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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — Takrirler 
1. — Konya Mebusu Sami Soylu ve 

26 arkadaşının; 
ıSakarya Mebusu Nusret Kirişcioğ-

lu'nun, Devlet Şûrası Kanununa ek 6716 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine bağlı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin Muvakkat Encümende 
görüşülmesine dair takriri (2/129-, 4/72) 

5. — Müzakere edilen maddeler 
1. — istanbul Teknik Üniversitesi 

1954 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/51, 1/53) 

Sayfh 
2:3 
3:4 

4 
4 

4:7 
7 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe 
yılı 'Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/52, 1/171) 

3. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
Sait özçivril'in hükümlü bulunduğu ce
zanın kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adliye Encümeni mazbatası (2/145) 

4. — öğretmenlerin özel okullarda 
ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife de-
ruhde edebilmeleri hakkında kanun lâ
yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/93) 

6. — Sualler ve cevaplar 
B — Tahrirî sualler ve cevapları 
1. — Çankırı Mebusu Dursun Akça-

oğlu'nun, sağlık müesseseleri ve yatak 
adedinin ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine 

Sayfa 
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Sayfa i 
dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Lûtfi Kırdar 'm, tahrirî cevabı 
(7/303) 14:15 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsa-
lan'm, İstanbul ve Ankara üniversitele
rinin Tıp Fakültesi kliniklerinde ne ka
dar fahrî asistan, asli asistan ve yatak mev-

Sayfa 
cudolduğuna dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı'nm, tahrirî cevabı (7/210) 15:17 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateş-
alp'm, Sivas'ta tavuk hastalığının gide
rilmesi hususunda ne gibi tedbirler alın
dığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim 
Ökmen'in, tahrirî cevabı (7/296) 17 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

6775 sayılı Askerî Temyiz Mahkemesi reis, 
müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâkim
lere tahsisat verilmesi hakkındaki Kanuna bağ
lı cetvelin değiştirilmesine dair olan kanun tek
liflerinin 5017 sayılı Kanunu tadil eden kanun 
lâyihasını tetkik etmek üzere kurulmuş bulu
nan Muvakkat Encümende görüşülmesi kabul 
edildi. 

Müzakeresine başlanmış olan, 5017 sayılı Ka
nunu tadil eden kanun lâyihasının suallerden 
evvel görüşülmesi kabul olundu. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Maden 
Hurdacılığı T.A.Ş. nin 1956 yılındaki faaliye
tine dair şifahi sualine Sanayi Vekâleti Vekili 
Sebati Ataman cevap verdi. 

Uşak Mebusu Rıza Salıeı'nm, yün, yapağı ve 

tiftik fiyatlarının tesbit edilmemesinin sebebine, 
Uşak Mebusu Rıza Salıeı'nm, Sümerbank ile 

hususi fabrikaların imal ettikleri pamuk ipliği 
satış fiyatlarının ayarlanıp ayarlanmadığına 
dair Sanayi Vekilinden olan şifahi sualleri, sahibi 
inikatta hazır bulunmadığından, tahrirî suale 
inkılâbetti. 

Niğde Mebusu Asım Eren'in, inşa halinde 
bulunan Meriç şeddesi arazisinin istimlâk işle
rine dair şifahi sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri 
cevap verdi. 

1 . XII . 1958 Pazartesi günü saat 15 t.e 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

ReisvekiH Kâtip 
Kayseri Mebusu Samsun Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Abdullah Keleşöğlu 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Sualler 

Şifahi sualler 
] ; ' — Kırşehir Meibusu Fazıl Yalçın'm, To-

kad melbüslarmın 17 Ekim. 1958 de Dahiliye Ve
kiline çektikleri telgrafa verilen cevaiba dâir şi
fahi sual takriri Dahiliye Vekâletine 'gönderil
miştir.- (6/333) 

2. —' Aİdana Melbuisu Kemal Sarıibralhirnjoğ-
lu'nun, (dar gelirlilerin ıgeçim şartlarının düzel -

'turnesi hususunda ne 'gibi tedibirler düşünüldü
ğüne dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/334) : 

3.''•'— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
ın, ilâç fiyatlarının düşürülmesi içi'n ne gilbi ted
birler düşünüldüğüne dair* şifaUıi sual takriri 

Sıhhat ve İçtimai 'Muavenet Vekâletine gönde-' 
ritmiştir. (6/335) 

4. ----- E raine an Melbusu Rauf 'Bayındır 'm, 
Tunceli Volisinin husu'si 'bir iş için Erızincan'a 
gitmesine izin verilip verilmediğine dair şifaki 
sual takriri Dahiliye Vekâletine gönd.erilimiştir. 
(6/336) 

5. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt '-
un, Urfa Valisinin 6 Ekim. 1958 günü yaptığı (ko
nuşma dolay isiyle ıbakkmda ne gibi muamele 
yapılldığına dair şifahi sual takriri, Dakiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/337) 

6. — Sivas Melbusu Halim Ateşalp'ın, şehir 
kadastro takriri .yapılan ve yapılmakta olan vi-



lâyetlere dair şifalhi mıal takriri Başvekâlete I 
gönderilmiştir. (6/338) 

7. — Sivas Mjöbusu Halim Ateşalp'ın, Erzu
rum şosesinin Sivas şehri içerisinden geçen kıs
mının ve Hükümet meydanının ne zaman as
faltlanacağına daiı şifahi sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/339) 

8. — Sivas Mebusu Hailim Ateşalp'ın, Sivas 
Devlet Hava meydanının tamirine ne zaman ] 
başlanacağına dair şifahi sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/340) 

9. — Çankırı MeibusuDursun Alkçaoğlu'nuıı, | 
Oanlkırı Şeker Fabrikası etüdlerinîn ikmal edi- 1 
I ip edilmediğine dair şifahi sual taikriri. iSanayi 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/341) 

10. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkııt 'ur. 
mensucat ve madenî eşya sanayii.iş kollarında 
işten çıkarılan işçi bulunup bulunmadığına dair | 

Lâyihalar 
1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası (1/258) (Bütçe Encümenine) 
2. — Ankara Üniversitesi 1959 malî yılı Büt

çe kanunu lâyihası (1/259) (Bütçe Encümenine) 
o. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/260) (Büt
çe Encümenine) 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyiha
sı (1/261) (Bütçe Encümenine) 

5. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/262) (Bütçe 
Encümenine) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/263) (Bütçe Encümenine) 

7. — Ege Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe 
kanunu lâyihası (1/264) (Bütçe Encümenine) 

8. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/265) (Bütçe Encümenine) 

9. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/266) (Bütçe 
Encümenine) 

10. — İstanbul Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası (1/267) (Bütçe Encüme
nine) 

] şifahi sual takriri Çalışma Vekâletine gönderil 
mistir. (6/342) 

Tahrirî sualler 
1. — Uşak Mebusu Ali Rıza Akbryıkoğhrnun, 

1 Mart 1958 tarihinden beri ne kadar (hâkim ve 
Cumhuriyet Müddeiumumisinin istifa ettiğine 
ve istifaları önlemek için ne düşünüldüğüne dair 
ta'hrirî sual takriri Adliye Vekâletine gönderil-

I iniştir. (7/310) 
I 2. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, yün, ya

pağı ve tiftik fiyatlarının tesbit edilmemesinin 
I söbebine dair olan tahrirî sual takriri Sanayi 
1 Vekâletine gönderi'lmiştir. (7/311) 

3. — Uşak Mebusu Rıza Salıeı 'nın, Sümer-
ibaiîk ile 'hususi f aibrikaların imal ettikleri pa
muk ipliği saıtış fiyatlarının ayarlanıp ayarlan
madığına dair olan tahrirî suali takriri Sanayi 
Vdkâletine gönderilimişt'iir. (7/312) 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/268) (Bütçe En
cümenine) 

12. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/269) (Bütçe 
Encümenine) 

13. — Orman Umum Müdürlüğü 1959 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/270) (Bütçe En
cümenine) 

14. — Petrol Dairesi Reisliği 1959 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası (1/271) (Bütçe Encü
menine) 

15. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/272) (Bütçe En
cümenine) 

16. — Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşmaya ek ikinci 
Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/273) (Hariciye, Millî Müdafaa, . Adliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

17. — Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta 
olan Hazine hissesinin kaldırılması hakkında ka
nun lâyihası (1/274) (Ticaret, Gümrük ve in
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
18. — Adana Mebusu Hamza Eroğlu ve 13 ar

kadaşının, Millî Korunma Kanununun meriye-
yetten kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/228) 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

— 3 — 
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(Ticaret, Sanayi, Ziraat, Dahiliye, Adliye, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

19. — Antalya Mebusu Adnan Selekler'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin (ç) fıkrasından sonra 
maddeye bir (d) fıkrası ve bu kanuna geçici bir 
madde ilâvesine dair olan 6306 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
(2/229) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

20. —- İdare Âmirleri Konya Mebusu Reyhan 
Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'm, 
1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/230) (Bütçe Encü
menine). 

21. — İdare Amirleri Konya Mebusu Reyhan 
Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'in, 
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1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/231) 
(Bütçe Encümenine) 

22. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Akdo-
ğanlı'nın, Orman Kanununun muvakkat birinci 
maddesinin ilgasına dair kanun teklifi (2/232) 

, (Ziraat Encümenine) 

23. — Nevşehir Mebusu Hasan Hayati Ülkün '-
ün, 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırıl
ması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
daki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine 
mütedair 6838 sayılı Kanuna muvakkat mad
de ilâvesine dair kanun teklifi (2/233) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,15 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : İhsan Gülea (Bolu), Kemal Özer (Kütahya) 

3 . — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır, efendini, [ REİS 
(Yoklama yapıldı.) efendim. 

Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum 

4. — TAKRİRLER 

1. — Konya Mebusu Sami Soylu ve 26 arka
daşının; 

Sakarya Mebusu Nusrei Kiriseioğlu'nun, Dev
let Şûrası Kanununa ek 6716 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
îıakkmdaki kanun teklifinin Muvakkat Encümen
de görüşülmesine dair takriri (2/129, 4/72) 

REÎS — Takrir var, okuyoruz : 

1 . XII . 1958 
Yüksek Reisliğe 

Devlet Şûrası Birinci Reisi ile Daire reis
leri ve azalarına, Başkanun Sözcüsü ile kanun 
sözcülerine ve başmuavinlerle muavinlerine tah
sisat verilmesi hakkında, 5017 sayılı Kanuna im-
tisalen kabul büyurulan 6716 sayılı Kanunun 
tadiline mütedair Sakarya Mebusu Nusret Kiriş-
cioğlu tarafından yapılan kanun teklifinin, -hâ* 
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kimlerin tahsisatının artırılması hakkındaki 
lâvilıanm kabulünden sonra bir an evvel Umumi 
Heyette müzakeresinin temini için mezkûr tekli
fin Adliye ve Bütçe encümenlerinden seçilmiş 
olan azalardan müteşekkil Muvakkat Encümende 
müstaeelen görüşülmesine karar verilmesini say
gı ile arz ve teklif eyleriz. 

