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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Sorular 
1. — Maraş Milletvekili Emin Soysal 'm 

hububat fiyatlarının artırılması suretiyle 
çifftçiye ferahlık temininin mümkün olup 
olmadığına dair Hükümetçe ne düşünüldü
ğü hakkında Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu 

2. — Burdur Milletvekili Ahmet Çı
nar 'in hububat fiyatlarının artırılması su
retiyle çiftfçiye ferahlık temininin mümkün 
olup olmadığına dair Hükümetçe ne düşü
nüldüğü hakkında Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu 

3. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tuoğlu'nun Kuraklık tehlikesine karşı Hü
kümetçe ne düşünüldüğünün bildirilmesi 
hakkında Tarım ve Ticaret Bakanlıkların
dan sözlü sorusu 

4. —• Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 
Kırsever'in, Ege bölgesi bağlarındaki so
ğuk ve kırağı tahribatı hakkında Hükü
metçe ne düşünüldüğünün bildirilmesine 
dair sözlü norusuna Tarım Bakanı Faik 
Kurdoğlu'nun cevabı 

5. — Denizli Milletvekili Cemil Çalgü-
ner 'in, Denizli ili içinde soğuk ve don yü-
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Sayfa Sayf» 

70 zünden zarar gören mahsul sahipleri hak-
70 kında ne gibi tedbirler alınacağına dair 
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| sorusuna Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nun 
; cevabı 75:76 
! 6. —• İzmir Milletvekili Sedat Dikmen'-
ı 
; in, soğuktan zarar gören Ege bölgesinde-
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I 7. — Manisa Milletvekili Yunus Muam-
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Sayfa 

kında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/40) 79:81 

3. —• Adlî kâğıtların Posta, Telgraf ve 

O : İ 
Sayfî 

Telefon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve içişleri, Adalet ve Ulaştırma Komisyon
ları raporları (1/97) 81 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, Maraş İli 
içindeki bazı bataklıkların kurutulması işine ne 
zaman başlanacağı hakkında üç Bakanlıktan 
olan sözlü sorusu, Bayındırlık Bakanı tarafın
dan cevaplandırıldı. 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi 
Kanununun 4539 sayılı Kanunla değişen birinci 
maddesinin (A) fıkrası ile 4460 sayılı Kanunla 
değişen 16 neı maddesinin A, B, C, D fıkraları

nın değiştirilmesine dair kanun 
rinci görüşülmesi bitirildi. 

tasarısının bi-

Gündemde görüşülecek başka bir iş bulun
madığından 2 . V . 1947 Cuma günü saat 15 de 
tolanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Konya 

T. F. Sılyay 

Kâtip 
Kocaeli 
S. Pek 

Kâtip 
Konya 

M. A. Binal 

2. - . SORULAR 

1. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm hu
bubat fiyatlarının artırılması suretiyle çiftçiye 
ferahlık temininin mümkün olup olmadığına 
dair Hükümetçe ne düşünüldüğü hakkında sözlü 
sorusu Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın, 
hububat fiyatlarının artırılması suretiyle çiftçi
ye ferahlık temininin mümkün olup olmadığına 

dair Hükümetçe ne düşünüldüğü hakkında sözlü 
sorusu Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nun, Kuraklık tehlikesine karşı Hükümetçe 
ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında sözlü 
sorusu Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. 

B Î E İ N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTÎPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

2. — SORULAR VE CEVAPLAR 

4. — Çanakkale Milletvekili Ali Bıza Kırse-
ver'in, Ege Bölgesi bağlarındaki soğuk ve kırağı 
tahribatı hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğü

nün bildi?'ilmesine dair sorusuna Tarım Bakanı 
Faik Kurdoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Tarım. Bakanlığınca 
aydmlanılması ve soruya sözlü cevap verilme
sini teklif ederim. 

1. -•• Havaların birdenbire soğuması ve ya
ğan kırağı yüzünden (14, 15 ve İfi Nisan tarih
lerinde) Ege mmtakası bağlarının ve bazı zirai 
mahsullerinin zıyaa uğradığı anlaşılmıştır. Tah
ribatın şümul ve derecesi hakkında bilgi ve
rilmesi : 

2. —• Zarara uğrıyan müstahsıllara ne gibi 
müessir yardım tedbirleri alınmıştır. Bu arada 
mutazarrır olanların vergilerinin affı, borçları
nın tecili ve uzun vadeli krediler temininin dü
şünülüp düşünülmediğinin bildirilmesini rica 
ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Ali Rıza Kırsever 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANT FAİK KURDOfiLU (Ma

nisa) —• Arkadaşlar; aynı mevzu hakkında ve
rilmiş dört soru önergesi daha olduğu için mü
saade ederseniz, o soru önergeleri de okunsun, 
bundan maada Abidin Potuoğlu tarafından ve
rilmiş ve henüz alınmış bir soru önergesi daha 
vardır, ona cevap vermek için de hazırım, mü
saade buyurursanız o da okunsun, cevaplarını 
arzedeyim. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim ; 
Başkanlık bu fikirde değildir, çünkü bu su
retle soru müessesesinin mahiyeti değişir, bu 
hususta belki mahzur ifade etmiyebilir, fakat 
sair hususlarda soru müessesesi, böyle muhtelif 
takrirler verilmek ve muhtelif hatipler söyle
mek suretiyle mahiyetini değiştirir. Onun için 
müsaade buyurursanız bu teklifi oya sunamıya-
eağım. Buyurun Tarım Bakanı. 

TARTM BAKANI FAtK KURDOĞTAT (Ma
nisa) — Sayın Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 
Kırsevir arkadaşımızın sorusu Bge sahasında 
son donlardan zarar görmüş bağlar ve bağ
cılar durumuna taallûk etmektedir. Aynı mev
zulara taallûk eden ve takip edecek bulunan tak
rirler dol ay isiyle toplu bir halde maruzatta bu
lunmam?. müsaadelerini dilerim. 

Mevzuun önemi dolayısiyle; müsaade buyu
rursanız iptida, karşılaşılmış donun mahiyet ve 
hususiyeti hakkında Meteoroloji Genel Müdür
lüğünün ve mütehasıslarıınızm raporlarını bir 
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kaç kelime ile hülâsa edeceğim; 

Malûmdur ki, ilkbahar geç donlarının te
şekkülü iki önemli unsurun tesiri altında ve 
umumiyetle yüz yılların tecrübesiyle tesbit edil
miş olan, halkımızca da bilinen günlerde mey
dan?. gelmektedir. 

Bu unsurlardan birisi Kuzey soğuk hava ta
bakalarının mevcudiyeti ve hareketleri, ikin
cisi toprağın ve üzerindeki mevcudatın gündüz 
güneşten aldığı ısıyı böyle bir hava muvacehe
sinde geceleri radyasyon, yani ışın halinde 
muhitine vermekte olması yüzünden toprağa ya
kın hava tabakalarının, toprağın ve üzerindeki 
bitkilerin sıfırın altında az veya çok derecelere 
düşmesidir. 

Yurdumuzun iklim şartları dolayısiyle bu 
tarzdaki donlar maatteessüf memleketimizde 
sık sık görülmekte ve halkımız bu çeşit durum
larla mücadele için tecrübeye dayanan bazı 
amelî bilgilerle mücehhez bulunmaktadır. 

Halen tarım tekniğinde en önde bulunduğu 
şüphesiz bulunan Amerika'nın bu kabil don
lara karşı mücadele yolları arasında bilhassa 
tesis ve tedvin ettiği usullerden windbreak 
(Rüzgârı kesme), Shelter - Belt (Bitki sahala
rını ağaç. çift, toprak divarlar içine alma), 
saman yakma gibi tedbirler, istihsal ve iklim 
şartları sert olan sahalarımızda asırlardan beri 
mevcuttur. 

Bugünkü gündeme dâhil soru sahiplerinden 
Sayın Niğde Milletvekili arkadaşımızın seçim 
bölgesinde en sık olarak rastlanan kerpiç di
varlar bu maksatla bazı yabancı mütehasıslarca 
uzun etüd mevzuu da olmuştur. Fakat bu defa 
14 Nisam 15 Nisana bağlıyan gece karşılaştığı
mız donun karakteri bu normal şekil değildir. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu husustaki 
teknik raporunu burada aynen okuyarak vak
tinizi almıyacağım. Haricî malûmat ve haber
lerle de takviye suretiyle bu raporun bizzat 
Meteoroloji Genel Müdürü tarafından yapılan 
hülâsası şudur : 

«Fransa ve Orta Avrupa ile Balkanlar üze
rine yerleşmiş normalin fevkinde kuvvette kuru 
ve soğuk bir dalga hemen anî denilebilecek su
rette üzerimize ve bizden sonra da istikameti 
üzerindeki komşu memleketlere akın etmiş ve 
yalayıp geçtiği bütün memleketlerde bizdekine 
benzer ve yer yer daha elîm tahribat yapmıştır. 

Meteoroloji rasatlariyle ilmî ve sistematik 
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şekilde meşgul olmağa başladığımız 1928 sene-
sindenberi böyle bir hâdise memleketimizde 
kaydedil-memiş olduğu gibi, elde mevcut bilgi
lere ve en yaşlı çiftçi ve bağcılara göre de, böy
le bir vaka hatırlanmamaktadır. 

Şurası şayanı şükrandır k i ; tahribat Trak
ya'nın pek mahdut ve esasen kış donlarından 
da zarar görmüş kısmı istisna edilirse bu so
ğuk dalganın hububat üzerindeki tesiratı son 
derecede mahduttur.» 

Tarım Bakanlığı esasen 20 Şubat tarihinden 
beri memleketimizdeki hava durumu dolayı-
sîyle vaziyeti istihsalâtımıza tesirleri bakımın
dan incelemek ve takip etmek üzere yakın ara
larla toplanan Meteoroloji Profesörü, Servis Şef
lerinden mürekkep bir komisyon tesis etmiş ve 
bütün teşkilâtımızı mütemadi teyakkuza şev
ket miş bulunuyorduk. 

Bu durumun şevki ile 15 Nisan sabahından 
itibaren telefon ve telgrafla önümdeki dosyayı 
doldurmakta olan çeşitli haberleri almaya baş
ladık. 

Bu soğuk dalgasının yaladığı ve değişik nis
petlerde bağ ve bahçeler üzerinde tahribat yap
tığı başlıca sahalarımız şunlardır: 

Edirne, Burdur, Çanakkale, Malatya, Yoz-
gad, Kütahya, Kayseri, Tokad, Kocaeli, Bursa, 
İzmir, Manisa, Denizli ve Ankara. 

Soru özel konularına girmeden önce şu umu
mi mülâhazaları da arzı faydalı bulurum. 

1. —• Bütün bu mmtakalarda ve nispeten da
ha az zarar görmüş diğer illerimizde tahribat 
baştanbaşa kelimesi ile ifade edilebilecek şe
kilde değildir. Bir bağdan, bir bağa, bir bah
çeden, diğer bahçeye hattâ aynı bağ ve aynı 
bahçe içinde, bir noktadan diğer noktaya esas
lı farklar vardır. İçlerinde hiç don tesirine 
mâruz kalmamış kısımlar da çoktur. 

2. —• fiu yıl çiftçilerimizce ası yıl denen ya
ni tenebbüt şartları 20 - 30 gün ilerde olan ve kış 
yağış dağılışlarına göre don ânında ileri ve be
reketli bir tenebbüt arzeden halde idi. Tenebbüt 
ifâde eden rakamlarda bu ciheti nazara almak 
lâzımdır. 

3. — Esasen sık sık uğradığı donlar ve diğer 
mahsûl azaltıeı sebepler yüzünden meyve ve 
bağcılığı ticaret ve geçim mevzuları arasına al
mamakta olan mıntakalarımızm yanı başında bu 
madeleri ana geçim ve ticaret mevzuu yapan mm-
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takalarımızdaki zararın nispeti ve tesiri bittabi 
daha ağır oldu. 

4. — Elimizde mevcut İstatistik Umum Mü
dürlüğü kayıtlarına göre 1941 - 1942 kışmdaki 
dondan : asma itibariyle 3 500.000 kısmen, 
4 550 000 tamamen, İncir itibariyle 21 200 kıs
men 281 100 tamamen, Limon, Zeytin, Portakal 
ve diğer ağaçlar yekûnu itibariyle 3 963 348 kıs
men, 7 564 514 tamamen kurumuştur. 

