu arkadaşların teftiş
lerini yaparlar ve raporlarını verirler. Ve başa
rılı olup olmadıklarım tesbit ederler. Fakat köy
lerimizin durumlarını hepimiz biliriz, eğitim ve 
öğretim zamanlarında birçok köylere müfettiş 
gidemez. Ya ödenek yoktur, veya müfettiz bu
lunamaz. Bu yüzden birçok köy okulları maale
sef teftiş edilemez. 

Şimdi burada bir diğer cihet kendiliğinden 
meydana geliyor Bir köye müfettiş gidemiyor 
ve öğretmen teftiş edilemiyor. Öğretmen orda 
başarılı sayılıyor. Başka bir yerde öğretmen tef
tiş ediliyor. Her hangi bir sebeple biraz kifa
yetsiz görünce diyoruz ki, bu öğretmen terfihe 
lâyık değildir. Belki teftiş edilmiyen öğretmen 
de terfihe lâyık değildir. Ortada nihayet bir 
mübayenet var. Ben de arada nihayet bir mü-
bayenet vardır. Biraz evvel Tevfik Beyefendi
nin buyurdukları gibi köy enstitüsü mezunları
nı tam olarak ele almak ve bunları mebdein
den sonuna kadar mütalâa etmek icabeder. Bu 
bakımdan Tevfik îleri arkadaşımızın vermiş ol
dukları takririn kabulünü ben de bilhassa istir
ham ederim. 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ek 

muvakkat (İ.) nci maddenin ikinci fıkrasının 
tayyedilmesini teklif ediyorum. 

Reye vaz'ını saygılarımla arz ederim. 
Samsun 

Tevfik îleri 

REİS — Buyurun, Morgil. 
MAARtF ENCÜMENİ REÎSÎ AHMET MOR-

GÎL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, bu takri-
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rin kabuliyle yeniden bir adaletsizlik doğması 
mevzubahsolmasaydı elbette biz de buna taraf
tar olacaktık. Biz bunu hesabettik. 

Evvelâ bâzı arkadaşların şüphesini ortadan 
kaldırmak için şunu arz edeyim; bu arkadaşla
rın sıtajyerlilşte geçen müddetleri dâhil olmak 
üzere mesleke girdikleri andan itibaren geçen 
her 3 sene için bir kıdem ilâvesini kanun der
piş etmektedir. Şimdi tasavvur buyurun, staj
yerlikte muvaffakiyetsiz geçen yılları hesaba 
kattığımız takdirde; ele almış olduğumuz iki öğ
retmenden birisi gayret gösterdiği ve başarılı 
olduğu için 3 senede asıl olmuş, öbürü ise gay
ret gösteremediği, başarısız ve muvaffakiyetsiz 
olduğu için 6 senede asıl olmuştur. Arada 3 yıl
lık bir başarı farkı mevcuttur. Eğer biz bu ba
şarısızlığı nazarı itibara almadığımız takdirde 
gayret gösteren, başarılı bir öğretmenle, çalış-
mıyan bir öğretmen arasında hiçbir fark gözet
memiş ve dolâyısiyle bir adaletsizliğe gitmiş olu
ruz. 

Sonra muhterem arkadaşlar, başarısızlık 
mutlaka, birtakım şartlar altında noksan yetiş
meden ileri gelmiş olmıyabilir. Vazifeye bağlı 
olmamaktan ve sair ihmallerden de münbais ola
bilir. 

Bu sebeple başarısızı başarılı ile terazinin 
aynı kefesinde tartmak âdilâne bir hareket ol
maz. Bu bilâkis intibaksızlığı doğurur. 

Sonra demin de arz ettiğim gibi, bundan ev
vel Yüksek Mecliste çıkmış olan intibak ka
nunları vardır; ilkokul öğretmenlerinin intibak 
kanunu gibi. Orada başarısız geçen yılların he
saba katılmaması prensibi kabul edilmiştir. Biz, 
birçok cephelerden mağdur duruma düşmüş 
olan köy enstitüleri mezunlarının intibakını 
yaparken elimizdeki yegâne ölçü öğretmen oku
lu mezunlarıdır. Daima onların haiz olduğu 
hakları bunlara vermek suretiyle intibak yo
luna gidiyoruz. Mecburi hizmette, tâyin, terfi, 
tecziye ve çalışma şartlarında hep onlara baka
rız. Evvelce çıkmış olan bir intibak kanunu var
dır. Orada başarısız geçen yıllar intibaka sayıl
mamaktadır. Burada sayılacak olursa biz her 
iki okul mezunu arasında bir fark gözetmiş ve 
hataya düşmüş oluruz. Ve esasen umumi hüküm
leri ve umumi prensipleri de bu takririn kabu
lü zedeler. Köy Enstitüsü mezunu arkadaşları
mıza karşı şefkat hisleri ile doluyuz. Bu muhte
rem arkadaşlarımızın terfihleri için elimizden 
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gelen her şeyi yaptık ve yapmaktayız. Ve bel
ki daha birçok şeyler yapacağız. Fakat bunla
rı yaparken ölçüyü kaçırmamız doğru olmaz. 
Emsalleri ile aralarında bir fark yaratmamız 
yeni bir huzursuzluğa sebebolur. Terfi, çalışa
nın hakkıdır. Bunların içerisinde 3 - 5 arkada
şımız çalışmamış ve vazifesini yapmamışsa onu 
elbette ki terfi ettirmiyeceğiz. Bu derecede ge
niş ölçüde bir şefkat hissi ile hareket etmek, 
kanaatimizce umumi prensip ve muvazeneyi bo
zacaktır. Bu bakımdan takririn kabul edilme
mesini rica edeceğim. 

REÎS — Bir takrir daha var. Bütün bunla
rı okuttuktan sonra reyinize arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin ikinci fıkrasına sarahat verilmesi 

ve temennilerin nazara alınabilmesi için mad
denin komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Rüştü özal 

(Samsun Mebusu Tevfik îleri'nin takriri 
tekrar okundu) 

REÎS — En aykırı teklif, Tevfik İleri'nin-
dir. Ek muvakkat birinci maddenin ikinci fık
rasının maddeden çıkarılması mahiyetindedir. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Fıkranın maddeden çıkarılmasına 
dair takrir kabul edilmiştir, efendim. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu, Encümer 
filhal kabul etmediğine göre madde takrir il? 
birlikte encümene iade edilmiştir. 

Muvakkat ikinci madde de onunla ilgilidir. 
Bu itibarla lâyihanın müzakeresini talik ediyo
ruz. 

3. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyikoğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 102 nci maddesindeki bir yıllık 
müddete yeniden altı aylık ve geçici 65 ve 68 nci 
maddelerinde yazılı müracaat için de yeniden üç 
aylık müddet verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/279) 

REÎS — Maliye Vekili burada değillerdir. 
Maliye Vekilinin huzuru ile müzakere edilmek 
üzere bir defaya mahsus olmak üzere talik «di
yoruz. 
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4. — Off - Shore tedarik programına müia-

allik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Ha
ziran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle 
imzalanan Anlaşma ile eklerinin tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Hariciye 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/394) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haairan 
1955 tarihinde mektup teatisi süratiyle imzala
nan Anlaşma ile eklerinin tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Off - Shore Tedarik Programı
na dair Hükümetimizle Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında teati edilen 29 Hazi
ran 1955 tarihli mektuplar ile eki ve muhtıra 
«Tip Mukavele» tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde 'hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE .3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir. 
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasına (274) rey verilmiş
tir, (272) kabul, (2) ret. Muamele tamamdır. 
Lâyiha kanuniyet kesbetmiştir. 

MAARİF ENCÜMENİ REİSİ AHMET 
MORGrÎL (Rize) — Efendim, köy enstitüleriyle 
ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki 6234 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasının 
birinci muvakkat maddesinin ikinci fıkrasının 

(1) 44 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kaldırılmasına dair olan teklife Maarif Encü
meni olarak iltihak ediyoruz. 

REİS — Ahmet bey, lâyiha Bütçe Encüme-
nindedir, Bütçe Encümeninin mütalâasını alma
dık. Bu itibarla Bütçe Encümeninin bu husus
taki mütalâasını almak üzere müzakereyi tehir 
ediyoruz. 

MÂARİF ENCÜMENİ REİSİ AHMET 
MORGÎL (Rize) —• Efendim; son encümen her 
ne kadar Bütçe Encümeni ise de, Bütçe Encü
meni mazbatasında Maarif Encümeni maz
bata ve metninin esas alındığı ve ona 
uyulduğ'iı ifade edilmektedir. Binaenaleyh, kana
atimce usul bakımından, metnimiz Bütçe Encü-
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menince de kabul edildiğine göre, görüşmeye de
vam edilebilir. 

REİS — Heyeti Umumiyenin dikkate almış 
olduğu, fıkranın maddeden çıkarılmasına dair 
olan takririn, lâyihayı son tetkik etmiş olan Büt
çe Encümenince tezekkür edilmesi zaruretini 
duymaktayız. İzin verirseniz, tebliğimiz şeklinde 
muamele devam etsin. 

Ruznamemizde görüşülecek başka madde yok
tur. 

28 Kânunuevvel Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu'-
nun, bâzı iş'yerlerinde işlerine son verilen işçi
lerin durumuna ve işsizlik sigortasının ihdasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine İktisat 
ve Ticaret Vekili Zeyyat Mandalinci ile Çalışma 
Vekili Mümtaz Tarhan'ın tahrirî cevapları 
(7/216) 

21. VIII. 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin Çalışma ve Ekonomi ve 
Ticaret Vekilleri tarafından yazılı olarak ce-
paplandırılmasma delâletlerinizi rica ederim. 

Bursa 
Sabahattin Çıracıoğlu 

Son aylar zarfında muhtelif bölgelerdeki sa
nayi sektöründe çalışan işçilerin işlerine ham
madde yokluğu sebebiyle son verilip birçok iş
yerlerinde işçi kadrolarının tensikata tâbi tutul
duğu müşahede olunmuştur : 

1. Sanayi sektöründe çalışan işçilerin işle
rine nihayet verilmesinde iktisadi sebepler mev
cut mudur? Mevcutsa nelerden ibarettir? 

2. Her iki bakanlıkça bu sebepler tetkik 
edilip sanayi sektörünün resmîsinde, hususi
sinde ve hangi iş kollarında ne gibi sebep ve 
âmillerle işsizliğin doğmakta bulunduğuna ve 
muhtelif iş kolları veya bölgeler bakımından iş
siz kalmış işçinin adedinin neye baliğ olduğuna 
dair tesbitler yapılmış mıdır? 

3. İşsizlik gibi, işçinin tekrar işe girinceye 
kadar gelirinin inkıtaı ve cemiyetin müstahsil 
kaynaklarının israfı ve zıyaı karşısında Hükü
met iktisadi tedbirleri yanında sosyal politika
nın himaye tedbirlerinden olarak işsizlik sigor
tasının ihdasını düşünmekte midir? 

4. Bu hususta Çalışma Vekâletinin çalış
maları var mıdır? Varsa, bu çalışmalara hangi 
tarihten ve ne suretle başlanmış, çalışma ve 
hazırlık safhasında işsizlik sigortasının sosyal 
ve ekonomik şartları incelenmiş midir? 

5. Bütün bu hazırlıkların bitmiş olduğuna 
veya bitmediğine göre işsizlik sigortası takriben 
ne kadar zaman sonra ihdas edilip tatbik mev
kiine konacaktır? 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Tetkik Heyeti Reisliği 

Sayı Genel: ti 
özel :834 

Ankara, 17 . XI . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
24 . VIII . 1956 tarihli ve 7 - 216/3202/14300 

sayılı yazıya C. : 
Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu'nun, Ça

lışma Vekâleti ile vekâletimiz tarafından müşte
reken cevaplandırılmasını istediği, bâzı iş yerle
rinde işlerine son verilen işçilerin durumuna ve 
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işsizlik sigortasına ihdasının düşünülüp düşü- i 
nülmediğine dair olan yazılı sual takriri tetkik 
edildi. 

1. Bu mevzuda İşletmeler Vekâletnden alı
nan m . IX . 1996 tarihli ve 3/10903 sayılı ya
zıda, vekâletlerine bağlı İktisadi Devkt Teşek
külleri ile bunlara ait iş yerlerinde hammadde 
yokluğu sebebiyle işçi çıkarılmadığı ve kadrolar
da da her hangi bir sebeple tensikat yapılmadığı I 
bildirilmiştir. 

2. Çalışma Vekâletinden alman 27.X.1956 
tarihli ve 1014 - 2/10038 sayılı yazıda da, Tür
kiye'de işsizliğin bahis konusu olmadığı, aksine 
sanayiimizn kalkınması ve iş yerlerinin mütema
diyen artmadı ve işçi piyasasında işçi talebini 
artırdığı, hal böyle olunca* işsizlik sigortasının I 
ihdasının mevsimsiz telâkki edildiği açıklanmış
tır. 

3. Hariçten ithali zaruri bulunan iptidai 
madde ile yardımcı maddelere zaman zaman tah
sisler yapılmak suretiyle sanayiimizin ihtiyacı 
vekâletimizce de karşılanmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
İktisat ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci 

T.'C. 
Çalışma Vekâleti 25 . XII . 19*56 

Çalışma Umum Müdürlüğü 
Sayı: 1014 -2/11703 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine I 
Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu tarafın

dan verilip Yüksek Reisliğinizce 24 . VIII . 1956 
gün 7 - 216/3202/14300 sayılı yazı ile İktisat 
ve Ticaret Vekâletine gönderilen yazılı soru hak
kında vekâletimize mütaallik cevap 27.X.1956 I 
gün ve 10038 sayılı yazı ile ve kendi cevapları 
ile birleştirilerek sunulmak üzere müşarünileyh 
vekâlete gönderilmiştir. 

Bu yazımızın bir örneğinin de rapten takdim I 
kılındığını» saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Vekili 
* M. Tarhan 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 27 . X . 1956 

Çalışma Umum Müdürlüğü 
Sayı. 1014 - 2/10038 

İktisat ve Ticaret Vekâletine 
5 . IX . 1956 tarih ve Tetkik Heyeti 11/690 | 
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sayılı yazıları saylıı yazıları cevabıdır : 

Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu'nuıı 
yüksek vekaletleriyle vekâletimizi ingilendiren 
sorusunda, vekâletimize aidolan kısım aşağı
daki şekilde cevaplandırılmıştır. 

Sorunun birleştirilerek vekâletinizce cevap
landırılmasını saygı ile rica ederim. 

Çalışma Vekili 
imza 

M. Tarhan 

Cevap : Türkiye'de işsizlik bahis konusu 
değildir. Aksine sanayiimizin kalkınması ve i§ 
yerlerinin mütemadiyen artması, işçi piyasasın
da işçi talebini artırmaktadır. Hal böyle olun
ca işsizlik sigortasının ihdasını vekâletimiz mev
simsiz telâkki etmektedir*. 

2. — Kars Mebusu Sim AtaUy'm, 1950 -1956 
yılları içinde kaç tane ilkokul binası yapıldığı
na, 1944 - 1950 - 1956 senelerinde diploma alan 
talebelerin adedine ve ilköğretnıen okullarına 
dair Sualine Maarif Vekili Ahmed özeVin tah
rirî ervahı (7/246) 

19 . XI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Maarif Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

1. 1950 - 1956 yıllan içinde kaç tane ilk
okul binası yapılmıştır. 

2. Bunların ayrı ayrı vilâyet - kaza ve köy 
olarak isimleri. 

3. İnşaata başlanıp - muvakkat ve katî ka
bul tarihleri. 

4. Ve her birinin ayrı ayrı ihale bedeli ve 
metre karesi (sadece binaların) 

5. 1950 yılı içinde ihale edilen ve inşaatı 
biten ve bir yıl içinde ihale edilip o yıl içinde 
inşaatı biten ve 1950 içinde ihale edilip o yıl 
inşaatı bitemiyen ilkokulların ihale bedelleri ve 
sadece okul binası olarak metre kareleri her 
birinin ayrı ayrı kaçtır. 

6. 1944 - 1950 yılları arasında her yıl ayrı 
ayrı resmî ve özel ilkokullardan diploma alan
ların adedi kaçtır. 1950 - 1956 yılları arasında 
ayrı ayrı yıllarda diploma alanların adedi kaç
tır. 
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7. Nüfus artışı ve okul açıldığı iddiaları 

karşısında son altı yıllık vasatiler bir önceki 6 
yıllık vasatilerin ne miktar üstündedir. Nüfus' 
artışı ve 7 bine yakın yeni ilkokul yapılması 
iddiası karşısında vasatiler artış kaydetmiyorsa 
bunun sebebi nedir? 

8. 1956 da 42 ye çıkarıldığı bildirilen ilk-
öğretmen okullarının hangileri hangi tarihte ya
pılmış ve açılmıştır. Ayrı ayrı yeri ve isimleriy
le tasrihi. 

T. C. 
Maarif Vekâleti 24 . XI I . 1%56 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 000.4/3259 

özeti: Kars Mebusu Sır
rı Atalay'm iliç öğretim
le ilgili tahrirî sual tak
ririne verilen cevap H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kars Mebusu Sırrı Atalay tarafından Yük

sek Riyasetinize tevdi olunan 19 Kasım 1956 
tarihli olup ilköğretim faaliyetiyle ilgili tahrirî 
sual takririne vekâletimizce verilen cevaplar 
ilişikte sunulmuştur. Saygılarımla arz ederim. 

Maarif Vekili 
A. özel 

1. 1950 - 1956 yılları arasında (3 048) okul
suz köyde, (740) yıkılan okul yerine olmak üze
re (3 788) okul yapılmış, (1 965) okul onarıla
rak işe yarar hale getirilmiş ve (1 583) okulun 
inşaatı ikmal edilmiştir. 

2. 5166 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre köy, şehir ve kasaba ilkokulllarmm yapım 
ve onarımı ve ilk tesis masrafları vilâyet husu
si muhasebelerine aittir. 

a) Vekâletimizce ancak 5828 sayılı Kanun 
hükümlerine göre köy okulları inşaatı için yar
dım yapılmakta ve vilâyetlerin bu inşaatına 
ait plân ve programları takibedilmektedir. 

b) Vekâletimiz 1950 den önceki yıllara ait 
okul inşa programı teslim almamıştır. Ancak 
bu tarihten sonra yapılan hazırlıklara ve vilâ
yetlerden alman malûmata göre; okulsuz köy
lerle eskiden yapılmış olup bilâhara yıkılmış 
veya harabolmuş okul binaları yerine yeniden 
inşa edilecek ve onarılacak köy okulları, uzun 

r vadeli bir programa bağlanmış ve nüfuslarına 
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göre sıraya alınmış bulunmaktadır. 

c) Yıllar üzerine vilâyetlerde yapılan okul 
sayısını gösterir 1. No. lu cetvel ilişiktir. 

3. 2 nci maddede de belirtildiği gibi 5166 
sayılı Kanuna göre 6kullarm inşa ve onarım iş
leri vilâyetlere devredilmiş bir vazife bulundu
ğundan, bir kısım vilâyetlerde de emanet yoliy-
le inşaat yapıldığından, bu hususla ilgili ihale, 
muvakkat ve katî kabuller vilâyetlere ait bir 
keyfiyet olduğu cihetle burada tarihlerinin tes-
bit edilerek verilmesine, kısa zaman içerisinde 
imkân bulunamamıştır. 

Bununla beraber okulların ihale tarihleri 1 
Haziran ve en geç 1 Temmuz, muvakkat ve katî 
kabul tarihleri de Ekim ayı sonu olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

4. Yukarda açıklandığı üzere vilâyet husu
si idarelerinin okul yaptırma vazifesine vekâle
timiz 5828 sayılı Kanun mucibince yardım yap
tığına ve bir kısım vilâyetlerde de okulların in
şası pazarlık ve emanet voliyle yapıldığına, bu 
arada birçok okullar onarıldığma ve mahallî ra
yiçlerle inşaat bedelleri değişeceğine göre; katî 
ihale bedellerinin vekâletimizce tesbitine imkân 
olmıyacağı tabiîdir. 

Bununla beraber ve umumi olarak vasati iha
le bedelleri 25 000 - 50 000 lira arasında deği
şiklik arz etmektedir. 

Muhtelif tip plânlara göre şimdiye kadar 
yapılan okulların vilâyetler üzerine metre kare
sini gösterir 2 No. lu cetvel ile yıllar üzerine vi
lâyetlere bu maksatla gönderilen tahsisat mik
tarını gösterir 3 No. lu liste eklidir. 

5. 1950 yılı programında bulunan okul sa
yısı 617 dir. Bunlardan 449 u yılı içinde ikmal 
edilmiş, 168 i 1951 yılına devredilmiştir. 

4 ncü maddede açıklandığı gibi her birine 
sarf edilen para miktarının tesbitine imkân bu
lunmadığından hepsi için hareanan para yekû
nu (4) No. lu cetvelde görüldüğü üzere 
(7 981 899) liradır. 

Yılı içerisinde ikmal edilenlerle ertesi yıla 
devredilen okulların vilâyetler üzerine tip ve 
metre karesini gösteren bağlı 4 No. lu cetvelde 
izahat mevcuttur. 

6. 1944 - 1950 ve 1950 - 1956 yılları arasın
da resmî ve özel ilkokullardan diploma alan Öğ
rencilerin yıllar üzerine sayılarını gösterir 5 
No. lu liste eklidir. 
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7. 6 ncı maddede ekli olduğu bildirilen lis

tenin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1944 - 1950 
yılları arasında diploma alanların sayısı 929 367 
dir. 

1950 - 1956 yıllan arasında diploma alanların sayısı ise 1 072 388 dir. ilk altı yıllık vasati 
154 895 ve son altı yıllık vasati ise 178 731 olduğuna göre, arada 23 836 farkla bir artış kaydedil
diği görülür. 