Konya İçel Konya 
Sami Soylu Sami Göknar Sabahattin Sayın 

Konya Antalya İçel 
Ahmet Koyuncu t. Subaşı ' Y. Karabulut 

Diyarbakır Kütahya , Diyarbakır 
Kâmil Tayşi M. Diler T. C. Çubukçu 

Amasya , Siird Siird 
F. Çöl Veysi Oran Fikri Şendur 
Artvin Sakarya Kayseri 

E. Doğan N. Kirişçioğlu A. R. Kıhçkale 
Adıyaman Eskişehir Konya 

S i m Turanlı Halil Akkurt ' R. Gökmenoğlu 
Sakarya Sakarya Konya 

Nüzhet Akın Baha Hım S. S. Burçak 
Samsun Artvin Yozgad 

A. Keieşoğlu H. Çeitikcioğlu Ö. L. Erzurumluoğlu 
İçel Kütahya Trabzon 

Mehmet Dölek İrfan Haznedar M. R. Tarakçıoğlu 

REİS — Halil İmre. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL İMRE 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, evvelce 
kabul buyrulduğu veçhile adlî hâkimler tazmina
tına mütenazır olan bu kanunlardan bir tanesi de 
Divanı Muhasebata mütaallik olanıdır. Divanı 
Muhasebat ve Temyiz komisyonlarında çalışanla
ra da malî kaza cümlesinden olarak mümasil taz
minatın verilmesi istenmektedir. Yalnız şu nok-

*tayı takdirlerinize arze tmek isterim. Geçici Ko
misyon kurulmasının mucip sebeplerinin başında 
muhtelif komisyonlarda müzakere edilmek sure
tiyle zaman kaybına müteveccih idi. Gerek Şû-
rayı Devlete, gerekse Divanı Muhasebata taallûk 
eden kanunlar alâkalı komisyonlardan, yani zan
nederim Dahiliye ve Adliye Komisyonundan ge
çerek şimdi, Bütçe Komisyonuna gelmiş bulunu
yor. Yani, usul bakımından bir teehhürü mucip 
hal mevcut değilse de, bendenizin şahsi kanaati 
odur ki, İçtüzüğe bu bakımdan muhalefet arz et
memesine rağmen, kaza bütünlüğünü muhafaza 
bakımından, adlî kazaya müteveccih anlayış ne 
suretle tecelli etti ise, idari, askerî ve malî kaza
ya müteveccih takdirlerin de aynı Keçiei Koıriis-
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yonda mütalâa edilmesi bu bakımdan yerinde ola
bilir. Fakat şunu arz edeyim ki, Geçici Komis
yonun asli mucip sebebinden şu teklifin bu suret
le mahrum olduğuna işaret etmekle iktifa etmek 
isterim efendim. 

REİS — Sami Soylu. 
SAMI SOYLU (Konya) — Muhterem arka

daşlar, adlî ve idari kaza mercileri arasında ter
fih bakımından teadülü temin için 1954 senesin
de çıkarılan 6716 sayılı Kanunla hâkimlere veril
mekte olan tazminatın Devlet Şûrası mensupları
na da verilmesi sağlanmıştı! 1947 senesinden be
ri hâkimlere verilmekte olan tahsisatın zamanla 
ihtiyaca kifayet etmemesi sebebiyle 1957 senesin
de Rize Mebusu Sayın izzet Akçal ve arkadaşla
rı tarafından hazırlanan hâkimlerin tahsisatının 
artırılması hakkındaki kanun teklifi bundan ev
velki oturumda, 28 . XI . 1958 tarihinde kabul 
buyurulmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Devlet Şûrası mensuplarının 
tahsisatının hâkimlerin tahsisatı seviyesine çıka
rılması için Sakarya Mebusu Sayın Nusret Ki
rişçioğlu tarafından 1957 senesinde hazırlanmış 
olan kanun teklifi ise bundan bir sene evvel Da
hiliye Encümeninde görüşülerek kabul ve Büt
çe Encümenine havale edilmiş bulunmaktadır. 
Yüksek malûmları olduğu üzere, idari rejimi 
kabul eden bütün memleketlerde olduğu gibi, 
bizde de Devlet Şûrası, hukukun iki ana kolun
dan birisi olan idari kaza tatbikatı ile meşgul
dür. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza göre Devlet 
Şûrası bir içtihat mahkemesi ve aynı .zamanda 
Devletin en yüksek istişare organı vasfını taşı
maktadır. Bundan başka, Divanı Âli, Yüksek Se
çim Kurulu ve Uyuşmazlık mahkemelerinde ve 
diğer birçok ilim heyetlerinde hukukun diğer 
ana kollu olan Temyiz Mahkemesi ile müşterek 
çalışmaktadır. 

RElS — Beyefendi, takririniz sarihtir ve 
siz onun encümene verilmesini talebediyorsu-
nuz. Halil Bey aksi iddiada bulundular. Bu 
baptaki fikrinizi beyan buyuran. 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Aksi iddiada 
bulunmadım. 

SAMI SOYLU (Devamla) — Bu sebepledir 
ki, Devlet Şûrası mensuplarının da tahsisat ba
kımından aynı haktan faydalanmalan icabet-
mektedir. 

Halil imre Beyin itirazlarına gelince; Dev-
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İet Şûrası Kanunu çıkarılırken bu kanun Dahi
liye, Adliye ve Bütçe Encümenlerinden geçiril
mişti, binaenaleyh Devlet Şûrası Kanununa ek 
6716 sayılı Kanunun tadili hakkındaki bu kanun 
teklifinin de aynı encümenlerden geçirilmesi 
icabeder. 

Sayın Nusret Kirişeioğlu arkadaşımızın ha
zırlamış olduğu teklif yalnız Dahiliye Encüme
ninden geçmiş ve kabul edilmiştir. Geriye Ad
liye ve Bütçe encümenleri kalmaktadır. Bu iti
barla, bu kanun teklifi henüz nihai encümene 
gelmiş değildir, daha iki encümen vardır. Bu 
kanunun Yüksek Heyetinizde bir an evvel mü
zakeresini temin için Adliye ve Bütçe encümen
lerinden seçilmiş bulunan eski Muvakkat Encü
mende mezkûr teklifin müstaeelen görüşülmesi 
hususunda bu takriri hazırllamış bulunuyorum. 
Yüksek tasviplerinize arz ederim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REİS — Ömer Lûtf'i Erzurumiuoğlu, .buyu
run. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLÜOĞLU (Yoz-
gad) —Muhterem arkadaşlar; Muvakkat En
cümenden maksat, Dahilî Nizamnamenin sarih 
hükümleri karşısında getirilen bir kanun lâyi
hasının veya kânun teklifinin alâkadar encü
menlerden müteşekkil bir tek encümende müza
kere edilmesi ve mazbatasının yazılmasından 
sonra bir an evvel Heyeti Umumiyeye getirilme
sidir. 

5017 ve 5027 sayılı kanunlar (yani kayma
kamlar ödeneği ile Şûrayı Devlet, Divanı Mu
hasebat ve Maliye Temyiz komisyonları ödenek
lerine ait kanunlar) alâkalı encümenlerde görü
şülüp en son encümen olan Bütçe Encümenine 
gelmeden bendeniz huzuru âlinizde Bütçe Encü
meninden istirham edeceğim, bu kanunlar tek
rar Muvakkat Encümene gitmeden yarın veya 
öbür gün toplansınlar, 1958 in ikinci ayından be
ri gündemlerinde bekliyen bu kanunları görüş
sünler. Çünkü Dahilî Nizamnamenin 35 nci mad
deye göre teklif sahipleri 45 gün geçmiş olması 
dolayısiyle bunun Heyeti Umumiyede konuşul
masını istiyebilirlcr. Onun için Bütçe Encüme
ninin bunları bir an evvel Heyeti Umumiyeye 
getirmesini rica ediyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS — Başka söz istiyen var mil.. Buyurun 
Yakup Karabulut. 
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i YAKUP KARABULUT (İçel) — Muhterem 

arkadaşlar; Şûrayı Devlet Tazminat kanun lâyi
hasının Karma Komisyonda havale edilmesini is
temekteki maksadımız şudur : 

Malûmuâliniz, Anayasa gereğince bütçe ha
zırlanmış ve Yüksek Meclise sevk edilmiş bulun
maktadır. Bugün yarın tab edilip Bütçe Encüme
nine gelecektir. Bütçe Encümeninde bütçe müza
kereleri başladıktan sonra ise bu lâyihanın görü
şülüp bir karara bağlanması gecikecek ve dört, 
beş ay sonraya kalacaktır. Endişemiz bundan ile
li geliyordu ve lâyihanın Muvakkat Komisyonda 
görüşülmesini istememizin yegâne sebebi bu idi. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Behzat Bilgin, buyurun. 

BÜTÇE EN. MAZBATA MUHARRİRİ 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, bütçe müzakerelerinin encümende başla
masına daha 15 güne yakın bir zaman vardır. 
Esasen, bütçe müzakerelerinin encümende bulu
nan mevzuubahis kanun tekliflerinin müzakeresi
ne mâni olmadığım arz ederim. 