Bu yıl içindeki dondan pek mahdut omcalar 
haricinde tamamen donmuş ağaç ve omca yoktur. 

5. —• Bazı alelade don yıllarındaki mahsul dü
şüklükleri bakımından lesmî istatistikler neşriyat
larına göre aşağıdaki rakamları da hatırlatmağa 
değer; 

Manisa üzüm mah&dlü 1939 da 185 000 ton 
iken, 1940 da 74 000 tona düşmüştür. 

İzmir üzüm mahsulü 1939 da 86 000 ton iken, 
1940 da 42 000 tona düşmüştür. 

Denizli'de üzüm mahsulü 1939 da 37 926 ton 
iken, 1940 da 24 000 tona düşmüştür. 

Elma mahsulü; Niğde'de 1939 da 9 534 ton 
iken, 1940 da 3 700 tona düşmüştür. 

Maltaya'da kadısı mahsulü 1938 de 992 ton
dan 1939 da 260 ton, 1940 da 1 930 ton iken, 1941 
de 45 tona düşmüştür. 

Şimdi gerek sayın arkadaşımızın, gerek ta-
kib edecek soruların öz konularına geliyorum. 

Ege Denizi mıntakası: 
Bu mıntıkadan ilk gelen haberler bağlarda 

aşağı yukarı mhsulün tamamen mahvolduğu yo
lunda idi. Bu donun deminden beri arzettiğim 
hususiyeti dolayısiyle bazı yerlerde ot, çalı çırpı 
yakmak şeklinde mükemmelen baş vurulmuş ted
birlerin, sıcaklığın sıfırın altında 3 ten daha faz
la hattâ 5 dereceye kadar düşmesi yüzünden hiçbir 
faydası olmamıştır. 

Bu şekilde bir don neticelerini hemen ertesi 
gün bu kadar katiyetle tahminin doğru ve müm
kün olamıyacağı tabiî idi. Derhal mahalline en 
salahiyetli profesör ve mütehassıslarımızdan mü
rekkep bir heyet yılladık. Bu heyete verdiğimiz 
vazifelerin esasları şunlardı: 

1. — Mmtakayı yer yer dolaşmak ve hakiki 
tahribatı ve derecesini tesbit etmek, 

2. — Bu yıl ve önümüzdeki yıllar bakımından 
gerekli tedbirleri ve tavsiyeleri yapmak, 

3. — Hükümet bakımından alınması gerekli, 
tutulması lâzım istikametler hakkında teklifte bu
lunmak. 

— • f £1 — 
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Aynı zamanda esasen çok öncelerden beri mü- j 

teyakkız tutmakta olduğumuz bütün teşkilâtımı
zı, bütün memleket çerçevesinde durumları tet- | 
kik h a r e k e grtirdiğimizi i/öba da hacet yok. Bu 
heyet âzasından iki profesör dün dönmüştür. Eli
mizdeki malumat şudur f I 

1. —• Denizli'den 16 tarihi ile alınmış telgraf- j 
ta Bilgili'den 15 bin dönümlük bağ sahasını ta- I 
mamen soğuk vurduğu bildiriliyordu. Buradaki I 
tetkikat henüz neticelenmemiştir. 

2. — İzmir ve Manisa durumuna ait müşte
rek imzalı ve telgrafla alman raporda donun te
şekkülü ve ika ettiği hasara ait kısmı şudur. 

14 ü 15 Nisana bağlıyan gecede vâki olan 
donun âdi bir kırağı olmayıp en ihtiyar bağcı
ların dahi hatırlıyamadığı şiddette ve beklenil-
miyen bir tarzda, önlenemiyecek derecede hat
tâ bazı yerlerde sıfır altında beşe kadar düşe
rek soğuk dalgaları halinde, bazı yerlerde şid
detli, bazı yerlerde hafif ve rekolte üzerinde 
ortalama % 70 zarar yaptığı anlaşılmıştır. 

Yeniden sürmeğe başlamış filizlerdeki ne-
fergelerin zararı ne dereceye kadar telâfi ede
ceğini şimdiden kestirmeğe imkân yoktur. Ma
hallerinde yaptıkları tebligat ve tavsiyeler şun
lardır : 

1. — Yeni sürgünlerin kısmın yandığı bağ
larda çubuk ve bayraklar asmanın kuvvetine | 
ve toprağın kabiliyetine göre 2 - 4 gözden bu-
danacak ve kısmen yanan sürgünler sağlam yer
lerine kadar kısaltılacaktır. 

2. — Yeni sürgünlerin tamamen yandığı ve 
bîr senelik çubukların kısmen zarar gördüğü 
bağlarda çubuk ve bayraklar diplerinde uyan
mamış gözler varsa, bunların hemen üstünden bu-
danacaktır. Eğer bütün gözler uyanmış ve don 
neticesi yanmışsa bu çubuk ve bayraklar 2 - 4 
göz üzerinden budanacaktır. 

3. — İki, üç senelik ve daha yaşlı kısımla
rın yandığı tesbit olunan bağlarda şimdilik hiç
bir budama yapılmıyacaktır. Bu omcalardaki 
durgun gözler ergeç uyanacak ve meydana ge
lecek sürgünlerle ileride yeniden kol ve çatı teş
kil edilecektir. 

Bağlarda yapılacak diğer işler: 
1. — Bağ topraklarının her sene olduğu gibi, 

hattâ daha fazla ihtimamla işlenmesi ve im
kân olan yerlerde sulanması lâzımdır. 

2. — Sulanabilen yerlerde, bağlara azotlu 
gübreler verilmelidir. | 
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3. — Yeniden yeşillenecek bağlara zamanın

da kükürt ve icabederse göztaşı atılmasına son 
derece ehemmiyet verilecektir. 

Niğde ve Malatya'ya ait elimizdeki son ma
lûmat şudur: 

Donu takip eden günden yapılmış tahmine 
göre Niğde'de elma ve kaysı ağaçlarında ziyan 
yerine göre % 80 -100, bağlarda % 80 - 90 dır 

Malatya'da dut ve cevizler uçlarından kıs
men, münhat yerlerindeki bağlar % 30, diğer 
meyvalarda % 25 ve yalnız bir nahiye bağlam»-
da % 100 don tahribatı olmuştur. Kayısılarda 
büyük nispette zarar vardır. 

Her tarafta oiduğu gibi gerek Niğde ve ge
rek Maaltya'da vaziyetin aynı tarzda, mahal
lerinde tetkik ve tesbiüne devam olunacağı ta
biîdir. 

Toplu olarak söyliyebileceğim cihet Hükü
metin yalınız buratarda decril her tarafta adın.. 
adım durumun inkişafını ve ge^ektiımesi muti. 
temel tedbir ihtimalleri-ıi takip etmekte oldu
ğudur. 

Yurdun her tarafına ait vaziyeti tesbite, ge
rekleri tâyin için birinci derecede ehemmiyet 
veriyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, bütün bu çeşit tahribat kar
şısında mevzuatımızın vatandaşa bahşettiği im
kânlara geliyorum. 

3585 sayılı Kanunun birinci maddesi: bu 
kabil vaziyetlerde tatbik edilecek arazi vergisi 
terkin şekli ve usulü hakkında hükümleri ihtiva 
edeT. 

3242 sayılı Kanun, tavizen tohumluk buğday 
yardımına imkân verir. 

Türkiye Ziraat Bankası Tüzük'nün 102 - 105 
nci maddeleri ise, Ziraat Bankasınca bu vaziyet
lerde kredi ve tecil bakımından takibolunacak 
yolları ve usulleri gösterir. 

İşte arkadaşlarım; görüyorsunuz M, bu gibi 
felâket vaziyetlerinde arkadaşımızın ve diğer ar
kadaşların istedikleri kolaylık imkânlarını mev
zuatımız zaten bahşetmektedir. 

Şurasını aynı zamanda Banka idaresine kar
şı takdir duygularımı da huzurunuzda tekrar 
için arzedeyim ki, sureti umumiyede bu mesele
ler ve son defa bu don hâdisesini mütaakıp: 

Ziraat Bankası merkezi ile heran hali temas
tayız. Onlar da bütün şube ve teşkilâtlarını sefer
ber etmişlerdir. Karşılıklı malûmat teati ediyo
ruz Krediye devam ve vâdesi gelmiş borçların 
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işarıahire kadar mutalebesinin durdurulmasını 
temin etmişlerdir. 

Bu dondan muztarip sahada yaptırmakta ol
duğumuz ilmî, teknik tetkikat sonuçlarına göre 
gerek bu yıla kalan mahsulü sağlamak ve muh
telif vasıtalarla artırılması kaabil olanlarını ar
tırmak (meselâ suni gübre ve budama yollariyle) 
gerek önümüzdeki yıl mahsulü üzerindeki avaki-
bini önlemek, gerek mücadeleyi kuvvetlendirmek 
hususlarında lüzum göstereceğimiz kredileri de 
açmak ve musV^hsıla amade tatmak n/'i. Umum 
Müdürlükle mutabık kalmışızdır. 

Arkadaşlarım, yine bu tetkikat neticelerine 
ve elde mevcut bilgilere göre müstahsili önümüz
deki yıllar ve daima koruma bakımından birçok 
meseleler ve ihtiyaçlar karşısındayız ki bunları 
da en yetkili heyetlere şimdiden tevdi etmiş bu
lunuyoruz. 

Maruzatımı bitirmeden önce belki içlerinizde-
ki bir suali de cevaplandırmak isterim: Bu kabîl 
durumlara karşı zirai sigorta. 

Bu dâva biliyorsunuz ki; C. H. Partisi ve 
hükümetlerinin anadâvaları arasındadır. Böyle 
bir sigortayı en müsait ve gerektireceği prime 
mustahsılca tahammül kaabil şekilde kurabilmek 
için: en aşağı 33 yıllık meteoroloji rakamları - si
gorta primlerinin hesabı için zaruri asgari ana
sır ve toprak, üstündeki vatandaşın asgari maddi, 
mânevi teçhizatı gerekmekte ve her koldan bu 
istikamette arasız ilerlemiş bulunmaktayız. Çift
çinin normal yıllarda bile muntazaman karşılaş
tığı bazı zararların tahmini olarak bulunan ra
kamını çok mübalâğalı geleceği için arzdan çeki-
niyorum. Binnetice ister mütüel yani karşılıklı 
ister herhangi şekilde bir sigorta sistemine yuka
rıda arzettiğim hususları asgari derecelerinde 
olsun temin etmeden gitmek, bir veya iki yıl 
içinde kurulacak müesseseyi iflâsa mahkûm et
mek olurdu. Ecnebi mutahassıslar da hep bu nok
talarda birleşmişlerdir. S aydanberi istanbul Ti
caret Fakültesi profesörlerinden bu işlerde ihtisa
sı olan bir arkadaşı ve evvelce ecnebi memleket
lerde zirai sigortalar ü/erine tetkikata memur 
edilmiş ve bir de Bakanlığımız yayınları arasın
da bu mevzua dair kitap ta neşretmiş olan bir 
eski bankacı arkadaşı çalıştırmaktayız. İmkân de
recesi hakkında henüz birşey söyliyecek vaziyette 
değilim. 

Büyük bir vatan meselesini ana hatlariyle teş
rihe imkân vermiş oldukları için soru sahibi ar-
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kadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

Recep Peker Hükümetinin kalbi, bütün O. 
H. P. hükümetlerinin, olduğu gibi aziz çiftçi 
ve köylülerimizin ihtiyaç ve meseleleri üzerinde 
en yakın bir alâka ile titremekte ve her vaziyette 
ve heran kendilerine yapmak imkânına malik 
olduğumuz neler vardır ve biranevvel ve daha 
iyi ve müessir şekilde hizmet ve yardımlarına 
koşabiliriz suali bütün çalışmalarımızın ruhunu, 
mihverini teşkil etmektedir. 

ALÎ RTZA KIRSEVER (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar; Ege bölgesi bağlarında
ki don tahribatı yalnız bağcılıkla geçinen va
tandaşlarımızı felâkete sürüklemekle kalmamış
tır. Bu iş; üzerinde çalışan binlerce fakir Türk 
amelesinin işsiz kalarak sıkıntı çekmelerine 
sebep oldu. 