8. 1950 yılında 21 köy enstitüsü ile 8 öğretmen okulu mevcuttu. 6234 sayılı Kanunla birleşti
rilen ve ilköğretmen okulu adını alan bu müesseselerden 1950 yılından bu tarafa açılanlar 13 aded 
olup açıldığı yerlerle açılış tarihleri aşağıda gösterilmiştir : 

öğretmen okulunun açıldığı yer Açılış tarihi 

Diyarbakır Merkez Erkek İlköğretmen Okulu 1951 
Trabzon Merkez Erkek İlköğretmen Okulu 1951 
Elâzığ Merkez Kız ilköğretmen Okulu 1952 
Bursa Merkez Kız ilköğretmen Okulu 1953 
Grümüşane Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1954 
Çorum Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Gazianteb Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Çanakkale - Kirazlı Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Tokad Merkez Erkek İlköğretmen Okulu 1955 
Ankara Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Konya - Akşehir Erkek ilköğretmen Okulu 1955 
Kastamonu Merkez Erkek ilköğretmen Okulu 1956 
Ordu - Perşembe Erkek ilköğretmen Okulu 1956 

1945 yılından 1956 yılına kadar resmî ve özel ilkokullardan 
mezun olan öğrenci sayısını gösterir cetvel 

Yıllar 

1944-1945 
1945 -1946 
1946 -1947 
1947 -1948 
1948-1949 
1949-1950 
1950-1951 
1951 -1952 
1952 -1953 
1953 -1954 
1954-1955 
1955 -1956 

Besmî 
ilkokullardan mezun 
olan öğrenci sayısı 

122 779 
149 361 
158 848 
148 161 
169 642 
171 066 
163 544 
172 284 
161 734 
179 073 
186 865 
197 510 

özel 
ilkokullardan mezun 
olan öğrenci sayısı 

1 437 
1 522 
1 690 
1 657 
1 628 
1 576 
1 588 
1 606 
1 885 
1 894 
2 070 
2 335 

Umumi 
yekûn 

124 216 
150 883 
160 538 
149 818 
171 270 
172 642 
165 132 
173 890 
163 619 
180 967 
188 935 
199 845 
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1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 

Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlıı 
Zafer Gökçer " 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 274 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : 2 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 250 
Münhal mebusluklar : 17 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait GÖker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Banıl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

i BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

| BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 

i İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad AIp-
kartal 

Bedi Enilstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığınan 

ÇORUH 
Mecit Buniin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğln 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE JilJL/JUCvJLI SİM 

Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanae 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
laıı 
Tevfik Şenocak 

Veysel Varol 
ERZURUM 

tshak Avııi Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduuıan 
Cemil Önder 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Poiatkan 
Abidin Potuoğltı 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atık 
İhsan Dai 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzm en 
Doğan Köymen 
Adnan Tüîekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutiugil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
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İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Nazlı Ttet'bar 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Cühad Balban 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Rıemzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpagaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 

I : 21 26.12 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılme 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahnıan Bayar 
Bahaettin Erdem 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

.1906 0 : 1 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hüöeyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Erte'kin 
Sabri Iş'bakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçıal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mele 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfîk İlen 
Muhittin özkei'eli 
Perid Tüz»el 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlaı 
Siııam Tekelioğlu 
Nıırullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğhı 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdürrahnıan Doğıuyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin Örnekol 

Alımed Özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 

TOKAD 
İhsan Baç, 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol . 
Necati Diken 
Hakkı Hilâl e ı 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

SİNOB 
Muhit Tümerkaıı 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik 'Fenik 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Fahri Belen 

Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hümü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu (1.) 
Esat Tünce! 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Haeopulos 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
ZeM Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topeu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (t.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebü Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Behzat OBdlgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet îndekana 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidİn Tefeön 
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KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atakıy 
Turgut Göle 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer Tanüver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlıı 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürralıman Fahıi 
Ağaoğlu 
Haindi Kagıp Atademir 
Hidayet Aydı ne r.-
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
İsmail Hakkı Ve rai 

î : 21 16 .12 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Tevfik Ünsalaıı 

MANİSA 
Yunus Mu a m m er Ala
kan! 
Hayri Büke 
Adnan Karaosma11oğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosm a n-
oğlu 
Melih Koy er 
Muzaffer Kurbaıu>£lu 
Sudi Mıhcıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmcn 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdülkadi r Kal av 
Cevdet Öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalı 11 e i 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağa'oğli! 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ül kü 11 
Zihni Üııer 

. 1956 C : 1 
ORDU 

Sel'âbattin Orhun 
RİZE 

Hü«eyin Arrun 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğhı 
Abdullah Eker 
Rami Oza-u Gümüs.oğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Kekışoğlu 
Ham di Tekay 
Şükrü UTueay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
M m Serw 
1 ûtti Sezgin 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Ycysi Oran 

SİNOB 
Sernfettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbas 
Şener Somuncııoğlıı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Eeevit 
Rıfat Öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ferid .Alpiskender 
Zeki Erat anı an 

Fethi Mahranılı 
Saitlim Vüeedere 

TOKAD 
I! ııîû.si Bozbeyoğlıı 
Sefahattin (iüütl 
Osman 1.1 acı bal oğlu 
Yusuf IMtısoy 

TEABZON 
Sabı-i Dilek 
Mahmut (Jo!oğlu 
Sefahattin Karayavu/. 
Emi'üllah Nuiku 
TVrlev Sat:;!.<; 
ismail Şener 

TUNCELİ 
A.rsian 13 ora, 
Bahri Turgut Oka.\ t>iin 

URFA 
Feridun Ayal]) 
Kendini Krı>in 
Mehmet Natiboğlu 
CelAl Öncel 
Saim. Onlum 
Aziz O/J »ay 

UŞAK" 
Hakkı (iedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kental Yörüko£"lu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı (T.) 
< •em-al Kıpçak 
X us ret Kiri§eio£lu 

[Mü 11 Jı a 1 Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

I 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 1 
1 
] 

3 1 

Kırklareli 
Zonguldak 1 
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Devre : X 
îçtima: 3 - S. S A Y I S I : 

Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki 6234 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ile Ankara Mebusu 
Aliye Temuçin ve Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, köy 
enstitülerinden mezun öğretmen ve sağlık memurlarının maaş
larının intibakına dair kanun teklifi ve Maarif ve Bütçe > encü

menleri mazbataları (1/466, 2/250) 

Köy enstitüleriyle ilköğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası (1/466) 

T. C. 
Başvekâlet - 10. V. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 348/A, 1700 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Köy enstitüleriyle ilköğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
olarak Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 5.V, 
1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

3803 sayılı Kanunla; köyü kültür, sanat, ziraat, sıhhat bakımlarından kalkındıracak ve Dev
lete yük olmaksızın geçimini sağlıyabilecek müstahsil ve sanatkâr öğretmen yetiştirilmesi düşü
nülmüş, bunun için koy enstitüleri mezunlarına köyde geçim arazisi ve işlikler tahsis olunmuş, 
sanat ve ziraat alet ve vasıtaları, hayvanlar dağıtılmış ve aynı Kanunun 7 nci maddesine göre de 
Vekâlet bütçesinden 20 lira aylık ücret verilmiş, altı yıl sonra ücretlerinin 30, 15 yıl sonra da 40 
liraya çıkraılması derpiş olunmuştur. Buna karşılık mezunlar 20 yıl mecburi hizmete tâbi tutul
muşlardır. 

Köy enstitülerinden mezun öğretmenlerin geçimlerini sağlamak için topraklarını işlemek, iş
liklerinde çalışmak mecburiyetleri karşısında asıl vazifeleri olan öğretmenliği layikıyle yapama
dıkları, birçok köylerde arazi darlığı yüzünden kendilerine toprak temin edilememesi veya ve
rilen toprağın darlığı ve yahut verimsizliği yüzünden geçim sıkıntısında kaldıkları ve hattâ öğ
retmenlikle telif edilemiyecek durumlara düştükleri, bu itibarla Devlete fazla malî külfet tahmil 
etmeden ucuza mal olacak öğretmen yetiştirme arzusunun tahakkuk etmediği görülerek 5129 sayılı 
Kanunla köy enstitüsü mezunu öğretmenlere arazi verilmekten vazgeçilmiş, ücretleri 100 liraya 
çıkarılmış, 5479 sayılı Kanunla da ,3 - 6 yıl devam edecek stajyerlikleri süresince 105 lira ücretle 
çalıştırılmaları, staj sürelerinin sonunda da 20 lira asli maaşa geçirilmeleri kabul olunmuştur. 

3803 sayılı Kanunun öğretmenler arasında yarattığı ikilik ve mahzurların bertaraf edilmesi, 
ilkokullarda vazife görecek olan öğretmenlerin aynı kaynaktan yetiştirilmeleri, tâyin, terfi, teczi-
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ye, maaş vazife ve çalışma tarz ve mecburi hizmet müddeti bakımından aynı hükümlere tâbi tu
tulmaları maksadiyle de 6234 sayılı (Köy enstitüleriyle ilköğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkında kanun) çıkarılmıştır. 

Filhakika 6234 sayılı Kanunun neşrinden sonra »köy enstitülerinden mezun öğretmenlerle Öğ
retmen okulları mezunları arasında hak ve vazife bakımından mevcut bulunan ayrılıklar kalk
mış ise de bahis konusu kanunun neşrinden önce köy enstitülerinden mezun öğretmenler maaş ba
kımından aynı kıdeme sahip öğretmen okulu mezunlarına nazaran farklı ve binaenaleyh mağdur 
durumda kalmışlardır. 

Köy enstitüleri ilk mezunlarım 1942 yılında vermiş ve bu yılda 20 lira ücretle vazifeye baş-
lıyan bu öğretmenler» ancak 1947 yılında 5129 sayılı Kanuna göre 100 lira ücret almışlar, 1949 yı
lında 5479 sayılı Kanunla, stajyerlerin ücretleri 105 liraya çıkarılmış, asıl olarak çalışanlar ise kı
dem farkları hesaba katılmadan- bu tarihte 20 lira asli maaşa geçirilmişler ye kendilerinin müta-
akıp terfileri 20 lirayı almaya başladıkları tarihten itibaren yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple 
aynı yıllarda köy enstitülerinden mezun olan öğretmenlerle öğretmen okullarından mezun olan 
öğretmenler arasında, enstitü mezunları aleyhine, 1 - 2 derece maaş farkı bulunmaktadır. Bu hal, 
aynı şartlar altında, aynı vazifeyi ifa eden ve fakat vaktiyle ayrı iki menşeden gelmiş bulunan 
öğretmenler arasında bir ayrılık yaratmakta, huzursuzluklara, sızlanmalara yol açmaktadır. 

Bu müesseselerden mezun sağlık memurları da aynı durumdadır. 
Lâyiha bu ayrılığı gidermek ve köy enstitüsü mezunlarının ücretle çalıştıkları zamana ait kı

demlerinin de nazarı itibara alınması suretiyle maaşları ayarlanarak mağduriyetlerini telâfi etmek 
maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Lâyihanın ek muvakkat birinci maddesi : Kanunun meriyete girdiği tarihe kadar stajyerlikleri 
kaldırılarak maaşa geçirilmiş bulunan köy enstitüsü mezunlarının 20 lira maaş başlangıcı itibariyle 
ve 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen yedinci maddesi hükmünce (3) yılda bir 
terfi esasına ve fiilî hizmet müddetlerine göre - halen almakta oldukları maaşa bakılmaksızın - maaş
larının ayarlanmasını, bu suretle yükseltilecek aylık derecelerine hizmet müddetlerinden artan kıdem
lerin ilâvesini; 

Halen stajyer olarak 105 lira ücretle çalışmakta bulunan köy enstitüsü mezunu öğretmen ve sağ-
lık memurlarının 5479 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde stajyerlikleri baki kalmak şartiyle 105 li
ra ücretten 20 lira asli maaşa geçirilmelerini ve bunlardan asaletleri tasdik olunanlar hakkında 
da intibak hükümlerinin tatbikini; 

İntibak yapılırken hizmetteki fasılalarla, yani Maarif Vekâleti veya Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti teşkilâtı hizmetinden ayrılışlarla başarısız geçtiği tesbit edilmiş olan yılların kıdem 
hesabına katılmamasını, başarı durumları teftiş görememek yüzünden tesbit edilememiş hizmet yıl
larının başarılı geçmiş sayılmasını; 

Ek muvakkat ikinci maddesi : Köy enstitüleri mezunlarından olup yüksek tahsil yapmak için, 
hizmetlerine fasıla vermiş bıüımanlarm bu fâsılfcyüzünden aynı senede köy enstitülerinden mezun 
olan emsallerinden maaş bakımından geri kalmamalarını, halen yüksek tahsillerini yapmakta bu
lunanların da mezun olduktan sonra bu hükümden faydalanmalarını; 

'• Ek muvakkat üçüncü madde : Evvelce meslekten ayrılıp da bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten sonra mesleke avdet edeceklerin de bu kanun hükümlerinden istifade etmelerini derpiş eyle
mektedir. 

Lâyihanın ikinci maddesi ile de yalnız köy enstitüleri mezunlarına şâmil bulunan ve tatbik sa
hası kalmıyan 5479 sayılı Kanun meriyetten kaldırılmaktadır. 

Teklif olunan lâyiha kanuniyet kesbettiği takdirde bu kanun hükümlerinden (17) bin kadar öğ
retmen istifade edecektir. 

{ S. Sayısı r 41 ) 



_ 8 — 
Ankara Mebusu Âliye Temuçin ve Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, Köy Enstitülerinden 

mezun öğretmen ve sağlık memurlarının maaşlarının intibakına dair kanun teklifi (2/250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin maaşlarının intibakına dair kanun teklifimizle, esbabı 
mucîbe lâyihasını ilişik olarak takdim ediyoruz. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Ankara Mebusu Elâzığ Mebusu 
Âliye Temuçin Ömer Faruk Sanaç 

Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin maaşlarının intibakına dair kanun teklifinin esbabı mucibesi 

Maalesef memleketimizde okur - yazar nispet % 36,5 gibi çok düşük ve üzücü bir durumdadır. 
Geçmiş yılların devam edegelen uzun ihmalinin bir neticesi olan bu hal göz önünde bulundurula- s 
rak ilk tahsile lüzumu kadar ehemmiyet atfı tabir* bir icap ve zarurettir. îlk tahsil, milletlerin içti- ^ 
mai, iktisadi ve kültür hayatında müessir bir unsurdur. Bu itibarla bizde ilk tahsil başlıbaşma bir 
dâva mahiyeti arz eder. Hakikat bu ehemmiyet takdir olunarak bu dâva, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 87 nci maddesinde ilk tahsilin mecburi ve meccanilik hükmü tesis olunmak sureciyle, bir 
Teşkilâtı Esasiye meselesi olarak vaz ve tesbit olunmuştur. Bugün elimizdeki resmî ve mevsuk ka
yıtlara göre maalesef mecburi ilk tahsil çağında bulunan 2 963 121 çocuktan mektep ve öğretmen 
imkânsızlığı hasebiyle 1 085 166 çocuk tahsile devam imkânından mahrum bulunmaktadır. Halen 
köylerde ve şehirlerde ceman 17 504 mektebe ihtiyaç vardır. Maalesef 16 912 köyünyizde henüz 
mektep yoktur. Bittabi bu miktardan daha fazh öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır. Hükümetimizin 
ilk tahsil dâvasını birinci plânda ele aldığı öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere muallim mektebi 
adedini (40) a çıkardığını ve her yıl şimdiden 3 500 yeni öğretmen yetiştirildiğini memnuniyetle 
görmekteyiz. 6828 sayılı Kanunla da köylü vatandaşlara zorla yaptırılan çürük mektepler yerine 
köy mektepleri inşaat işini Devletin üzerine aldığı malûmdur. Hükümetimizin yıllardan beri üze
rinde çalıştığı îlk Tedrisat Kanununun Meclise sevk edilmek üzere bulunduğunu da memnuniyetle 
görmekteyiz. Bahsi geçen hususat ilk tahsil dâvasına Hükümetimizin atfetmiş-olduğu ehemmiyetin 
bir delili sayüır. 

Tahsilde hangi derecelerde olursa olsun öğretmenin en mühim unsur olduğu şüphe götürmez 
bir hakikattir. Hele mahrumiyet mıntakalarında köylerimizde binbir fedakârlık ve feragatle çalış
makta olan ilk mektep öğretmenlerinin durumunu bilhassa takdirle belirtmek icabeder. Bu itibar
la ilk tahsil dâvasının esaslı ve katı olarak halli ilk mektep öğretmeni dâvasının halline bağlı bu
lunmaktadır. Bir taraftan yeniden öğretmen yetiştirirken bir taraftan da mevcut öğretmenlerin 
geçmişte uğradığı mağduriyeti gidermek, haklarını tanımak ve bu suretle öğretmenleri lâyık ol
dukları şeküde maddeten ve manen takviye etmek ve bu mukaddes hizmet vazifesini ve mesleki 
cazip hale getirmek iktiza eder. Bu cümleden olarak Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin maaş 
intibak meselesi, halli bir an önce zaruri olan mevzulardan birisidir. 

Malûm bulunduğu üzere 22.IV.1940 tarih ve 3803 sayılı Kanunla 20 lira aylıklı ve öğretmenlik 
dışında her şey büen ve yapan bir ucuz öğretmen tipi ihdas edilmişti. Köy Enstitüsü mezunu bu 
öğretmenlerin (6) jı\ sonra ücretleri 30 liraya ve bilâhara 40 liraya çıkarılmış ve 20 yıl mecburi 
hizmete tâbi tutulmuştur. Nihayet bu yolun çıkar yol olmadığı öğretmenin her türlü sanat, ziraat 
işlerini yapamadığı -ve bu işlerin öğretmenlikle kabili telif görülmediği anlaşılarak 10 . IX . 1947 
tarih ve 5129 sayılı Kanunla Köy Enstitüsü meranu öğretmenlere arazi verilmekten vazgeçilmiş 
ücretleri 100 liraya çıkarılmış ve 29 . XII . 1949 tarih ve 5479 sayılı Kanunla 3 - 6 yıl devam ede
cek staj hizmetlerinde 105 lira ücret verilmesi ve staj sonunda 20 lira asli maaşa geçirilmeleri ka
bul olunmuştur. 

( S, Seyisi: 41) 
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Geçmişte ihdas edilen ve tatbikatta maalesef asla müspet netice alınamayan bu yoldan dönül

dükten sonra öğretmenler arasındaki öz ve üvey evlât durumundaki ikiliği kaldırmak üzere 
4 . II . 1954 tarih ve 6234 sayılı Kanunla Köy Enstitüleriyle öğretmen okulları birleştirilmiştir. 
Ve bu suretle Enstitü ve öğretmen okulu mezunlan muhtelif aynı haklara sahip kılınmış ancak 
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler eski rejim sebebiyle kıdem bakımından çok mağdur duruma 
düşmüşlerdir. Filhakika Köy Enstitülerinden ilk mezun olan ve bu yılda 20 lira ücretle vazifeye 
başlıyan bir öğretmen ancak 1947 yılında 5129 sayılı Kanunla 100 lira ve 5479 sayılı Kanunla 
da 1945 yılında 105 lira ücret alabilmişler ve staj müddeti sonunda ancak 20 lira asli maaşa geç
mek imkânını bulabilmişlerdir. 

Bu duruma göre aynı sene muallim mektebi mezunu öğretmenle 1 - 2 derece kıdem farkı doğ
muş bulunmaktadır. Bu müesseselerden mezun sağlık memurları da aynı durumdadır. 

Teklif, aynı mahiyette mukaddes öğretmenlik hizmet, feragat ve fedakârlıkla ifa eden bu kim
seler arasındaki ayrılığı gidermek, huzursuzlukları ortadan kaldırmak ve geçmiş hakları tanıma 
gayesini istihdaf etmektedir. Bu suretle a.rz olunduğu veçjhile çok mühim olan ilköğretim dâvası
nın (bu durumda olan 17 000 mağdur ve fedakâr unsuru Öğretmen maddeten ve manen lâyık ol
dukları veçhile takviye olunmuş bulunacaklardır. D. P. iktidarının öğretmenler dâvasını diğer 
meseleler gibi ciddî şekilde ele aldığı ve benimsediği memnuniyetle ve takdirle kaydedilmek ica-
beder. 

Teklif, bir taraftan halen stajyer olarak çalışan köy enstitüsü mezunu öğretmen ve sağlık 
memurlarının 20 liralık 'kadroya alınmalarını diğer taraftan geçmiş müddetlerin kıdeme sayılma
sını istihdaf eylemektedir. 

( S. Sayısı : 41) 



Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Esas No. 1/466, 2/250 
Katar No. 21 

13. VI. 1956 

Yüksek EeMiğe 

Encümenimize havale buyurulan «Köy ensti-
- tül'eriyle ilk öğretmen okullarının, birleştirilme
si hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası» ile Ankara Mebusu Âliye Temuçin ve 
Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'ın «Köy 
enstitülerinden mezun öğretmen ve sağlık me
murlarının maaşlarının intibakına dair kanun 
teklifi» üzerinde, Maarif, Maliye ve Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletleri mümessillerinin 
huzurlariyle gerekli jnüzakereler yapıldı : 

Grerek lâyiha ve gerekse teklif, vaktiyle köy 
enstitülerinden mezun olup da emsali ilk öğ
retmen okulu mezunlarına nazaran maaş bakı
mından mağdur durumda bulunan öğretmen
lerin maaş intibaklarının yapılmasiyle mağduri
yetlerinin bertaraf edilmesini istihdaf eylemek
te olduğundan her ikisinin birleştirilerek mü
zakere edilmesine ve müzakerelerin, daha geniş 
hükümler ihtiva eden lâyiha üzerinde yapılma
sına karar verilmiştir. 

3803 sayılı Kanunla, köy enstitüleri kurul
mak suretiyle ucuza mal olacak müstahsil ve 
sanatkâr köy-öğretmeni yetiştirmek gayesi gü
dülmüş ve bu maksatla kanunda bu müessese
den yetişen öğretmenlerin 20 lira aylık ücretle 
tâyin edilmeleri, 20 yıl mecburi hizmete tâbi 
tutulmaları, kendilerine geçim arazisi ve işlik
ler tahsis olunması, sanat ve ziraat alet ve va
sıtaları ve hayvan verilmesi ye aylık ücretin 6 
yıl sonra 30 liraya, on beş yıl sonra da 40 lira
ya çıkarılması derpiş olunmuştur. 

1942 den itibaren bu şartlar altında istih
dam edilen öğretmenler, asıl vazifelerini hak-
kiyle yapamadıktan başka birçok köylerde, ara
zi darlığı dolayısiyle kendilerine toprak verile
mediğinden geçim sıkıntısı içinde kalmışlar ve 
öğretmenlikle. telif edilemiyecek duruma düş
müşlerdir. 