Eğer. Heyeti Celilenizce, Muvakkat Encümen 
kurutmasına lüzum görülmezse, hakikaten tek en
cümen de kaldığına göre, Bütçe Komisyonunun 
bahsedilen bu lâyihaları ilk gündemin alabilece
ğini arz ederim. 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, mesele bir hayli vuzuha eriştiği 
halde, huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı özür 
dilerim. Filhakika bu karma komisyona işin 
müstaceliyeti bakımından başvurulur. Sayın 
Bütçe Encümeni Reisi, mevzuu kendilerine gel
miş olduğu cihetle süratin orada da temin edi- * 
leceğini söylediler. Yalnız bir nokta var, hâkim
lere tazminat verilmesi hakkındaki kanun 4 Mi
ka rma komisyonda müzakere edildi ve huzuru
nuza geldi. Bu komisyon bu tazminatın veril
mesini gerektiren sebepleri tahlil etmiştir. Mev
zua tamamen agâhtır. Aynı suretle diğer idari 
ve malî kaza teşkilâtında, çalışan hâkim ve ka
nun sözcülerinin de, adlî hâkimler seviyesinde 
bir tazminat verilmesi hususunda, kısa bir za
manda bu karma komisyonun bir neticeye va
rabileceğine kaaniim. Ay başının da geçmiş 
olması, adlî hâkimlerin tazminatları almış ol-

j maları gibi bir durum karşısında ise, bu kanu-
' nun da yürürlük tarihi 31 Aralık; 1958 olarak 



İ : 9 1.12 
tesbiti suretiyle muadeleti temin edilebilir. Bu 
itibarla teklifin müteşekkil karma komisyona 
tevdiine karar ittihazı daha faydalı olacağı ka
naatindeyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, 

askerî hâkimlere tazminat verilmesi hususunda
ki kanun teklifi Millî Savunma Komisyonunda 
tetkik edilerek rapora bağlanmıştı. İçtüzüğe 
göre bundan sonra gideceği komisyon Bütçe Ko
misyonuydu. Bütçe Komisyonuna gitmedi, He
yeti Aliyenize arz edildi.* İki gün evvel alman 
karar sonunda «Hâkimlerin tazminatına ait. 
teklifi tetkik eden muvakkat komisyon işin 
prensiplerini tâyin etmiştir, bu kanun teklifi de 
orada görüşülsün» denildi. * 

Şimdi, Şûrayı Devlette çalışan hâkimlere, 
azalara, reislere ve raportörlere verilmesi I âz m-
gelen tazminata ait yapılmış olan kanun teklifi 
de aynı muvakkat encümene gitsin, denilmek
tedir. Çünkü, bu komisyon işin prensiplerini tâ
yin etmiştir. Bu prensipler çerçevesi dâhilinde 
işi mütalâa etmek için arkadaşlarımız derler ki, 
İm komisyona işi ve askerî hâkimlere verilmesi 
icabeden tazminata ait kanun teklifini de ve
relim, tazminat hususunda hepsini aynı seviye
de bulundursun. 

Askerî hâkimlere ait tazminat teklifi. Millî 
Müdafaa Komisyonundan geçmiştir, şimdi mu-
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\ vakfcat komisyona verilmesini arkadaşlarımızın 

istedikleri kanun teklifi de İçişleri Komisyo
nundan geçmiştir. İkisi de Bütçe Komisyonun
da görüşülmesi lâzımgelen kanun teklifleridir. 

ı Şûrayı Devlet mensuplarına yerilecek taz-
: rainata ait kanun teklifinin de muvakkat ko-
; misyona gitmesini istiyorlar. Elbette ki, bunu 
[ yerinde bulmak lâzımdır. Askerî hâkimlere ait 
| tazminat kanununu muvakkat komisyon konu-
1 şaeak, bir rapora bağlıyacak, buraya gelecek.. 
I Fakat diğeri Bütçe Komisyonunda konuşulacak 

ve bir müddet sonra Heyeti Çelileye gelecek. 
Bunun hak ve adle sığar tarafı ikisinin birlikte 
aynı prensipler hududu dâhilinde görüşülmesi-
dir, zannederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim; arkadaşlarımızın bâzıları 

konuşmalarında muvakkat encümen teşkilinden 
bahsettiler. Verilen takrir muvakkat bir encü
men teşkilini talebetmeyip. Mevcut muvakkat 
ecümende teklifin görüşülmesini âmirdir. Dahilî 
Nizamnamemizin 25 nci maddesinin ikinci fık
rasına uyar. Bu itibarla Yüksek Heyetiniz ka
bul ettiği takdirde bu işin mevcut, müteşekil 
encümende müzakeresi mümkündür. Bu itibarla 
reyinize arz ediyorum. Evvelce seçilmiş olan Mu
vakkat Encümende bu teklifin müzakeresini ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 büt

çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1954 bütçe yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/51, 
1/53) 

REİS — Maliye Vekili burada mı? Yok. Lâ
yihanın müzakeresi bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek İnikada bırakılmıştır. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve, 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/52, 
1/171) 

REİS — Maliye Vekili burada mı? Yok. Lâ
yihanın müzakeresi bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek İnikada bırakılmıştır. 

3. —- Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Sait 
ÖzçivriVin hükümlü bulunduğu cezanın kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adliye Encüme
ni mazbatası (2/145) 

REİS — Adliye Vekili burada mı efendim? 
(Yok sesleri) 

Bunun da müzakeresi bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek İnikada bırakılmıştır. 

4. — öğretmenlerin özel okullarda ve özel 
öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde edebilme
leri hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/93) (1) 

(1) 4 saiyilı basma yazı zaptın sonund-adır. 
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REİS ~r Maarif Vekili burada. Heyeti umu-

miyesi üzerinde müzakereye başlıyoruz. 
Söz alanların isimlerini okuyorum : 
Kemal Sarıibrahimoğlu, Selim Soley. Btıyu-

run, Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; üzerinde söz aldığım 
mevzuun prensip ve esasında beraberiz. Ancak, 
Bütçe Encümeni bir tadilât yapmış ve bâzı ilâ
velerde bulunmuş. Bilhassa bunlar üzerinde dur
mak isterim. 

Deniyor ki; özel okullarda ve özel öğrenci 
yurtlarında öğretmenlere dersler vermek ve kurs
larda bulunmak imkânı verilsin. 

Gerçi Maarif Vekâletinin getirdiği Hükümet 
teklifinde, öğretmenlerin, bağlı bulundukları teş
kilâtın muvafakatiyle, özel okullarda ve dersane
lerde ders vermeleri ve oralarda vazife görmeleri 
mümkün kılınsın, deniliyor, ama fazla olarak 
Bütçe Encümeni, özel dersanelerde ve kurslarda 
ders vermelerini de kabul ediyor. Bendeniz, özel 
dersaneleıide ve kurslarda öğretmenlerin idareci 
veya müzakereci olarak vazife almamalarım, bu 
suretle birtakım dedikoduların mevzuu haline 
gelecekleri için bu imkânın onlara verilmemesini 
istiyorum. Bâzı özel dersanelerde ve özel kurs
larda çalışan Öğretmenlerin birtakım dedikodu
lara karıştıklarını ve birtakım iltimas havadis
lerinin ortaya atıldığını gazetelerde okumuş ve 
&alk arasına yapılan dedikodulardan duykuş 
bulunuyoruz. Bu şartın kaldırılmasını, Bütçe 
Encümeninin tadil teklifinin kabul edilmeme
sini istirham ediyorum ve bunun için de bir teklif 
hazırlamış bulunuyorum. Teklifim bu özel dersa-
neler ve kurslarda ek olarak ders verilmesinin 
kaldırılması suretiyle maddenin kabulü şeklin
dedir. 

Şunu da arz etmek isterim: Esbabı mucibe 
olarak özel okullar ve özel dersaneler sayısının 
çoğaltılması, Hükümetin hususi teşebbüse verdiği 
ehemmiyetin bir neticesi olduğu ileri sürülüyor. 
Hükümetin, iktidarın her hangi bir prensip me
selesi olarak bunu kabul ve tasvibetmesi belki 
mümkündür. Ancak bendeniz şu kanaatteyim ki, 
özel okullar Ticaret Kanununun açık hükümle
riyle ticarethane mahiyetinde birer müessese ola
rak kabul edilmiş olduklarına göre, bunların 
teşviki, artırılması bence birtakım mahzurlar do
ğuracaktır. Gerek psikolojik ve gerekse kültürel 
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bakımdan özel okullar, özel dersanelerin birtakım 
mahzurları beraber getirdikleri bir hakikattir. 

Maarif mekteplerini daha çoğaltalım, onların 
birtakım noksanlarını yerine getirelim ve vatan
daşları, talebeleri özel okullara başvurmaktan 
kurtaralım. Çünkü özel okullar, demin de arz 
ettiğim gibi birtakım mahzurları sinesinde bera
ber getirmektedirler. Bu okullarda aristokrat 
kimselerin çocukları okumaktadır. «Bu okullar 
paralıdır, herkes oralarda okuyamamaktadı r» gibi 
birtakım tenkidlere hedef olmaktadır. Böyle bir
takım haklı tenkidlere mevzu olan hususi okul
ların ve hususi dersanelerin çoğaltılmasının arzu 
edilmesi bir Hükümet programı ve prensipi dahi 
olsa*, şahsan buna iştirak etmemekle beraber ta
lebe sayısı 40 bini bulan ve birtakım mahzurlarına 
rağmen hizmet ettiği muhakkak olan özel okul
ların, dersanelerin noksan kalmaması için kanun 
teklifinin kabulünü ve fakat Bütçe Encümeni 
tarafından vâki ilâvenin tayymı istirham ediyo
rum. Bu hususta bir de takrir hazırladım, tak
dim ediyorum. 

'REİS.— Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, mevzımbahis tasarının esasları
na girmeden evvel gerekçedeki, bir mefhum 
ve bir terim hatasını Yüksek Heyetinize arz 
etmek isterim. Gerekçenin birinci satırında 
«6762 numaralı Türk Ticaret Kanununun 12 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası, özel okulları ti
cari işletmeler arasına almış bulunmaktadır.» 
deniliyor. Arkadaşlarım, 6762 sayılı Türk Ti
caret Kanununun 12 nci maddesi özel okul
ları ticari işletmeler arasına değil, fakat ti
carethaneler arasına almıştır. Ticari işletme
ler arasında sadece ticarethneler yoktur, 
Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere ti
carethaneler, fabrikalar ve sair ticari müesse
selerin hepsi birden ticari işletmeyi teşkil 
eder. Ticari işletme, ticarethaneyi de içine 
alan üst bir mufhumdur. Bu itibarla bu keli
menin düzeltilmesi, nokta i. nazarımea, daha uy
gundu?. 

İkinci bir mesele var : Muhterem arkadaş
lar, halen mer'i bulunan 956 basımlı Türk 
Ticaret Kanununa göre özel okullarda öğret
menlik yapmak - özel okullar ticarethane sa
yıldığı için - Memurin Kanununun ilgili mad
desine göre yasak edilmiştir. Fakat muhte-
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rem arkadaşlar, bu keyfiyet eski Ticaret Ka
nunu zamanında dahi vardı. Eski Ticaret Ka-

^ nununun 21 nei maddesindeki «Umumi mahalle- * 
rin açılması ticarethane şümulüne girer» kaydın
dan mülhem olan Temyiz Ticaret Dairesinin 
10 Nisan 1947 tarihli bir kararı ile özel okul
lar ticarethane addedilmiş bulunmakta idi. Şu 
halde 1956 senesinden beri değil, 1947 sene
sinden beri özel okullar da ticarethane duru
mundadırlar. Buna rağmen bir kısım öğret
menlerimiz - ki, sayısının 650 yi, bulduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz - özel okullarda vazife 
almış bulunmalarını, kanunsuz veyahut da 
içtihada aykırı bulunsa dahi, âmmenin men
faatine ve kültür müesseselerini daha çok 
kültürlü ellere teslim bakımından, faydalı mü
talâa etmekteyim. Bu kanunun kabulünü des
teklememek için hiçbir sebep yoktur.; Bilâkis 
desteklemek için birçok sebepler vardır. 