1942 senesinde de buna benzet- bir don hâ
disesi olmuştur. Dünkü gün Denizli bağlarında 
da kırağıdan % 50 nispetinde bir zarar olduğu 
haber verilmektedir. Zaman zaman tekerrür 
eden bu gibi âfetlerden müstahsılları koruyacak 
esaslı tedbirlerden birisi olan Devlet Zirai si
gortalarının kurulmamış olmasıdır. Bu sene ma
lûm olan vakitsiz sıcaklardan bir don tehlike
sinin muhtemel olduğunu merkez meteoroloji 
istasyonlarından haber verildiğine göre Tarım 
Bakanlığı teşkilâtı vaktinde harekete geçerek 
köylü ve müstahsıllara yol göstermek ve el 
birliği yaparak suni sis gibi koruyucu tedbir
lerle mücadele edilmiş olsaydı zararın önlen
mesine imkân yok mu idi? 

Yurdun diğer bölgelerinde devam edenflok-
sera hastalığından bağlar tedrici bir surette 
harap olmaktadır. Buna karşı flokseradan 
korkmayan Amerikan çubuğu ile bağları yeni
lemekten başka çare olmadığını takdir eden 
bağcılar Tarım Bakanlğmdan çubuk talebinde 
bulunmuşlarsa da, kâfi derecede çubuk bulun
madığından bahsile 14 Mayıs 1946 tarihinde 
verilen menfi cevap bağcıları ve bilhassa yalnız 
bağcılıkla geçinen vatandaşları ümitsizliğe 
sevketmiştir. Bir ziraat memleketi olan Türki-
yede bağcılığın çok mühim bir mevkii vardır. 
Yüz binlerce vatandaş bu yüzden geçiniyor. Dış 
piyasalarda satılan bağ mahsullerinden mem
lekete döviz gelmektedir. Tekel'in milyonlar 
sarfiyle meydana getirdiği şarap; rakı, likör, 
konyak gibi maddelelri işleyen fabrika ve de
poları ancak bağcılık sayesinde ayakta durmak-
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tadır. Mühim bir varidat kaynağı olan bağları
mız bir taraftan floksera hastalığı diğer taraf
tan don ve kırağı gibi âfetlerden yok olurken 
Bakanlık teşkilâtı seyirci değil, köylüye yol 
göstermek ve el birliği yaparak müstahsıllara 
karşı yardımcı mevkiinde bulunmaları vazife
leri icabı iken köylü ile asla temasları yoktur. 
Bağcıların bugünkü durumu acınacak bir hal
dedir. Çünki zarar bir seneye münhasır olma
yıp mahsul veren yeşil aksamı mahvolduktan 
sonra kütükler kurumağa mahkûmdur. Zarar 
gören kütüklerin etrafından patlamış filizler 
varsa senelerce mahsul vermeyecek olan bu fi-
lirleri yemden bağ haline koymak için mutlak 
sermayeye ihtiyaç vardır. Bağcıların kalkınma
ları için süratle yapılması zaruri olan para yar
dımından faiz alınmaması ve mağdur bağcı
lardan vergi muafiyetinin beş seneye kadar 
temdidi ile beraber borçlarının tecili ve müstak
suların ihtiyacı nispetinde Amerikan çubuğu
nun yetiştirilmesi gbi tedbirlerin alınması ve 
bilhassa zirai sigortanın faaliyete geçmesine 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

5. —• Denizli Milletvekili Cemil Çalgüner'in, 
Denizli tli içinde soğuk ve don yüzünden zarar 
gören mahsul sahipleri hakkında ne gibi tedbir
ler alınacağına dair sözlü sorusuna Tarım Baka
nı Faik Kurdoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
21 . IV". 1947 

Memleketin muhtelif yerlerinde olduğu gibi, 
Denizli İlinde de son günlerde bazı mahsullerin 
dondan büyük mikyasta zarar gördüğü haber alın
mıştır. Hükümetin buna karşı aldığı ve alacağı 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğunu Tarım, Ti
caret Bakanlarının sözlü olarak açıklamasını 
saygılarımla rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
C. Çalgüner 

TARİM BAKANI FAİK KURDOĞLU (Ma
nisa) — Efendim; bundan evvelki mâruzâtını 
sırasında bildirdiğim veçhile Denizli'den bağ 
sahasına ait büyükçe bir tahribat haberi almış
tık. Menşeini tabiatın şimdiye kadar gördüğü
müz donlarla kabilli kıyas olmıyan bir soğuk 
dalgasından ibaret olduğunu bu memlekette bu 
konularda otorite diye kabul edilmiş mütahas-
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sıslarm, ve yerlerinde tetkika gönderdiğimiz, 
burada hizmetlerini Yüksek Ziraat Enstitüsü 
profesörlerinin raporlarına istinaden birazevvel 
arzetmiştim. Denizli' de tetkiklerimiz bitmedi. 
Diğer meyva ağaçları üzerindeki tahribat ile, 
bağlarda vukuu bildirilen tahribatın nispeti 
hakkında henüz elimizde katî rakamlar mevcut 
değildir. Kürsüye çıkmış iken bundan önceki 
sözlü sorusu münasebetiyle kürsüde yeniden ba
zı mütalâalar beyan eden Çanakkale Milletve
kili arkadaşa da kısaca hitap için müsaadeleri
nizi dilerim: 

Hatırlıyacakları gibi zirai sigorta mevzuuna 
bendeniz de temas etmiştim. Bu konu etrafın
da arzettiğim mütalâalar sadece benim değil, 
memleketimizde bu mevzuu tetkik etmiş olan 
mütahassıslarm da noktai nazarıdır. Böyle bir 
sigortanın ihtimali hesapların yapılabilmesi için 
lâakal 33 senelik bazı meteorolojik rakamlara 
ve malûmata istinadetmek lâzımdır. 1928 se-
nesindenberi gerek bunlar arasız toplanıp sağ
lanmaktadır. 

Arkadaşımın pekâlâ takdir etmeleri lâzım
dır ki bu kabil sigorta şirketleri kendi öz ser-
mayeleriyle işlemezler ve mevzu tamamen tek
nik bir iştir. Böyle bir sigorta müessesinin 
bir reassürans müessesine dayanması ve bunun 
için de hesaplarını ve muamelesini milletler
arası benzeri sigorta tekniğine uydurması zaru
ridir. İşi hakikaten bilenlerin başka türlü dü
şünebilmesine imkân yoktur. Bu beyanatın sı
rasında arzettiğim veçhile çok yaklaştığımızı 
sandığım bir idealdir. Aklı eren herkes bunu 
böyle bilir. 

Donun mahiyeti hakkında arkadaşımın ileri 
sürdüğü hakikatle tezat halinde fikirlere cevap 
vermeye lüzum görmüyorum. Zannediyorum ki, 
kendileri kâfi dikkatle benim mâruzâtımı takip 
etmemişlerdir. Söylediklerimin hakikatle, hâdise 
ile hiçbir münasebeti yoktur. Bu itibarla üzer
lerinde durmağa mahal görmiyorum. Arkada
şımız, doğru da olmıyan, münasebeti de bulun-
mıyan şeyleri birbirine karıştırıyor, duman 
yapmak vesaire gibi tedbirler ancak normal 
donlarda işe yarar. Bütün bağcılarımız bunları 
bizim en iyi bilginlerimiz kadar bilmektedirler. 
Nitekim yer yer tatbik de edilmiştir. Fakat 
havanın birden bire çok soğuması, sıfırın altın
da hattâ 8 e kadar düşmesi müspet netice elde 
etmeye mâni olmuştur. Sonra bu tahribat, yine 
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bundan evvelki maruzatımda arzettiğim veçhile 
yalnız bizim memleketimizde değil, bu dalganın 
yaladığı bütün memleketlerde olmu§ bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Bu soru Ticaret Bakanına da 
tevcih edilmişttir. 

TARIM BAKANİ FAlK KURDOÖDU (Ma
nisa) — Hükümetçe bu mevzuu tetkik etmekte
yiz. Kendileri namına da bu mâruzâtta bu
lunmaktayım. 

BAŞKAN — Yani Ticaret Bakanı adına da 
cevap vermiş oluyorsunuz. 

TARIM BAKANI FAİK KURDOÖLU (Ma
nisa) —• Evet. 

CEMÎL ÇALGÜNER (Denizli) — Sayın ar
kadaşlarım; iki hafta evvelki donların, yurdu
muzun muhtelif bölgelerinde yaptığı tahribatın, 
buna karşı alınan ve alınacak tedbirlerin neler
den ibaret olduğu hakkında bir önerge vere
rek, Hükümetimiz adına Tarım ve Ticaret Ba
kanlarının izahatta bulunmalarını rica etmiş
tim. Hükümet adına Tarım Bakanının vermiş 
oldukları izahları hep birlikte dinlemiş bulu
nuyoruz. Lütfettikleri izahattan ve zamanında 
aldıkları tedbirlerinden ötürü kendilerine bilhassa 
teşekkür ederim. Verdikleri izahlarla tama-
miyle tatmin edilmiş olduğum içüı düşünceleri
mi huzurunuzda söylemekten sarfınazar edi
yorum Yalnız burada zirai sigortanın 33 sene gibi 
uzun bir tecrübe devresi geçirmesinin muva
fık olmıyacağını zannediyorum. Onun için bu 
işin biranevvel bir Hükümet işi olarak ele 
alınmasını ve Büyük Millet Meclisine getiril
mesinin, çiftçilerimiz için faydalı olacağına ka
niim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz. 

6. — İzmir Milletvekili Sedat Dikmen'in, 
soğuktan zarar gören Ege bölgesindeki bağcı
lar hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru
suna Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

T. M. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

19 Nisan 1947 
14/15 Nisan gecesinde vukua gelen don Ege 

mıntakası bağlarında büyük zararlar yapmıştır. 
Bazı bölgelerde zarar nispeti % 90 m aşmış bu
lunmaktadır. 
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i Ege bağcılarının bu zor durumları karşısın

da Tarım Bakanlığının düşünce ve kararları
nın nelerden ibaret olduğunun sözlü olarak bil
dirilmesini dilerim. 

İzmir Milletvekili 
Sedat Dikmen 

TARIM BAKANI FAİK KURDOÖLU (Ma
nisa) —• İlk soruya mâruzâtım sırasında, Ma
nisa ve îzmir sahalarındaki gerek ilk donu 
mütaakip almış olduğum malûmat ve gerek ma
halline gönderdiğimiz enstitü heyetinin rapor
ları hakkında izahat vermiştim. O sahada, şu 
sıralarda, bilhassa son 48 saat zarfında birçok 
asmaların yeniden ağlamağa başlamış olduğu 
ve bazı asmalarda gözlerin başladığı ve sarf edi
lecek gayretlerle bir miktar mahsul ümidi kuv
vetlenmeğe başladığı anlaşılıyor. 

Kredi ve vergiler bakımından vaziyeti de 
bundan evvelki mâurztaım arasında arzetmiş 
bulunduğum için tekrara mahal görmüyorum. 

Yalnız, arada Sayın Çanakkale Milletvekı 
arkadaşımızın benim dikkatimden kaçmış veya 
işitmemiş olduğum bir ifadesini daha dinledim; 
kendileri : Bazı müracaatların Tarım Bakan
lığınca isaf edilmemiş olduğundan, Amerikan 
çubuğu verilmiş olsaymış böyle bir şeye mahal 
verilmemiş olacağından da bahsetmişler. Eğer 
böyle bir şey söylemişlerse bunun da ne dâva 
ile, ne hâdise ile ne de hakikatla bir münase
beti olmadığı meydandadır. Böyle ıstıraplı bir 
konuda sadece hakikatler ve imkânlar üzerinde 
durmak daha yakışacak bir hareket olur sanı
rım. Bu duygu ile üzerinde durmuyorum. 

BAŞKAN — Sedat Dikmen. 
SEDAT DÎKMEN (îzmir) — Cevabı kâfi 

gördüm. 

7. —• Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, soğuktan zarar gören Ege bölge
sindeki bağcılara yardım yapılması hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı burada yoktur, 
Tarım Bakanı cevap vermek isterler mi? 

TARIM BAKANI FAİK KURDOĞLU — 
Böyle bir vazife almadım. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Sual 
Ticaret Bakanmdandır. 
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BAŞKAN — O halde suali Ticaret Bakanının 

huzuruna talik ediyoruz. 