Bunun için 1947 de çıkan 5129 sayılı Ka
nunla arazi verilmekten vazgeçilerek ücret 100 
liraya çıkarılmışsa da tatminkâr bir durum te
min edilemediğinden 1949 da çıkan 5479 sayılı 

Kanunla 3 - 6 yıllık staj süresi içinde 105 lira 
ücret almak şartiyle 20 lira asil maaşla başlat
ma esası kabul edilmiştir. 

îki ayrı kaynaktan yetişerek farklı hak ve 
vazifelere sahîbolmanın ilkokul öğretmenleri 
arasında yarattığı ikilik, büyük mahzur, mağ
duriyet, huzursuzluk ve şikâyetlere sebeboldu-
ğundan 21.1.1954 te çıkan 6234 sayılı Kanunla 
Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okulları bir
leştirilmek suretiyle bütün ilkokul öğretmen
leri arasında menşe, tâyin, terfi, tecziye, maaş, 
vazife ve çalışma tarzı ve mecburi hizmet ba
kımlarından tam bir birlik ve beraberlik temin 
edilmiştir. 

Ancak, 1942 - 1949 tarihleri arasında yu
karda ifade edilen şartlar altında ve mahdut 
bir aylık ücretle mesleke girmiş olan öğretmen
ler, maaş bakımından mağdur durumda kalmış
lardır. 

Adı geçen müesseselerden yetişen sağlık me
murları da tamamen aynı durumdadırlar. 

Bu itibarla, Koy Enstitüsü mevzuu öğretmen 
ve Sağlık memurlarının 20 lira maaş başlangıcı 
itibariyle (3) yılda bir terfi esasına, fiilî ve ba
şarılı hizmet müddetlerine göre - halen almakta 
oldukları maaşa bakılmaksızın - maaşlarının ayar
lanmamı, hizmet müddetlerinden artan kıdemle
rinin de buna ilâvesine; stajyerlerin de 20 lira 
asıl maaşa geçirilmelerini; meslekten ayrılmış 
olanlardan yeniden mesleke döneceklerin aynı 
şekilde istifadelerini ve tatbik sahası kalmı-
yan 5479 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılma
sını derpiş eden bu kanun lâyihası, encümeni-
mizce, esas itibariyle muvafık mütalâa edilmişse 
de aşağıda sebepleriyle birlikte ifade edilen deği
şikliklerin yapılmasına lüzum görülmüştür: 

1. Yüksek tahsil görmüş ve görmekte olan 
Köy Enstitüsü mezunlarının bu tahsilde geçen 
müddet itibariyle de bu kanundan istifadelerini 
tazammun eden ek muvakkat ikinci madde, öğ
retmen okulu mezunu olarak yüksek tahsil yap
mış ve yapmamakta olanlarla yüksek tahsilleri 

(S. SayiBi.: 41) 
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kıdemlerine sayılmamış ve sayılmakta olan aiel-
umum devlet memurlariyle, beriküerin aleyhine 
olmak üzere, aralarında bir fark ve adaletsizlik 
olacağı ve emsalleri öğretmenlerle bütün devlet 
memurlarına bu bakımdan hak temin etmek su
retiyle beraberlik sağlanmasının da bu kanun 
çerçevesi içinde mütalâasının mümkün ve uygun 
olamıyacağı mülâhazasiyle ve Maarif Vekâleti 
mümessilinin de teklifi muvafakatiyle metinden 
çıkarılmıştır. 

2. Ek muvakkat birinci madde, halen kad
roda stihdam edilenlerin istifadelerini derpiş 
etmekte olduğundan yüksek tahsilde olanların 
mesleke avdetlerinde vaktiyle ücrette geçen müd
detleri itibariyle emsalleri gibi bu kanundan isti
fadelerini sağlamak maksadiyle ek muvakkat bi
rinci madde metnine : 

«Bunlardan yüksek tahsil yaparak Maarif Ve
kâleti hizmetinde vazife almış ve alacak olanla
rın» ibaresi ilâve edilmiştir, 

3. Ek muvakkat 2 nci maddenin çıkarılması 
dolayısiyle ek muvakkat 3 ncü madde, ek muvak
kat 2 nci madde olmuştur. 

Kanun lâyihası yukarda gösterilen değişik
liklerle eneümenimizce kabul edilmekle aynı ma
hiyette olan kanun teklifi de, kadrodan bahse
den muvakkat maddesi haricolmak üzere, kabul 
edilmiş olup bu kanunun gerektirdiği kadroların 
Bütçe Encümenindeki müzakerelere ulaştırılaca
ğı, Maarif Vekâleti mümessili tarafından ifade 
edilmiş olduğundan kadro mevzuu üzerinde du
rulmamıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 
Maarif Encümeni Keisi Mazbata Muharriri 

Bize Uşak 
A. Morgu O. Dengiz 

Ankara Burdur Çanakkale 
A. Temuçm • M. özbey N. Togay 
Erzincan Gümaşane Konya 
V. Varol S. özcan San S. Sönmez 
Trabzon Trabzon îstanbul 

//. Ağanoğlu M. R. Tarakçıoğlu A. ITacopulos 
Sivas Tunceli Urfa 

Z*. örneîcol F. Ülkü A. Özbay 

( S. StJÎHl : Cl ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 20 . XII . 1956 

Esas No. 1/466,2/250 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkında Maarif Vekâletince ha
zırlanıp Başvekâletin 10 Mayıs 1956 tarih ve 
71 - 348/A/1700 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise takdim kılman kanun lâyihası ile Ankara Me
busu Âliye Temuçin ve Elâzığ Mebusu Ömer Fa
ruk Sanaç'ın, köy enstitülerinden mezun öğret
men ve sağlık memurlarının intibakme dair kanun 
teklifleri ve Maarif Encümeni mazbatası encüme
nimize havele edilmiş olmakla salahiyetli hükümet 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Lâyiha ve teklif, köy enstitülerinden mezun 
olup da emsali öğretmen ve sağlık okulu mezun
larına nazaran maaş bakımından mağdur durum
da bulunan öğretmen ve sağlık memurlarının in
tibaklarının yapılması ve mağduriyetlerinin ber
taraf edilmesini istihdaf etmektedir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler ve 
alman mütemmim izahlardan sonra lâyiha ve tek
lif yerinde görülmüş ve Maarif Encümeninin 
metni esas alınarak maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Birinci ve ikinci ek maddeler kelime değişik
liği ile, ikinci madde aynen, üçüncü madde şek
len değiştirilmek suretiyle ve dördüncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 

Sağlık memurlarının bu kanun içinde 
muadeletsizliklerinin mevzuubahsolma-

sma muhalifim 
Halil îmre 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ankara 
M. Ete . 

Çankırı 
T. Tygur 

Diyarbakır 
/ / . Turgut 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kayseri 
/. Kirazoğlu 

Muğla 
A, Sanoğlu 

Niğde 
<'. Kavurmacıoğl 

Seyhan 
8. Ban 

M. M. 
Zonguldak 

8. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çoruh 
Y. Gümüşe! 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Gümüşane 
Z. Başağa 

Kocaeli 
0. Tüzün 

Muş 
Ş. Ağaoğhı 

Ordu 
u R. Aksoy 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Kâtip 
Tokad 

ö., Sunar 

Aydın 
Z. TJray 

Çorum 
Y. Gürsel 

Erzurum 
§.. Erker 

İzmir 
B. Bügin 

Konya 
E. Birand 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Ordu 
S. îşbakan 

Siird 
B. Erden 

Sinob Tekirdağ 
Ar. Sertoğlu Z. Erataman 

Trabzon 
Sağlık memurlarının bu kanım için
de muadeletsizliklerinin mevzuubahsol-

masına muhalifim 
8. Fehmi Kalayctoğlu 

Trabzon Tunceli Yozgad 
/. Şener B. T. Okaygün T. Alpay 

( S. Sayısı : 41) I 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köy enstitüleriyle İlk öğretmen ohullanmn bir
leştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Köy enstitüleriyle ilk öğret
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna aşağıdaki muvakkat maddeler 
eklenmiştir : 

Ek muvakkat madde 1. — Köy enstitüleri 
mezunlarından olup bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte ilkokul öğretmenliği veya sağ
lık memurluğu kadrolarında istihdam edil
mekte olanların, bu kanunun meriyete girdiği 
tarihe kadar ücretle veya maaşla; stajyer veya 
asil olarak Maarif Vekâleti veya Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekâleti Teşkilâtında ve bun
lardan yedek subay olanların yedek subay oku
lunda ve yedek subaylıkta geçirdikleri hizmet 
müddetlerinin her üç senesi için, halen almak
ta bulundukları maaşa bakılmaksızın, 3656 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesine göre alabile
cekleri (20) lira asli maaş üzerine birer derece 
ilâvesi suretiyle maaşları 5498 nayılı Kanunun 
4 ncü maddesi hükümleri dâhilinde yükseltilir. 
İntibaktan artan müddetler yükseltildikleri ma
aş derecesinde geçmiş sayılır. 

Yukardaki hükümlere göre yapılacak yük
seltmelere esas tutulacak hizmet süresinin he
sabında başarısız geçtiği usulü dairesinde tesbit 
edilmiş olan müddetler nazara alınmaz, 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihte (105) 
lira ücretle stajyer köy öğretmeni veya köy sağ
lık memuru kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlar 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince ve stajyer olarak (20) lira maaşa geçi
rilirler. 

Bunlardan bu kanunla kaldırılan 5479 sayılı 
Kanun gereğince 3 - 6 yıllık staj müddeti içeri
sinde usulü dairesinde başarıları tesbit edilerek 
asaletleri tasdik olunanlar hakkında bu madde 
hükümleri uygulanır. Başarısı tesbit edilemi-
yenlerin vazifelerine son verilir. 

8 — 
| ANKARA MEBUSU ÂLİYE TEMUÇİN VE 

ELÂZIĞ MEBUSU ÖMER FARUK SARACIN 
TEKLİFİ 

Köy enstitülerinden mezun öğretmen ve sağlık 
memurlarının maaşlarının intibakına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Köy enstitüsü mezunu stajyer 
öğretmen ve sağlık memurlarından 105 lira ik-
rette çalışmakta bulunanlar, 20 lira asli maaşa 
geçirilirler. 

I 
( S. Sayısı : 41) 



MAABÎF ENCÜMENİNİN TJDlLÎ 
- # 

Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının bir
leştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Köy enstitüleriyle ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sa
yılı Kanuna aşağıdaki muvakkat maddeler ek
lenmiştir : 

Ek muvakkat madde 1. — Köy ensti
tüleri mezunlarından olup bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte ilkokul öğretmenliği veya sağlık 
memurluğu kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlarla bunlardan yüksek tahsil yaparak Ma* 
arif Vekâleti hizmetinde vazife almış ve alacak 
olanların bu kanunun meriyete girdiği tarihe ka
dar ücretle veya maaşla; stajyer veya asil ola
rak Maarif Vekâleti veya Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekâleti teşkilâtında ve bunlardan ye
dek subay olanların Yedek Subay Okulunda ve 
yedek subaylıkta geçirdikleri hizmet müddetle
rinin her üç senesi için, halen almakta bulun
dukları maaşa bakılmaksızın, 3656 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesine göre alabilecekleri (20) 
lira asli maaş üzerine birer derece ilâvesi sure
tiyle maaşları 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi hükümleri dâhilinde yükseltilir. İntibaktan 
artan müddetler yükseltildikleri maaş derece
sinde geçmiş sayılır. 

Yukardaki hükümlere göre yapılacak yük
seltmelere esas tutulacak hizmet süresinin hesa
bında başarısız geçtiği usulü dairesinde tesbit 
edilmiş olan müddetler nazara alınmaz. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihte (105) 
lira ücretle stajyer köy öğretraeni ve köy sağ
lık memuru kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlar 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince ve stajyer olarak (20) lira maaşa geçiri -
lirler. 

Bunlardan bu kanunla kaldırılan 5479 sayı
lı Kanun gereğince 3 - 6 yıllık staj müddeti içe
risinde usulü dairesinde başarıları tesbit edilerek 
asaletleri tasdik olunanlar hakkında bu madde 
hükümleri uygulanır. Başarısı tesbit edilemiyen-
lerin vazifelerine son verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının bir
leştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek ko

nun lâyihası 

MADDE 1. — Köy enstitüleriyle ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayı
lı Kanuna aşağıdaki muvakkat maddeler eklen
miştir: 

Ek muvakkat madde 1. — Köy enstitüleri 
mezunlarından olup bu kanun meriyete girdiği 
tarihte ilkokul öğretmenliği veya sağlık memur
luğu kadrplarmda istihdam edilmekte olanlarla 
bunlardan yüksek tahsil yaparak Maarif Vekâ
leti hizmetinde vazife almış ve alacak olanların 
bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar üc
retle veya maaşla; stajyer veya asıl olarak Ma
arif Vekâleti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti teşkilâtında ve bunlardan yedek su
bay olanların Yedek Subay Okulunda ve yedek 
subaylıkta geçirdikleri hizmet müddetlerinin 
her üç senesi için, halen almakta bulundukları 
maaşa bakılmaksızın, 3656 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine göre alabilecekleri (20) lira ma
aş üzerine birer derece ilâvesi suretiyle maaşla
rı 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hüküm
leri dâhilinde yükseltilir. İntibaktan artan 
müddetler yükseltildikleri maaş derecesinde geç
miş sayılır. 

Yukardaki hükümlere göre yapılacak yük
seltmelere esas tutulacak hizmet süresinin hesa
bında başarısız geçtiği usulü dairesinde tesbit 
edilmiş olan müddetler nazara alınmaz. 

Bu kanun meriyete girdiği tarihte (105) li
ra ücretle stajyer köy öğretmeni veya köy sağ
lık memuru kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlar 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince ve stajyer olarak (20) lira asli maaşa 
geçirilirler. 

Bunlardan bu kanunla kaldırılan 5479 sayı
lı Kanun gereğince 3 - 6 yıllık staj müddeti 
içerisinde usulü dairesinde basanları tesbit edi
lerek asaletleri tasdik olunanlar hakkında bu 
madde hükümleri uygulanır. Başansızlığı tes
bit edilenlerin vazifelerine son verilir. 

(S . .Sayım : 41 ) 
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Ek muvakkat madde 2. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihten önce yüksek tahsilini 
ikmal etmiş köy enstitüsü mezunlarından Maarif 
Vekâleti teşkilâtında istihdam edilmekte olan
ların bu kanunun meriyete girdiği tarihte 
almakta oldukları maaşları, muvakkat birinci 
madde şümulüne giren ve kendileriyle aynı yıl
da köy enstitülerinden mezun olan emsallerin
den dun ise, onların derecesine yükseltilir. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihte yüksek 
tahsillerini yapmakta olan (köy enstitüsü me
zunları da yüksek tahsillerini i'kmal ettikleri 
takdirde bu hükümden faydalanırlar. 

Bu maddenin şümulüne girenlerin hizmet
lerinde yüksek tahsile devamdan başka bir se
beple maaşsız veya ücretsiz geçen fasılalar 
mevcüdolduğu takdirde bu fasılalar ile başarı
sız geçtiği tesbit edilmiş olan müddetler bun
ların maaş derecelerinin yükseltilmesinde naza
ra alınmaz. 

Ek muvakkat madde 3. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihten sonra mesleke avdet ede
cek köy enstitüsü mezunları hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 5479 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

Teklif 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 . V. 1956 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A. Menderes Ziraat V. V. 
M.C.Bengü 

MADDE 2. — Köy enstitüsü mezunlarından 
evvelce asli maaşa geçirilmiş olanlarla birinci 
madde hükmüne göre asli maaşa geçecek olanların 
hizmet müddetlerine göre 3656 sayılı Kanunun 
4598 sayılı Kanımla değiştirilen 7 nci maddesi ge
reğince almaları icabeden maaş derecelerine inti
bak ettirilmek suretiyle aylıkları yükseltilir bu 
suretle yükseltilen aylık derecesinde hizmet 
müddetlerine göre artan kıdemler, bu kanunla 
verilen maaş derecesinde geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna göre gerek
li yeni kadrolar en geç bir ay içinde Maarif 
Vekâletince bir kanun tasarısı ile Meclise sunu
lur. 

MADDE 3. • 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti* 

MADDE 4» — Bu kanunun hükümlerini ic« 
raya Maliye, Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekilleri memurdur. 

(S. Sayı»: 41) 
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Ek muvakkat madde 2. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten sonra mesleke avdet 
edecek köy enstitüsü melunları hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır, 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

D. E. 

Ek muvakkat madde 2. — Bu kanun meri
yete girdiği •tarihten sonra mesleke avdet ede
cek köy enstitüsü mezunları hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır, 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. > 

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

XS. Sayısı: 41) 
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Devlet Vekili ve 
MülîM. V.V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 

Güm. ve înh. Vekili ve 
îk t ve Ticaret V. V. 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

Devlet Vekili 
E, Kalafat 

Adliye Vekli 
B. Jt.G$ktvfk 
Dahiliye Vekili 

E, Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
ŞL ve îç. Mua. Vekili 

N. K'örez 
Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V- V. 

8. Ağaoğlu 

• . •« •« »m<( 

;<;& Sayısı : 41) 
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İçtima : 3 S. SAYISI : 42 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/589) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 • 489/3963 

8 . XII . 1956 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 1 . XI I . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

F. M. Eklenen Düşülen 

ESBABI MUCİBE 

z a h a t 

304 11 

21 

21 

10 000 

35 000 

309 11 
12 

13 
14 

15 000 
2 000 

15 000 
2 000 

000 

A / l 

Başvekâlet 

Bütçeye mjevzu tahsisatın sene sonuna kadar kâfi gelmiyeeeği 
anlaşıldığından hizmetin ifa edilebilmesi için bu miktar tahsi
sata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Telefon konuşma bedeli olarak ayda vasati 11 000 lira <<arf edil
mekte olduğundan mevcut tahsisat da tamamen harcanmış bu
lunduğundan yıl sonuna kadar tahakkuk edecek masrafları 
karşılamak üzere talebedilmektedir. 
1956 yılı bütçesiyle Başvekâlet otomobilleri için alınmış bulu
nan işletme ve onarma tahsisatları tamamen sarf edilmiş bulun
duğundan sene sonuna kadarki ihtiyaçları karşılamak üzere bu 
miktarların ilâvesine zaruret görülmüştür. 
Mevcut tahsisatın bugüne kadarki saırfiyat seyrine göre sene 
sonuna kadar olan işletme ve onarma ihtiyaçlarını karşılayamı-
yacağı anlaşıldığından mezkûr miktarların ilâvesi ieabetmiştir. 
Matbaa kamyoneti ve motosikletleri için alınmış olan tahsisatın 
yıl sonuna kadar yetmiy'eceği anlaşıldığından bu miktar ek tah
sisata ihtiyaç görülmüştür. 



M. Eklenen Düşülen İ z a h a t 

20 15 000 6734 sayılı Kanun gereğince işçilerin tatil günlerine ait yevmi
yelerinin tam olarak verilmesi ve 6772 sayılı Kanunla işçilere 
2 nci bir ikramiye ödenmesi gerektiğinden bu kanuni icapların 
yerine getirilmesi İçin istenilmektedir. 

30 10 000 Bu maddeye mevzu tahsisatın yıl sonuna kadar ihtiyaca kâfi gel-
miyeceğ-r anlaşıldığından 10 bin liraya Ühtiyaç hâsıl olmuştur. 

Şûrayt Devlet Reisliği 

10 104 500 Devlet Şûrası Reisi ve âzalariyle Başkamın Sözcüsü, kanun 
sözcüleri ve başyardımcıları ile yardımcılara tahsisat verilmesi
ne dair 6716 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle ihtiyaç hâsıl ol
muştur. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

50 2 500 Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan servislerin aydınlatma mas
rafı ile tasnif dairesindeki makinelerin cereyan 'bedellerini kar
şılamaya mevcut tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

3 000 Yıl sonuna kadar bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmış
tır. " 

2 500 Bütçeye iöevzu tahsisat tamamen harcanmış olduğundan tahak
kuk eden tedavi masraflarını karşılamak üzere ihtiyaç hâsıl ol
muştur. 

21 2 000 Bugüne kadar yapılan sarfiyat seyrine göre mezkûr miktarların 
22 2 000 artacağı anlaşılmıştır. 

21 800 Satmalmacak bâzı malzemelerin alınamaması dolayısiyle tenzili 
mümkün olmuştur. 

20 25 000 Muhtelif yayınların yapılabilmesi için ehemmiyetli miktarda bas
kı kâğıdına ihtiyaç duyulması sebebiyle bu miktarın eklenmesi
ne zaruret hâsıl olmuştur. 

Diyanet îsleri Reisliği 

40 6 500 Mezkûr miktarın sarfiyat seyrine göre tasarruf edilebileceği anla
şılmıştır. 

12 4 000 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanunda mevcuı 
(Mabetler kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiçbir iş için 
de kullanılamaz) hükme istinaden bâzı vilâyetlerdeki cami içeri-
sindeki müftülük dairelerinin tahliyesiyle hariçten daire tutul
ması zarureti karşısında mevcut tahsisat kâfi gelmediğinden bu 
miktarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

11 2 500 Bütçeye mevzu tahsisat tamamen harcanmış bulunduğundan iki 
memurun tedavi masraf lan için Ankara hastanelerince tahakkuk 
ettirilen borcu karşılamak üzere eklenmektedir. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

201 ' 11 155 000 Teşkilât kanununda aranılan ehliyet ve vasıfları haiz memur bu
lunmaması dolayısiyle bir kısmı kadroların münhal kalmasından 
tasarrufu mümkün olmuştur. 

206 12 120 000 Bütçeye mevzu tahsisat tamamen harcanmış olduğundan vilâyet 
22 35 000 lerden vukubulan talepleri karşılamak üzer<* bu miktarın ilâvesi 

icabetmiştir, 

Toprak ve tskân İşleri Umum, Müdürlüğü 

206 11 6 000 Alman tahsisatın ihtiyacı karşılayamaması dolayısiyle talebedil-
mektedir. " • 

302 60 13 000 Kömür fiyatlarındaki değişiklik dolayısiyle mevcut tahsisat kâfi 
gelmemiş ve bu miktarın ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

304 22 5 000 Yapılan sarfiyat seyrine göre yıl sonuna kadar bu miktar tahsi
satın eklenmesi icabetmiştir. 