Bir defa bugünkü hayat şartları muva
cehesinde öğretmenlerimizin mübalâğasız hep
si de geçimlerine, yardımcı olmak üzere baş
ka yerlerde ek görev alarak çalışmak mec
buriyetindedirler. işte bu lâyiha bir kısım 
öğretmenlerimize bu faydayı da sağlıyacak on
lara yeni çalışma kapıları açacaktır., Bu ba
kımdan lâyihanın kabulü lehinde yüksek oyla
rınızı kullanmanızı arz ediyorum. 

Hazır söz öğretmenlerden açılmışken bir te
menni izhar etmemize müsaadenizi rica ederim : 
öğretmenler hakkında umumi dahi olsa bir bil
giye sahibolanların üzülmemesine imkân yok
tur. Ağır hayat şartları ile vazifesi arasında bo-
ealıyan öğretmenin hayat şartlarının düzeltil
mesi için bir çare bulunmasını bu vesile ile Sa
yın Maarif Vekilinden rica ederim. 

REİS — Beyefendi; kanunun heyeti umumi-
yesi hakkındaki müzakerenin dışında konuşma
manızı rica edeceğim. 
. SELİM SOLEY (Devamla) — Bir temenni
dir, her vesileden istifade ile izharı mümkündür. 

REÎS — Temenni de olsa doğru değildir, Da
hilî Nizamnamenin hükümleri dairesinde konuş
mak daha uygun olur. Buyurun. 

Encümen. 
BÜTÇE EN. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz

mir) — Muhterem arkadaşlarım; özel okullara 
bir yardım mahiyetinde olan kanun lâyihasının 
kabulü umumiyetle tasvibedilmekle beraber, bâ-
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zı ihtirazi kayıtlar dermeyan edildi. Kemal Sa-
rıibrahimoğlu arkadaşım esas itibariyle özel 
okulların işleyişinde mahzurlar olduğunu ve bu 
işin doğrudan doğruya resmî okullar tarafından 
yapılmasının şayanı temenni bulunduğunu ifa
de ettiler. Halbuki hususi mekteplerin mümkün 
olduğu kadar çoğalması hiç şüphesiz memleke
tin ihtiyacına ve dünyadaki emsaline en uygun 
şekildir. 

Bir defa, bu özel okullarda halen 40 0Ö0 ta
lebe okumaktadır. Bu okullar mevcudolmasa 
idi, bu 40 000 talebenin talim ve tedris külfeti 
Maarif Vekâletine terettübedecekti ki, bunun 
birçok milyonlara baliğ malî bir külfet doğu
racağı aşikârdır. . 

Diğer taraftan, dünyanın bütün memleket
lerinde hususi teşebbüsün Maarifin ilkokul ve 
ana okulu kademesinden ta üniversiteye kadar 
iştiraki, hem Maarifi ve hem de vatandaşları bu 
mesele ile yakından alâkadar etmesi bakımın
dan, daima şayanı temenni bulunmuştur. Bizde 
de hususi mekteplerin sayılarının artması şüp
hesiz temenniye şayandır. 

Bunların bâzı mahzurlarından bahsedilirse 
bu mahzurlar belki tatbik meselesi olarak zaman 
zaman karşımıza çıkabilir. Bunlar mekteplerin 
hususi teşebbüs tarafından idare edilmesinden 
doğan mahzurlar değildir. Gayet tabiîdir ki, 
Maarif Vekâleti bunlar üzerinde murakabesini 
son haddine kadar rica ve bunların aynen resmî 
mektepler gibi ciddiyet dâhilinde talebe ve veli
lerine itimat verecek şekilde işlemesini kontrol 
etmektedir. Binaenaleyh mahzuru olabilir diye 
bu teşebbüsün inkişafını temenni etmemek doğ
ru olmaz. 

Arkadaşımız Maarif Vekâleti ve hükümet ta
rafından gönderilen lâyihaya Bütçe Encümenin
ce yapılmış olan küçük bir ilâveye itiraz ettiler. 
Filhakika gelmiş olan lâyihada doğrudan doğru
ya özel okullar, yurtlar bahis mevzuu idi. Bütçe 
Encümeni, Maarif temsilcisini dinledikten son
ra daimi bir mahiyet arz eden kurs ve dersane-
lerle lisan dersaiıelerinin ve emsalinin tatbikat 
itibariyle şimdiye kadar aynen okul muamelesi 
gördüğü ve buradaki öğretmenlerin de vazife al
dığı hususunu tesbit etti. Sadece bu tatbikatı 
tasrih etmek bakımından bu maddeye özel okul
lar ve yurtlarla birlikte hususi dershaneler ve 
kurslar da ilâve edilmiş oldu. Pek tabiîdir ki, 
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doğrudan doğruya bir okul mahiyetinde olma
makla beraber meselâ bir lisan veya ticari muha
sebe kursunun veya buna mümasil dershanelerin 
okuldan farkı yoktur. Fark bunların tedrisatı
nın bir maddeye inhisar etmesindedir. Umumi 
kültür programını içine almış özel okullar gelir 
bu kurs ve dershanelerin de resmî öğretmenler
den istifade etmeleri lüzumu asilerdir. Halen 
200 kadar öğretmen özel okullarda vaızife gör
mektedir. 600 ü bu lâyiha ile alâkalıdır diğer
leri doğrudan doğruya Maarif Vekâletinin tâyin 
etmiş olduğu kültür dersleri öğretmenleridir. Bi
naenaleyh kanun lâyihasının Bütçe Encümenin
de tadil edildiği şekilde aynen tasvip edilmesini i 
rica ediyorum. j 

özel okulların ticari mahiyetine gelince, bu j 
sırf bir şekil meselesidir. Filhakika bunlar Ti- j 
caret Kanununda ticarethane olarak telâkki edil- j 
mistir, pek tabiî bir ticarethane disiplinine tâ- i 
bidir ve vergi öderler. Fakat özel okullarda 
ders verme keyfiyeti ticari bir faaliyet değildir. 
Bu sebepledir ki. Ticaret Kanununda, umumi 
faaliyetleri bakımından, özel okullar ticaretha
ne telâkki edilmelerine rağmen, öğretmenlerin 
buradaki faaliyeti ticari bir gelir temin edecek 
faaliyet cümlesinden olmadığı için, eskiden oldu
ğu gibi, resmî öğretmenlerin buralarda vazife 
görmeleri, ders vermeleri tabiîdir. Aksi takdir
de, özel okullar öğretmensiz kalmak duremuna 
düşerler. Öğretmenlerin yetiştirilmesi için Ma
arif Vekâletinin emrindeki muallim mekteplerin
den başka bir kaynak mevcut değildir ve mevcut 
olması da< tasaVvnr edilemez. Bu itibarla hem 
çocuklarımızın talim ve terbiyesinde mühim rol 
oynıyan ve hem de Maarif Vekâletinin, dolayı-
siyle Devletin külfetinin bir kısmını kendi üzeri
ne almış olan, birçokları şayanı takdir hizmetler
de bulunan özel okullara bir yardım yapılması
nın yerinde olduğunu ve öğretmenlerin buralar
da vazife görmesinin devamının çok muvafık ola
cağını yüksek takdirlerinize arz eder, maddenin 
aynen kabulünü istirham ederim. 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlarım, öğretmenlerin özel okul, öze1! dersha
ne ve özel yurtlarda vazife görmelerine imkân 
verilmesi hususunu derpiş eden kanun tasarısı 
daha ziyade bir formalitenin ikmali için getiril
miş gibi görünmektedir. Nitekim, esbabı muci- I 
besinde izah edildiği veçhile, zaten 650 öğret- I 
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menin bu müesseselerde vazife görmelerine mü
saade edilmiştir. Maarif Vekâleti kendi yetkisi
ne dayanarak bu zevata müsaade etmiştir. An
cak son çıkan Ticaret Kanununun bir maddesiy
le bu vaziyeti telif etmek imkânı aranmaktadır. 

Bir arkadaşımız izah buyurdular. Daha ön
ceki Ticaret Kanununda dolayısiyle bir temas 
vardı ama, şimdiki Ticaret Kanununun saraha
ten bunu ifade etmesi karşısında öğretmenlerin 
hususi müesseselerde vazife görmeleri için bir 
karninle kendilerine müsaade verilmesine ihti
yaç vardır. 

Özel okul ve yurtların açılması, şüphesiz, Hü
kümetin müsaadesine tâbidir ve teşvik etmesi 
lâzımdır. 

Eğer özel okul ve yurtlara Maarif Vekâle
tince yetkileri kabul edilmiş olan elemanlar alın
mazsa, bu müesseselerde öğretim ve eğitim sui
istimale daha çok müsait bir hale gelecektir. Ma
arif Vekâletinin müsaadesi ile açılan bu müesse
selere Maarif Vekâletine ait elemanların veril
mesi lüzumu tabiîdir. Yalnız özel dershane mev
zuu da bilhassa nazik bir keyfiyet halinde or
taya çıkıyor. Gerçi ona da Maarif Vekâleti mü
saade veriyor. Yine mekteplerimizde okuyan 
öğrencilerimizin bilgilerini takviyeyi istihdaf 
eden müesseselerdir bunlar. Oralarda da Maarif 
Vekâleti elemanlarının hizmet görmeleri tabiî
dir. Fakat bâzı suiistimallere yol açıldığı da vâ-
kıdır. Benim istirhamım buralara öğretmen ve
rilip verilmemesi veya müsaade edilip edilme
mesi şeklinde değildir. Ancak bu müesseselerin 
çok sıkı ve disiplinli bir murakabeye tâbi tutul
masıdır. Bugün özel dershanelerden bâzıları ka
pı kapı dolaşıp makbuz mukabilinde para top
luyorlar. Fakat bu müesseseler aynı zamanda 
dershane halinde kullanılmakta ve talebe cel-
betmektedirler. Aynı zamanda Maarif müesse
selerinde çalışan öğretmen arkadaşlardan da is
tifade etmekte, böylece çifte kazanç teminine 
imkân bulmaktadırlar. Böyle müesseselerde öğ
retmen veya öğretmen yardımcısı olarak istih
dam edilenlerin Maarif Vekâleti tarafından sı
kıdan sıkıya kontrol edilmesi temennimdir. 