8. — Niğde Milletvekili Rifat Gür soy'un, 
Niğde İli içinde soğuk ve don yüzünden zarar 
gören bağ ve bahçe sahibi vatandaşlara ne gibi 
yardım yapılması düşünüldüğünün bildirilme
sine dair Tarım ve Ticaret Bakanlıklarından 
sözlü sorusuna Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'-
nun cevabı 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

14 -15 Nisan 1947 gecesi ile onu takip eden 
günler içinde vukua gelen soğuk ve don yüzün
den Niğde İlinde meyva ağaçları ile üzüm bağ
ları ehemmiyetli derecede zarara uğramıştır. 

Bu hal, Niğde İli ve îleesi halkından mai
şetleri meyva ve üzüme bağlı bulunanları zor 
duruma düşürmüştür. Zarara uğrıyan bu va
tandaşlara ne gibi bir yardım yapılması düşü
nüldüğünün sözlü olarak açıklanmasını Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından rica ederim. 

21 . IV . 1947 
Niğde Milletvekili 

"Rifat Gürsoy 

BAŞKAN — Tarım Bakanı buyurun. 

TAEIM BAKANI FAlK KÜRDOĞLU (Ma
nisa) —• Efendim, mahiyeti hakkında mâruzât
ta bulunduğum don gecesi maalesef Niğde'de 
meyva ağaçları ve bağlar üzerinde, aldığımız 
malûmata göre % 30 ile % 100 arasında nispeti 
değişen tahribata uğrıyan yerler olmuştur. 
Hakikat devam etmekte olan tetkikat sonunda 
tesbit edilmiş olacaktır. Elma ağaçları üzerin
deki hasar mühimdir. Esasen birkaç seneden-
beri bu mmtaka aynı felâketle muztariptir. Bun
ların diğer don vaziyetlerinde de tekerrür et
miş durumlarına göre mahallî fidanlık muhtelif 
araştırmalar yapmak ve bazı tecrübeleri halkla 
beraber tatbik etmek için talimat almıştırr. Ha
sardan muztarip olanlara kanunların temin et
tiği kolaylıkların hepsi Hükümetçe ve Ziraat 
Bankasınca sağlanacaktır. Ziraat Bankası Tü
züğünün 102 ilâ 106 ncı maddelerinde gösteri
len kolaylığın yapılması için Banka ile mutabık 
kalınmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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RİFAT GÜRSOY (Niğde) — Sayın arka

daşlarım ; soğuktan ve dondan zarar gören yer
ler arasında Niğde îli de vardır. Aldığımız ma
lûmata göre üzüm ve elmaların % 80 i bu so
ğuk ve don yüzünden harap olmuş, diğer 
meyvalarda ist* hiçbir şey kalmamıştır. 

Bu hal, Niğde îli halkından geçimlerini 
meyvacılığa ve üzümcülüğe bağlamış olan yurt
taşlarımızı gerek maişet ve gerek bağ ve bahçe
lerine bakım noktasından müşkül duruma dü
şürmüştür. 

Bu vaziyete düşen yurttaşlarımıza yardım 
olarak ne yapılması düşünüldüğünün sözlü olarak 
açıklanmasını Tarım ve Ticaret Bakanlarımız-. 
dan rica etmiştim. Sayın Bakanımız lütfettiler. 
Bu sorularımıza cevap verdiler. Hükümetçe 
yapmağı düşündükleri yardımları ve kolaylıkla
rı izah buyurdular. Bu açıklamalarından dolayı 
her iki Bakanımıza da yüksek huzurunuzda te
şekkürlerimi sunmağı bir borç biliririm. 

Aziz arkadaşlarım; bu konu üzerinde tevak
kuf etmeğe bizi sevkeden şey, Niğde tlinde de 
meyvacılığın ve üzümcülüğün hususi bir ehem
miyeti haiz oluşudur. Niğde tlinde meyva ve 
üzüm, sadece evlerin günlük meyva ihtiyacını 
sağlamak için istifade edilen bir mdade değil 
aynı zamanda geniş bir halk kitlesinin yegâne 
geçim vasıtasıdır. Geçimini ve ümidini buna 
bağlamış olan bir kısım yurttaşlarımızın bu za
rar karşısında duydukları derin ıstıraptır ki 
bizi bu konu üzerinde durmağa sevketmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, yüksek malûmunuz ol
duğu üzere Niğde'de meyva deyince ilk defa hatı
ra elma ve elmacılık gelir. Niğde'nin güzel ve 
nefis elmaları memleketin her tarafında büyük 
bir rağbete mazhar olan meyvalarımızdandır. 

Yalnız memleket içinde beğenilmekle ve 
aranılmakla kalmıyan bu mahsulümüz Mısır ve 
Suriye gibi komşu memleketlerde de büyük rağ
bet kazanan kıymetli bir ihraç maddesi ve döviz 
kaynağı haline gelmiştir. 

Bu sebepledir ki istihsali artırmak yolunda 
büyük bir gayret sarfına başlanmıştı. Gerek Niğ
de;'de ve s'orek civarındaki kasaba ve köylerde 
yeniden bir çok elma bahçelerinin meydana ge
tirilmesine çalışılıyordu. Bu sene mahsul yılıydı. 
7, 8 milyon kilo kadar elma elde edileceği umu
luyordu. Müstahsil elde edeceği gelirle hem ge
çimini. bağ ve bahçesinin bakımını sağlıyacak 
hem de elmacılığı inkişaf ettirmek yolundaki ça-
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lışmaİarma bir kat daha hız vermek imkânları
nı elde etmiş olacaktır. 

Zararın böyle bir zamana ve bilhassa mahsul yı
lma tesadüf edişi, bütün bu ümitleri alt üst etti. 

Üzümcülüğe gelince: Niğde îlinin bir çok yer
lerinde üzümcülüğün haiz olduğu ehemmiyet de 
bundan geri kalmaz. Nevşehir ve Arapsun mın
tıkasını teşrif etmiş olan sayın arkadaşlarım 
görmüş olacaklardır ki bu İlçeleri ve civarında
ki köyleri çevreliyen saha tamamen üzüm bağla-
riyle örtülüdür. Bu ti çelerde köylü, şehirli bü
tün halk çoluğuyle, çocüğuyle bu bağlarda çalı
şır ve onun hasılatı ile geçinirler. Bu mıntıkanın 
üzümcülüğünün derecesi hakkında bir fikir ve
rebilmiş olmak için senede yetmiş milyon kilo ka
dar yaş üzüm istihsal edilmekte olduğunu ve ku
rutulan üzüm miktarının 10 milyon kilodan 
fazla olduğunu arzetmeyi faydalı bulurum. 

Müstahsil elde ettiği kuru üzümün mühim bir 
kısmını Tekel idaresine satmakta, geriye kalanı da 
iç, pazarlarımıza sevk edilmektedir. 

Yaş üzümlerin bir milyon kilo kadarı Nevşe
hir'de Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından te
sis edilmiş olan Narköy Şarap fabrikası tarafın
dan istihlâk edilmektedir. 

Müstahsil bunların sağladığı gelirle geçin
mektedir : 

5. — Bundan başka diğer ilçelerimizde do 
meyvacılık ve üzümcülükle geçinen birçok yurt-
daşlarımız vardı. 

Niğde merkezinde şahsi teşebbüsler tarafın
dan tesis olunan 8 - 10 kadar imalâthane senede 
bir buçuk milyon kilo kadar şarap imal etmek 
suretiyle oldukça mühim bir gelir sağlamakta 
idi. Bütün bunları ve zarar nispetlerini gözönü-
ne alınca vukua gelen zararın muştan sılları ne 
hale getirdiğini tahmin etmek güç değildir. 

Hulâsa olarak Niğde îlinin bu soğuklar yü
zünden uğradığı zararın yekûnu 9 - 10 milyon 
liraya baliğ olduğunu arzedersem mübalâğa et
miş olmam. Bu miktar takdir buyurursunuz ki 
Niğde için mühim bir rakamdır. 

6. — Zararın derecesini ve tesirlerini böylece 
yüksek huzurunuzda tebarüz ettirdikten sonra 
bunlar için ne yapmak lâzımgeldiği ve nasıl bir 
yardımda bulunmak mümkün olduğu noktasının 
tetkikma gelelim: 

Elde olmıyan şartlar ve sebepler içinde vu
kua gelen bu zararın telâfisine bugün imkân ol
madığı malûmdur. Ancak bu vatandaşlarımızın 

1947 O : 1 
ıstıraplarını tahfif edici tedbirleri araştırmak ve 
mümkün olan kolaylıkları ve yardımları bunlar
dan esirgememek, şu ıstıraplı günlerinde kendi
lerine faydalı olmağa çalışmak mümkün ve lâ
zımdır kanaatmdayız. Gösterilecek alâka ve yar
dım maksadiyle uzatılacak her el bu yurtdaşla-
rımızı sadece sevinç ve minnet içinde bırakmakla 
kalmıyacak aynı zamanda meyvacılığı ve üzüm
cülüğü yaşatmak ve daha ileri götürmek için gi
riştikleri çalışma yolunda kendilerini destekleyici 
ve teşvik edici bir tesir yaratacaktır. 

Tedbirler 
Alınması gerekli tedbir olarak şunlar hatırı

mıza gelmektedir: 
1. Zarar gördükleri sabit olanların bu sene

ye ait arazi vergilerinin Arazi Vergisi Kanunu
nun muaddel beşinci maddesi hükmüne uyularak 
terkini cihetine gidilmesi. 

2. Zarara uğrıyanların Ziraat Bankasına 
olan borçlarının veni bir faiz ilâve edilmeden 
gelecek seneye taliki. 

3. Ziraat Bankasınca bağcılarla meyvacılara 
da ve müsait şartlarla kredi açılması. 

4. Zirai Donatım İdaresinden alacakları eş
ya için hususi kolaylıklar sağlanması. Bilhassa 
bu yerlere bol miktarda sun'i gübre gönderilme
sinin temini. 

5. Meyya kredilerinin çoğaltılması. 
f>. Buralarda hayat darlığını önlemek için 

Devlet programına dâhil bayındırlık teşebbüsle
rinin biranevvel tatbikma geçilmesi. 

7. Zarar gören yerlerde halk kütlelerinin 
geçimine medar olacak diğer tedbirlerin mahalle
rinde tetkiki. 

8. Geçimini böyle meyvacılığa ve üzümcülü
ğe bağlamış olan yerlerde yardımcı bir iş yeri 
sağlamak üzere sınai müesseseler meydana getir
mek için gereken tetkiklerin yapılması ve doku
macılık ve halıcılık gibi mahallî sanatların inki
şafına ait tedbirlerin tetkiki. 

Yerinde olur, düşüncesindeyiz. 
Bunlardan başka îl tdarei Hususiye Bütçesin

de bu sene tahsilatın azalması ihtimali gözönüne 
alınarak vilâyet bütçesi ile yapılması düşünülen 
hizmetlerin aksamaması için her Bakanlığın ken
dilerini alâkadar işler için merkezde yapacağı 
yardımlarda biraz semih davranması yerinde 
olur. 

Sayın arkadaşlarım; daha fazla rahatsız et-
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miyeyim. Dileğimizin hulâsası bu zarardide yurt-
daşlarımıza yapılması kaabil olan yardımın ve 
kolaylığın esirgenmemesini rica etmekten iba
rettir. 

Mâruzâtıma son verirken Sayın Recep Peker 
Hükümetinin kudretli ve şefkatli elinin bunlara 

bir çare bulacağına emin olduğumu arzetmek is
terim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı namına da cevap 
vermiş oluyorlar, bu hususu da gündemden 
çıkarıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

İ^'~'l£tyZ~} -f ıA 3 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyo
nu raporu (2/40) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmının (3) ncü yolluklar bölümünde (Ya
bancı memleketlere gönderileceklerin yollukla
rı) adiyle yeniden açılan 3 ncü maddeye 
(35 000) lira olağanüstü Ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet 
Meclisi "yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

2. — Askerî okullar öğretmenleri hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/40) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

dır. 
1] 111 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 115 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

istiyen var mı? Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

dır. 