305 12 30 000 Yeni Kira Kanununun icabı olan tahsisat 1956 bütçesine konul
muş ise de bugüne kadarki tatbikat tahminlerin üstünde tahakkuk 
ettiğinden mezkûr miktarın eklenmesine ihtiyaç görülmüştür. 

425 40 200 000 Muhacir ve mülteciler için muhtelif vilâyet merkezlerinde, kasa
ba ve köylerde inşasına başlanmış bulunan evler için bütçe ile 
alman tahsisat kâfi gelmemiştir. Kış başlamış olduğundan göç
menlerin bir an evvel evlerine yerleştirilebilmesini sağlamak üze
re çatıların ikmali ve kapu pencere gibi noksanların tamamlan
ması maksadiyle bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Adliye Vekâleti 

220 2 500 Sarfiyat seyrine göre tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 
221 2 500 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıs

lara verilecek huzur ücretinin işlerin çoğalması ve doktor adedi
nin artması dolayısiyle mevcut tahsisatla karşılanması mümkün 
olmadığından talebedilmektedir. 

417 10 600 000- Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin tadili ile hâkim ve kâ
tiplere verilecek yol tazminatının artmış ve nakil vasıtası ücret
lerinin de yükselmiş bulunması ve takibi icabeden suçların tah
minin üstünde vukubulması, bütçeye mevzu tahsisatın tamamen 
sarfını mueibolduğundan sene sonuna kadar bu hususta tahakkuk 
etmiş ve edecek istihkakları karşılamak üzere istenilmektedir. 

Dahiliye Vekâleti 
206 12 70 000 6808, 6810 sayılı kanunlarla alınan kadrolara yapılacak tâyinler

le halen çocuk zammına müstahak 9 814 aded çocuk bulunduğu 
tesbit edilmiş ve bütçeye mevzu tahsisat kâfi gelmiyeceğinden bu 
miktarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

209 40 000 6808 ve 6810 sayılı Kanunlarla alınan kadrolara yapılan tâyinler 

i S. Sayısı : 42 ) 



F. M. Eklenen Düşülen İ z a h a t 

dolayısiyle emekli keseneğinden tahakkuk edecek istihkakları kar
şılamak üzere talebedîlmektedir. 

210 340 000 Temsil Tahsisatı Kanununun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 6806 sayılı Kanunla nahiye müdürlerine 50 lira temsil tah-

% sisatı verilmesi kabul edilmiş olduğundan 940 nahiye müdürü
nün 7 aylık temsil tahsisatı tutarı ile 6808 sayılı Kanunla alman 
12 aded fazla vali muavininin keza 7 aylık temsil tahsisatını kar
şılamak üzere lüzum hâsıl olmuştur. 

304 21 27 000 Bâzı mühim muhaberelerin telefonla yapılması zarureti dolayısiy
le bütçeye mevzu tahsisat tamamen harcanmış olduğundan yıl so
nuna kadar ihtiyacı karşılamak üzere ilâvesi icabetmiştir. 

305 20 000 Bâzı hükümet konaklarının maili inhidam bulunmasından dolayı 
tahliye edilerek, yeni hinalara nakledilmesi ve bir kısım nahiyeler
de de yeniden nüfus daireleri ihdas edilmesi dolayısiyle kâfi gel-
miyen kira tahsisatına bu miktarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuş
tur. 

307 10 15 000 Bütçeye mevzu tahsisat tamamen harcanmış olduğundan yeniden 
yapılacak tâyin ve nakilleri karşılamak üzere talebedilmektedir. 

20 30 000 Münhal olup mahallinin ve memuriyetinin ehemmiyetine binaen 
asil memur tâyin edilinceye kadar başka mahallerde münasip me
murların vekâleten tâyinleri zarureti, hudut vilâyetlerimizin kom
şu devlet memurlariyle hudutlarımızda yaptıkları mülakat ve vi
lâyetin muhtelif işleri hakkında aidoldukları vekaletleriyle temas 
etmek üzere merkeze gelmeleri dolayısiyle tamamen harcanmış olan 
yolluk tahsisatına bu miktarın ilâvesi icabetmiştir. 

308 11 2 000 6808, 6810 sayılı kanunlarla alman kadrolara tâyin edilen memur-
12 20 000 larm tedavi masraflarının inzimam etmesi bu fasla mevzu tahsi

satları tüketmiş bulunduğundan bu miktarın ilâvesi gerekmiştir. 
452 20 i 000 Staj için Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından faydalanarak 

ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve masraflarına 
karşılık olarak bütçeye konmuş olan tahsisat tamamen sarf edilmiş 

- olduğundan tahakkuk eden istihkakları karşılamak üzere bu mik
tarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

'476 11 23 000 Sarfiyat seyrine göre -yıl sonuna kadar bu miktar tahsisatın tasar
ruf edilebileceği anlaşılmıştır, 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

309 31 105 000 1956 yılında alınacak motorlu vesaitin halen mubayaa edile
memiş olması ve geçen yıl satmalman trafik otomobilUerinden 
bir kısmının, Trafik Kanununun tatbikine başlanacak vilâyetleri 
tesbit eden îcra Vekilleri Heyeti kararının istihsal edilememiş 
olması dolayısiyle henüz faaliyete geçmemelerinden tasarrufu 

* mümkün olmuştur, ^ 

Hariciye Vekâleti 
201 12 1 0Ö0 000 Halen münhal olan bir kısım kadroların karşılığı olarak bu 

miktarın tasarrufu mümkün olmuştur, 
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304 12 100 000 Dünya siyasi durumu icabı dış temsilciliklerimizin ihtiyar zo
runda kaldıkları telgraf muhaberatı yüzünden tertibindeki tahsi
sat tamamen harcanmış ve bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsı! ol
muştur. 

307 20 150 000 Siyasi ahvalin icabı istişare maksadiyle merkeze davet oluna-
X cak elçilerimizin yolluk ve yevmiyeleri ve kuryelere verilen resmî 

ve mahrem evrakın artmış olması dolayısiyle mevcut tahsisat sarf 
edilmiştir. Kurye servislerinin sene sonuna kadar işlemesini temi-
nen bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

453 20 500 000 Son günlerdeki siyasi icâplar, normal olarak iştirak edilen 
kongre, konferanslar dışında muhtelif memleketlerde yapılan 
kongre ve konferanslara iştirakimizi zaruri kılmış ve bütçeye mev
zu tahsisat tamamen harcanmış ve bir kısım istihkaklar henüz te
diye edilememiştir. 

Milletlerarası iktisadi î§ Birliği TeşkilâU 

306 700 11 hizmetliye yaptırılacak paltoların dikiş bedellerine mevzu 
tahsisat kâfi gelmemiştir. 

309 21 5 000 Ecnebi misafirlerin gelmesi dolayısiyle yapılan seyahatler neti-
22 500 cesi 'bütçeye mevzu tahsisat tamamen bitmiştir. Sene nihayetine 

kadar gelecek misafirlerin durumu nazarı itibara alınarak işlet--
, me ve onarma masrafları için bu miktarın eklenmesine zaruret 

görülmüştür. 
453 20 6 200 Sarfiyat s-eyıûne göre mezkûr miktarın tasarruf edilebileceği an-

laşılmıştır-

Maliye Vekâleti 
302 40 75 000 ilân, şdhir ve içme sulariyle diğer müteferrik ihtiyaçlar karşı

lığı bütçeye konan tahsisat tamamen harcanmış 'bulunmaktadır. 
Mülhakattan vuku'bulan talepleri karşılamak üzere bu miktarın 
eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

50 22 000 Bütçe ile alman tahsisat vilâyetlere tamamen tevzi edilmiş ol
duğundan istanbul, Ankara ve izmir gibi büyük şehirlreimizde-
ki dairelerin yıl sonuna kadar tahakkuk edecek olan aydınlat-

v ma masraflarını karşılamalk üzere ihtiyaç görülmüştür. 
60 50 000 Kömür ve odun fiyatlarındaki değişiklikler dolayısiyle mülha

kata tefrik edilen tahsisatla ihtiyaçlarının ancak 2/3 ünün kar
şılanabildiği vâki işarlardan anlaşılmakta ve munzam tahsisat 
talelbediimekte 'olduğundan 'bu miktarın eklenmesi iktiza etmiştir. 

303 225 000 Fiilî duruma nazaran tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 
304 11 . 40 000 Mülhakatla yapılan mufh'aberatm günden güne artmış bulunması 

hasebiyle bütçeye mevzu tahsisat tamamen harcanmış olduğun
dan yıl sonuna kadar ihtiyacı karşılamak üzere bu miktar tah-

• sisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
306 2 000 Bütçe ile alman tahsisat müstahdemlerin palto üikiş bedeline 

kâfi gelmemiş olduğundan eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur, 
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425 100 000 Bugüne kadar bir kaza teşkil edilmemiş olduğu ve Şubat 
sonuna kadar kaza teşkili için bir kanun sevk edilse daiü kar 
siliğinin 1957 bütçesine konulması gerektiği düşünülerek tenzili 
cihetine gidilmiştir, 

Maarif Vekâleti ?' 

415 10 600 000 Merhum İstanbul xMebusu Salih Fuad Keleci vârisleri elinde 
bulunan ve müzelik değer taşıyan 992 parça kıymetli eserin 
müzelerimiz için satınalmması maksadiyle talebedilmektedir. 

iktisat ve Ticaret Vekâletti 

307 20 10 00(ı Sarfiyat seyrine göre yıl sonuna kadar bu miktarın tasarruf? 
edilebileceği anlaşılmıştır. 

419 10 000 6300 sayılı' Maden Kanunu muvacehesinde lüzumlu ilânların 
behemehal senesi zarfında yapılmasına bir zaruret bulunduğun
dan ve bütçeye konan tahsisat da tamamen harcanmış olduğun
dan bu tertibe bu miktar tahsisatın ilâvesine ihtiyaç görül
müştür, 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

201 12 798 000 Bâzı mûnhallere tâyin yapılamaması ve 6730 sayılı Kanunla 
alman kadrolara tâyinlerin geç yapılması sebebiyle tenzili müm
kün görülmüştür. 

206 12 150 000 Çocuk zammı için bütçeye konmuş olan tahsisat ihtiyaca kâfi 
gelmediğinden şimdiye kadar ödenemiyen miktarlarla bundan 
sonra ödenecek çocuk zamlarını karşılamak üzere ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

307 92 202 000 Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmış
tır. 

308 11 2 000 Tedavi ve yol masrafları karşılığı olarak bütçeyo konulmuş bulu-
12 10 000 nan tahsisat bakiyesinin yıl sonuna kadarki ihtiyaçları karşılaya^ 

mıyacağı anlaşıldığından halen tedavi edilen memurların tahakkuk 
edecek istihkakları karşılığı olarak istenilmektedir. 

309 42 20 000 Sıhhat işlerinde vo mücadele ekipleri emrinde fasılasız olarak ça-
44 5 000 hşmakta olan vasıtaların yıl sonuna kadarki işletme ve onarım 
45 50 000 masraflarını karşılamak üzere eklenmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

425 100 000 Bugüne kadar yapılan harcamalara göre mezkûr miktarın tasar* 
ruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

212 400 000 4367 sayılı Kanun gereğince muhafaza ve muamele memurlarına 
verilmekte olan ayda 25 liralık er tayını 6811 sayılı Kanunla 50 
liraya çıkarılmış olduğu cihetle eklenmesine Zaruret hâsıl olmuş
tur. 
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218 20 000 6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince yalnız gümrük vez
nedarlarına verilmekte olan % 15 kasa tazminatının 6851 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle muaddel bu maddesine göre tazmina
tın veznedar yardımcılariyle kıymet muhafızlarına da teşmil edil* 
miş olduğundan bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

305 11 5 000 Bugüne kadar yapılan sarfiyat seyrine nazaran artacağı anlaşıl
mıştır. 

410 10 72 000 6815 sayılı Kanunla mülga Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı teşkilâtından vekâlet kadrosuna intikal eden 1596 Gümrük 
Muhafaza memurlarının resmî ve sivil elbiseleriyle 532 aded pal
tonun dikiş ücretlerine, bütçeye mevzu tahsisatın kâfi gelmemiş. 
olmasından ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Ziraat Vekâleti 

201 12 600 000 6773 sayılı Kanunla alınmış bulunan kadrolar karşılığı bütçeye 
tahsisat ilâve edilmemiş olduğundan yıl sonuna kadarki ihtiyaçları 
karşılamak üzere bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

206 12 50 000 6773 sayılı Kanunla alman kadrolara yeni tâyinler yapılması ve 
22 20 000 1956 yılı içinde doğum adedinin fazla olması sebebiyle bütçeye 

mevzu tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. 
301 50 3 000 Yeni alman kadrolarla vekâlet teşkilâtı genişlemiş ve yeni servis

ler açılmış bulunduğundan ekseri günler mesai saatleri hâricinde 
geceleri çalışılmak dolayısiyle aydınlatma tahsisatının kâfi gelme
mesinden talebedilmiştir. 

304 H 35 000 Genişleyen teşkilât ve iş hacmiyle muvazi olarak merkez ve taşra 
21 20 000 teşkilâtı arasında posta ve telgraf muhaberatı arttığı gibi mücadele 

işlerinde ve muhabere yoliyle halline imkân bulunmıyan müsta
cel işlerde telefonla talimat vermek mecbuçiyeti dolayısiyle kâfi 
gelmiyen tahsisata bu miktarların ilâvesine zaruret hâsıl olmuş
tur. 

308 11 5 000 Bugüne kadar yapılan sarfiyata nazaran merkez ve vüâyetler me-
12 15 000 murları tedavi masraf ve harcırahlarının mevcut tahsisatla karşıla-

namıyacağı anlaşıldığından istenilmektedir. 
309 32 60 000 Taşra teşkilatındaki çiftlik ve müesseselerin şehir ve kasabalar ha

ricinde olması ve ifa ettikleri hizmetlerin çeşitli bulunması sebe
biyle bu müesseselerdeki muhtelif cins nakil vasıtaları daimî 
faaliyet göstermekte ve bir kısmı da eskimiş olduğundan sık 
sık arıza yapmaktadır. Bu cihetle bütçe ile alman tahsisat 
ihtiyacı karşılıyamamış ve bu miktarın eklenmesi icabetmiştir. 

429 20 20 000 Mücadele işleri için lüzumlu bâzı ilâçların piyasadan tedarik 
edilmesi mümkün bulunmadığından harcanamıyacağı anlaşılmıştır. 

452 20 90 000 Bu sene teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi mem
leketlere fazla memur gönderilmesine imkân bulunmadığından 
bu miktar tahsisatın tasarruf edileceği anlatılmıştır. 
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Münakalât Vekâleti 

İçme suyu ile ilân bedellerini karşılamak ve sene sonuna kadar 
vukubulacak ihtiyaçları temin etmek için bütçeye mevzu tah
sisat kâfi gelmediğinden bu miktar ilâve edilmiştir. 
Taşra teşkilâtının bayrak ihtiyacı ile ilân bedelleri ve temizlik 
malzemesi masrafları bütçeye alman tahsisatla karşılanamadı
ğından zammı gerekmiştir. 
Kışın erken hulul etmesi hasebiyle bütçeye konulan tahsisatın 
kifayet etmiyeceği anlaşıldığından taşra teşkilâtının teshin ih
tiyacını temin için talebedilmektedir. 
Bütçe ile alman tahsisat tamamen sarf edilmiş ve telefon idare
sine Ağustos'tan beri tediye yapılamamakta olduğundan bu ta
rihten yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak üzere ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

22 000 Giyecekler tertibine konulan tahsisatla müstahdemlerin ihtiyaç
ları tamamen karşılanmış olup hu miktarın artmış olmasından 
tenzil edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti 

Bölgelerde asgari ücretlerin yeniden tesibiti, Vilâyet Hakem Ku
rulu ile işçi (seçimlerinin yenilenmesi neticesi gazete ile yapılan 
ilânların fazlalığı seheJbiyle yıl sonuna kadar 3 bin »liraya dalha 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Yeni teşmil 'kararnamesinin tatibikı dolayı'siyle Ibölgelerde yapı
lan muhaberatın artması mezkûr tahsisatlara ihtiyaç göstermiş
tir. 

13 000 1956 bütçesine mevzu tahsisatın 13 hin Jirası İstanbul'daki Ça
lışma Enstitüsünde ilâveten açılacalk lâhoratuvarın kira karşılığı 
idi. Mezkûr lâlboratuvar için ayrı hiir ıbina 'kiralanmasına lüzum 
kalmadığından tenzili mümkün görülmüştür. 
Sarfiyat seyrine göre mezkûr miktarın eklenmesine ihtiyaç hâ
sıl olmuştur. 

İşletmeler Vekâleti 

304 21 15 000 Memleketin .muhtelif mmta'kalarmda temerküz etmiş olup ve
kâlete bağlı bulunan demir, çelik, kâğıt, çimento, şeker sanayii 
müesseselerli ve maden kömürü gibi istihsal mıntakaları ile işin 
i'calbı olarak sık sık yapılmak zarureti hâsıl olan şehirlerarası 
telefon muhaheratı sebeibiyle 'bütçeye mevzu tahsisat kâfi gelme
diğinden mezkûr miktara ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

307 40 15 000 Bu «ene içinde ecnebi memleketlere tetkikat için memur gönde
rilmemesi kararlaştırılmış hulunması sdbebiyle tasarrufu müm
kün görülmüştür. 

fi 

301 40 1 000 

302 40 1 500 

60 2 500 

304 21 15 000 
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302 40 3 000 

304 11 
12 
22 

305 12 

2 000 
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309 11 1 000 
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A/2 

* İstatistik Umum Müdürlüğü 

711 16 000 Makine ve alet tamiri iğin alınmış olan tahsisattan mezkûr mik
tarın sarf ediiemiyeceği anlaşılmıştır. 

751 15 000 Bütçe mevzuu tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan alınma
sına zaruret görülen çeşitli makine bedellerini karşılamak Ü7ere 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

731 20 254 000 Mezkûr maddeye konulan tahsisat, evvelce istimlâk edilen toprak 
bedellerine karşılık olarak verilen tahvillerden henüz sahipleri ye
dinde bulunanların ibrazı takdirinde bedellerinin kendilerine nak
den ödenmesi maksadiyle konulmuş bulunmaktadır. Bugüne ka
dar bu mi. bardan pek cüzi kısmı sarf edilmiş olduğundan yıl so
nuna kadaı ki talepler de nazara alınmak üzere mezkûr miktarın 
tenzili mümkün olmuştur. 

Emniyet Bmum Müdürlüğü 

751 10 90 000 Ankara ve İstanbul'da meydana getirilen şehir içi polis radyo, 
telsiz tesisatının vasıta adedindeki artış nispetinde tevsiine lü
zum hâsıl olmuştur. Talep üzerine mezkûr tesisleri yapmış olan 
Türk Filibis Ticaret Anonim Şirketi lüzumlu cihaz ve malzeme
nin ellerinde mevcut bulunduğunu ve her hangi bir döviz mevzu-

• bahsolmadan teslim ye montajını teklif » ettiğinden bu tesislerin 
yaptırılabilmesi için bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Haliye Vekâleti 

753 10 l50 000 Makinelerin bu sene zarfında getirtilmesine imkân olmıyacağı an-
20 622 700 laşılmıştır. 

Maarif Vekâleti 

774 500 000 Ege Üniversitesinin Tıp ve Ziraat fakülteleri bu yıl tedrisa-
0 ta başlamış bulunmaktadır. Üniversitenin öğretim, araştırma, 

yayın ve halka rehberlik etme gibi vazifelerini ifa edebilmesi 
için kurma işinin bir an önce ikmaline çalışılmakta ve bu mak
satla Enstitü ve lâboratuvarlar, matbaa ve atelyeler tesis, Zira
at Vekâletinden devralman binalar ihtiyaca göre tamir ve tadil 
edilmekte, lüzumlu ilâve yaptırılmaktadır. Bu masraflar büt
çeye mevzu tahsisatla karşılanamadığından mezkûr miktarın 
ilâvesine zaruret görülmüştür. 

(8 . Sayası -....4$,). 
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F. M. Eklenen Düşülen İ z a h a t 

Nafıa Vekâleti 

745 10 500 000 Bugüne kadar ödenmiş stüasyonlar ve yıl sonuna kadar ya-
20 250 000 pılacak ödemeler nazara alınarak bu miktarın tenzili mümkün 
30 250 000 görülmüştür. Bilhassa Samsun Hava Meydanı mütaahhidinin 

işi iyi yürütmemesi neticesinde tasarruf sağlanmıştır. 
747 500 000 Bütçeye mevzu 1 milyon liralık tahsisatın, Atatürk üniver

sitesi proje müsabakasiyle ilgili masraflar ve müsabaka netice
sinde elde edilecek fikir projesine göre mimarlarla aktedilecek 
mukaveleye istinaden yaptırılacak projeler için ancak 500 bin 
lirası sarf edilebileceğinden bu miktarın tasarrufu mümkün gö
rülmüştür. 

Ziraat Vekâleti 

711 10 60 000 Ziraat teşkilât ve müesseselerinde büyüklü küçüklü 22 572 
aded makine, alet ve malzeme bulunduğundan bunların sürekli 
kullanılma neticesi yıpranmış olanlarının tamiri için mevcut 
tahsisat kâfi gelmediğinden bu miktar tahsisatın eklenmesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

753 10 000 4486 sayılı Kanun mucibince Teknik Ziraat ve Bahçivanlık 
okullarından mezun olacakların her birine 300 liralık vasıta ve
rilmektedir. 1955 - 1956 ders yılında mezkûr okullar tahminden 
aşağı mezun verdiğinden bütçeye bu iş için konulan tahsisattan 
bu miktar tasarruf edilmiştir. 

771 20 148 000 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi, 5748 sayılı Ka
nun gereğince çay müstahsılllarma yapılan ikrazata karşılık 
olarak Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün talebi üzerine mez
kûr tertibe 1 000 000 lira konmuştu. Mezkûr bankanın nihai 
hesaplarına göre 851 735 lira ödenmiş bulunduğundan 148 000 
lira artmış bulunmaktadır. 