özel okul, özel yurt, özel dershane; bugün 
zannederim, ancak büyük şehirlerimizde kurul
muş bulunmaktadır. Diğer vilâyetlerimizde bu
na benzer teşekküller yoktur. Onun için bu 650 
öğretmenin hiç olmazsa 600 ü Ankara, istan
bul ve İzmir'dedir. Öğretmen arkadaşlarımız-
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dan buralara devanı eden arkadaşlarımız elbet
te ki, emekleri mukabilinde maddi imkânların
dan istifade ederek kendi durumlarını biraz da
ha refaha götürmektedirler. Ama bu fayda ken
di mekteplerinde asli vazifelerinde sarf ettikleri 
mesaiye inzimam etmek suretiyle temin edil
mektedir. Öğretmenler fazla çalışmaktan, bilgi 
vermekten usanmıyan elemanlardır. Fakat di
ğer vilâyetlerimizde, özel öğrenci müesseseleri
nin' bulunmadığı yerlerde öğretmen arkadaşla
rımız bu imkânlardan mahrumdurlar. Bit mü
nasebetle muhterem Maarif Vekili Beyefendiden 
bir temennide bulunmak isterim. Bu arkadaş
lar 24 saatin üstünde ders okuttukları takdirde 
özel okullarda ders veren öğretmenlere tanınan 
haklar gibi fazla mesai hakkı bu öğretmenlere 
de tanınsın. Çünkü bu arkadaşlar da bir külfet 
tekabbül etmişlerdir, bu külfetin de bir nimeti 
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olması ieabeder. Bu hususu temin buyurmala
rını, bunun çarelerini aramalarını istirham ede
ceğim. 

Kanunun tamamı elbette faydalıdır. Ve za
ten olagelen, mevcut bir hususun .yeniden bir 
kanunla tesbiti nıevzuubahistir. Yalnız özel 
dershanelerde ve özel müesseselerde çalışanların 
daha sıkı kontrol edilmelerini tekrar ederek, is
tirham ederek sözlerime son veriyorum. 

REİS — Halil Turgut, 
HALİL TURGUT (Diyarbakır) •-- (jok muh

le rem arkadaşlarım; ben, Sarıibrahimoğlu arka
daşımızın Bütçe Encümeninin tasarıya yaptığı 
ilâveye telmihan yaptığı konuşma olmasaydı 
söz almıyacaktım. Bu hususta fikrini söylemek 
için söz almış bulunuyorum. 

Hu kanun tasarısı hakikaten yerindedir. Hem 
öğretmenlerimizin kabiliyetlerinden, ihtisasla
rından, enerjilerinden ve bilgilerinden istifade 
etmek bakımından, hem de öğretmenlerimizin 
ihtiyaç halinde kendi maddi durumlarını düzel-
tebilme imkânı temin ettiğinden dolayı bu tasa
rı yerindedir. Bütçe Encümeni buna bir ek yap
mıştır. Esasen Maarif Vekâletinin muvafakati 
ile verilen beyanname gereğince öğretmen, özel 
(tersanelerde ders vermektedir. Fakat öğret
men hiçbir zaman kendi talebesinin bulunduğu 
derhane ve kurslarda ders vermemektedir. Maa
rif Vekâleti de benim müşahede ve kanaatime 
göre, bu durumu yakinen takibetınektedir. Esa
sen 50 bini aşan bir kitle içinde elbette ekalli 
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kalil de olsa, kötüsü de olabilir, bunu kabul et
mek mümkündür. Fakat ehemmiyetle belirteyim 
ki, her zaman masum varlıklar önünde bulunan 
masum varlıklara hitabeden öğretmenlerimizin 
karakter, ahlâk, fazilet ve dürüstlükleri başka 
insanlarla mukayese edilmiyecek kadar üstün
dür. Bunu yalnız öğretmenlik yapanların değil, 
öğretmenlerden ders alanların da bilmeleri lâ
zımdır. 

Sayın arkadaşımın sokak dedikodularını mev-
zuubahsetmesini şahsan ben doğru bulmadım. 
Belki şurada veya burada bir hâdise olmuş ola
bilir, fakat hiçbir zaman bu kitleyi manen mu 
tazarrır etmek, şaibe altında bırakmak doğru 
değildir. Bâzı gazetelerde, gazetecilik icabı çı 
kan bâzı hâdiselerin, şayiaların yapılan tahkik 
ve tetkik neticesinde yerinde olmadığı çok k^re 
ispat edilmiştir. Bu itibarla arkadaşımızın endi
şesine mahal olmadığı kanaatindeyim. Vakaa ar
kadaşımın her hangi bir suiniyeti yoktur, yalnız 
şurada burada yapılan dedikoduları esas tutarak 
böyle bir endişeyi ileri sürmesini ben yerinde 
bulmamaktayım. 

Şimdi, diğer meslekleri ele alsak; meselâ bir 
doktor, saat iki buçuk, üçten sonra muayeneha
nesinde sanatını icra etmekte ve memleket şüp
hesiz bundan istifade. etmektedir. Elbette dok
torlar için de ufak tefek bâzı şeyler söylenebi
lir. Fakat bu söylentilerin umumiyetle büyük 
bir hizmetin, önemli bir hizmetin ifasını menede-
cek ve önliyecek şekilde büyük hâdiseler olma
dığı kanaatindeyim. Bu itibarin, ben kanun ta
sarısının Bütçe Komisyonunun yaptığı ilâveyle 
birlikte kabulünü istirham eder, reyimi bu isti
kamette kullanacağımı şimdiden ifade ederim. 

REİS -^ Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, Bütçe Encümeninde üç arka
daş rapora itiraz etmiş bulunuyoruz, sebebini 
izah edeceğim. 

Kanunun esbabı mucibesi şudur : Ticaret 
Kanununun meriyete girmeden evvel resmî 
okulların hocaları ek olarak özel okullarda da 
hocalık yapıyorlardı. Fakat Ticaret Kanunu sa
rahaten özel okulları ticarethane olarak kabul 
ettiğine göre, bir öğretmenin bir ticarethanede 
vazife görmesi mümkün olmadığı için, bu kanu
nun sarahati muvacehesinde ancak yeni bir ka
nunla eski tatbikata kanuniye t vermek isteni
yor. Esbabı mucibe bu olduğuna göre, bu esba-
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bı mucibeye dayanai'ak, yapacağımız tadilât 
ancak eski halin avdetinden ibaret olması lâ-
zımgelirdi. Halbuki Bütçe Encümeninde bu 
maksatla gelmiş olan kanun lâyihasını inceli -
yerek özel okullar meyanma yurtları, özel kurs
ları ve özel dershaneleri de ithal etmiş bulunu
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım! Bendeniz burada 
§u mahzuru ileri sürmekteyim: Diyorum ki; 
«Esasen kanuni kadrolara nazaran öğretmen sa
yısı kâfi değildir,» öğretmenlerimiz azdır. Onun 
için resmî okullarda bunlardan âzami derecede 
istifade edebilmek için mümkün mertebe, hem 
ders saatlerinden, hem de enerjilerinden resmî 
okullarımız istifade etsin, özel okullar da ma
arife yardımcı olarak kabul edildiğine göre, 
şimdiye kadar resmî öğretmenlerin bu müesse
selerde vazife gördüklerini nazarı itibara alır
sak, özel okullarda öğretmenlik yapmalarına 
muvafakat edilmesine taraftarım, aneak kanun 
tasarısında sadece öğretmenlik değil, müzake-
reeilik, idereciiik vazifeleri de tahmil ediliyor j 
ve bu müesseseler de çoğaltılıyor. Hususi ders- .! 
haneler, hususi yurtlar ve hususi kurslar, iba
resi de ilâve ediliyor. Demek oluyor ki, resmî 
Öğretmenlere bu saydığım müesseselerde de ida
recilik verilebilecektir. Malûmuâliniz olduğu 
veçhile bir idarecinin ders saati azdır, öğret
men kadar derse sevk edilmez, o itibarla biz 
buralara idareci tâyin edersek ister istemez öğ
retmenlerin ders saatlerini kısmış olacağız, da
ha doğrusu büyük ihtiyacımız olan öğretmen
lerin, ders saatlerinde bir azalma olacaktır. Bil
hassa bu gibi müesseseler büyük şehirlerde 
toplanmıştır, öğretmenlerimizin bir kısmını bu
ralara dağıtacak olursak, onların görecekleri 
ders saatlerine daha çok ihtiyacımız olacak ve 
dolayısiyle; ; Anadolu'ya ve diğer küçük şehir
lere göndereceğimiz öğretmenlerin mühim bir 
kısmını büyük şehirlere toplamış ve büyük şe
hirlere bağlamış olacağız. Bu sebeple bendeniz 
esasen öğretmen arkadaşların temas etmiş bu- ' 
lunduğu bir hususa temas etmek istemiyorum. 
Hususi dershaneler hakkında birçok misaller 
mevcuttur. Hocaları her hangi bir suiistimal
den tenzih ederim ve dürüstlüklerinden zerre 
kadar şüphem yoktur ama istisnaları görüldüğü 
vâkıdır. 

Bendenizin istirhamım, rapordaki şerhte de 
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arz ettiğimiz gibi, esbabı mucibeye sadık ka
lınmak şartiyle resmî öğretmenlerin özel okul
larda Öğretmenlik yapmalarına müsaade edil
mesi ve diğerlerinin çıkarılmasıdır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 
. BEİS — Muslihitthı Yılmaz Mete. 

MUSLlHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
—> Muhterem arkadaşlarım, halen mevcut du
ruma bakarsak, esbabı mucibe lâyihasında da 
zikredildiği gibi, resmî kadroya dâhil birçok 
öğretmenlerin özel okullarda vazife almış ol
duklarını görürüz. Bu kanunun kabulü ile fiilî 
duruma hem hukuki bir mahiyet verilmiş ola
cak, hem de mevcut öğretmenlerden emekleri
nin karşılığı verilmek suretiyle daha çok is
tifade edilmiş olacaktır. Bu kanun kabul edil
mediği takdirde esasen noksan olan maarif 
kadrosundan her yıl birçok tecrübeli ve mu
vaffak öğretmenin özel okullara doğru kaçtı
ğını ve kadrolarda noksanlaşma olduğuna da 
işaret etmek isteriz. 