Askerî Okullar Öğretmenleri hakkında Kanun 
MADDE 1. — Askerî yüksek, lise ve orta 

okullarla muadillerinin öğretmenleri bu kanun
da yazılı şartları haiz olanlardan Millî Savun
ma Bakanlığınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Askerî yüksek okullarda: 
a) Meslek dersleri öğretmenleri, muvaz

zaf veya emekli subay ve askerî memurlardan; 
b) Diğer derslerin öğretmenleri; 
I - Üniversiteden mezun muvazzaf askerî 

öğretmenlerden; 
Veya bu dersleri okutabilecek ehliyette 

muvazzaf veya emekli subay ve askerî memur
lardan; 

II - Geçen bentde yazılı olanlardan bulun
madığı takdirde yayınları veya öğretim mesle-
kindeki çalışmalariyle yüksek okullarda ders 
verebilecek ehliyette oldukları Millî Eğitim 
Bakanlığınca tanınmış bulunan yüksek tahsil 
mezunlarından; 

Tâyin olunur. 
BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Askerî lise ve orta okullar 
ile muadili okulların öğretmenleri; 

a) Üniversite fakültelerinden veya orta 
öğretim öğretmeni yetiştiren yüksek okullardan 
mezun askerî öğretmenlerden; 

b) Orla öğretim öğretmenliği şartlarını 
haiz muvazzaf veya emekli subay ve askerî me-
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murlardan veya sivillerden; 
Tâyin olunur. 
BAŞKAN — ıMadde hakkında söz istiyen var 

mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Askerî okullar için ikinci ve 
üçüncü maddelerde yazılı şartları haiz öğret
men bulunmadığı takdirde, mütehassıs subay 
ve askeri memurlarla mütehassıs diğer Devlet 
memurlun, ek görevle, öğretmenliğe tâyin olu
nurlar. 

Bu suretle görevlendirileceklere ders saati 
başına, orta derece okullarda (2 - 4), lise dere
cesindeki okullarda (3 - ü) ve yüksek okullar
da (5 - 10) lira, Millî Savunma Bakanlığınca 
takdir edilerek kadro karşılıklarından verilir. 
Bunların ders saati hesabiyle ayda alacakları 
ücret tutarı, yüksek okullarda (160), lise ve or
ta okullarla muadillerinde (80) lirayı geçemez. 

Askerî okullarda öğretim müdürlüğü, ders 
aletleri muhafızlığı gibi aylıklı kadrolarda gö
revli olupta mesleki öğretmen bulunanlardan ih
tisasları içinde ders okutanlara, ilâve olarak 
okuttukları dersler için de yukarıki hükümler 
uygulanır. 

Askerî ve sivil okullarda Millî Savunma 
Eğitimi öğretmenliğine ek görevle tâyin edile
cek subaylara okutacakları her ders saati için 
(2) lira ücret verilir. Bunlara haftada on sa
atten fazla ders verilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Asli öğretmenler öğretmeni 
bulunduğu bilim dalında, yüksek okullarda haf
tada oniki, liselerde haftada onbeş ve orta okul
larda haftada onsekiz -saat ders okutmakla 
ödevlidirler. Ancak, teşkilâtı elverişli olmıyan 
okullarda bu mikdar ders saatlerinden daha az 
miktarda ders verilebilir. 

Asli öğretmenler okutmakla ödevli oldukları 
ders saatleri miktarından fazla, ilâve olarak ve 
toplamı haftada, orta okullarda altı, liselerde 
dokuz, yüksek okullarda (Yalnız tatbikî mahi
yette) dört saat ders okutabilirler. 

Yüksek okullarda, haftada oniki saate ilâve 
olarak, öğretmenin fazla okutacağı ders saati, 
aynı derste aynı konuyu okutmak şartiyle, haf
tada altı saat olabilir. 

Bu suretle fazladan okutacakları bilim dalı 
dersleri için, yüksek okullarda beher ders saati
ne (4) lira, lise ve orta okullarda (2) lira ücret 
verilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

BADDE 6. — Dördüncü maddede yazılı şe
kilde görevlendirilenler hariç olmak üzere, baş
ka bir bilim dalında ehliyeti olan öğretmen
lerden ikinci bir ders okutanlara, müktesep hak 
derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro 
aylığının veya ücretinin 2/3 ü ve aynı şartlar 
içinde üçüncü bir ders okutanlara, yine mükte
sep hak derecesini geçmemek üzere bu derse 
ait kadro aylığının 1/3 ü verilir. 

Öğretmenlerin bu suretle okutacakları ders 
saatleri toplamı beşinci maddede yazılı şe
kilde bir öğretmenin haftada okutabileceği ders 
saatleri toplamını geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Öğretmen subay ve askerî 
memurlar ve muvazzaf askerî öğretmenlerden 
sivil bir okulda ve sivil öğretmenlerden askerî 
okullarda ikinci veya üçüncü bir vazife olarak 
öğretmenliğe tâyin edilenler hakkında 3656 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi ve askerî okullar
da ek görev olarak öğretmenlik alacak sivil me
murlarla sivil okullarda ek görev olarak öğret
menlik alacak subay ve askerî memurlar hak
kında da 3888 sayılı Kanunun hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 4069 sayılı Kanun kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



MADDE 10. - - Bu Kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
YoktTjr. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmişti!'. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Büyük Millet Meclisi 1947 yılı bütçesinde de

ğişiklik yapılması hakkındaki tasarıya oy vermi-
yen var mı? (Yok sesleri) 

Oy verme muamelesi tamamdır. 

3. — Adlî kâğıtların Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresi vasıl aniyle tebliğine dair olan 
3560 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve İçiş
leri Adalet ve Ulaştırma Komisyonları rapor
ları (1/97) fi] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is
tiyen var mı? 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur, 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere «ekmesi kabul edilmiştir. 

Adlî evrakın Posta, TelgTaf ve Telefon İdaresi 
vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Ka

nuna ek Kanun 
MADDE 1. — 4856 sayılı Kanunla uygulan-

[1] 113 sayılı basma/yazı tutanağın sonundadır. 

ması bir yıl geri bırakılan 3560 sayılı Kanunun 
telgrafla tebliğe ait hükümleri 1 . I . 1947 tari
hinden 1 . T . 1940 tarihine kadar geri bırakıl
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. - . 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Oylama sonucunu arzediyorum. 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına (288) milletvekili oy vermiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (288) oyla kabul edil
miştir. 

("Jündemimizde görüşülecek başka madde yok
tur. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

-«•» 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KAEAHİSAE 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 288 

Kabul edenler : 288 
Oya katılmıyanlar : 177 

Reddedenler : (J 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
Kemal özeoban 
Dr. Cemal Tunca 
Alımed Yeziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

Ahmet Alpaslan 
AMASYA 

Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

Ali Kemal Yiğitoğlu 
ANKARA 

Mebrure Aksoley, 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
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Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
Ilışan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe Öymen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
rimin Arfcayın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpıııar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasarı Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehaııi (lerçeker 
Cemil Öz 
Dr. M. Talât Simer -
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Al. Abdülhalik Kenda 
(il. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
I İaşene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemıil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cav it Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Duınlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Aîevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 

Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
(il. Kâzını Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Iîecep Poker 
Orgl. (\ Cahit Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arunan 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
E&at Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Pahadır. 

Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sü fin en 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğau 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Haki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid Özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 



KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Aziz Perkün 
T evrik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
] Fal il Benli 
Ahmet Bozbay 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Mamduh îspartalıgil 
Ömer özdck 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara köylü 
Tevfik Temelli 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANtSA 
Yunus M. Allak ant 
Korgl. Ali-Rıza Ar tanka! 
Kâmil Coşkunoğhı 
İsmail Erteni 
Dr. M. Necdet Otaıman 
Yaşar özey 
Hilmi Öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

B : 55 2 .5 
Dr. Kamil İdil 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazıra Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğhı 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Ilalid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtıra 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 

1947 O : 1 
Yakup Kalgay 
Ömer Karatas 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ent r 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Ali Rıza Esen 
I/it fi Yavuz 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim İneedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmet Uğur 
Şakır Uma 

TEKÎRDAC 
Emin Ataç 
Ziya E rain Cezaroğlu 
Payık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 

Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
t TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza içil 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Ra-îi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Dr. K. Cenap Berksoy 
îhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan 

[Oifü ],atılmıi(anlarj 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

AĞRI 
Halid Bayrak (t. Ü.) 

ANKARA 
Naki Cevat Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
fîl. Refct Alpman 
Mitat Aydm 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şercmetli 
İsmail Hakkı Uzunear.şıl 

BÎLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Taksin Banguoğlu 

BtTLlS 
Ari i' Ö/demir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Celâl Sait Siren, 
Dr. Zihni tilgen (I. (". 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budnnç 
Abdurrahman Konuk 

Muhittin Baha Pars 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoghı 

ÇORUH 
Atıf Tü/.ün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENIZLI 
Abidin Ege 
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DİYARBAKIR 
Fazıl Ah merî Ay kaç 
(I.) 
Ilışan fl.âınid.Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Şahit Sağrroğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Kemal Zeytinoğlıı 

GİRESUN 
Celâl Rsad Arsoven 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
I İnsan Fehmi Ataç (Baş
kan \r.) 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökıneıısüer (Bu-
kan) 
Edip Tör 
Tahsin Tfzüu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 

Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
(1.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
1 >ı\ Adnan Adıvar (t.) 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Ol. I.Vt'et, Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Panik Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbes; 
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Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. A':iî Muhtar Özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMtR 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Atıf tnan (Bakan) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
\)v. Kumrarı Örs (1.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Ooşkan (Bakan) 
Hilmi Çoruk (î.) 

KAYSERİ 
Ol. Salih Avgm 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KİRŞE HlF. 
Nihat Erdem 
Sah ir Kurutluoğhı 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
M it a t. Şakir Al tan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fa tin Çökmen 
Dr. Sadi Trmak (BakanJ 
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Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
Atıl' E.senbel 
Dr. Cafer ÖzeleJ 
Osman Taner (1.) 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Basit Hatipoğlu 
(t) 
Faik Kurdoğhı (Bakan) 
Feyzııllah TTslıı 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaveloğlu (!.' 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abrîürrezak Satana 

MUÖLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürstı 
Nuri özsan 

NÎĞDE 
İbrahim Refik Soyer 
0.) 

ORDU 
Şevket Akyazı (I.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
"Fuad Sirrnen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

Cemil Bilsel 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekeliofclu 
Hilmi Uran 

SflRD 
Etem izzet Benice > 
Sabri Çeliktuğ 

SINOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Muttalip öker (1. Ü.) 
Necmettin. Sadak fî.) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
İla I id Nazmi Keşmir 
(Bakarı) 
Nazım f'oroy (I.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrr De>y 
Alı Sanalioğlu 
Muammer Yanmbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
Knıiu Erişirgil (t.) 

Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealetmdaroğlu 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 

T. B. U. M. Bastmtvi 



S. Sayısı: | |3 
Adlî Kâğıtların Posta Telgraf ve Telefon; İdaresi vası
tasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı] ve İçişleri, Adalet ve Ulaştırma] Komis

yonları raporları (1/97) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adlî evrakın Posta, Telgraf ve. Telef on İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Ka
nuna ek olarak Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 5/12/1946 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Adlî evrakın Posta, Telgraf ve Telefon -İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Ka
nunun telgrafla tebliğlere ait hükümlerinin uygulanmadı 4347 sayılı Kanunla 3 yıl ve 4856 sayı
lı Kanunla da bir yıl geri bırakılmıştır. 

Son bir yıllık süre 31/12/1946 tarihinde sonaerecektir. 
Halbuki: Olağanüstü durumun devamı telgraf muhaberatmdaki kesafeti eksiltmemiş ve bilhas

sa 4702 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan (406 sayılı Kanunun 1899 sayılı Kanunla değiştirilen 7 
nci maddesinde müstaceliyet dereceleri gösterilen açık ve şifreli telgrafların üzerlerine, keşide
lerini bildirmek üzere, barış ve seferde resmî makamlarca konacak işaretler) e ait talimatnamenin 
ikinci maddesinin birinci fıkrasında yazılı işaretleri taşıyan tercihli telgrafların miktarı henüz 
azalmamıştır. 