{ S. Sayısı :• 42) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 20. XII. 1956 
Esas No. 1/589 
Karar No. İS 

Yüksek Reisliğe 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâ
letin 8. XII . 1956 tarihli ve 71/489 - 3, 963 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise takdim olunan 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla alâkalı vekâlet ve daire mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, 1956 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelle
rin muhtelif vekâlet ve dairelere ait kısımları
nın bâzı tertiplerinde münakale yapılmasını is
tihdaf etmektedir. Umumiyet itibariyle bu mü
nakaleler kısmen özlük haklar gibi, bütçedeki 
mevzu talhsisatları kâfi gelmese dahi muhasiple
rin kanunen tediyeye mecbur oldukları tertip
lere, kısmen de posta, telgraf ve telefon ve ta
şıt masrafları gibi önceden tahsisatının tam ve 
katî rakamlar halinde hesabedilmesi imkânsız 
olup ancak tahmine istinadeden tertiplere taal
lûk etmekte ve karşılıkları da hizmeti aksatmı-
yacak ve sene sonuna kadar sarflarına da im
kân kalmıyan tahsisatlardan temini suretiyle 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Lâyihanın mucip sebepleri yerinde görüle
rek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve birin
ci maddeye merbut cetvellerin fasıl ve madde
leri üzerinde yapılan incelemeler sonunda vekâ
let ve dairelerin taşıt ve posta, telgraf ve tele
fon fasıllarına mevzu tahsisatların sureti sar

fında tasarrufa riayet'etmeleri ve resmî daire 
arabalarının da benzin sarfiyatının günün ihti
yaç ve zaruretleri göz önünde bulundurularak 
tahdide tâbi tutulması temenniye şayan görül
müş ve bu fasıllara münakale suretiyle talebe-
dilen tahsisattan ceman (13 300) lira tenzil edi
lerek birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul olunan kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Balıkesir 
H. îmre 

Bu Mazbata M. 
Ordu 

S. îşbakan 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
ff. Turgut 
Gümüşane 
Z. Başağa 

Kayseri 
/. Kirazoğlu 

Niğde 
.4. N. Kadıoğlu 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
Diyarbakır 
M. ff. Ünal 

içel 
/. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Seyhan 
8. Barı 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Afyon Karahisar 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

N. Â. Sav 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Sinob 

N. Sertoğlu 
Tekirdağ Tunceli 

Z. Erataman B. T. Okaygün 

( a Sayısı •. 42 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 5 627 700 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

- Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. •— Bu kanun 
ya Maliye Vekili memurdur 

hükümlerini icra-

Başvekil ve 
Maliye V. V 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
CI. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

1 . XII . 1956 
Devlet Vekili ve 

Nafıa V. V 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili w 
Dahiliye V. V 

H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 

Sın. ve iç. Mua. Vekili 
İV. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Turhan 

işletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğln 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umû
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin üişik cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 5 614 400 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADE 3.—'Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

.S. $ap«ı 42/ 
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Hükümetin teklifine bağk cetveller 

A/l . CETVELİ 

Düşülen Eklenen 
F. M. Tahsisatın nevi Lira Lira 

Başvekalet 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafları 

309 Taşıt masraflan 
11 Başvekâlet otomobilleri işletme masraflan 
12 Başvekâlet otomobilleri onarma masraflan 
13 Devlet Vekilleri otomobilleri işletme masraflan 
14 Devlet Vekilleri otomobilleri onarma masraflan 
21 Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme masraflan 

401 Matbaa masraflan 
20 İşçi gündelikleri 
30 Diğer işletme ve yönetim masrafları 

Fasıl yekûnu 

raflan 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

10 000 
35 000 

45 000 

15 000 
2 000 

15 000 
2 000 
1 000 

35 000 

15 000 
10 000 

25 000 

Şûrayı Dtvlet Reisliği 
201 Maaşlar 

10 Memurlar maaşı 104 500 

istatistik Umum Müdürlüğit 

301 Merkez daireleri büro masraflan 
50 Aydınlatma 2 500 

305 Kira bedeli 3 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve 
harcırahlan 2 500 

309 Taşıt masraflan 
21 Taşıt işletme masraflan 2 000 
22 Taşıt onarma masraflan 2 000 

Fâal yekûnu 4 000 

S- 'SayVftı 42 • 
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Düşülen Eklenen 

F.- M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

419 Makine fiği ve mültigraf, foto ve sair malzeme satmalma mas
rafları • . .' _ 21 800 

451 Yayın masrafları 
20 Başka her çeşit masraflar 25 000 

Diyanet î§Uri Reisliği 

302 Vilâyetler büro masrafları 
40 öteberi masrafları 6 500 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 4 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve har
cırahları 

11 Merkez 2 500 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 155 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 120 000 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı • ~ ' 35 000 

Fasıl yakforo 155 000 

Toprak ve İskân İsleri Umum Müdürlüğü 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğinoe yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zammı 6 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma 13 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 5 000 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 30 000 

425 îskân işleri masrafları 
40 Muhacir ve mültecilerin masrafları 200 000 

Adliye Vekâleti . 

220 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödene
cek tazminat 2 500 

(S. Sayısı : 42) 
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Düşülen Eklenen 

F. M. tahsisatın nevi Lira Lira 

308 

221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 2 500 

*417 Kovuşturma masrafları 
10 Suç masrafları 600 000 

Dahiliye Vekâleti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 70 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla* 
cak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

305 Kira bedeli 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

40 000 

340 000 

27 000 

20 000 

15 000 
30 000 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve har
cırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

45 000 

2 000 
20 000 

22 000 

452 Staj masrafları 
20 Staj için Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak 

ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve masrafları 1 000 

476 Kaymakamlık ve meslek kursları 
11 Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, inceleme 

gezileri harcırahları ve her çeşit uygulama masrafları 23 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları ._ 105 000 

( S. Sayısı : 42 ) 
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M Tahsisatın nev'i 
en 

Lira 
Eklenen 

Lira 

Hariciye Vekâleti 

201 Maaşlar 
12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme masraf

ları 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar » 
20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin har 

cırah ve masrafları 

000 000 

100 000 

150 000 

500 000 

306 

Milletlerarası İktisadi tş Birliği Teşkilâtı 

G-ivecekler 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez tanıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edecekleri har-

cirah ve masrafları 6 200 

700 
5 000 
500 

5 500 

302 Vilâyetler büro masrafları 
40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Maliye Vekâleti 

Fosil yekûnu 

75 000 
22 000 
50 000 

147 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 

306 diyecekler 

425 Kaza teşkili masrafları 

225 000 

100 000 

40 000 

2 000 

CS. Sayısı 42) 
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P. M. Tahsisatın nev'i 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

Maarif Vekâleti 

415 . Müzeler ve anıtlar masrafları 
10 Müzeler ve anıtlar umumi masrafları 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 10 000 

419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair masrafları 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 798 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 

307 Harcırahlar 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince 

verilecek tazminatlar - 202 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları 
44 Zührevi hastalıklarla savaş taşıt masrafları 
45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları 

Fasıl yekûnu 

425 Sıtma ile savaş umumi masrafları 100 000 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

212 4367 sayılı Kanun gereğmee verilecek er tayını 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 

305 Vilâyetler kira bedeli 
11 Gümrük 5 000 

{ & S s y i i i : 42) 

600 000 

10 000 

150 000 

2 000 
10 000 

12 000 

20 000 
5 000 
50 000 

75 000 
gjV'ı — — 1 

400 000, 

20 000 
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Düsülen Eklenen 

P. M. * Tahsisatla nev'i l i ra Lira 

410 Askerî malzemeler 
10 Yiyecekler 72 000 

Ziraat YtkâUH 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 600 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar-
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 50 000 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 20 000 

Pasıl yekûnu 70 000 
488= 

. 35 000 
20 000 

05 000 

6 000 
15 000 

20 000 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 3 0 0 ° 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları * 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
32 Ziraat işleri taşıtları onarma masraflan 60 000 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
20 Veteriner işleri 20 000 

452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderile

ceklerin harcırah ve masrafları 90 000 

Hİünakalât VekâUti 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
40 öteberi masrafları 1 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
40 öteberi masrafları 1 500 
60 Isıtma 2 500 

Faul yekûnu 4 000 
;.t.nT„ 'J.'ı ı 

(S. Sayısı ; 42) 



P. M. 

İt 

Tahsisatın nevi 

«*•***«& 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

306 Giyecekler 

Düşülen 
Lira 

22 000 

Eklenen 
lira 

15 000 

Çalışına Vekâleti 

302 Vilâyetler büro masrafları 
40 öteberi masrafları 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 

İşletmeler Vekâleti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

307 Harcırahlar 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

13 000 

15 000 

3000 

2 000 
4000 
3 000 

9 000 

1 000 

15 000 

A/l Yekûnu 2 927 000 4 962 700 

A/2 - CETVELİ 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

711 Makina alet ve malzeme onarımı 16 000 

751 Satınalınacak makina, alet ve malzeme 

Toprak v$ İskân İşleri TJmvm Müdürlüğü 

731 İstimlâkler 
20 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince öde

necek tahvil bedelleri ve kanuni faiz karşılığı 254 000 

(S. Sayın : 42) 

15 000 
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Düşülen Eklenen 

P. M. Tahsisatın nevi Lira Lira 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 Satmalmacak makina, vasıta Ve malzemeler 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalına masrafları 90 000 

Maliye Vekâleti 

753 Satmalmacak makina ve aletler 
10 Damga Matbaası için 
20 Darphane için 

Fasıl yekûnu 

Maarif Vekâleti 

150 000 
622 700 

772 000 

774 Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü 
masraflar 500 000 

745 5367, 5843 ve 6213 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları 
yapımı için girişilecek yüklenmeler 

10 Yapım masrafları 500 000 
20 Makina ve vasıtaların onarımı 250 000 
30 Satmalmacak makine ve vasıtalar 250 000 

Fasıl yekûnu 1 000 000 

747 6373, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar muicibince kurulacak üni
versitelerin bilûmum inşaat ve tesisat masrafları 500 000 

Ziraat Vekâleti 

711 Makina, âlet ve malzemeler onarım 
10 Ziraat işleri ve kurumları 60 000 

753 Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve mal-
«emeler _ 10 000 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi ve 5748 sayılı Ka

nun gereğince yapılacak ödemeler 148 000 

A/2 YEKÛNU 2 700 700 665 000 

UMUMÎ YEKÛN 5 Ö27 700 6 627 700 

($. Sayı» : 42) 
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Bütçe Encümeninin tadiline bağh cetveller 

A/l - CETVELİ 

P . M. Tahsisatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

Başvekâlet 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafîan 

-m 
\3Q9 Ta§ıt masrafları 

11 Başvekâlet otomobilleri işletme masrafîan 
12 Başvekâlet otomobilleri onarma masrafîan 
13 Devlet Vekilleri otomobilleri isletme masrafîan 
14 Devlet Vekilleri otomobilleri onarma masrafîan 
21 Matbaa kamyoneti ve motorsikletleri işletme masrafları 

401 Matbaa masrafîan 
20 İşçi gündelikleri 
30 Diğer işletme.ve yönetim masrafîan 

10 000 
35 000 

Fasıl yekûnu 

ıfları 

Fasıl yekûnu 

• ^ 

Fasıl yekûnu 

46 000 

10 000 
2 000 

10 000 
1 000 
1 000 

34 000 

15 000 
10 000 

25 000 

201 Maaşlar 
10 Memurlar maaşı 

Şûrayı Devlet Reisliği 

104 500 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

301 Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınlatma 

305 Kira bedeli 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafîan ve har
cırahları 

8 000 

2 500 

3 500 

(tL Sayı» : 43) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
21 Taşıt işletme masrafları 2 000 
22 Taşıt onarma masraflan 2 000 

Fasıl yekûnu 4 000 

419 Makine fiği ve mültigraf, foto ve sair malzeme satınalma 
masraflan 21 800 

451 Yayın masrafları 
20 Başka her çeşit masraflar 25 000 

Diyanet İşleri Reisliği 

302 Vilâyetler büro masraflan 
40 Öteberi masraflan 6 500 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 4 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve har
cırahtan 

11 Merkez 2 500 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurlan maaşı 155 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurlan çocuk zammı 120 000 
22 Vilâyetler memurlan doğum yardımı 35 000 

Fasıl yekûnu 105 000 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurlan çocuk zammı 6 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma 13 000 

( a Bayın t. 42 ) 



Ten/il «diltn Zammedilen 
P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf lan 
22 Vilâyetler telefon masraftan ' 5 000 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 30 000 

425 İskân işleri masrafları 
40 Muhacir ve mültecilerin masrafları " 200 000 

Adliye Vekâleti 

220 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 2 500 

221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 2 500 

417 Kovuşturma masrafları 
10 Suç masrafları 600 000 

Dahiliye Vekâleti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 70 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 40 000 

210 Temsil tahsisatı 

'304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

305 Kîra bedeli 

'307 Harcırahlar : 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakat vazife harcırahı 

• 

Fasıl yekûnu 

340 000 

27 000 

20 000 

15 000 
30 000 

45 000 

(8 . Sayısı : 42 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

452 Staj masrafları 
20 Staj için Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak 

ecnebi memleketlere göndrileceklerin harcırah ve masrafları 

476 Kaymakamlık ve meslek kursları 
11 Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, inceleme ge

zileri, harcırahları ve- her çeşit uygulama masrafları 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

ıasraflan ve 

fasıl yekûnu 

2 000 
20 000 

22 000 

23 000 

1 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
309 Taşıt masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 105 000 

Hariciye Vekâleti •» 
201 Maaşlar 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme mas

rafları 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin har

cırah ve masrafları 

1 000 000 

100 000 

150 000 

500 000 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

306 Giyecekler 

309 Taşıt masrafları 
2.1 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 

700 

2 700 
500 

Fasıl yekûnu 3 200 

( 8, Sayın 42) 



P. M. Tahsisatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin har

cırah ve masrafları 6 200 

Maliye Vekâleti 
302 Vilâyetler büro masrafları 

40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

303 

304 

306 

425 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 

Giyecekler 

Kaza teşkili masrafları 

Maarif Vekâleti 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 
10 Müzeler ve anıtlar umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

i 

225 000 

100 000 

75 000 
22 noo 
50 000 

147 000 

40 000 

2 000 

«00 000 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

419 Meskşuf madenlerin ilân ve sair masrafları 

10 000 

10 000 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
201 Maaşlar " 

12 Vilâyetler memurları maaşı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 

798 000 

150 000 

(S. Bayın : 42) 



Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Tahsisatın nev 'i - Lira Lira 

307 Harcırahlar 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince 

verilecek tazminatlar 202 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince »denecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

309 Taşıt masrafları 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları 
44 Zührevi hastalıklarla savaş ta§ıt masrafları 
45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları 

425 Sıtma ile savaş umumi masrafları 100 000 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayım 400 000 

ıasrafları ve 

Fasıl yekûnu 

afları 

Fasıl yekûnu 

2 000 
10 000 

12 000 

20 000 
5 000 

50 000 

75 000 
... - . .TTTJT-—;r" • 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 20 000 

305 Vilâyetler kira bedeli 
11 Gümrük 5 000 

410 Askerî malzemeler 
10 Giyecekler 72 000 

Ziraat Vekâleti 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 600 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı . 50 000 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 20 (XX) 

Fasıl yekûnu 70 000 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

î\ M. Tahsisatın nev'i Lira * Lira 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma , 3 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretim 
21 Merkez telefon masrafları 

308 4598 sayılı Kanım gereğince ödenecek tedavi masraf lan ve har 
eırahlan 

11 Merkez 
12 Vilâyeti» 

309 Taşıt masrafları 
32 Ziraat işleri taşıtları onarma masrafları 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
20 Veteriner işleri 

452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderi

leceklerin harcırah ve masrafları ^ 9 0 000 

J 

fasıl yekûnu 

taflan ve har-

Fani yekûnu 

m 

20 000 

35 000 
20 000 

50 000 

S 000 
15 000 

20 000 

60 000 

Münakalât VekâletÂ 
301 Merkez daireleri büro masrafları 

40 öteberi masrafları t 000 

302 Vilâyetler büro masraflar] 
40 öteberi masrafları 
60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret vmasrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

306 Giyecekler 

Çab§nm Vekâleti 
302 Vilâyetler büro masrafları 

40 öteberi masrafları 3 000 

Fasıl yokunu 

22 000 

1 500 
2 500 

4000 

1 500 

8. &»,vım : 42 ) I 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri -
22 Vilâyetler telefon masrafları 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

309 Tanıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 

Yekûn 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

' 

13 000 

2 000 
4 000 
3 000 

0 000 

1 0Ö0 

tfUtmeUr VehâUtî 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

307 Harcırahlar 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 15 000 

15 000 

A/l yekûnu 2 927 000 4 949 400 

A/2 • 0E1TVELÎ 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

711 Makine alet ve malzeme onarımı 16 000 

751 Satınalmacak makine, alet ve malzeme 

Toprak ve îskân tşleri Umum Müdürlüğü 

731 İstimlâkler 
20 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince öde

necek tahvil bedelleri ve kanuni faiz karşılığı 254 000 

15 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 Satınalmacak makine, vasıta ve malzemeler. 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalma masrafları 90 000 

( S. Sayısı : 42) 
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Tahsisatın nevi 

Malifff Vekâleti 
\ 

Tenail edilen Z-arnınediien 
Lira Lira 

.Satma.I m a* ak makine ve aletler 
Damga matbaası için 150 00ü 
Darphane iein 609 400 

Fasıl yekunu 768 400 

Maarif Vekâleti . a 

föge Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü 
masraflar 500 000 

Nafıa Vekâleti 

5367, 5843 ve 6213 sayılı kanunlar gere&inee hava meydanları 
yapımı için girişilecek yüklenmeler' 
Tapım masrafları 50ü 000 
Makina ve vasıtaların onanını 250 000 
Satınalınacak makine ve vasıtalar 250 000 

Faul yekûnu 1 000 000 

6373, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar muoibinoe kurulacak üni
versitelerin bilûmum inşaat ve tesisat masrafları 500 000 

Ziraat Vekâleti 

Hakina, alet ve malzemeler <>mtrıını 
Ziraat işleri ve kurumları 60 00» > 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta vt-
malzemeler LO 000 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi ve 5748 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak ödemeler 148 000 

A/2 yekûnu 3 687 400 665 000 

UMUMİ YEKÛN 5 614 400 5 614 400 

»x»-« 

( a Sayıyı : 42 ) 





" Dfivrö X 

istimal 3 _ s . S A Y I S I : 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
29 Haziran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan 
Anlaşma ile eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1 /394) 

T. C. . 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi * 

Sayı. 71 - 259/259 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan 
anlaşma ile eklerinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 29 . XI I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı muci-
besinin ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Amerika feirleşik Devletleri Hükümeti, hür dünya memleketlerinin müdafaa malzemesi imal ka
pasitelerini ve dolar kazançlarını artırmak gayesiyle, bu Devletlere ve bu arada Türkiye'ye Off-Shore 
namı ile anılan mühimmat ve malzeme siparişlerinde bulunmaktadır. 

Off-Shore siparişlerinin ilgili memleketlerin harb malzemesi imal kapasitelerinin tevsiinde ve 
bu kapasitelerin daha sulh zamanında yüksek istihsal seviyesi üzerinde çalışması ve kalifiye perso
nelin elde bulundurulmasında büyük rolü olduğu kadar ilgili memleketlere döviz sağlamak bakımın
dan da büyük önemi olduğu arzdan vabestedir. 
- M e z k û r siparişlerin doğrudan doğruya memleketimiz bakımından arz ettiği ehemmiyete gelince; 

malûm olduğu üzere halen memleketimizde Off-Shore siparişleri alabilecek tek müessese Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumudur. 

Sulh zamanında Millî Müdafaa Vekâletimizçe verilmekte olan nispeten mahdut siparişlerin bu 
müessesenin tam kapasitesinden* istifade edilmesine kifayet etmiyeceği tabiîdir. Off-Shore siparişleri, 
bu mevzuda munzam bir kaynak teşkil etmekte ve bu suretle adı geçen Kurumumuz elinde âtıl kala
cak olan bâzı tesislerden de faydalanılması imkân dâhiline girmektedir. 

Ayrıca, Off-Shore siparişlerinin bedelleri dolar olarak Ödenmekte olduğundan mezkûr siparişler 
memleketimiz için bir döviz kaynağı teşkil etmektedir. 

Amerika Hükümeti 1955 yılı başlarında ilgili Devletlere müracaatle, Off-Shore siparişlerinin 
muayyen ana prensiplere bağlanmasını sağlamak maksadiyle kendisi ile iki taraflı anlaşmalar yapıl
masını talebetmiştir. Anlaşma metnine siparişleri imal edecek firmalarla imzalanacak mukavele
lerde yer alacak bellibaşlı ahkâmı gösteren bir «tip mukavele örneği» eklidir. 

44 
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İlgili Amerikan Makanüariyle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz arasında 1955 yılı 
Amerikan Off - Shore Yardım Programından memleketimize verilecek olan siparişler hakkında mü
zakereler cereyan .etmiş ve bu müzakerelerden alınacak neticenin fiilen tatbikine geçilebilmesi 
için bahis mevzuu iki taraflı anlaşmanın en geç 30 Haziran 1955 tarihine kadar yürürlüğe konul
ması gerekmişti. * 

Mevzuubahis Anlaşma îera „ Vekilleri Heyetinin 18 Haziran 1955 tarihli ve 4/5310 sayılı Karar
namesi ile vekâletimize verilen salâhiyetnameye istinaden 6605 sayılı Kanunla süresi temdidedil-
miş bulunan 5436 sayılı Kanuna uygun olarak altı ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmek (kere mektup teatisi suretiyle akdolunmuş bulunmaktadır. 

Anlaşmanın tetkikinden de müsteban olacağı üzere : 
a) Müşterek savunma gayretlerini desteklemek ve memleketlerin dolar kazançlarını artırmak 

maksadiyle verildikleri cihetle, söz konusu siparişlerden kâr elde edilmesi nıevzuubalhis değildir. 
Amerikan Hükümeti, lüzumu halinde Off - Shore siparişleri ile ilgili muhasebe evrak ve ka

yıtlarını tetkik edebilir. 
W) Off-Shore mukaveleleriyle ilgili olarak teati olunacak bilcümle malûmat, evrak, plân ve 

projeler bunların sahibi bulunan Devlet tarafından muhafaza*edildiği şekilde muhafaza olunacak 
ve bu Devletin müsaadesi olmaksızın askerî maksatlar haricinde kullaııılamıyaeağı gibi başka bir 
devlete de açıklanmıyaeaktır. 

c) Millî müdafaa ihtiyaçlarımız veya ihracat gayesi ile imalâtta bulunan firmalarımıza ban
ka muameleleri mevzuunda sağlanan kolaylıkların kâffesinden Off-Shore siparişleri alan firma
lar da istifade edeceklerdir. 