özel okulların bir memleketin lâboratuvarı 
mahiyetinde olduğunu hepimiz biliriz. En iyi 
tedris sistemleri ve öğretme şekilleri bu okul
larda tatbik edilir ve oralardan misaller alı
nır. Memleketimizde de özel okulların teşviki 
hepimizin arzusudur. Yalnız bunların mem
lekette muvaffak olabilmeleri için teftiş ve 
murakabenin daha iyi çalışır bir halde olması 
şarttır. Aksi takdirde halen sağdan soldan 
duyulan ufak tefek dedikodular daha da ço
ğalacak ve bu bir gaye ve meslek aşkından 
çıkıp ticari veçheye yönelecektir. Bunu da Maa
rif Vekâletinin titizlikle takibedeceğine kaani 
bulunduğumu ve bu itibarla bu kanuna wy 
vermenizi rica ve istirham ediyorum. 

Yalnız burada kanun derken, yapılan ka
nun teklifinin değil de Bütçe Encümeninin ta
dil şeklini kasdettiğini ve bunun kabul edilme
sini arz ve rica ederim. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAAKİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) —• Çok muhterem arkadaşlarım, hatip 
arkadaşlarımızın serd buyurdukları bâzı hu
susları burada açıklamak lüzumunu hissetim. 
Özel okulların teşvik edilmemesi yolundaki 
mütalâaya iştirak etmeye imkân yoktur. Özel 
okullar, bir memleket maarifi için resmî okul
lar kadar vazife gören ve bir memleketin bün-
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yesinde lüzumlu olan müesseselerdir. Yalnız, 
bizim gibi bu dâvayı halletmemiş memleketler 
şöyle dursun, maarif dâvasını yüzde yüz hal
letmiş, ortadan kaldırmış bulunan memleketler , 
dahi bugün özel okullara iltifat göstermekten, 
özel okulları teşvik etmekten, özel okullara ih
tiyaç hissetmekten fariğ kalamamışlardır. Bina
enaleyh özel okulları teşvik edeceğiz,̂  prensibi
miz ve programımız budur. 

Dersane ve özel okullar hakkında serd bu-
yurulan mütalâalara da arzı cevap edeyim : Ma-
lûmudevletleri olduğu gibi gerek özel okullar, 
gerek özel dershane ve gerek kurslar Vekâleti
mizin müsaadesiyle atılabilen müesseselerdir. Ve 
bu açma keyfiyeti, kabul buyurduğunuz kanun
lar ve prensiplerle tamamen Vekâletin takdirine 
aittir. Vekâlet bu özel okulu açmıyacağım dedi
ği zaman, neden aşmıyorsun diye hiçbir şekil
de muhasebeye tâbi tutulamaz. 

Şurasını sarahaten ve katiyetle arz edebili
rim ki, açılmış ve açılacak özel okullarla! özel 
dershaneler ve özel kursların açılması hususun
da Vekâlet, Heyeti Celileııize ve millete lâyık 
bir şekilde titizlik ve bütün ciddî esaslarla mu
rakabesini yapmaktadır. Şimdi izne iktiran eden 
bir müessese kurulduktan sonra, gene izne tâbi 
olmak şartiyle, oraya öğretmen verilecektir. 
Açıldığı zaman nasıl izne tâbi ise öğretmen've
rilmesi de gene izne ve takdire tâbi olduğu için 
bu hususta endişe etmemenizi rica edeceğim. 

özel dershaneler üzerinde bâzı dedikodular 
olduğu, suiistimal ve haksızlıklar yaptıkları hak
kında burada umumi olarak beyanlarda bulunul
du. Mesul ve hesabını Büyük Meclise vermek 
mecburiyetinde olan bir arkadaşınız olarak ifa
de edeyim ki; bugüne kadar özel okulların veyp 
özel dershanelerin suiistimal yaptığı hakkında 
Vekâletimize bir ihbarda bulunulmuş değildir. 
Bâzı ücret artırmaları veya sınıf geçme ve saire 
gibi hususlar üzerinde dikkatle durulduğunu arz 
ederken. Yüksek Heyetinizden bu mevzularda 
mesmuunuz olabilecek her*hangi bir hâdiseyi Ve
kâletime bildirmenizi bilhassa rica ederim. Bi
naenaleyh, üzerinde durulmaya değer bir yolsuz
luk bulunmadığını da burada ifade ve arz etme]-
isterim. Bunun dışında kanunun kabulünü ve 
Türk öğretmenlerinin vazifelerine taallûk eden 
hususlara teşekkür ederken öğretmenlerimizin 24 
saat dışındaki mesailerine taallûk eden hususla
ra mütaallik işaretleriniz üzerinde de durulaea-
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ğını tekrar arz etmek isterim. 

REİS — Vekil Bey, bir sual var, buyurun 
Mehmet Hazer Bey. 

MEHMET HAZER (Kars) — Son çıkan 
Ticaret Kanunu, özel okulları ve dershaneleri 
ticarethane saydığına ve yine Memurin Kanunu
nun bir maddesinde memurların ticaretle uğraş
masını menettiğine göre, bunları nasıl telif edi
yorsunuz!. 

MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Efendim, muharrer kanunlara, 
şüphesiz ki, muharrer çıkacak hükümlere itibar 
etmek, gerek ana hukuk ve gerekse mevcut tea
mül icabıdır. Esasen bu kanun Ticaret Kanu
nunun vaz'ettiği hükümden; bu hususu bir mi
salle arz edeyim : Ticaret Kanununun vaz'ettiği 
hüküm öğretmenin istisnasını tazammun eden 
hükümdür. Bunun gibi ahkâm/daha birçok mev
zuat mevcuttur. 

Meselâ bankalar, Ticaret Kanunu hükümleri
ne tâbidir. Birçok hususi bankalarda bu hüküm 
cari değildir. Arzım şudur; bu kanun hükmü 
Ticaret Kanununun menettiği faaliyetlerden öğ
retmenin istisnasını tazammun ettiği için mute
berdir. 

REİS — Vekil Beyefendi, bir sual daha var. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

— Efendim, Hükümet bir teklif getiriyor. Bun
da özel okullar, özel dersaneler ve özel kurs
lar bahis mevzuu değil. Bu konuşmalarla Büt
çe Encümeninin fikrine iştirak ettiği anlaşılı
yor, öyle mi? İştirak ediyorlar mı? ; 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) —> Sevk ettiğimiz hüküm özel okul
ların, özel yurtların ve özel dersanelerin özel 
okul idadına dâhil olmaması, onun teferrua
tından bulunmamasını temindir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Müstakil dersanelere müsaade'ediyor. Hükü
met teklifinde (özel okul, özel yurt) deniliyor. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Müstakil dersane özel okul ida
dına dâhildir. 

REİS — Efendim, madde hakkında iki tak
rir var; ayrıca bir de kifayet takriri mevcut
tur. Fakat Riyaset Divanı şu anda karar ni
sabı mevcudolmadığım görmektedir. 

Bu itibarla 3 . XI I . 1958 Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere İnikada sön veriyorum. 

Kapanma saati : 16,10 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

U — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
sağlık müesseseleri ve yatak adedinin ihtiyaca 
kâfi gelip gelmediğine dair sualine Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm, tah
rirî cevabı (7/303) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki, sorumun Sayın Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekili tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurul masun saygıla
rımla rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Dr. Dursun Akçaoğlu. 

Bugün Zafer Gazetesine verdiği beyanatta 
memleketin sağlık müesseseleri adedinin ve ya
tak miktarlarının halkın ihtiyaç seviyesine •çı
karıldığını Sayın Vekil ilân etmektedir. Bu mik
tarın halkın ihtiyaçlarını karşıladığına ve te
davi edici tedbirlerimizin lâyikı ile kâfi geldi
ğine kaani midirler? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
7-303-1131. 

.26 . XI . 1.958 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 

16 . IV . 1958 tarih ve 1131 sayılı yazımıza 
ektir : 

Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu ',mn, sağ
lık müesseseleri ve yatak adedinin ihtiyaca kâfi 
gelip gelmediğine dair şifahi suali, cevap günü 
Olan 21 . XI . 1958 tarihli 5 nci İnikatta takrir 
sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizamna
menin 155 nci maddesinin birinci fıkrası gereğin
ce, tahrirî cevap talebijde verilmiş sayılmıştır. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 28 . XI . 1958 

Vekâleti 
Sosyal Yardım İşleri Umum 

Müdürlüğü 
özel No. 1600 

Özeti: Sual takriri II. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K : 26 . XI . 1958 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7-303/1131-4241 sayılı emirlerine. 

. Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, sıhhi 
müesseselerle bunlardaki yatak adedinin ihti
yaca kâfi gelip gelmediğine dair şifahi suali, 
soru sahibinin cevap günü olan 21 . XI . 1958 
tarihli 5 nci inikatta hazır bulunmaması hase
biyle - Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 
birinci fıkrası hükmüne istinaden - tahrirî sual 
mahiyetinde addedileceğinden, buna ait cevabın 
ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ederini. 

Sıhhat ye İçtimai Muavenet 
Vekili 

Lûtfi Kırda]' 

14 . IV . 1958 tarihinde bir gazetecinin mü
racaatı ve sorduğu sualler üzerine muhtelif sağ
lık işlerimize dair bâzı beyanatta bulunmuştum. 

Bu beyanatta bir yıl evvelkine nazaran, elde 
mevcut imkânlarla, (1958) yılında sağlık sahasın
da başarılan işleri tebarüz ettirmiş, bu arada ve
rem, sıtma, diğer salgın hastalıklar, ana - çocuk 
sağlığı, dispanserler, hastaneler, doğum evleri ve 
buralarda mevcut yatak adedleri ve sağlık perso
neli hakkında izahat vermiştim. 

Arkadaşımız Akçaoğlu, bir hayli uzun ve taf
silâtlı olan, bu beyanatımın başka yerlerine hiç. 
temas etmeden yalnız hasta yatak sayılarına mü-
taallik münferit ve mücerret bir cümlesini ele 
alarak yatak adedinin yurdun ihtiyacına tama
men kâfi bir hale geldiğini bildirmiş olduğumu 
ileri sürmüş ve sualini buna göre hazırlamıştır. 

Yüksek malûmlarıdır ki, her ihtiyacın karşı
lanması birçok şart ve imkânlarla mukayyedol-
mak üzere nispidir. 

Bizim gerek umumi konuşmalarımızda, gerek 
bütçe'müzakerelerinde've gerekse matbuat muva
cehesinde daima tekrarladığımız şey, sağlık mües-
seselerimizdeki hasta yatak adedinin ziyadelcşti-
rilmesi için büyük gayretler sarf etmekte oldu-
ğumuzdur. Binaenaleyh her yeni yılda bir evvel
ki yıla nazaran ihtiyacımızı ne nispette giderme
ye muvaffak olduğumuzu tebarüz ettirmeye çalı
şıyoruz. 