Buna mukabil halen P. T. T. memurlarının bir çoğu sahra posta hizmetinde ve silâh altında bu
lunmaktadır. Bir taraftan tercihli telgraf miktarının çokluğu ve diğer taraftan bu hizmetin ay
rıca memur istihdamına lüzum göstermesi adlî evrakın telgrafla tebliği hakkındaki hükümle
rin matlup sıhhat ve intizamla cereyanına mâni bulunduğu cihetle bu işlemin uygulanmasının 
şimdilik daha iki yıl geri bırakılması zaruri görülmüştür. 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
îçişleri K&niisyonu 

Esas No. 1/97 
Karar No. 9 

14 . I ^ 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Adlî evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İda
resi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Ka
nuna ok olarak Ulaştırma Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale olunmakla Posta, Telgraf ve Telefon U-
ımıin Mü'dürü'hazır olduğu halde incelendi. 

Hükümet gerekçesinde bildirilen hususlar Ko
misyonumuzca da aynen varit görülerek tasarı 
aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Kâtip 
Bitlis 

M. Ertan 

Antalya 
'it. Kaplan 

Bolu 
/. Yalcın 

Kocaeli 
C. Aksu 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Gümüşane 
A. K. Varınca 

Konya 
Ş. Erg un 

Bolu 
H. 8. Adal 

İsparta 
• S. Koksal 

Siird 
L. Yavuz 

(1. Vybad.ın A. T üzün 

Sivas 
N. Ergin 

Trabzon 
If. Orhon 

Tokad 
A. Galip Pekel 

Yozgad 
/. Olgun 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 1/97 
Karar No. 19 

19 . i t ; 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Adlî evrakın Posta Telgraf ve Telefon İdaresi 
vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Kanu
na ek olarak Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 5 . XI I . 1946 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının Komisyonumuza da 
havale edilmesi üzerine ihtiva eylediği hükümler 
Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürü huzu-
riyle incelendi. 

Hükümet gerekçesinde bildiriler hususlar 
komisyonumuzca varit görülmüş ise de metin 
üzerinde bazı değişiklikler yapılması ve iki sene 
daha geri bırakılma kaydının kanunun neşrine 
kadar geçen boşluğu dolduramıyacağı ve bu iti
barla başlangıç ve sonuç tarihlerinin metne it
hali ve yürürlük tarihinin yayın tarihi olarak 
gösterilmesi hususları Komisyonumuzca oybirli

ğiyle kabul edilmiştir. 
Tasarı arzolunan değişikliklerle ve havalesi 

gereğince Ulaştırma Komisyonuna verilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komis-

yonu Başkanı 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Antalya 
N. Ak soy 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecerit 

Konya 
H. Karagülle 

Sözcü 
Kırşehir 

Kâtip 
Manisa 

S. Kurutluoğ,u K. Çoşkunoğlu 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
İsparta 
R, Güllü 

Kayseri 
8. A. Fcyzioğlu 

Manisa 
F. Uslu Dr. 

Denizli 
İV. Küçük a 

İzmir 
E. Oran 

Kayseri 
R. özsoy 

Rize 
8. A. Dilemrı 

( S. Sayısı : 113 ) 



"*" ÜTaştirma K( 

Ulaştırma Komisyonu: 

Esas No. 1/97 
'Karar No. 14 . . ; " ' ' ' ' 

Yüksek 

Adlî evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İda
resi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı 
Kanuna ek olarak Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunun 5 . X i t . 1946 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve İçişleri ve Adalet Komisyon
ları tarafından incelendikten sonra Komisyonu
muza gönderilen kanun tasarısı ile adı geçen 
komisyonların raporları, Komisyonumuzun 21 . 
IV . 1947 tarihindeki toplantısında, P. T. T. İşlet
me İdaresi temsilcilerinin huzur]ariyle okundu 
ve üzerinde görüşüldü. 

Adlî evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasiyle teb
liğine dair olan 3560 sayılı Kanunun telgrafla 
tebliğlere ait hükümlerinin uygulanması, adı 
geçen idarenin sağlamağa mecbur olduğu diğer 
telgraf muhaberelerinin, olağanüstü durum do-
layısiyle fazlalığı yüzünden, özel kanunlarla 
evvelâ 3, sonra daha bir yıl geri bırakılmıştır. 
Telgraf muhaberelerinin bu ma*hmul durumun 

3 — 
misyonu raporu 

29 . IV . 1947 

Başkanlığa 

bâlâ devam etmekte olmasından dolayı,telgraf la 
tebliğlere ait kanun hükümlerinin iki yıl daha 
uygulanmaması uygun görülerek kanun tasa
rısının bu maksatla hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Mucip sebebi yerinde gören Komisyonumuz, 
tasarıyı, Adalet Komisyonunun değiştirmeleri 
dairesinde, oy birliğiyle kabul etmiştir. 

Yüksek- Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Çoruh Kars Erzurum 

A. R. 'Erem §. Karacan S. Altuğ 
Çanakkale Edirne Kayseri 
B. Gökçen M. E: Ağaoğulları F.Seler 
Kacaeli Kütahya Niğde 
F. Balkan A. Bozbay V: Sandal 

Ordu Ordu Samsun 
Dr. V. Demir Amiral H. Gökdalay Y. Kalgay 

Sivas. 
' H;Işık 

( & Sayısr: 113) 



HÜKÜMETİN T E K L İ F İ . .^ 

Adlî evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi 
vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4856 sayılı Kanunla uygulan
ması bir yıl geri bırakılan 3560 sayılı Kanunun 
telgrafla tebliğe ait hükümleri, iki yıl daha geri 

'blıkkılmiştiiv ":r" :::•:>.'::'r.•••.•:'•:•.'-v;;;^- •-;.-- ••-•:- ;-'-: •; 

M A D D E 2 . -
y ü r ü r l ü ğ e g i r e r . 

M A D D E 3 . -
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Bu kanun 1.1.1947 tarihinde 

Bu kanun hükmünü Bakanlar 

Devlet Bakanı 
'Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
E. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. încedayt 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 

T. B. Balta Dr. B. Uz 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

T. Çoşkan , F. Kurdoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

Ş. Koçak A. İnan 
Çalışma Bakam 

Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞt 

Adlî evrakm Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi 
vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı Kanuna 

ek kanun iasaHsı 

MADDE 1. — 4856 sayılı Kanunla uygulan
ması bir yıl geri bırakılan 3560 sayılı Kanunun 
telgrafla tebliğe ait hükümleri 1 .1.1947 tari
hinden 1.1.1949 tarihine kadar geri bırakıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3". — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu vürütür. 
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Ş.Sayısı: |)4 
İdareci Üyeler Kurulunun Büyük Millet Meclisi 1947 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2 40) 

T. B. AL M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 
/, No. .3,2605/168 

28 . IV . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Avam Kamarasının daveti üzerine Londra'ya gitmeleri Umumi Heyetçe tasvip buyurulmuş olan 
sekiz Milletvekilimizin yevmiyeleriyle masarifi zaruriyelerine karşılık olmak üzere 1947 yılı B. M. 
Meclisi bütçesinin üçüncü yolluklar bölümünde yeniden açılacak üçüncüde (Londra'ya gidecek hey ot 
yolluğu) maddesine (35 000) otuz beş bin lira ödenek konması için aşağıda yazılı kanun maddelerinin 
kabulünü arz ve teklif eyleriz. ; . « 

îdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
Dr. Z. Ülgen M. öker H. Bayrak 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/40. 
Karar No. 67 

U9 . ÎV . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

İdareci Üyeler Kurulunun 1947 yılı bütçesin
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi 
Komisyonumuza havale buyurulmakla İdareci 
Üye Sivas Milletvekili A. M. Öker hazır olduğu 
halde incelenip görüşüldü. 

Avamkamarası tarafından vâki olan davet 
üzerine Londra'ya gönderilecek sekiz milletveki
linin harcırah hükümlerine göre hesaplanan ve 
55 bin liradan ibaret olan yolluklarının olağan
üstü ödenek olarak 1947 yılı Büyük Millet Mec
lisi bütçesine konulmasını temin maksadiyle İda
reci Üyeler Kurulu tarafından yapılan bu kantin 
teklifi Komisyonumuzca da yerinde görülerek bu 
ödeneğin bütçeye eklenmesi ve karşılığının gelir 
fazlasiyle temini uygun görülmüş, ve tasarıda 

bütçe tekniğine uygun bazı düzeltmeler yapıl
mıştır. Kamutayın onayma arzedilmek üzere 
Y ü̂ksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Edirne İzmir 

M. N. Gündüzalp M. Birsel 
Kâtip 

Ankara 
C. Gölet 

Bursa 
F. Bük 

Ankara 
F. öymen 

Balıkesir 
E. Altan 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kocaeli 

î. R. Aksal 

Aydın 
• R. Alpnian 
Diyarbakır 
V. Dicleli 

Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde Urf a 
R. Gürsoy S. Tekeli 
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İDARECI ÜYELER KURULUNUN TEKILFI I 

1947 yılı B. M. Meclisi bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1947 yılı B M . Meclisi kütçe-,', 
sinin üçüncü yolluklar bölümünde yeniden açı
lan üçüncü (Londraya gidecek heyet yolluğu kar- | 
şılığı) maddesine (35 000) otuzbeş bin lira öde
nek konmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından yürütülür. | 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1947 yılı bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MAI)DE ,1. — 1947 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Mecli
si kısmının (3) ncü yolluklar bölümünde (ya
bancı memleketlere gönderileceklerin yollukla
rı) adiyle yeniden açılan üçüncü maddesine 
(35 000) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 2, — Teklifin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 
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S.Sayısı: 115 
Askerî Okullar Öğretmenleri hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma, Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/40) 

T. C. 
Başvekâlet 4 . VIII. 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 220, 6/2219 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî okullar öğretmenleri hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 11 . VII . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muci-
besiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Askerî okullara tâyin olunacak öğretmenlerden bir kısmının meslekten yetişmiş subaylardan ve 
bir kısmının da üniversitenin muhtelif fakültelerinden mezun askerî ve sivil mütehassıslardan te
rekküp etmesi ve bu okullarda vazife alacak öğretmenlerin tâyin ve terfileri hakkında hususi bir 
kanun bulunmaması ve umumî hükümlerin bunlar hakkında tatbikmda kanuni ve malî bir takım 
müşkülâta tesadif edilmekte bulunması münasebetiyle gerek ordunun ve gerekse askerî okullarda 
vazife alacak bu öğretmenlerin mütekabil hak ve vazifelerinin kesin hükümlerle tesbitine kati za
ruret görüldüğünden sivil okullar öğretmenlerinin hak ve vazifeleri hakkındaki kanuni mevzuat göz-
önünde tutularak ilişik kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Binaenaleyh: 
1. — Yüksek askerî okulların meslek öğretmenlerinin subaylardan ve askerî memurlardan; mesleğe 

ait olmıyan diğer derslerin öğretmenlerinin de muvazzaf askerî öğretmenlerden veya bu dersleri oku
tabilecek ehliyetli subay ve askerî memurlardan bulunmadığı takdirde diğer yüksek okullar mezun
larından Millî Müdafaa Vekâletince tâyin olunacağı birinci madde olarak yazılmıştır. 

2. — Askerî lise ve orta okullarla muadili okulların öğretmenlerinin evvelemirde üniversite fakül
telerinden mezun veya ehliyetnameyi haiz askerî öğretmenlerden temin olunacağı mevcut askerî öğret
menler ihtiyacı karşılayamadığı takdirde noksanının aynı membalardan mezun sivil ücretli öğret
menlerle; emekli subay askerî memur ve emekli öğretmenlerden tamamlanacağı ikinci madde olarak 
vazolunmuştur. 

1 ve 2. maddede adı geçen okullar için aranılan şartları haiz öğretmen bulunmadığı takdirde mü
tehassıs subay ve askerî memurlar da ek vazife olarak ders saati hesabiyle maaş miktarının 2/3 ünü 
geçmemek şartiyle Millî Müdafaa Vekâletince öğretmen tâyin olunabileceği esası konularak bu husus 
lâyihada üçüncü madde olarak gösterilmiştir. 

4. — Saat hesabiyle ders okutan Subay ve askerî memurlara orta okullarda (2 :4), liselerde 
(3 :5 ) ve yüksek okullarda (10) lirayı geçmemek üzere ücret verileceği lâyihanın dördüncü madde-



— a — 
sinde gösterilmiş ve ücret miktarının okutulan dersin önemine ve subayın rütbesine göre vekâletçe 
takdir olunacağı bu maddede gösterilmiştir. 