•Keza, Hükümetimiz, memleketimizde Off - Shore programları çerçevesi içerisinde yapılacak 
imalât için zaruri olan kambiyo, ithal ve ihraç lisanslarının alınmasını teshil edecektir. Müte
kabiliyet şartiyle aynı kolaylıklar, tarafımızdan Amerikan Hükümeti hesabına Off - Shore imalâ
tında bulunan NATO üyesi devletler ve bu devletlerle müşterek müdafaa mevzuunda iş birliği 
yapan diğer memleketlere de bahşedilebileeektir. 

d) Of f - Shore'dan şimdiye kadar verilmiş bulunan ve bundan böyle verilecek olan bütün si
parişler 6426 sayılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan 23 Haziran 1954 tarihli Vergi Muafiyetleri An
laşması hükümlerine tâbi olacaktır. • 

e) Amerikan Hükümetinin Off - Shore siparişleri dolayısiyle istimal veya iktisabettiği mai-
• 1ar takip ve haczedilemez. 

Keza, memleketimizde Off - Shore siparişlerini yürütecek olan Amerikan personeli münhasıran 
vazifeleri ile ilgili hususlarda takip ve dâva edilenıiyeeeklerdir. Kendileri 6375 sayılı Kanunla 
onanan Kuvvetler Statüsü Sözleşmesinde derpiş olunan kolaylıklardan da faydalanacaklardır. 

Başlıcaları yukarda arz edilen esaslar, Amerika'nın Off-Shore siparişleri yardımından istifa
de etmekte olan devletlerin büyük ekseriyeti ile halen imzalamış bulunduğu karşılıklı anlaşmalar
da da aynen yer almış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, memleketimiz için gerek kıymetli bir döviz kaynağı teşkil et
mek, gerekse mühimmat imal kapasitemizin idamesini sağlamak gibi büyük faydaları bulunan 
Off - Shore yardımı işlerini daha düzenli bir şekilde yürütebilmek gayesiyle Amerikan Hükümeti 
ile akdoluııan bu Anlaşma 6605 sayılı Kanunla süresi temdidedilmiş bulunan 5436 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde nıünderiç esasa uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdi
kine arz eder, 

(S. Sayısı ; 44) 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. P. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/394 
Karar No. 19 

18. IV .1956 

Yüksek Reisliğe 

Off -^Slıore Tedarik Programına mütaallik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Hazi
ran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle imza
lanan Anlaşma ile Eklerinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, Hükümetin mucip se
bepleri encümenimizce de muvafık mütalâa edil
diğinden lâyiha aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Hariciye Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa En. Reisi 

Trabzon , 
S. Orberk 

Kâtip 

Kocaeli 
K. Meriç 

Sivas 
M. Nurettin Turgay 

İstanbul 
Z. Köktürk 

* 
Niğde 

A. Ulvi Arıkan 

Bu M. M. 
Erzincan 

Rahmi Sanalan 

İstanbul 
T. Yazıct 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
Urfa 

'S. önhon 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/394 
Karar No: S 

-Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Encümenince -kabul edilip 
Yüksek.Riyasetçe 18-. IV . 1956 tarihinde en--
eüuıenimize havale buyurulan, Off - Shore Te
darik Programına mütaallik Türkiye Cuuıhııri-
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri. 
Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile 
eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve mü
zakere olundu: 

Yapılan incelemede, hükümetin esbabı nıııei-
besinde serdedilen hususlar encümenimizce de 
uygun görüldüğünden lâyiha aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak ijzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi 
Giresun 

//. Erkmen 
Amasya 
/. Olgaç 

Çanakkale 
N. F. Alpkarial 

Çorum 
S* Baran 

imzada bulunamadı 
Eskişehir 

II. Pol-atkan 
Kastamonu 
B. Aktaş 

Manisa 

29 . XI. 1956 

Bu M. Muharriri 
Antakya 
A. Tokuş 
Antalya 
B. Onat 

Çanakkale 
. B.Enüstün 

Çorum 
K. Terzioğlu 

İstanbul 
F. Ulaş 
Konya 

M. Obuz 

A. Karaosmanoğlu 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. î/394 

Karar No. 7 

20 . XII'. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 
1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle imzala
nan anlagma ile eklerinin tasdiki hakkında ka
nun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen 
hususlar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den lâyihanın birinci maddesi şekil bakımından 
tadil edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret Encümeni Reisi 
Ordu 

M. Yazıcı 

Mazbata M. 
izmir 

N. 8. Altuğ 

Kâtip 
Konya 

M. Güzelkıhnç 
Erzurum 
C, önder 

Ankara Çoruh 
H. Bulgurlu H. Çeltikçioğlu 

Kars Sivas 
. F. Akta§ H. Yüksel 

Van 
H. Kartal 
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I 
HÜKÜMETİN TEKLffî 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik .Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 
1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle imzala* 
nan Anlaşma ile eklerinin. tasdiki hakkında Ka

nun lâyihası 

MADDE 1, — Off - Shore Tedarik Progra
mına dair Hükümetimizle Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında teati edilen Türkçe 
ve ingilizce suretleri ilişik 29 Haziran 1955 ta
rihli mektuplar ile eki muhtıra ve «Tip Muka
vele örneği» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . X n . 1955 
Başvekil 

4- Menderes 
Devlet Vekili 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî'Müdafaa Vekili V. 
§. Ergin 

- Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. özel 
İkt. ve Ticaret Vekili 

F. {Jldş 
Güm. ve Inh. Vekili 

H. Htfsman 
Münakalât Vekili 

A. D emir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu " 

Sih. ve îç. Mua, Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle-
şik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 
1955 tarihinde mektup teatisi -suretiyle imzala
nan Anlaşma ile eklerinin tasdiki hakkında Ka

nun lâyihası 

MADDE 1..— Off - Shore Tedarik Programı
na dair Hükümetimizle Amerika Birleşik Dev-
letleri Hükümeti arasında teati edilen 29 Hazi
ran 1955 tarihli mektuplar ile eki muhtıra ve 
«Tip Mukavele» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul* edilmiştir. 
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~ 6 -
Ankara, 29 Haziran İ955 

»Ekselans : 
Hükümetlerimiz temsilcileri arasında ahiren cereyan eden ve «Amerika Birleşik Devletleri Hü-, 

kümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Off - Shore Tedarik Programına mütaallik An
laşma muhtırası» ile Eki «Tip Mukavele örneği» nin hazırlanmasına müncer olan müzakerelere 
atıfta bulunmakla kesbi şeref eylerim. 

Metinleri ilişik bulunan mezkûr belgeler, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince kabule şayan 
görülmüştür. 

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, metinleri ilişik vesikalar münderecatmın tarafınızdan 
% da kabule şayan görüldüğünü bildiren mektubunuzu aldığı zaman, işbu mektubu ve tarafınızdan ve

rilecek cevabı Hükümetlerimiz arasında Off - Shore Tedarik Programlarına mütaallik bir Anlaşma 
olarak kabul edecek ve Anlaşma cevabi mektubunuzun taşıdığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş 
addedilecektir. 

Ekselanslarına en derin hürmetlerimin teyidini tekrar ederim. 

Ekselans Avra M. W ar ren 
Adnan. Menderes,* ^ ; . 

j % , . „ Başvekil ve Hariciye Vekâleti Vekili _ ' . - . . . • , < * • - ' . . 
, V*. Ankara * ; . . . • • < • .,. * v u : 

Ankaira, 29 Haziran 1955 

Ekselans, 

«Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Off - Sho
re Tedarik Programlarına mütaallik Anlaşma muhtırası» ile melfutu «Tip Mukavele örneği»ni 

V, muhtevi bugünkü tarihli ve 1632 sayılı mektubunuzu almış olduğumu beyanla kesbi şeref eyle
rim. 

Ekselanslarının mektubunda yer alan teklife uygun olarak, örnekleri işbu mektuba da ekli 
olarak takdim kılınan mezkûr vesikaların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince de sayanı kabul 
görüldüğünü -beyan ederim. -

Bu suretle,. 1662 sayılı mektuplariyle işbu mektup, bugünden itibaren meriyete girmek üze- • 
re -Hükümetlerimiz arasında Off - Shore Tedarik Programlarına mütaallik bir Anlaşma teşkil edecek-

-" tir. • 
t Ekselanslarına en derin hürmetlerimin teyyidini tekrar ederim. 

Ekselans Avra M. Warren 
Amerika Birleşik Devletleri 

Büyükelçi 
Ankara 

M. Nuri Birgi 
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ÖFF - SHORE TEDARİK PROGRAMINA MÜTAALLİK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜ
METİYLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA VAKİ ANLAŞMAYA DAÎR 

MUHTIRA 

Bu muhtıra, 'bundan böyle «'Türk Hükümeti» olarak istimlendirilecek olan Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile; yine bundan böyle «Amerikan Hükümeti» olarak isimlendirilecek olan Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin, Amerikan Hükümeti tarafından Türkiye'ye verilecek Off - Shore 
siparişlerine ait işlerin yürütülmesinde tatbik edilmeli üzere mutabık 'kaldıkları bâzı prensip ve 
kaideleri te.<#)it etmektedir. 

1. Off - Shore Tedarik Programının maksat ve şümulü 

Amerika» Hükümeti, gerek Karşılıklı Güvenlik Programına iştirak eden devletlere karşılıklı 
askerî güvenlik yardımı olarak verilmek, gerek doğrudan doğruya Birleşik Amerika kuvvetlerin
ce istimal edilmek üzeı*e, malzeme, hizmetler, ikmal maddeleri, inşaat ve teçhizat siparişleri ver
mek kararındadır. Bu programın Türkiye'ye teşmili, amerikan Hükümetinin mâkul fiyatlarla tat
minkâr teslim tarihli mukaveleler akdedeibilme imkânı da dâhil, olmak üzere muhtelif mülâhazalara 
bağlıdır. Off - Shore siparişlerinin Kuzey - Atlantik PaMı Teşkilâtına âza bulunan devletlerle bun
ların müşterek müdafaa mevzuunda dostu veya müttefiki olan devletlerin müdafaa malzemesi is
tihsal kapasitelerine maddi »bir muavenet temin ve aynı zamanda bu memleketlerin dolar kazanç
larını artırıcı'bir vasıta teşkil etmesi mukarrerdir. 

Amerikan Hükümeti, Off - Shore siparişlerini aslkerî tedarik ve Karşılıklı jmvenlik programına 
mütaallik Amerikan kanunlarına uygun olarak idare edecektir. Aynı zamanaa, Amerikan Hü
kümeti Türkiye'deki Off - Shore Tedarik Programını 1954 tarihli Karşılıklı güvenlik Kanununun 
413 ncü bölümü ile 1951 tarihli Karşılıklı savunma yardımı kontrol Kanunu ve Türkiye ile Bir
leşik Amerika arasında münakit 4 Temmuz 1948 tarihli Muaddel Ekonomik İş (Birliği Anlaşması
nın Tl nei maddesinin 3 neü fıkrasında münderiç ahkâm tahtında yürütmeye karar vermiştir. 

• 
2. Hükümetlerarası koordinasyon 

Amerikan Hükümetinin Türkiye'ye yapacağı askerî mamul madde siparişleriyle ilgili program, 
Türkiye'nin müdafaa programı ile koordine edilecektir. İki Hükümetin salahiyetli şahıslan, istih
sal problemlerini mütalâa ve Amerikan Hükümeti tarafından talebedilen mamul madde imalâtının 
yürütülmesini tetkik- içjn devamlı istişarelerde bulunacaklardır, iki Hükümet, Türkiye'de istihsal 
plânlan, istihsal tesisleri ve Türkiye'nin istihsal hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından .kaydedi
len terakkilere mütaallik lüzumlu malûmatı devamlı olarak teati edeceklerdir. 
* 3. Mukavele subayları tarafından mukavele imzası 

Off - Shore siparişleri Mukaveleleri Amerikan Hükümeti namına Amerikan Müdafaa Nezaretine 
mensup mukavele subaylan tarafından akit ve tatbik olunacaklardır. 

4. Mukavelelere Akıd Taraflar 

Amerikan mukavele subayı, doğrudan doğruya Türk Hükümeti ile veya doğrudan doğraya Türki
ye'deki eşhas, firma veya diğer hükmi şahıslarla mukavele akdedebilir. 

5. Mukaveleyle ilgili olarak gösterilecek müzaheret 

Türk Hükümeti, mütaahhit ve taşoronların seçiminde mukavele subayının isteği üzerine kendisi
ne yardım edecek ve Off - Shore siparişlerine ait mukavelelerin idaresi ve yürtülmesini kolaylaştırmak 
için Amerikan Hükümetine ve münferit raütaahhitlere gereken âzami müzahereti gösterecektir. 

• 
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6'. Malzeme, teçhizat ve insan gücü temini 

Türk Hükümeti, Off - Sho're siparişleri imâl edecek müteahhit ve taşoronlara teçhizat, malzeme 
ve insan, gücü temin edebilmeleri hususunda. Türk- Hükümeti ile aynı mealde mukaveleler akdetmiş 
bulunan diğer mütaahhitlere temin ettiği rüçhâniyetlerin aynını sağlryaeaktır. 

• ' 7. Emniyet • ' • • ' - • • 

Türk Hükümeti ile Amerikan Hükümeti mukavele akdettikleri takdirde, hükümetlerin teati 
edecekleri malûmat da dâhil olmak üzere gizlilik derecesini havi her hangi bir vesikayı teslim alan 
devlet, bu vesikaya, teslim eden devlet tarafından bilfiil izafe olunan gizlilik derecesine tekabül 
eden bir gizlilik derecesi izafe edecek ve bu vesika teslim alan devletin mevzubahis derecede gizli
liği havi diğer bir vesikanın tâbi tutulduğu usul", göre muamele görecektir. Teslim alan devlet bu 
kabil vesaiki askerî maksatlar haricinde kullanmıyacağı ve kullandırtmıyâcağı gibi, tesfim eden dev
letin rızası bulunmadan diğer bir devlete açıklamayacak ve açıklanmasına da müsaade etmiyecektir. 

Amerikan Hükümetinin Türk mütaahhitleriyle mukavele akdetmesi halinde, muayyen bir gizlilik 
derecesini hâvi-vesikalar için aynı emniyet usulleri' tatbik olunacaktır. Amerikan Hükümetinin, bir 
mütaahhit tarafından ihtiyaç duyulan gizli vesikaları Türk Hükümetinin ilgili Vekâletine teslim edi
lecektir. Bu Vekâletin resmî bir memuru Türk Emniyet Kanun ve Nizamnamelerinin bu vesikalara 
da tatbikini mümkün kılacak tedbirleri ittihâz ettikten sonra bu vesaiki mütaahhide devredecektir. 
Bu vesaik, mütaahhide devredilmezden evvel,'Türk Hükümetinin veren Hükümet tarafından izafe 
olunan gizlilik derecesine tekabül eden bir gizlilik derecesi ile mücehhez kılınacak ve devir anında,' 
mütaahhide, bu vesaikin aynı damanda Türk* Hükümetinin gizli-bir vesikası-olarak mütalâa ettilmekte-
olduğu ve Türk Emniyet Kanun ve Nizâmları ahkamına tâbi tutulduğu bildirilecektir. 

Talep vukuunda, Türk Hükümeti, Amerikan H ükümetini mukavele ' akdetmek niyetinde bulundu-
ğu-her hangi bir Türk mütaahhidi hakkında kendi müdafaa ihtiyaçlarına mütaallik siparişler vere
ceği zaman yaptığı.şekilde bir emniyet tahkikatı icra edecek ve bu tahkikat neticesinde Amerikan 
Hükümetine gerekli tavsiyede bulunacaktır. ' ^ 

Bu madde gereğince yapılacak hizmetler dolayı siyi e Amerikan Hükümetine .hiçbir masraf tah
mil edilmiyecektir. 

8. Teftiş 

Amerikan Hükümeti tarafından Türkiye'mde, gerek Türk Hükümetine ve gerek Türk imalatçıları
na verilen siparişler dolayısiyle istihsal edilen riîalzcme, hizmetler ikmal maddeleri inşaat ye teçhiza
tın teftişleri Amerikan Hükümetince yapılacak her talep vukuunda Türk Hükümeti; temsilcileri'tara
fından icra olunacaktır. Bu gibi hallerde, Türk Hükümeti, Amerikan. Hükümetine mamullerin muka ; 

volenin bütün ahkâm ve mütalebatına uymakta olduğunu temin edecektir. Amerikan Hükümeti Tük 
Hükümeti tarafından yapılan teftişin aynını tekrar etmek niyetinde olmamakla beraber, Amerikan 
Hükümeti de müstakil teftiş ve kontroller yapmaya ve mamullerin kabule' şayan olup olmadıkları 
hususunda nihai-kararı ittihaz etmeye salahiyetli bulunacaktır. Türk Hükümeti tarafından ifa edi
len teftiş hizmetleri ( bu terim bütün mamuller ve bunların eczaları hakkında yapılan teftişlerin hep
sini ihata eder.) Amerikan Hükümetine hiçbij masraf tahakkuk ettirilmeden yapılacaktır. 

9. Kredi aranjmanları 

Türk Hükümetinin, Off - Shore siparişi imal eden Türk mütaahhitlerine kendi müdafaa veya 
ihracat programları için ihtihsalde bulunan Türk müesseselerine banka muamelelerinde temin edil
mekte olan rüçhâniyetlerin aynının temini hususunda müzaheret göstermesi için çalışması mu
karrerdir. .'. .'.'".. •'•••• . . ., • ' ' . .,.::. 
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• ' • ' " . - ' - 10. Lisanslar 

Türk Hükümeti kambiyo, ithal ve ihraç lisansları da dâhil olmak üzere;, Amerikan Hükümeti ta-
tarafmdan, Türkiye'ye veya mevzuubahsolacak de/letin de mütekabilen Türkiye'ye verilecek Off -

' Shore siparişleri dolayısiyle aynı kolaylıkları göstermesi şartiyle Kuzey - Atlantik Teşkilâtı âzası bu
lunan diğer devletlere veya binalarla müşterek müdafaa mevzuunda ittifak halinde bulunanlara veri
len Off - Shore siparişleriyle alâkalı olarak talebedilebilecek lüzumlu her hangi bir lisajısı verecek 
veya elde edilmesini kolaylaştıracaktır. , 

11. Yergiler • ' , 

Amerikan Hükümetiyle Türk Hükümeti arasında 23 Haziran 1954 tarihinde akdolunan vergi 
muafiyetleri Anlaşması hükümleri ve aynı zamanda bu Anlaşmada mutabık kalınan usul Off-Shore 
siparişleri programlarından şimdiye kadar Türkiye'de akdolunmuş ve akdolunacak olan bütün mu
kavele ve yardımcı mukavelelere tatbik olunacaktır, 

• •'" : 12. Standat mukavele hükümleri '. ' 

Standart mukavele hükümleri, iki Hükümetçe uygun görülerek, aralarında akdedecekleri-mukave
lelere dereolunmak üzere tasvibolunmuştur. Standart mukavele hükümlerinin tadili keyfiyeti de dâ
hil olmak üzere, iki Hükümet arasında akdolunacak mukavelelere başka hükümler de ilâve edile
bilir. . - - . - . « ' . . ' . 

7 13. • Amerikan personel'.ve mamelekinin korunması » 

1) a - Amerikan Hükümetinin Türkiye'ye verdiği Off - Shore siparişleri dolayısiyle elde; veya 
bu siparişlerle ilgili olarak istimal edeceği mameleke mütaallik bilcümle menafimin Türkiye'de icra 
ve haekden muaıf: olması mukarrerdir. 

b - Aynı şekilde, Amerikan Hükümetinin Türkiye'de bir Off - Shore Siparişi Mukavelesi^ ile ilgili 
olarak zuhur edebilecek dâva ve adlî takiplere karşı korunacağı hususunda mutabık kalınmıştır. 

(2) Bir Off - Shore siparigi ile ilgili olarak Türkiye'de bulunan Amerikan tebaalı mukavele 
subayları ve diğer yetkili mukavele personeli 19 Haziralı 1951 tarihinde Londra'da imzalanmış 
bulunan NATO Kuvvetleri Statüsü Sözleşmesi ve sair munzam Anlaşmaların Amerikan Silâhlı Kuv
vetlerine mensup eşhas ile bunların sivil yardımcılarına sağladığı kolaylıklardan istifade edecekler
dir. Aynr^amanda mezkûr mukavele subayleriyle bunların sivil yardımcıları, - Türkiye 'de bir 
Off - Shore Siparişi Mukavelesiyle * ilgili olarak zuhur edebilecek her hangi bir mesele dolayısiyle 
icra ve takip muamelelerine karşı korunacaktır. 

14. Mamullerin mürettep mahalleri 

Münferit Off - Shore Mukaveleleri Şartnameleri veya bu Mukavelelerin sair icapları, muvakka
ten de olsa, mamullerin mürettep mahallerinin tesbitini zaruri İrilmiş olsa dahi bilâhara Amerikan 
Hükümeti sevk edilecek mamulleri son olarak teslim alacak Devletin hangisi olacağını belirtmek 

^suretiyle ilk mürettep mahalli değiştirebilir. 

' 15. Mukavele Hükümleri •. . 

Birleşik Amerika Hükümeti kanunları tediyat şekli maliyet zait maliyetin muayyen bir yüz
desi esasına dayanan Mukavele tipinin istimalini yasak etmiş bulunduğu cihetle Amerikan Hükü
metiyle Türk Hükümeti veya hususi mütaahhitler arasında akdolunacak mukavelelerde yukarda mez
kûr şekilde bir- tediyat sistemi kullanflmiyacağı hususunda mutabık kalınmıştır. 