İşte bahis mevzuu gazeteciye vâki olan beya
natımızda umumi olarak bu maksada matuf olup 
1957 yılındaki sağlık müesseselerimiz ve yatak 
sayılarımızla 1.958 de bunların ne nispette tezyi-

— u 
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dine muvaffak olduğumuzu belirtmek için yapıl
mıştır. 

Filhakika milletimizin nüfusu gittikçe artmak
ta ve ihtiyaçlarımız da yıldan yıla o nispette faz
lalaşmakta olduğundan umumi olarak ve istikbale 
muzaf bir şekilde sağlık müesseselerinin ve yatak 
adedlerinin tamamen ihtiyacı karşılıyacak bir du
ruma getirildiğini katî olarak ifadeye ne o gün 
ne de bugün imkân vardır. 

Her yeni yılın getirdiği yeni imkânlarla yatak 
adetleri artırılmıştır ve ihtiyaç devam ettikçe ar
tırılacaktır. 

O günkü beyanatıma göre 1957 yılında Dev
let hastanelerinde 15 695 yatak mevcut iken 
bunlara 1958 bütçesiyle temin olunan 1 000 
yatağın ilâvesile umumi Devlet yatakları 16 695 e 
yükseltilmiştir. 

Buna muvazi olarak 1957 yılında verem mü
esseselerinde mevcut 8 575 yatağa .1958 yılında 
425 yatak ilâve edilerek Vekâletimize bağlı 
verem müesseselerinin yatak sayısı 9 000 e iblâğ 
olunmuştur. 

Aynı tempo ile 1957 yılında doğum ve çocuk 
bakımevlerinde mevcut 1 866 yatağa 1958 yılın
da 384 ilâvesiyle bu yatakların sayısı da 2 250 
ye çıkarılmıştı r. 

1957 yılında sağlık merkezlerinde mevcut ya
tak sayısı 3 260 iken 1958 yılı malî bütçesiyle 
temin ounan 150 yatağın ilâvesiyle yatak sayısı 
(3 410 a yükseltilmiştir. 

Şuhale göre 1957 malî yılı zarfında Vekâleti
mize bağlı bütün sıhhi müesseselerde • mevcut 
29 396 yatağa 1958 malî yılı zarfında 1 959 yatak 
ilâvesiyle bütün müesseselerimizin yatak sayısı 
yekûnu-31 355 e çıkarılmıştır. 

İşte bahis mevzuu gazeteciye verdiğim beya
natta böylece 1957 yılı ile 1958 yılı arasındaki 
yatak artışına işaret etmiş ve bu artışla son yıla 
ait ihtiyaçlarımızın o günkü imkânlar nispetinde 
tamamen karşılanacak bir duruma gelmiş bulun
duğunu söylemiştim. 

.968 C : 1 
Bunu âtiye muzaf ve artık bütün yatak ihti

yaçlarımızın tamamen karşılanmış olduğunu bil
diren bir beyan olarak kabul etmenin ne kadar 
doğru olacağını Akçaoğlu arkadaşımızın takdi
rine bırakıyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
İstanbul ve Ankara üniversitelerinin Tıp Fakül
tesi kliniklerinde ne kadar fahrî asistan, asli 
asistan ve yatak mevcudolduğuna Uair sualine 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî cevabı 
(7/210) 

11 . VI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulnıasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Dr. Tevfik Ünsalan 

İstanbul ve Ankara üniversitesinin Tıp Fa
kültesi kliniklerinde ne kadar fahrî asistan, as
li asistan ve ne kadar yatak adedi vardır? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 29 . XI . 1958 

Talim ve Terbiye Daireni 
Sayı : 3490 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
13 Haziran 1958 tarih ve 7-210/1525-5817 

sayılı yazılarına K: 

istanbul ve Ankara üniversitelerinde ne ka
dar asistan ve yatak bulunduğu hususunda Ma
latya Mebusu S. Tevfik Ünsalan tarafından 
tevcih olunan tahrirî sual takririne verilen ce
vap lef fen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
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İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin Tıp Fakültesi Kliniklerindeki asli asistan, fahri asistan ve ya
tak mevcutlarını gösterir, Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan tarafından verilen tahrirî sual takririne 

ait cevap 

(_ 

Kliniğin adı 

Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk hastalıkları ve bakımı 
Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi 
Çocuk Hastalıkları 
Çocuk Sağlığı ve hastalıkları 
Göz Hastalıkları 
Kulak, Burun, Boğaz 
Psişiatri 
Nöroloji 
Üroloji 
Deri - Firengi 
Tedavi 
1 nci Dahiliye 
İntaniye 
I I nci Dahiliye 
I I I ncü Dahiliye 
Ftizyoloji 
I nci Cerrahi 
I I nci Cerrahi 
I I I ncü Cerrahi 

İS 
Asli 
asis
tan 

5 
3 
6 
5 

— 
_._ 
. 4 

4 
5 
4 
3 
3 
7 
8 

_.._ 
8 
î) 
4 
7 
8 
6 

Tedavi ve'Eksperimental cerrahi 4 
I nci Kadın - Doğum 
I I nci Kadın - Doğum 
Dermatoloji 
İnfeksiyon 
I I nci Şirürji 
I nci Şirürji 
I nci iç Hastalıkları 
I I nci İç Hastalıkları 
Ortopedi 
Fizik Tedavi 
Göğüs Hastalıkları 
Adlî Tip 
Anotomi 
Biokimya 
Farmakoloji 
Fizyopatoloji 

7 
i 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
- T 

— 

— 

tTANB 
Fahri 

asis
tan 

9 
6 
6 
S 

— 
8 
(i 
9 
4 
(i 
1 

14 
14 
—-
16 
20 
5 

14 
11 
9 
8 

11 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

VL 

Yatak 
adedi 

65 
35 

110 
100 
— 
— 
60 
40 

100 
50 . 
40 
36 
77 

163 
40 
87 

150 
100 
105 
140 
96 
50 

120 
125 
— 

— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
/ 
— 
— 
— 
— 

ANKARA 
Asli 
asis
tan 

6 
— 
— 
— 

8 
•'> 
5 
5 
4 
4 
5 

— 
— 
__ 

7 
— 
„ 

3 
8 
8 

— 
_ 

8 
— . 

5 
— 
— 
— 

8 
8 
7 
8 
8 

. 4 

4 
4 
4 
3 

Fahri 
asis
tan 

2 
— 
__ 
—-
15 
24 

.1 
7 
5 

— 
— 
__ 
—. 

9 
— 
— 
—. 

9 
7 

— 
— 

8 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
18 
— 

G 
16 
1 

— 
7 
1 

— 

Yatak , 
adedi 

___ 

— 
_ 
— 
00 

1.80 
60 
40 
80 
40 
72 
—• 
— 
—. 
— 
__ 
—• 

.-__ 
— 
_ 
— . 
—_ 

. 72 
— 
60 
60 
80 

120 
95 
95 

.70 
75 
80 
— 
— 
— 
—. 
— 

t 

Asli 
asis
t a n 

11 
3 
6 
5 
8 
3 
9 
9 
9 
8 
8 
• > 
o 7 
8 
7 
8 
9 
7 

15 
16 
6 
4 

15 
7 
5 

— 
— 
— 

8 
8 
7 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
3 

TOPLAM 
Fahri 
asis
tan 

11 
6 
6 
8 

15 
24 
8 
7 

16 
9 
6 
1 

14 
14 
9 

16 
20 
5 

23 
18 
9 
8 

19 
13 
— 

—-
— 
12 
18 
— 

6 
16 

1 
— 

7 
1 

_ 

Yatak 
adedi 

65 
35 

110 
100 
60 

180 
120 
80 

180 
90 

112 
36 
77 

163 
40 
87 

150 
100 
105 
140 
96 
50 

192 
125 

60 
60 
80 

120 
95 
95 
70 
75 
80 
— 
— 
— 
— 
— 

16 
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İSTANBUL 

Asli Fahri 
asis-. asis- Yatak 

Kliniğin adı tan tan adedi 

Histoloji — — — 
Koruyucu hekimlik ve hijyen — — — 
Parazitoloji — — — 
Mikrobiyoloji — — — 
Patalojik Anotomi — — — 
Tıp Tarihi — — — 

ANKARA 
Asli 
asis
tan 

2 
4 
>> 
o 4 
7 
2 

Fahri 
asis
tan 

— 
2 
"2 

— 
— 

Yatak 
adedi 

— 
— 
— 
— 
— 

Asli 
asis
tan 

2 
4 
o 

4 
7 
2 

TOPLAM 
"Fahri 
asis
tan 

— 
2 
2 

— 
— 

Yatak 
adedi 

— 
x — 

— 
— 
— 
— • 

Toplam 117 198 1 889 159 152 .1 889 276 850 3 228 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Si
vas'ta tavuk hastalığının giderilmesi hususunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair sualine Ziraat 
Vekili Nedim ökmen'in, tahrirî cevabı (7/296) 

3 . XI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı il% rica ederim. 

Sivas Mebusu 
Halim Ateşalp 

Sivas vilâyetinde yüz binlerce büyükbaş kü
mes hayvanının ölümünü intaeeden ve halen 

âfet halinde devam eden tavuk hastalığının gi
derilmesi hususunda ne gibi tedbir alınmakta
dır? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Vet, îş. U. Müdürlüğü 
Umumi No. S. 3 

Hususi No. D. 763-4 ' 
488 

Hulâsa : Sivas Mebusu 
Halim Ateşalp'in tahrirî 
sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
14 . XI . 1958 gün Umumi Kâtiplik Kanunlar 

Müdürlüğü 7296 ve 1976 - 8364 sayılı emirleri 
karşılığıdır. 

Sivas'ta tavuk hastalığının giderilmesi husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair Sivas Me
busu Halim Ateşalp tarafından verilen tahrirî 
sual takririne ait cevabın ilişik olarak takdim kı

lındığını, saygılarımla arz ederim. 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Vet. iş. U. Müdürlüğü 
Umumi No. S. 3 

Sivas Mebusu Halim Ateşalp'in, Sivas'taki ta
vuk hastalığı hakkındaki tahrirî sual takriri. 

Sual : Sivas vilâyetinde yüz binlerce büyük 
baş kümes hayvanının ölümünü intaeeden ve ha
len âfet halinde devam eden tavuk hastalığının 
giderilmesi hususunda ne gibi tedbir alınmıştır. 

Cevap : Sivas vilâyetinde,, 1958 yılı Mart ve 
Ağustos ayları arasında Hafik, Gemerek, Yıldız
eli ve Divriği kazalarında kümes hayvanları ara
sında münferit vakalar halinde Newcastle hasta
lığı çıkmış olup mahallî veteriner teşkilâtı tarafın
dan alınan fennî ve idari tedbirlerle hastalık ol
duğu yerde söndürülmüştür. 