5. — Asli öğretmenlerin yüksek okullarda haftada 12; liselerde 15 ve orta okullarda 18 saat ders 
okutmakla mükellef oldukları ve öğretmenlerin okutmakla mükellef oldukları bu ders saatlerinden 
başka ilâveten ve ceman haftada yüksek okullarda en çok (4), liselerde (9) ve orta okullarda (6) 

saat daha ders okutabilecekleri ve bu suretle fazladan ders okutan öğretmenlere yüksek okullar için 
beher ders saatine dört lira, orta okullar ve liseler için üç lira ücret verileceği de lâyihanın beşinci 
maddesinde gösterilmiştir. 

6. — Dördüncü maddede yazılanlar hariç olmak üzere öğretmenlerden salahiyetli oldukları tak
dirde, ikinci bir dersi okutanlara bu derse ait maaş ve ücret tutarının 2 /3 ; aynı şartlar içinde üçüncü 
bir dersi okutanlara bu dersin maaş veya ücret tutarının 1/3 ücret olarak verileceği lâyihada 6 ncı 
madde olarak gösterilmiştir. 

7. — Maarifte olduğu gibi tedrisat müdürlüğü,. ders aletleri muhafızlığı gibi idari vazifesi olan ve 
esas mesleği öğretmen bulunanlardan (4 ve 5. maddelerde yazılı olanlar hariç) branşları dâhilinde 
ders okutanlara esas vazifelerinde almakta oldukları maaş ve ücretlerinden başka ilâveten okuttukları 
ders için bu dersin maaş veya ücret tutarının 2/3 ü nispetinde bir ücret verilmesi esası kabul 
olunmuş ve bu öğretmenlerin haftada 6 ilâ 10 saat ders okutabileceği de 7 nci madde olarak vazolun-
muştur. 

8. — Askerî okullarda esas vazifelerine ilâveten askerlik dersi öğretmenliği de yapan bu okulların 
sınıf âmir ve subaylarına okutacakları her ders saati için 150 kuruş ücret verileceği ve zaruret olma
dıkça bir subaya haftada sekiz saattan fazla ders verilemiycceği de sekizinci madde olarak göste
rilmiştir. 

9. — 4069 sayılı kanunun (B) fıkrasının kaldırıldığı (9) ncu maddede gösterilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/40 
Karar No. 8 

29 . XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî okullar öğretmenleri hakkmda Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 1 1 . V I I . 1944 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı Baş
bakanlıktan Yüksek Meclise gönderilip Komis
yonumuza havale buyurulan ve Komisyonda 
görüşülüp incelenen bu tasarı; Kamutayca ka
bul edilmezden evvel: Büyük Millet Meclisi se
çimi yenilemiş olduğundan kadük hale gelmiş 
ve yeni Hükümet tarafından tekrar ve aynen 
teklif edilmiş olduğundan havalesi gereğince 
Komisyonumuzda görüşülüp incelendi. 

Çeşitli membalardan mezun Askerî okullar 
öğretmenlerinin tâyin ve terfihleri hakkında hu
susi bir kanun bulunmamasından dolayı bunlar 
hakkmda umumi hükümlerin tatbikmda müş

külâta mâruz kalındığından bu tasarının ha
zırlandığı yolunda Hükümet tarafından ileri sü
rülen gerekçe Komisyonumuzca yerinde görü
lerek kanunun görüşülmesine geçilmiştir.. 

Kimlerin bu okullarda öğretmenlik yapabi
leceklerini tesbit eden tasarının birinci madde
sinde her ne kadar emekli subaylardan bahse
dilmekte ise de emeklilerin fiilen öğretmenlk 
yapmakta oldukları ve her zaman bun
ların ihtisaslarından istifade olunabileceği 
nazara alınarak maddeye bu hususta sarih hü
küm konulmuş ve yayınları ve öğretmen 
mesleğindeki çalışmalariyle ehliyetini tanıtmış 
bulunanların yüksek tahsil mezunu olmaları 
kaydı da ilâve edilmiştir. 

Bakanlığın kendi kanunlarına göre sivil öğ-
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retmenlerden serbestçe faydalanabilmesi, ve si
vil okullarda maaşlı vazife görmüş olan sivil 
öğretmenlerin tekaüt haklarının korunması mü
lâhazası ile ikinci maddedeki ücretli kelimesi 
kaldırılmıştır. Bununla beraber ehliyetnameyi 
haiz öğretmenler tâbiri yerine subay ve askerî 
memurlar kaydı konularak öğretmen temini hu
susu dikkat nazara alınmıştır. 

Askerî lise ve orta okul aslî öğretmenlerinin 
okutmakla mükellef oldukları derslerden fazla 
okuttukları ders saatma karşılık verilmesi Hü
kümetçe teklif olunan üç lira. aynı derecedeki 
sivil okulların öğretmenlerine verilmekte olan 
ücretle mütenasip olması bakımından ve Hükü
metin muvaffakiyetiyle iki lira olarak tesbit 
edilmiş ve askerî okullarda esas vazifelerine 
ilâveten Millî Savunma Eğitimi öğretmenliğini 
de yapan sınıf âmir ve subaylarına verilecek 
ücret de aynı mülâhaza ile Hükümetin 150 ku
ruş teklifi yerine iki liraya çıkarılmıştır. 

Her derecedeki sivil okullarda Millî Savun
ma eğitim subay öğretmenlerin bu esas dâhi
linde ücret alacaklarına dair birinci maddeye 
sarih hüküm konulmuştur. 

Subay ve askerî memurlarla askerî öğret
menlerden ve mütekabilen sivil öğretmenlerden 
ihtiyaç ve zaruret halinde sivil ve askerî okul
larda istifadeyi sağlayıcı ve bu suretle halen 
mevcut ihtiyacı temin edici bir hüküm vazına 
Hükümetçe lüzum gösterilmiş ve bu keyfiyet 
Komisyonumuzca kabul edilerek kanun tasa
rısına 9 madde olarak hüküm konmuştur. 

Tasarının 9 ncu maddesinde 4069 sayılı Ka
nunun (B) fıkrası kalddırılmakta ise de Hükü
metin muvafakati ile Komisyonumuzca yapılan 

tadil ve ilâvelerle 4069 sayılı Kanunun diğer 
hükümleri de bu kanunla temin edilmiş ve 
mezkûr kanunun muvakkat maddesi hükmü de 
yerine getirilerek sakıt olmuş bulunduğundan 
10 numarayı alan bu madde (4069 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır) şekline konmuştur. 

Tasarının 10 ncu maddesi 11 nci madde 
olmuştur. 

Bu kanun hükümlerinin tatbiki ile muhte
lif Bakanlıklar ilgili bulunduğundan 12 numa
rasını alan 11 nci madde de Millî Savunma ve 
Maliye Bakanlığı yerine Bakanlar Kurulu me
murdur şeklinde değiştirilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Eğitini Komisyo
nuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Millî Savunma 
Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Konya Hatay Erzincan 
A. F. Cebesoy .E. Durukan B. K. Çağlar 

Afyon K. Ankara Çankırı 
AS. Aldoğan N. Tınaz Dr. A. Arkan 

Çankırı Erzincan Erzurum 
Z. S oy demir Z. Ağca E. S. Akgöl 

Erzurum Gazinanteb Kars 
V. Kocagüney A. Atlı H. Tugaç 
Kastamonu Kayseri Kırklareli 

A. Alptoğan S. Avgın K. Boğan 
Kocaeli Konya Kütahya 
»Ş\ Okan Dr. H. Alataş M. Ispartalıgil 

Mardin Mardin Seyhan 
K. Sevüktekin Dr. A. TJras 8. Tekelioğlu 

Van 
B. Oktar 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
-1/. Eğitim Komisyonu 18 . I . 1947 

Esas No. 1/40 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî Okullar Öğretmenliği ve askerî şahıs
ların öğretmenlikleri hakkında olup Millî Savun
ma Komisyonlarından Komisyonumuza havale 
buyurulan kanun tasarısı Millî Eğitim ve Millî 
Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin huzuriyle 
görüşüldü. 

1. — Millî Savunma Komisyonunun birinci 
maddesinde emekli subayların da hiçbir kayda 
bağlı olmadan ders okutabilecekleri kabul edil
miştir. Hiçbir yaş haddi konulmadığından bu 
derslerin 65 yaşını geçmiş emeklilere de verilebi
leceği gibi Üniversiteden mezun muvazzaf askerî 
öğretmenlerden veya bu dersleri okutabilecek eh
liyetli muvazzaf ve emekli subay ve askerî me
murlardan, bunlar bulunmadığı takdirde yaym-
lariyle öğretim mesleğindeki çalışmalariyle yük
sek okullarda ders verebilecek ehliyette okulları 
tanınmış bulunan yüksek tahsil mezunlarından 
Millî Savunma emrindeki okullarda da ders ve
rilmesi tesbit edilmiştir .Ancak Komisyonumuz 
belli bir yaştan sonra ders verme gibi ağır bir 
fikir çalışmasını zor gördüğünden bu fıkraya 
«yaşları 65 i geçmemek ve sırf meslekî derslere 
münhasır kalmak şartiyle» kaydının ilâvesini 
uygun bulmuş ve madde bu şekilde değiştiril
miştir. 

2. — Millî Savunma Komisyonunun ikinci 
maddesinin birinci fıkrası aynen kabul olunmuş 
ikinci fıkrasındaki «mevcut askerî öğretmenler 
ihtiyacı karşı!ıvamadığı takdirde bu noksanın 
aynı membâlardan mezun sivil öğretmenlerle 
emekli subay ve askerî memur ve emekli öğret
menlerden tamamlanır» hükmü öğretmen yetiş
tirme bakımından mahzurlu görülmüş olduğun
dan bu fıkra «emekli subay ve askerî memur ve 

emekli öğretmenlerden beş yıl müddetle fayda
lanılabilir» şeklinde değiştirilmiş ve geçici mad
de olarak tesbiti kararlaştırılmıştır. 

3. — Üçüncü madde aynen kabul olunmuş ve 
dördüncü maddedeki «okutulan dersin önemine 
göre» kaydının, bütün derslerin aynı önemde 
olduğu gözönüne alınarak çıkarılmasına karar 
verilmiş ve diğer maddeler aynen kabul olun
muştur. 

Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna 
gönderilmesi ricasiyîe Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

M. Eğitim Ko. Başkam Sözcü 
Manisa Erzurum 

R. N. Edgüer C. Dursunoğlu 
Kâtip 
Urfa Ankara Bingöl 

S. K. Yetkin A. R. Bekman T. Banguoğlu 
Diyarbakır tzmir Kars 

O. Ocak E. Çınar T. Taşktran 
Kırşehir Maraş 

/ . H. Baltacıoğlu Dr. K. îdil 

Maraş 
8 nci maddeye muarızım. Bu maddede adı ge
çen şahısların vazifeleri ücret almalarını ica-
bettirecek kadar çok değildir. Köy Enstitüle
rinde haftada hiçbir ücret almadan 20 - 30 
saate kadar ders verirler hem de pazartesi 
sabahından cumartesi saat 13 ne kadar Eğitim 

öğretmenliği yaparlar 
M. Soysal 

Tekirdağ Trabzon Trabzon 
E. Ataç Z. Molaoğlu M, R. Tarakçtoğlu 
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Bütçe Kon 

T. B. M. M. 
Bütçe komisyonu 
Esas No: 1/40 
Karar No: 66 

Yüksek 

Askerî Okul öğretmenleri hakkında Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
4 . VI I I . 1944 tarihli ve 6/2219 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulup yedinci dönemde 
hükümsüz kalan ve sekizinci dönemde Hükü
metçe yenilenmiş olan kanun tasarısı Millî Sa
vunma ve Millî Eğitim Komisyonları raporla-
riyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Mil
lî Savunma Bakanlığının yetkili temsilcileri ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Askerî Okul Öğretmenlik kadrolarında ça
lıştırılacak askerî ve sivil Öğretmen ve müte
hassısların hangi membalardan ne suretle temin 
edilecekleri ve tâyin usulleri ile haklarında ma
aş ve ücrete dair hangi hükümlerin uygulana
cağı hakkında özel bir kanun bulunmadığın
dan bu güne kadar, gerek barem kanunlarının 
ve gerekse Millî Eğitim Bakanlığının orta ve 
yüksek öğretime ait kanunlarının bu okulların 
bünyelerine ve meslekî hususiyetlerine göre uy
gulanması mümkün olan hükümlerinden fay
dalanmak suretiyle hareket edilegelmiş ise de 
bu vaziyetin devamı tatbikatta bir takım zor
luklar meydana getirdiğinden Askerî Okullar 
öğretmenliklerinin de sivil öğretmenler gibi. 
mesleklerine ve kendi bünyelerine ve ihtiyaç
larına uygun şekilde toplu olarak hükümlere 
bağlanması Hükümetçe faydalı ve gerekli görü
lerek bu tasarının hazırlandığı yapılan incele
melerden ve açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Gerekçesine göre, esas Komisyonumuzca da 
uygun görülen tasarı üzerinde Millî Savunma 
ve Millî Eğitim Komisyonlarınca yapılan deği
şiklikler de göz önünde bulundurularak Millî 
Eğitim Komisyonu metni esas tutlmak suretiyle 
yapılan incelemelerden sonra aşağıda arzedilen 
değişiklikler yapılmıştır. 