Aynı zamanda, Türk Hükümeti, Amerikan- Hükümetiyle imzaladığı Mukavele dolayısiyle taşoron-
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larla akdedeceği mukavelelerde tediyatm maliyet zait maliyetin muayyen bir yüzdesi esasına daya
nan mukavele tipini istimal etmiyeeektir. ^ -\ 

Türk Hükümeti, münakit mukavelelerde şart koyulan kârdan fazla kâr elde edildiği takdirde bu \ 
kâr fazlasının Birleşik Amerika Devletleri «renegotiation» Kanununa müşabih bir kanun gereğin
ce iadesini âmir bulunan her hangi bir Türk kanunu bulmadığını teyideder. 

» 16. Ta§oronlarla akdolunacak mukavelelerin bildirilmesi 

Türk Hükümeti ile Amerikan Hükümeti arasında akdolunan mukaveleler dolayısiyle Türk Hükü
meti, mukavele subayının talebi üzerine iki Hükümet arasında akdolunan bu mukavele ile ilgili ola
rak akdedeceği yardımcı mukaveleler ve satmalma emirlerine mütaallik malûmatı kendisine verecek
tir. 

17. Ademi istifade §arh 

Türk Hükümetinin, kambiyo temevvüçleri doloyısiyle sağlanabilecek safi kâr dâhil olmak üzere 
hiçbir vesile ile kâr elde etmemesi mukarrerdir. Türk Hükümeti icabı halde, bu şekilde bir kârın ta
hakkuk edip etmediğini tesbit etmeye veya Amerikan Hükümetinin böyle bir kârın tahakkuk etmiş 
olmasını mümkün gördüğü hallerde işbu kârın mevcudiyet ve miktarını tesbit gayesiyle Amerikan 
Hükümetiyle derhal müzakerata girmeye muvafakat etmiştir. Bu müzakereler esnasında Türk Hükü
meti Amerikan Hükümetine vakanın tesbitine yarıyacak malûmatı verecektir. Elde edilen kârın he
saplanmasında mukaveleler hep birlikte nazarı itibara alınacaktır. Eğer, iki Hükümet arasındaki mü
zakerelerde Türk Hükümetinin bu mukaveleler dolayısiyle kâr 'elde etmiş olduğu sabit görülürse, 
Türk Hükümeti eTde ettiği bu kârı iki Hükümet arasında tesbit .edilecek usul ve tarzda Amerikan Hü
kümetine iado edecektir. İki Hükümetten her hangi birinin talebi üzerine, mümkün olduğu kadar er
ken bir tarihte tekemmül etmiş mukaveleler için ise 31 Aralık 1956 'dan. veya, iki Hükümetçe mutabık 
kalınacak başka bir tarihten geç olmamak üzere bir kârın iadesine mütaallik bir ayarlama yapılabilir. 
Bu mad«le münferit mukavelelerde kârın iadesine-mütaallik olarak bulunabilecek ahkâma tesir icra 
edebilecek bir şekilde tefsir olunmıvacaktır. 

• • • ' • • " TİP MUKAVELE ^ "<""' 

Türkiye'den tedarik edilecek mazleme ve ikmal maddeleriyle temin edilecek hizmetlere 
mütaallik MukaveU 

Bu mukavele muaddel 1947 tarihli Silâhlı Kuvvetler Tedarik Kanununun (Birleşik Devletler Düs
tur No: 41, sayfa 151 ve mütaakıp sayfalar) 2 (c) (1) kısmı ahkâmı mucibince akdedilmiştir. 

Mahsup hesabı No: 
Mukavele tutan 
Malî subay " '•'*'•!'. 
Tediyeler (Amerikan Dolan olarak) "" ' ' .*""; '" . 
. tarafından " . *-••,- - • 'k*î** .. '' 

da 
a yapılacaktır. 

Bu mukavele, tarihinde (Bundan böyle Birleşik Devletler Hükümeti olarak 
tesmiye edilecek olan) ve bu Mukaveleyi icra eden Mukavele Subayı tarafından temsil edilen Ame
rika Birleşik Devletleri ile, (Bundan böyle Türk Hükümeti olarak tesmiye edilecek) Ve 
. . . . . . . . . tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti arasında akdedilmiştir. 
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Btı mukavele, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ikmal 
maddeleri, hizmetler ve malzeme temin ve tedarikine mütâallik . . . tarihinde imzalan
mış bulunan Mutabakat Muhtırasında münderiç husus ve şeraite tab'an tatbik olunacaktır. 

Âkıd Taraflar, Türk Hükümetinin, hususi hükümler kısmında kayıtlı,- bilûmum hizmetleri, yi
ne bu kısımda kayıtlı meblâğ mukabili, ifa edeceği hususunda anlaşmışlardır. 

sayfanın , . . . sayfası 

1* : Hususi hükümler 

öleü Vergiler hariç V. H. 
Malzeme ve Miktar , Mukavele tutan # M. T. Vergiler hariç 

Sıra No. hizmetin cinsi (Birim adedi) Birim fiyatı Mukavele tutarı 

A ' f" UMUMÎ HÜKÜMLER 
' . „ . , - , . . . - * -

i_ ' • i. Tarifler 

Bu mukavelede kullanılan şu tâbirler aşağıda mezkûr- mânaları tazammun edeceklerdir. 
<a) «Vekib tâbiri Birleşik Devletler ilgili Askerî Vekâleti Vekil Yardımcısı, Müsteşarı, veya 

Vekil mânasına; «usulüne uygun olarak salahiyetli kılınmış mümessili»'tâbiri ise,4 (mukavele su
bayı haricolmak üzere) Vekil namına hareket eden her. hangi bir şahıs veya şahıslar mânasına 
gelir. 

(b) «Mukavele Subayı» tâbiri, Birleşik Devletler Hükümeti namına bu mukaveleyi tatbik 
eden şahsı ve mukavele subayı tâyin edilmiş -diğeri, her hangi bir subay veya sivil memuru ifade ve 
yine aynı tâbir, mukavelede aksine bir hüküm bulunmadıkça, salâhiyeti dâhilinde icrai vazife 
etmesi kaydiyle, mukavele subayının yetkili temsilcisini ifade edep. 

(o) «Birleşik Devletler Hükümeti» tâbiri, Amerika Birleşik Devletleri mânasını tazammun eder. 
(d) «Türk Hükümeti» tâbiri, Türkiye Cumhuriyeti veya bu mukavele ile ilgili olarak Türk 

Hükümeti namına hareket etmek üzere usulüne uygun olarak yetkili kılınmış her hangi bir resmî 
şahsı ifade eder. - « "' 

(e) «Bu mukavele gereğince imal veya tedarik edilen madde ile, * doğrudan doğruya ilgili'iş
çilik veyft malzemeye taallûk eden ihtiyaçları itmam maksadiyle, Türk Hükümetinin her hangi 
bir kimse ile yaptığı anlaşma, mukavele, tâli mukavele, veya her hangi bir kimseye verdiği sipa
riş, bu mukavelede aksine bir hüküm bulunmadıkça «tâli mukavele» tâbirinin şümulüne girer ve 
bu kabîl tâli mukaveleler icabı olarak yapılan anlaşmalar, tâli mukaveleler, veya verilen sipariş
ler de aynı tâbirin şümulü dahilindedir. 

• » » f " ' < " • - V * . ' ' ' ' • * •" " • . • • • • ' • " . - - - " *- . . • >t 

S. Değişiklikler f 

Mukavele subayı, bu Mukavelenin esas gayesi sınırları dâhilinde kalmak şartiyle her hangi 
bir zamanda aşağıdaki mevzulardan bir veya birkaçı hakkında yazılı bir ihbarla değişiklik ya
pabilir. . : ., - . 

(i) Resim, proje ve şartnamelerde; "r" i A\ A * '"\ **:* '* * *! " • - **' *»-<••* • * ; * ' ; ^ 
(ii) Sevk veya ambalaj usullerinde; ' ' . ' , ] .. ' ' , . : î i" < j 
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(iii) Teslim mahallinde. • j y ^ © . ^ ^ : , - -
Bu madde hükmü gereğince yapılan değişiklik dolayısiyle Türk Hükümetinin her hangi bir. ta

lebi varsa, bu kabil taleplerin Türk Hükümeti tarafından, değişiklik ihbarının alındığı tarihi ta
kiben 30 gün zarfında, • yapılması lâzımdır; ancak mukavele subayı hâdisatın böyle bir müraca
atı muhik gösterdiğine karar verirse, bu Mukavele gereğince yapılacak nilhai tediyeye takaddüm 
eden her hangi bir zamanda vukubulacak bu kabil talepleri de kabul eder ve icabını yapar. Türk 
Hükümeti muaddel Mukavele hükümleri gereğince hareket eder. 

3. İlâveler 

Bu mukavelede aksine bir hüküm meveudolmadıkça ilâveler için her hangi bir tediye yapıla
maz, şu kadar ki, bu kabil ilâveler ve bunların fiyatı mukavele subaymca yazılı olark teyidedil-
miş olması lâzımdır. 

/. Miktarda tahavvülât 

Yükleme, sevk veya ambalaj şartları, veyahut da imalât usulü icabı ve^ şayet mevcutsa, bu Mu
kavelenin diğer bir yerindeki hüküm gereğince, imal miktarında vukubulacak değişiklikler hariç, Mu
kavelenin ihtiva ettiği, maddelerden her hangi birinin miktarı değiştirilemez. 

* ?>.• Muayene 

(a) Bilûmum maketin' (bu maddede bu tâbirden kastedilen mâna, her hangi bir tahdide tâbi 
tutulmaksızın, bilûmum iptidai malzeme, mürekkip parçalar, yarı terkipler ve mamul maddeler
dir) mukavelede münderiç resim, proje ve şartnamelere uygunluğu tesbit maksadı ile Türk^Hü-
kümeti tarafından kifayeti nispette muayene edilir ve tecrübeye tâbi tutulur. 

(b) Türk Hükümeti muayenin yapıldığım ve bilûmum malzeme, hizmet veya ikmal maddele
rinin mukavelede münderiç. özel hükümlere, resimlere, projelere, ve şartnamelere tamamen uygun 
olduğuna dair bir veya birden fazla muayene ^raporu verir. 

(c) Birleşik Amerika Devletleri Hükümeti mümessilleri bu muayene raporlarım, (1) mamul mad
delerin standartlara veresini, proje ve şartnamelere uygu a olarak imal edilip edilmedikleri bakımından 
ve (2) tasrih edilen miktarlarda mamul maddenin teslim edilip edilmediği bakımından tahkike 
salahiyetlidir. Birleşik Devletler Hükümeti ,müm güleri, muayene yapmayı arzu ettikleri takdir
de ilgili Türk Hükümeti mümessillerini haberdar edecekler ve bu kabil muayeneler kabili tatbik gö
rüldüğü takdirde derhal ifa edilecelciir. Türk Hükümeti mümessillerinin de bu muayenelerde hazır 
bulunmaya hakları vardır. 

• (d) Her hangi bir mamule alt bir veya birkaç kafile, malzöme veya sair bakımdan bu mu
kavele hükümlerine uygun değilse, Birleşik Devletler Hükümetine (Bu kabîl mamul kafilelerinin 
tâbi tutulacağı muamele hakkında tavsiyelerde bulunarak veya bulunmıyarak) mamulü "reddetme
ye veya tashihini talebetmeye hakkı vardır. 

Reddedilen veya tashihi ı;alet>edilen kafileler, mukavele subayının talebine uygun olarak bu 
şahıs tarafından yapılan ihbarı mütaakıp Türk Hükümeti tarafından, ve masrafı Türk Hükümetine aid-
olmak üzere derhal kaldırılır veya yerinde tashih edilir. Bu kafileler, ret veya tashihi icabet-
tiren sebepler izale edilmedikçe -tekPar muayeneye arz edilemez. 

(1) Türk Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümetine hiçbir malî külfet'yüklemeksizin Birleşik 
Devletler müfettişlerine vazifelerini emniyet ve kolaylıkla ifa edebilmelerini teminen gerekli mâ
kul yardımda bulunacak ve vesaiki temin edecek ve kendi mütaahhit ve ikinci mütaahfhitlerinin 
de aynı şekilde hareket etmelerini, sağlıyacaktır. Bu mukavelede aksi derpiş edilmedikçe, tesli
matı takiben, malzemenin nihai kabul veya ret muamelesi mümkün olduğu kadar çabuk yapıla
caktır. Mamafih malzemenin Birleşik Devletler tarafından muayene ve kabul veya reddedilmesi 
keyfiyeti ,bu kabîl malzemenin mukavele hükümlerine uygun olmryanlar için Türk Hükümetini 
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mesuliyetten berî kılnııyacağı gibi, bu kabil malzeme için de Birleşik Devletler Hükümetine her 
hangi bir mesuliyet tevcihini tazammun etmez. Mamafih, malzemenin* kabul veya reddi hususunda 
Birleşik Devletler Hükümetinin lüzumsuz teehhüre sebebiyet verdiği, Türk Hükümeti tarafından 
mülâhaza edilirse, Türk Hükümeti Birleşik Devletlere bu yoldan bir ihbarda bulunur ve her iki 
Hükümet mukavele fiyatında veya teslimat temrinlerinde gerekli ayarlamanın yapılması 'suretiyle 
mukavelenin tadili için istişarede bulunurlar. * 

(2) Her hangi bir mamule ait bir veya birkaç kafilenin Birleşik Devletler tarafından muayene 
ve tecrübe edilmiş olması keyfiyeti nihai kabul yapılmadan önce meydana çıkarılan mukavele ah
kâmına aykırı hata veya diğer arızalardan dolayı Türk Hükümetine terettübedecek , mesuliyeti 
izale etmez. Bu mukavelede aksine bir hüküm mevcut bulunmadıkça, bahse konu sanayie has olan 
mûtat muayene usulleri ile keşfedilmesi mümkün olmıyan İmlalar hariç', nihai kabul katiyet ifade 
eder. 

(e) Türk Hükümeti, bu mukavele gereğince imal edilecek malzemenin muayenesine elverişli 
ve Birleşik Devletler Hükümetince kabule şayan bir muayene sistemi ihdas ve idame etmekle mü
kelleftir. Türk Hükümeti tarafından yapılan muayenelere ait. kayıtlar tam olarak tutulur ve bu 
kayıtlar, mukavelenin devammca -ue bu mukavelenin başka yerinde tasrih edilmediği takdirde da
ha uzun müddetle, Birleşik Devletler Hükümeti emrine amade olarak muhafaza edilir. 

• 6. Muayeneye mütaallik mesuliyet , 

Bu mukavelede aksine bir hüküm mevcudolmadıkça, 
(1) Muayene edildikleri mahal nazarı itibare alınmaksızın mukarrer teslim mahallinde tes

lim edilinceye kadar Türk Hükümeti mukavelenin ihtiva • ettiği malzemeden mesuldür; ve; 
(2) Ret ihbarından sonra reddedilen malzemenin bütün mesuliyeti Türk Hükümetine aittir. 

7. işin durdıırulmast . 

(a) Mukavele subayının, işin durdurulmasının Birleşik Devletler Hükümetinin menfaati iktizası 
olduğuna karar vermesi halinde, Birleşik Devletler Hükümeti, bu Mukavele mucibince devam etmekte 
olan işi, bu maddeye uygun olarak tamamen, veya', zaman zaman, kısmen durdurabilir. Bu kabîl her 
hangi bir durdurma keyfiyeti, bu Mukavele mucibince yapılmakta olan işin hangi safhada durdurula
cağını ve bu durdurma keyfiyetinin hangi tarihte katiyet kesbedecepini tasrih eden yazılı bir dur
durma ihbarının Türkiye Hükümetine tevdi edilmesi suretiyle yapılacaktır. 

(b) Durdurma ihbarının alınmasını mütaakm ve mukavele subayı bunun hilâfına bir talepte bu
lunmadıkça, Türkiye Hükümeti aşağıdaki hususa! in ifasını demlide edecektir : 

(1) Durdurma ihbarında tasrih edilen safha ve tarihte işi durduracak; 
(2) Mukavele mucibince devam etmekte olan işin durdurulmıyan kısmının tamamlanması için 

lüzumlu olanlar hariçolmak üzere, yeni siparişlerde bulunmıyacak ve malzeme, hizmet ve tesisler için 
tâli mukaveleler akdetmiyecek; 

(3) Durdurma ihbarı ile durdurulan işle ilgili bilûmum siparişler ve tâli mukaveleleri feshedecek; 
(4) Türkiye Hükümeti bu suretle feshedilen sinariş ve tâli mukavelelerden mütevellit hak. salâ

hiyet ve menfaatleri, mukavele subayının talebettiği şekil, zaman ve nispette Birleşik Devletler Hükü
metine temlik edecek; 

(5) Bu maddenin ihtiva ettiği bilûmum hususat iein nihai addedilecek tasvip veya tasdikin mu
kavele subavmm ihtiyaç gösterdi?! şekilde istihsali suretivle sipariş ve tâli mukavelenin feshinden 
mütevellit bilûmum mühim mükellef i vetl eri ve tazminat taleplerini tasfiye edecek; 

(6) Mukavele, subayının talebettiği şekil, zaman ve nispette, aşağıdaki hususat ile ilgili salâ
hiyeti Birleşik Devletler Hükümetine devredecektir. 

(i) Mamul veya gayrimamul maddeler, yapılmakta olan -iş, tamamlanmış iş, malzeme ve dur
durma ihbarı ile durdurulan işin bir kısmı olarak istihsal edilen veya bu işin ifası için temin edil
miş olan diğer malzeme; 
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(ii) î§in tamamlanması halinde Bhieşik Devletler Hükümetine verilmesi ieabedecek olan, kıs
men veya tamamen hazırlanmış plânlar, projeler, malûmat ve diğer hususatj 

(7) Bu paragrafın 6 neı maddesinde bahsedilen tip malzemeyi mukavele subayının talebetti
ği ve salâhiyettar kıldığı şekilde, zaman, m^^ ve fiyatlarda, satmak için elinden geleni yapa
cak; , 

•Mamafih, Türkiye Hükümeti (i) alıcılardan hiçbirine kredi açmak mecburiyetinde olmaması 
ve (ii) mukavele subayının tavsiye ettiği şerait altında ve tasvibettiği fiyat veya fiyatlarda bu 

. kabil malzemeyi elde edebilmesi; ve ayrıca böyle bir transfer veya elden çıkarmanın /Hâsılatının 
Birleşik Devletler Hükümetinin bu mukavele mucibince Türkiye Hükümetine yapacağı tediyatın 
tenkisinde tatbik edilmesi veya aksi takdirde bu mukavelenin şâmil'olduğu işin maliyeti veya fi
yatına geçirilecek veya mukavele subayının talebettiği her hangi başka bir şekilde tediye edilecek
tir. 

(8) îşin durdurma ihbarı ile durdurulnııyan kısmını tamamlıyacak; ve 
(9) Türkiye Hükümetinin elinde bulunan ve Birleşik Devletler Hükümetinin menfaatini müş

tekim olan veya olacak olan bu mukavele ile ilgili malzemenin korunma ve muhafazası için gerekli 
veya mukavele subayının talebettiği tedbirleri alacaktır. Haımımdde, mubayaa edilmiş parçalar ve 
yapılmakta olan iş gibi her hangi bir fabrika veya mahalde işin durdurulması üzerine yapılan envan
terin, muayyen bir malzeme sınıfına dâhil bilûmum maddeleri ihata eden şayanı kabul envanter 
programlarının mukavele subayı tarafından alınmasını mütaakıp, 60 gün zarfında veya mukavele 
subayının kabul edeceği daha sonraki bir tarihte Türkiye Hükümeti mukavele subayına; elden 
çıkarılması talebedilmiş veya mukavele subayı tarafından bu husus hakkında müsaade istihsal edil
miş maddeler haricolmak üzere, durdurma envanterinin daha önceden çıkarılmamış bâzı veya bilûmum 
maddelerinin miktar ve evsafı bakımından^ musaddak bir listesini tevdi edebilir ve Birleşik Devletler 
Hükümetinden, bu kabil maddeleri başka yere nakletmesini veya bunlara şâmil bir Depolama An
laşmasına girmesini talebedebilir. ' ~ ' " * <•-««.•• rMr - <... < - t - •< «• : 

Bunu takibeden 15 günü geçmemek üzere, Birleşik Devletler Hükümeti, tevdi edilen üstenin, mad
delerin başka yere nakledilmesinden sonra mukavele subayı tarafından teyidedilmesi veya mad
deler, listenin tevdi tarihinden sonraki 45 gün zarfında depolanmışsa, tevdi edilen listenin tashi
hi için lüzumlu ayarlamanın nihai karardan önce yapılması şartiyle bu maddelerin mesuliyetini 
kabul edecek ve bunları başka yere naklecek veya bunlara şâmil bir Depolama Anlaşmasına gire
cektir. ~g*" 

(c) Durdurma ihbarını aldıktan sonra, Tüîkiye Hükümeti, mukavele subayının tavsiye ettiği 
şekilde ve tasdiknameye uygun- olarak, işin durdurulmasiyle ilgili tazminat talebini mukavele su
bayına tevdi edecektir. 

Türkiye Hükümetinin iki sene zarfında vâki yazılı müracaatı üzerine mukavele -subayından müh
letin uzatılmasına mütedair bir veya daha fazla yazılı müsaade alınmadıkça, böyle bir tazminat 
talebi derhal ve durdurmanın katiyet kesbettiği tarihten sonraki 2 senelik müddeti hiçbir suretle 
geçmemek üzere yapılmalıdır. 

Bununla beraber, mukavele subayı, bu iki senelik müddet veya buna ilâve edilecek mühletlerden 
sonraki her hangi bir zamanda vâki olacak böyle bir fesih tazminat talebini, bu şekilde hareketi müc
bir kılacak sebeplerin mevcudolduğu kanaatine varırsa, kabul ederek gerekli işlemi yapabilir. 

Mezkûr iki senelik müddet ve buna ilâve mühletler esnasında hiçbir fesih tazminatı talebi vâki 
olmadığı takdirde, tazminat miktarını mukavele subayı tesbit edebilir ve bu şekilde tesbit edilen 
miktar durdurmaya mütaallik hesapları tamamen tasfiye etmek üzere Türkiye Hükümetine ödene 
çektir. Ancak, mukavele subayı evvelâ Türkiye Hükümetine, tesbit edilen miktarı yazılı olarak 
bildirecek ve Türkiye Hükümeti, bu ihbarnamenin alınmasını mütaakıp' 90 gün zarfında tesbit edilen 
miktara itiraz etmek' hakkını haiz olacaktır. 