Son aylar zarfında gerek vekâlete yapılan ih
barlardan gerekse mahallinde yaptırılan tahkikat 
neticesinde tavuklarda telefatı mucibolan her han
gi bir salgın hastalık olmadığı anlaşılmıştır. 

Son senelerde memleketimiz tavukları arasın
da en fazla telefata sebebolan Newcastle hastalığı
na karşı mahallî veteriner teşkilâtı tarafından 
haftanın muayyen iki gününde muntazaman ko
ruyucu aşılamalar yapılmış ve halen de aşılama
lara devam edilmektedir^ Mahallî gazetelerle de 
halka mütaaddit defalar tavuklarını koruyucu 
olarak aşılatmaları duyurulmuştur. 

Bu. maksatla bugüne kadar 11 000 ni müteca
viz kümes hayvanı aşılanmıştır. 



sv£> 

T. B. M. M. Matbaan 



Devre: XI 
İçtima : 2 

öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında ek 
vazife deruhde edebilmeleri hakkında kanun lâyihası ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /93 ) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . VI. 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 593/1761 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Öğretmenlerin Özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde edebilmeleri hak
kında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 
1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte bağlı dlarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

6762 numaralı Türk Ticaret Kanununun 1.2 nci maddesinin 6 ncı fıkrası, özel okulları ticarî iş
letmeler arasına almış bulunmaktadır. 

788 numaralı Memurin Kanununun 8 nci maddesi ise, memurların ticaret müesseselerinde vazife 
deruhde edemiyeceklerini âmirdir. 

Hususi teşebbüsün maarif sahasına girmesinin bir ifadesi olan özel okul ve özel öğrenci yurt
larının sayısının çoğalması, takibedileıı maarif politikasının önemli bir cephesini teşkil etmekte ve bu 
müesseselerin gelişmesi için Devletçe âzami müzaherette bulunulmaktadır. 

özel Okullar, öğretmen kadrolarının mühim bir kısmını resmî okullarda vazifeli öğretmen ve ida
recilerden temin suretiyle faaliyetlerini idame ettirmektedirler. Resmî vazifesi olup özel okullarda 
ek vazife almasına izin verilen öğretmen sayısı (650) dir. 

Halen (40 000) den fazla öğrencisi bulunan özel okullarda ve 5661 numaralı Kanun gereğince 
Maarif Vekâletinin iznine ve murakabesine tâbi özel öğrenci yurtlarında ek vazife ile çalışmakta bu
lunan resmî kadro mensuplarının yukarda arz edilen mâni hükümlere uyularak ek vazifelerine son 
verilmesi, bu müesseselerin faaliyetlerini sekteye uğratacaktır. 

Lâyiha, arzu edilmiyen bu durumu önlemek maksadiyle hazırlanmıştır. 

S. SAYISI : 4 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/93 
Karar No. 9 

19 .II . 195& 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyrulan «Öğretmen
lerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtların
da ek vazife deruhde edebilmeleri hakkında ka
nun lâyihası» üzerinde, Maarif ve Maliye ve
kâletleri mümessileri de hazır olduğu halde ge
rekli müzakereler yapıldı. 

özel okul ve özel öğrenci yurtlarının sayısı
nın gün geçtikçe artması ve hususi teşebbüsün 
maarif sahasına da sirayetini göstermesi ci-
hetiyle, takibedilmekte olan maarif politikasının 
icabı olarak bu müesseselere de âzami müza
heretin gösterilmekte olduğu nazarı itibara 
alınarak, özel okulların öğretmen, özel öğrenci 
yurtlarının ise idareci bakımından resmî kad
ro mensuplarından faydalanması düşünülerek 
6762 sayılı Türk Ticaret ve 788 sayılı Memurin 
Kanununun mâni hükümleri muvacehesinde, 
resmî kadro mensuplarının, ilâve ücretle özel 
okullarda öğretmenlik ve özel öğrenci yurtla
rında idarecilik yapmalarına imkân vermesi 
mülâhazasiyle kanun lâyihası, 6762 sayılı Kanu

nun meriyete girdiği tarihten bu yana, özel" 
okullarda çalışmış olanların durumlarını da şü
mulüne alan bir muvakkat madde ilâvesiyle, en-
cümenimizce ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sevk. 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe, saygı ile sunıı--
lur. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Rize Mebusu 
^1. Morgu 
Kâtip 

İçel 
tf.Göknar 
Ankara 
Ü. Elli 
İstanbul 

M. F. Gürtunca 
İzmir 

V. T ay si H 

M. 

Kayseri Mebusu 
S. Ilacıpamoğlu 

Adana 
M. Gecüi 

Bursa 
İT. İJlman 

İstanbul 
A. Hacopulos 

Konya 
. Â. Keymen 

Trabzon 
E. Tarakçtoğlu 

Afyon 
0. Koktan 

Bolu 
Z. Danışman-

İzmir 
P. Arıburum 

Muş 
G. Emre 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe EncümpMİ 

Esas No. 1/93 
Karar No. 3 

24. XI. 1958 

Icüksek Eeisliğe 

Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğren
ci yurtlarında vazife deruhde edebilmeleri hak
kında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 27 Haziran 1957 
tarihli ve 71 - 593/1764 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Maarif Encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maarif ve Maliye Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de be
lirtildiği üzere ahiren kabul olunan 6762 sayılı 
Türk Ticraet Kanununun 12 nci maddesinin 6* 
ncı fıkrası hükmüne göre özel okulların ticari 
işletmelerden madut bulunduğu ve 788 sayılı 
Memurin Kanununun 8 nei maddesi ise memur-
laıın ticaret müesseselerinde vazife göremiye-
cekleri hükümlerinin özel okul öğretmenlerinin/ 
durumiyle telifine matuf bulunmaktadır. Filha
kika öğretmen kadrolarının mühim bir kısmını 
resmî okullarda vazifeli öğretmen ve idareciler-
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den temin suretimle faaliyetlerini idame ettir
mekte olan özel okullarda ve özel öğrenci yurt
larında öğretmenlerin ek olarak öğretmenlik, 
idarecilik ve müzakerecllik deruhte edebilme
leri bunların faaliyetlerini idame edebilmeleri
nin esaslı şartlarından biri olarak mütalâa edil
mekte ve kanun lâyihası bunu temin maksadiy-
le ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
meriyete girdiği tarihten bu lâyihanın kanuni-
yet iktisabedineeye kadar geçen zaman içinde 
özel okullarda çalışmış olanların durumlarını 
da şümulüne alan bir muvakkat madde ilâve
siyle kanun lâyihasını kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde özel okulların mevcudiyetlerini 
muhafaza, taaddüt ve inkişaflarını teşvik ve hi
maye maarif politikamızın esaslı meselelerinden 
olduğu etraf iyi e izah edilmiş ve lâyihanın şev
kini muci]) sebepler yerinde görülerek Maarif 
Encümeninin kabul ettiği metin üzerinden mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

özel okullarda ek öğretmenlik alınabilmesi 
Maarif Vekâletinin müsaadesine bağlı olduğun
dan (bağlı bulundukları teşkilâtın muvafakatiy
le) ibaresi yerine (Maarif Vekâletinin muvafa
katiyle) ibaresi konulmak ve ek öğretmenlik, 
idarecilik ve müzakerecilik deruhde edebilecek 
müesseselerin yalnız Özel okul ve öğrenci yurtla
rına münhasır olmayıp özel dersane ve özel 
kurslara teşmili suretiyle birinci madde tadilen, 
muvakkat madde aynen, 2 ve 3 ncü maddeleri 
ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olu
nan kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla İzmir 
H. İmre N. Özsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 

Ankara 
M. Akpınar 

Artvin 
II. Çeltikcioğlu 

Çankırı 
F. Arkan 

Elâzığ 
Muhalifim 

II. Müftü gü 

îzmir 
D. Akbcl 

TCayseri 
0. Kavuncu 

Maraş 
K. Bay azı t 

Ordu 
A. II. Onat 

Siird 
B .Erden 

Van 
F. Melen 

Adana 
R. Tekeli 

Ankara 
0. Alişiroğlu 

Artvin 
Y. Gümüşel 

(Jorum 
II. Bulgurlu 

İsparta 
T. Tığlı 

Kars 
Muhalifim 

B. Öcal 

Kırşehir 
F. Yalçın 

Nevşehir 
N. Önder 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Sinob 
Ö. Özen 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Ankara 
/. Seçkin 

Bolu 
8. Bilir 

Edirne 
M. Sarol 

İstanbul 
N. Kır şan 

Kastamonu 
M. İslâmoğlu 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Niğde 
R. Gür s oy 

Rize 
M. önal 

Trabzon 
/. Şener 

Yozgad 
T. Alpay 

Öğretmenlerin yalnız özel okullarda ek 
olarak öğretmenlik ve idarecilik deruhde et
melerine taraftar olduğumuzdan birinci mad
de metnine muhalifiz. 

Çorum 
Y. Gürsel 

Rize 
1. Akcal 

Siird 
M. D. Süalp 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Öğretmenlerin özel okullarda ve 
özel öğrenci yurtlarında ek va
zife deruhde edebilmeleri hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Öğretmenler, 
bağlı bulundukları teşkilâtın 
muvafakatiyle, özel okullarda 
ve özel öğrenci yurtlarında ek 
olarak öğretmenlik, idarecilik 
ve müzakerecilik deruhde ede
bilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

11 . VI . 1957 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
• Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

— 4 — 
MAARİF ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Öğretmenlerin özel okullarda ve 
özel öğrenci yurtlarında ek va
zife deruhde edebilmeleri hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. —- Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
6762 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği tarih ile bu kanunun 
neşri tarihi arasındaki müddet 
içinde çalışmış olanlar da bu 
kanunun şümulüne girer. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Öğretmenlerin özel okullarda ve 
özel öğrenci yurtlarında ek va
zife deruhde edebilmeleri hak

kında kanun lâyihası 

MADDE J. — Öğretmenler, 
Maarif Vekâletinin muvafaka
tiyle, özel okullarda ve özel öğ
renci yurtları ile özel dersane 
ve kurslarda ek olarak öğret
menlik, idarecilik ve müzake
recilik deruhde edebilirler. 

MUVAKKAT MADDE — 
Maarif Encümeninin muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil-

! mistir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
neti maddesi aynen kabul edil
mişti r. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Sili. ve İç. Muavenet Vekili 
N. Körez 

(Kim. ve İnh. Vekili 
/ / . Hüsman 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Çalışma Vekili 
M. Tarkan 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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