Türkiye Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümetine böyle bir itirazda bulunacak olursa, bu iki 
Hükümet, tesbit edilen miktar hususunda anlaşmaya varılmak gayesiyle mümkün olduğu kfidar kısa 
bir zamanda birbirleriyle istişarelerde bulunacaklardır. 
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(d) Karşılıklı bir anlaşmaya varıldıktan sonra, Türkiye Hükümeti ile mukavele subayı, feshe

dilen mukavele mucibince yapılmış işleri karşılıyacak âdil bir miktar veya mukavele sadece kısmen 
feshedilmişse, mukavelenin feshedilen kısmını karşılıyacak âdil bir miktar hususunda mutabakat 
temin edebilirler. 

(e) Türkiye Hükümetinin icabeden zaman zarfında bir fesih tazminatı talebetmemiş olması İm
linde Türkiye Hükümetine tediye edilecek tazminatın miktarının tesbitinde, mukavele subayı kaa-
bil olduğu nispette bu mukavele tarihinde yürürlükte bulunan Silâhlı Kuvvetler Tedarik Nizamna
mesinin S nci Bölümünün 4 ncü kısmında ileri sürülen masrafların tesbitine mütedair prensiplerin 
ittihazı ifadesi marifetiyle, (Statement of Principles for Determination of Costs) veya her hangi di
ğer bir uygun masraf tesbiti prensibine tab'an hareket edebilir. Muamele subayının «Statement of 
Principles^ e göre hareket etmesinin icabetmediği her iki Hükümet tarafından anlaşılmış olmakla 
beraber, mukavele subayı ekseriya bu prensiplere göre hareket edecektir. 

(f) Bu maddeye göre Türkiye Hükümetine tediyo edilecek miktar hesaplanırken (1) Türkiye'ye 
daha evvel yapüan bilûmum likide edilmemiş tediyat (2) Birleşik Devletler Hükümetinin bu Muka
vele ile ilgili olarak Türkiye Hükümetinden yapacağı her .haııgnbir talep ve (3) Türkiye Hükümeti
nin elinde bulunan veya bu maddenin ahkâmına uygun olarak satılan, ve B. D. Hükümetinin başka 
bir şekilde geri almadığı veya B. D. Hükümetinin hesabına geeirilmiyen her hangi malzeme ve saire-
nin mutabık kalman fiyatı veya bunların satışından elde edilecek hasılat, bu- miktardan tarhedileeektir. 

(g) Burada mevzuubalıis durdurmanın kısmi olması halinde, bu Mukavelenin feshedilen,kısmı
nın tasfiyesinden önce, Türkiye Hükümeti mukavele- subayından, bu Mukavelenin Revanı'eden kısmı 
(Durdurma ihbarı ile feshedilmiyen kısım) ile ilgili olarak tesbit edilen fiyat veya fiyatlarda âdil 
bîr ayarlama yapılmasını yazılı olarak talebedebiîir, ve bu fiyat veya fiyatlarda üzerinde mutabık ka
lınan âdilâne bir ayarlama yapılacaktır. 

(h) Türkiye Hükümetinin Birleşik Devletler Hükümetine, Türkiye Hükümetinin elinde olmı-
yaıı sebeplerden dolayı mukaveleyi şeraitine uygun olarak tatbik edemiyeceğini bildirmesi üzerine, iki 
Hükümet bu mukavelenin tadil edilmesini sağlamak gayesiyle' birbirleriyle istişare edeceklerdir. Şayet 
bu iki Hükümet mukavele müddetinin uzatılması veya mukavelenin Türkiye Hükümetinin tatbik ede
bileceği bir şekilde tâdil edilmesi hususunda mutabık kalmazlarsa, Birleşik Devletler Hükümeti bu 
Mukaveleyi feshedebilir. Her iki Taraf, yukarda paragraf (b.) (6) da tarif edilen tipteki malzemenin 
bir kısmı veya tamamının B. D. Hükümetine devredilmesi; ki bu takdirde B. D. Hükümeti Türkiye 
Hükümetine (i) Mukavele mucibince tamamlanmış maddelerin mukavelede münderic ücreti (fiyatı
nı), ve,(ıii) ve diğer maddeler jçm 'her iki tarafça mutabık kalınmış ücreti ödemek şartiyle, böyle 
bir mukavele feshi B. D. Hükümetince hiçbir masrafı mucibolrmyacak ve iki Hükümetin birbirine 
karşı sorumlu olmasını intacetmiyecektir. 

(i) Bu Mukavelede başka şekjlde zikredilmedikçe, Türkiye Hükümeti mukavele feshinin ka
tiyet kesbettiği tarihten itibaren mukavele mucibince nihai tasfiyeyi mütaakıp 3 senelik bir müd
det için, Türkiye Hükümeti ilgili makamatmda münasip zamanlarda ve B. D. Hükümetine doğru
dan doğruya bir masraf tahmil etmeden, Türkiye Hükümetinin bu Mukavele mucibince ve durdu
rulan iş ile ilgili, bilûmum defter, kayıt, doküman ve diğer vesaik, veya bunların mukavele su
bayının tasvibettiği, fotoğraf, mikrofotoğraf veya her hangi başka bir kopyalarını, muhafaza ede
cek ve Birleşik Devletler Hükümetinin tetkikatı için kabili temin bulunduracaktır. 

_ 8. Vergiler 

(a) Mukavele fiyatları, işbu mukavele gereğince yapılan tâli mukavele fiyatları da dâhil olmak 
üzere, Birleşik Devletler Hükümetiyle Türk Hükümeti arasında vâla ve Birleşik Devletler tarafından 
Türkiye'de yapılacak masraflara vergi sirayet ettirilmemesine mütedair Anlaşma şümulüne.-giren, 
veya Türkiye kanunları gereğince işbu Mukaveleye kabili tatbik olmıyan, her hangi bir vergi veya 
resim ihtiva etmemektedir. Sehven veya sair suretle mukavele fiyatına bu kabil her hangi bir vergi 
veya resim ithal edilmiş ise mukavele fiyatı buna tekabül edecek nispette indirilir. 
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(b) Mukavele tarihinden sonra, Birleşik Devlejtler Hükümetiyle Türk Hükümeti mukavele fiya
tına dâhil her hangi bir vergi veya'reşmin, Birleşik Devletler tarafından Türkiye'de yapılacak masraf-

- lara sirayet etirilmemesini kabul edecek olurlarsa, mukavele fiyatı bu kabîl vergi veya resme tekabül 
edecek nispette indirilir. 

9. Tâli. mukaveleler akdi . . \ .. . 

(a) Türk Hükümeti, bu mukaveleye müteferri olarak akdedilecek tâli mukaveleler hakkında 
da kendi ihtiyaçları için istimal etmekte olduğu tedarik usullerini tatbik etmeyi taahhüdeder. 

• *(b) Türk Hükümeti mahiyeti ne olursa olsun bu mukavelenin yerine getirilmesi dolâyısiyle 
veya bunun tesadüfi bir neticesi olarak taşoronlar tarafından kendisi veya Birleşik Devletler Hü
kümeti aleyhine ileri sürülecek iddialarda ve ikame edilecek dâvalarda Amerikan Hükümetini mu
tazarrır kılmamayı kabul eder. •' ' ' 

W. Tediyat S 

Türk Hükümetine, teslim ve kabul edilen malzeme veya ifa ve kabul edilen hizmetler için, eğer 
mevcutsa, bu mukavelede münderiç indirmeler yapıldıktan sonra mukavelede musarrah fiyat üze
rinden usulüne uygun olarak hasırlanmış ve tasdik edilmiş fatura veya beyannameye istinaden te
diye yapılacaktır. 

Aksi derpiş edilmedikçe, Birleşik Devletler Hükümeti tarafından kabul edilen kısmi teslimat be- -
deli, bu kabîl teslimat tutarı kısmi tediyeye cevaz veriyorsa bu miktar Türk Hükümetine ödenir. 
Keza, kabul edilmiş kısmi teslimat bedeli 1 000 dolar veya mukavele tutarının % 50 sine müsavi 
veya bunun. fevkinde ise Tüfk Hükümeti tarafından vâki olacak talep üzerine bu kabîl kısmi tes
limatın karşılığı tediye edilir. ' 

11. Birleşik Devletler resmî şahsiyetlerinin menfaat temin etmemesi' 

Birleşik Devletler Kongresine mensup bir âza veya temsilci yahut da Birleşik Devletler Genel Va-
• lisi, bu mukavelenin hiçbir kısım veya hissesinden, veya bu mukaveleden tahassul edecek her hangi 

bir menfaatten istifade edemez. Mamafih, bu- mukavele bir anonim şirket ile akdedilmiş ise, bu şir
ketin temin edeceği umumi menfaat bu madde hükmü şümulü dışında mütalâa edilir. 

12. Munzam ücret alınmaması te?ninatı - " " • • , - ' ' 

Türk Hükümeti bu mukavelenin tahakkuku veya temini için, daimî resmî memurların veya mez
kûr hükümet tarafından iş temini gayesi ile tesis edilmiş ticaret veya satış ajanlıkları haricolmak 
üzere bir komüsyon ücreti, yüzde hissesi veya her hangi bir mıfcızam ücret verilmesi hususunda mu
tabık kaldığı veya anlaştığı her hangi bir şahsı veya satış acaritasmı istihdam veya istimal etmedi
ğini taahhüdeder. Bu teminatın ihlâli halinde veya hilâfına hareket edildiği takdirde Birleşik Devlet
ler Hükümeti kendisine hiçbir mesuliyet terettübetmemek üzere bu mukaveleyi feshetmek veya 
arzu ettiği takdirde, mukavele tutarından bu kabîl komüsyon ücreti, simsarlık ücreti, yüzde hissesi 
veya munzam ücrete tekabül eden bir meblâğı tenzil etmek hakkına maliktir. 

13 ikramlar 

Her hangi bir mukavele ile ilgili olarak Birleşik Devletler subay veya memurlarına bir ikramda 
bulunulması teklif edildiği veya bulunulduğu tebeyyün ettiği takdirde tevessül 'edilecek' muameleye 
mütedair Birleşik Devletler mevzuatı hükümleri işbu mukaveleye de kabili tatbiktir. " ' 

14: Patent tescil talepleri 

Bu mukavele mevzuu Birleşik Devletler, Hükümetince gizlilik derecesini haiz malûmatı ihtiva 

. (S , Sayısı.: 44) 



— 17 — 
ettiği takdirde ve müddetçe, Türk Hükümeti bu -nal A matın her hangi bir kısmını ifşa edecek olan 
her hangi bir patentin tesciline veya hakkın korunmasına mütaallik olarak bir müracaatta, key
fiyeti mukavele subayına bildirerek bu kabı] bir müracaatın Birleşik Devletlerin güvenliği mülâ
hazası ile, gizli tutulması icabedip etmediği hususunu tesbit etmeden tevessül etmiyecek ve edilme
sine müsaade etmiyecektir. 

15. Telif hakkı 

(a) Türk Hükümeti Birleşik Devletler Hükümetine ve resmî vazifeleri çerçevesi dâhilinde ha
reket eden mezkûr Hükümetin subay, memur ve mümessillerine : 

(i) îlk olarak ihzar veya tertibedilen ve Türk Hükümeti veya onun memurları veyahut da 
bahusus bu kabîl vesaiki ihzar ve tanzim ile tavzif edilmiş veya istihdam edilmekte olan her han
gi bir teşekkül veya şahıs tarafından Birleşik Devletler Hükümetine, bu mukavele gereğince tev
di «dilen telif hakkına tâbi bilûmum vesaiki, neşir, tercüme, teksir ve tevzi etmek üzere bedelsiz, 
tahditsiz ve gayrikabîli rüeu bir lisans vermeyi kabul eder. Birleşik Deyjetler Hükümeti, telif 
hakkına tâbi bu kabîl malzemeyi kendi namına veya karşılıklı güvenliğin tervici gayesiyle kul
lanmak üzere âhara da devredebilir, 

(ii) Bu mukavele dolayısiyle ilk olarak ihzar veya tertibedilmemekle beraber bu mukavelenin 
tatbiki esnasında Türk Hükümeti tarafından Birleşik Devletler Hükümetine tevdi edilen vesaika 
ithal edilmiş bulunan telif hakkına haiz veya bu hakka tâbi bilûmum dokümanlara mütaallik ol
mak üzere yukarda zikrolunan müşabih bir lisans vermeyi kabul eder. Ancak, Türk Hükümetinin, 
halen veya bu mukavelenin hitamından evvel bu kabîl bir lisansı, başkalarına tazminat ödemeden, 
devretmeye mezun bulunması şarttır. 

(b) Türk Hükümeti bu mukavele gereğiuce tevdi edilen ve telif hakkına haiz veya bu hakka 
tâbi vesaikin, üçüncü şahıslara ait telif-hakkma haiz veya bu hakka tâbi kısımları ihtiva edip et
mediği veya bu bahislerin hükmünü ihlâl eder mahiyette bulunup bulunmadığı hususunda, mu
kavele subayını bu kabîl vesaikin tevdii anında ikaz etmek için mâkul her türlü gayreti sarf ede
ceğini beyan eder. 

(c) Bu mukavele gereğince Türk Hükümeti tarafından tevdi edilen vesaikle ilgili olarak bu 
Hükümete karşı telif hakkı ihlâli mevzuunda ileri sürülecek iddia veya vâki olacak taleplerden, 
mukavele subayını gerekli tafsilâtı muhtevi bir yazı ile derhal haberdar edeceğini beyan eder. 

16. Garanti ı 

Türk Hükünieti her hangi bir tâli mukaveleden dolayı elde edilecek her hangi bir garanti
nin menafiini Birleşik Devletler Hükümetine devretmeyi taahhüdeder. 

17. Emniyet 

Bu mukavele ahkâmının yerine getirilebilmesi için Birleşik Devletler Hükümeti tarafından 
Türk Hükümetine çok gizli, gizli veya özel kaydiyle her hangi bir malzeme, doküman, plân, 
resim, tarif name veya ikmal maddesi ile Türk Hükümti tarafından yukarda mezkûr gizlilik ka-
yıtlariyle Amerikan Hükümetine teslim edilen her hangi bir malzeme, doküman, plân, resim, ta-
rifname veya ikmal maddesine, teslim alan Devlet tarafından, teslim eden Devletçe atfedilen 
gizlilik derecesinin aynısı fiilen izafe olunacak ve teslim alan Devletin aynı derecele bir gizlilik 
derecesini havi kendi malzemesi gibi muamele görecektir. 

Teslim alan Devlet bilûmum malûmat da dâhil olmak üzere bu kabîl malzeme ve vesaiki askerî 
maksatlar haricinde kullanamıyacağı gibi kullanılmasına da müsaade etmiyecek ve keza, tes
lim eden Devletin mukaddem müsaadesi mevcut bulunmadıkça bu kabîl malzeme ve vesaiki diğer 
Devletlere ifşa etmiyeceği r̂ibi ifşa edilmesine müsaade etmiyecektir. 
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Tealim alan Devlet, talep vukuunda işbu gizli malzeme ve vesaik için bir ihbar makbuzu vere

cektir. 
Teslim alan Devlet, bu mukavele mucibince akdolunacak ikinci mukavelelerde malûmat da da

hil olmak üzere askerî emniyet malzeme ve vesaikinin korunmasını temin edecek gerekli hü 
kümleri vaz'etmek hususunda mutabıktır. 

18. Teknik malûmat 

Türk Hükümeti, bu mukavele ile ilgili olarak, Türk Hükümetince Amerikan Hükümetine tes
lim edilmesi mukarrer bulunan rapor, resim, proje, evrak ve teknik malûmatın tamamını veya bir 
kısmını; bu kabil vesaik ve malûmatı elde etmek ve başkasına vermek hakkına haiz olması şartiy-
le; kendi namına veya karşılıklı güvenliğin tervici gayesiyle Amerikan Hükümetinin teksir, isti
mal ve ifşa etmeye selâhiyeti olduğunu kabil eler. 

Bu maddede münderiç hiçbir kayıt, mahiyeti itibariyle patenti alınmış bir nesnenin kullanıl
ması, satılması veya teksir edilmesine hak ve salâhiyet vermez. Bu maddenin şümulü rapor, re
sim, proje, evrak ve teknik malûmat olarak tahlidedilmiştir. 

19. Taleplerin temliki 

Bu mukavele gereğince tahassul edecek bir talep aşağıda mezkûr haller haricinde, Türk Hü
kümetince temlik edilmiyecektir. 

(a) Eğer mukavele Amerikan Hükümeti tarafından Türk Hükümetine Türk Hükümetince 
istihkak kesbedilen veya istihkak kesbedilecek olan, mecmuu 1 000 veya daha fazla dolarlık te
diyeleri tazammun ediyorsa, bu tediyeler federal ikraz ajanslan da dâhil olmak üzere, her hangi 
bir banka, emniyet sandığı, veya diğer bir malî müesseseye temlik edilebilir ve hattâ bilâhara yu
karda mezkûr' müesseseler tarafından tekrar bu kabil diğer müesseselere de temlik edilebilirler. 
Bu kabîl temlikler veya tekrar temlikler münhasıran sadece ödenecek bütün meblâğlara şâmil 
olup, ödenmiş bulunanlar için mevzubahsolmıyacak ve bu kabîl bir finansmana iştirak eden iki 
veya daha ziyade müessesenin mümessili olanlar hariç, birden fazla müesseseye temlik edilemez. 

(b) Hiçbir ahvalde çok gizli, gizli ve özel kaydını taşıdığı takdirde bu mukavelenin her 
hangi bir sureti veya bu mukavele ile taahhüde^ilen işe mütaallik plân, şartname veya sair mü
şabih vesaik mezkûr mukaveleden mütevellit bir taleple ilgili olarak mütemellike veya bunları al
maya salahiyetli olmıyan diğer bir şahsa teslim edilemez. 

Bu mukavelenin tamamı veya her hangi bir kısmı veya bu mukavelede münderiç her hangi bir 
malûmat yukarda mezkûr şekilde bir gizlilik kaydı taşıdığı takdirde, ancak mukavele subayının mu
kaddem yazılı müsaadesi olduğu takdirde bir mütemellike açıklanabilir. 

20. ödenen lisans ücretlerinin bildirilmesi 

Eğer bu mukavele tutan 10 000 doları aşarsa Türk Hükümeti mukavelenin tatbiki esnasında 
ödenen veya yine bu mukavelenin tatbiki dolayısiyle doğrudan doğruya başkalarına ödenecek lisans 
ücretlerini yazılı olarak mukavele subayına bildirmeyi kabul eder. Aynı zamanda buna ilâveten^ 
Türk Hükümeti; 

(i) Bu lisans ücretlerine mütaallik olarak mukavele subayı taralından talebedilecek munzam 
malûmatı yazılı olarak kendisine vermeyi ve, 

(ii) Bu mukavele mucibince akdolunmuş olup tutarı 10 000 Amerikan Dolarını aşan yardımcı 
mukavelelerde bu hükme müşabih bir madde dere etmeyi kabul etmiştir. 

21. Zabıtların tetkiki 

Aşağıdaki hüküm, Birleşik Devletler kanunlarının lüzum gösterdiği derecede kabili tatbiktir. 
(a) Türk Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümeti Umumi Müfettişi veya bu şahsın, usulüne uy 
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gun olarak salahiyetli kılınmış her hangi bir temsilcisinin bu mukavele muvacehesinde son tediye
den itibaren 3 senelik bir müddetin hitamına kadar bu mukavele ile alâkalı bir muameleyi istilzam 
eden Türk Hükümetinin ilgili doküman, vesaik ve kayıtlarını görmek ve teftiş etmek hakkına sahib-
olduğunu kabul eder. 

b) Türk Hükümeti, aynı zamanda taşoronlarm Birleşik Devletler umumi müfettişi veya bu 
şahsın usulüne uygun olarak salahiyetli kılınmış her hangi bir temsilcisinin Birleşik Devletler Hü
kümeti ile akdedilmiş olan işbu mukavele muvacehesinde son tediyeden itibaren 3 senelik bir müd
detin hitamına kadar yardımcı mukavelelerle alâkalı muamelâtı istilzam eden mezkûr taşoronla
rın ilgili defter doküman vesaik ve kayıtlarını görmek ve teftiş etmek hakkına sahibolacağı hu
susunda^ bilûmum yardımcı mukavelelerine bu mealde bir hükmün dercedileceği hususunda muta
bıktır. 

Bu maddede kullanılan yardımcı mukavele tâbirinden : 
(i) 1 000 doları aşmıyan mubayaa siparişleri, 
(ii) Umumun menfaati için yeknasak olarak tesbit edilmiş bulunan nispetler üzerinden, elek-^ 

trik, havagazı ve su gibi âmme hizmetlerine mütaallik mubayaa siparişleri veya yardımcı muka
veleler hariç tutulacaktır. 

Bu mukaveleye Âkıd Tarafların hak ve vezaifi kapak, . . . . . . . numaralı sayfadan 
müteşekkil cetvel, 10 numaralanmış sayfadan müteşekkil umumi hükümler ve işbu imza sayfası ile 
tesbit edilip bu sayfalarda münderiç ahkâma tâbi olacaktır. 

Cetvel veya umumi hükümler ile her hangi bir şekilde bu mukavelenin bir cüzünü teşkil eden her 
hangi bir şartname veya diğer ahkâm arasında mübayenet bulunduğu takdirde cetvel ve umumi hü
kümlere jtibar olunacaktır. Cetvel ile umumi hükümler arasında bir mübayenet mevcutsa cetvele 
itibar edilecektir. Anlaşma muhtırası ile birlikte Âkıd Taraflar arasındaki bir mutabakatı teşkil 
eden işbu mukavelenin imzalanması üzerine müzakeratm başlamasından evvel ve müzakerat esnasın
da cereyan eden söz ve veya muhaverat hükümsüz addolunacaktır. Bu mukavele ahkâmının her iki 
Hükümet arasında Karşılıklı Anlaşma ruhuna göre yürütülmesi matlubolmakla beraber, mukavele 
subayı ve bu mukavelenin yürütülmesi veya tefsiri ile ilgili diğer Amerikan personelinin umumiyetle 
Amerikan Hükümetinin mukavele akdinde tatbik edilen kavait ve prensiplere göre hareket edecek
leri mukarrerdir. 

Bu mukavele Âkıd Taraflar huzurunda yukarda mezkûr sene ve günde akdolunmuştur. 
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