Komisyonumuz, evvelâ Millî Eğitim Bakan
lığı kuruluşuna dâhil öğretmenler hakkında Ba
rem kanunlarında ve gerek meslekî kanunların-
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da mevcut hükümlerin koydukları esaslara uy
gun ve eşit bir şekilde askerî okul öğretmenleri 
hakkında da mümkün mertebe uygulanmasını 
ve ayrıca bu okulların meslekî hususiyetlerini 
de tatmin edecek surette hükümlerin tesbitini 
esas olarak kabul etmiş ve maddeleri bu esa
sın hâkim olmasını temin edecek şekilde tan
zim etmiş bulunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesi askerî okul öğ
retmenlerinin hangi makamca tâyin olunacağını 
göstermekte olup bu hükmün başına bir madde 
halinde ayrılması uygun görülerek madde ye
niden tanzim edilmiştir. 

İkinci madde; kimlerin askerî yüksek okul
lar öğretmenlik kadrolarına girebileceklerini 
göstermekte olup yazılış ve ifade şeklinde açık
lık temin edilerek yeniden yazılmıştır. 

Bu maddenin ikinci bendine girenler için 
Millî Eğitim Komisyonu yaş haddi olarak 65 i 
geçmemek esasını koymuş ise de genel hüküm
ler yaş haddini halletmiş bulunduğundan mev
cut esaslara göre hareket edilmesi Komisyonu
muzca tabiî görülmüş ve bu kayıt maddeden 
çıkarılmıştır. 

Üçüncü madde; tasarının ikinci maddesi 
karşılığıdır. 

Bu maddede, askerî lise ve orta okullar ile 
muadili okulları öğretmenlerinin hangi memba
lardan temin edileceğini ve taşıyacakları nite
likleri göstermektedir. Hükümet teklifinde ve 
Millî Savunma Komisyonu metninde; bu okul
lar öğretmenlerinin evvelâ üniversite fakülte
lerinden mezun olanlardan veya ehliyetnameyi 
haiz subay ve askerî memurlardan, bunlar bu
lunmazsa noksanın aynı membalardan mezun 
sivil öğretmenlerle emekli subay ve askerî me
mur ve emekli öğretmenlerden tamamlanması 
hükmü konulmuştur. Millî Eğitim Komisyonu 
bu maddede belirttiği hükümlere göre askerî 
okulların öğretmen kaynağını yalnız yukarıdaki 
şartları haiz subay ve askerî memurlara hasret
miş ve aynı membalardan mezun sivil öğret-
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menlerle subay ve askerî memur ve emekli öğ
retmenlerden ancak beş yıl müddetle istifadeyi 
uygun bularak tasarıya bu maksatla geçici bir 
madde koymuştur. 

Komisyonumuz, askerî okulların öğretmen 
ihtiyacının yalnız subay ve askerî memurlar
dan yetiştirilecek öğretmenlerle temin edilme
sini ve sivil kaynaklara ve emeklilere başvur
maktan uzak kalmalarını daha uzun müddet 
imkân dahilinde görmediği gibi Millî Eğitim 
teşkilâtında yetişen öğretmenlerden bu okullar
da faydalanmanın imkânsız kılınmasını da uy
gun görmediğinden Millî Eğitim Komisyonu
nun koyduğu ve ihtiyaçları ileride zorhyacak 
mahiyette olan bu kaydı tasarıdan çıkararak 
maddede, öğretmen kaynaklarını, tercih esasına 
göre sıraya koymuş ve emeklilerden 900 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde her zaman fay
dalanabileceğinden buna dair kayıtları da 
maddeden çıkarmıştır. Ayrıca, bugün üniver
site haricinde Millî Eğitim için öğretmen ye
tiştiren bazı Enstitüler de bulunduğundan bu
ralardan yetişecek olanların da istihdamlarını 
temin etmek üzere maddeye bir kayıt eklemiş 
bulunmaktadır. 

Tasarının dördüncü maddesi, ikinci ve üçün
cü maddelerdeki kaynaklardan yetişmiş öğret
men bulunmadığı takdirde mütehassıs subay 
ve askerî memurlarla mütehassıs diğer Devlet 
memurlarının da ek görevle öğretmenliğe tâ
yinlerini temin etmekte olup teklifin ve Ko
misyon metninin üç ve dördünccü maddeleri 
karşılığıdır. 

Komisyonumuz, bu maddede Millî Eğitim 
Bakanlığı öğretmenleri için mevcut hükümlerle 
tenazuru temin etmekle beraber yazı itibariyle 
de bir düzeltme yapmış ve maddedeki hüküm
lerle ilgili bulunan tasarının 7 nci maddesini 
de buraya almış ve sivil okullarda yalnız Millî 
Savunma öğretmenliği yapan subaylar hakkın
daki 40(19 sayılı Kanunda mevcut hükmü tek
lifin sekizinci maddesiyle birleştirerek bu mad
deye eklemiş bulunmaktadır. 

Tasarının beşinci maddesi Millî Eğitini Ko
misyonunca ayniyle kabul edilen Millî Savunma 
Komisyonunun beşinci maddesi karşılığıdır. 

Komisyonumuz, bu maddede dahi yukarıda 
arzedilen tenazur esasını gözönünde tutmakla 
beraber yüksek okullarda ilâve olarak okuttu

rulacak ders saatlerini, bu okulların hususiyet
lerine uyulmak maksadı yi e ve tatbikî olmak 
üzere dört saat olarak tesbit etmiş ve aynı ko
nuyu okutmak şartiyle 12 saatlik esas mükel
lefiyete daha altı saatlik ders ilâvesine imkân 
bırakmış ve maddeyi buna göre tanzim etmiş 
bulunmaktadır. 

Tasarının altıncı maddesi, öğretmenlerdim 
kendi görevi dışında başka bir bilim dalında 
ikinci ve üçüncü bir ders okutacaklar hakkında 
uygulanacak hükümleri kapsamaktadır ki, Hü
kümet tasarısının altıncı maddesi karşılığıdır. 
Komisyonumuz bu maddede vuzuhu temin ede
cek ibare değişikliği yapmış bulunmaktadır. 

Tasarının yedinci maddesi Millî Eğitim ve 
Savunma Komisyonlarının dokuzuncu maddesi 
karşılığıdır. 

Bu madde, öğretmen subay ve askerî me
murlarla muvazzaf askerî öğretmenlerin sivil 
bir okulda ve sivil öğretmenlerden birinin as
kerî bir okulda ve keza ek görev alacak sivil, 
subay ve askerî memurların mütekabilen öğret
menliğe tayinleri halinde uygulanacağından 
madde bunu ifade edecek şekle konulmuş ve 
mütekaitlerden öğretmenliğe tâyin edilecekler 
hakkında 900 sayılı Kanunun tatbiki tabiî bu
lunduğundan buna dair olan kayıt maddeden 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Diğer maddelerin numaraları düzeltilerek 8, 
9 ve 10 ucu maddeler olarak kabul edilmiş ve 
geçici madde yukarıda arzedilen sebeple ta
sarıdan çıkarılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır îzmir 

M. N. Gnndüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkerman C. Gölet 
Antalya Aydın Balıkesir 

N. E. Sümer R. Alpman E. Altan 
Diyarbakır Eskişehir îzmir 
V. Dicleli A. Potuoğlu S. Dikmen 
Kastamonu Kırşehir Niğde 
M. Akalın S. Torgut R. Gürsoy 

Samsun ürfa 
M. A. Yörüker E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Askerî Okullar öğretmenleri hakkında kanun lâ
yihası 

MADDE 1. — Yüksek Askerî okulların mes- I 
lek öğretmenleri subay ve askerî memurlardan 
diğer derslerin de üniversiteden mezun muvazzaf 
askerî öğretmenlerden veya bu dersleri okutabi
lecek ehliyetli subay ve askerî memurlardan ve 
bunlar bulunmadığı takdirde yayınları ile ve öğ
retim mesleğindeki çalışmaları ile yüksek okul
larda ders verebilecek ehliyette olduklarını tanıt
mış bulunanlar M. M. Vekâletince tâyin olunur. | 

MADDE 2. — Askerî lise ve orta okullar ile 
muadili okulların öğretmenleri, üniversitenin 
muhtelif fakültelerinden mezun veya ehliyetna
meyi haiz askerî öğretmenlerle temin edilir. Mev
cut askerî öğretmenler ihtiyacı karşılayamadığı 
takdirde bu noksan aynı membalardan mezun si
vil ücretli öğretmenlerle emekli subay, askerî me
mur ve emekli öğretmenlerden tamamlanır. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddelerde adı geçen 
okullar için aranılan şartları haiz öğretmen bu
lunmadığı takdirde mütehassıs subay ve As. me
murlar da ek vaaife olarak ders saati hesabiyle 
ve rütbeleri maaşının 2/3 ünü geçmemek şartiyle 
M. M. Vekâletince öğretmen tâyin olunabilir
ler. 

MADDE 4. — Saat hesabiyle ders okutan su- I 
bay ve askerî memurlara lise ders ücreti «3 - 5», 
orta okul ders ücretleri «2 - 4», yüksek okullarda 
«10» lirayı geçmemek üzere okutturulan dersin 
önemine ve subay ve askerî memurların rütbele- J 

( S. Sayı; 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TİRİŞÎ 

Askerî okullar öğretmenleri ve Askerî şahısların 
Öğretmenlikleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Askerî okulların Mes
lek dersleri öğretmenleri muvazzaf ve emekli su
bay ve Askerî memurlardan, diğer derslerin öğ
retmenleri Üniversiteden mezun muvazzaf askerî 
öğretmenlerden veya bu dersleri okutabilecek 
ehliyetli muvazzaf ve emekli subay ve askerî 
memurlardan, bunlar bulunmadığı takdirde ya
yınları ile öğretmen meslekindeki çalışmalariyle 
yüksek okullarda ders verebilecek ehliyette olduk
ları tanınmış bulunan yüksek tahsil mezunların
dan Millî Savunma Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 2. —• Askerî lise ve orta okullar ile 
muadili okulların öğretmenleri; üniversitenin 
fakültelerinden mezun veya ehliyetnameyi haiz 
subay ve askerî memurlarla temin edilir. 

Mevcut askerî öğretmenler ihtiyacı karşılaya
madığı takdirde bu noksan aynı membalardan 
mezun sivil öğretmenlerle emekli subay ve askerî 
memur ve emekli öğretmenlerden tamamlanır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince saat 
hesabiyle ders okutan subay ve askerî memur
lara okutturulan dersin önemine göre orta okul
larda (2 - 4) liselerde (3 - 5) yüksek okullarda 

| ( 5 - 1 0 ) lira ders ücreti Millî Savunma Bakanlı-
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MÎLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-

TÎRÎŞÎ 

Askerî Okullar Öğretmenleri ve Askerî şahıs
latın öğretmenlikleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Askerî Okulların 
meslek dersleri öğretmenleri muvazzaf ve emek
li subay askerî memurlardan, diğer derslerin 
öğretmenleri Üniversiteden mezun muvazzaf as
kerî öğretmenlerden veya bu dersleri okutabi
lecek ehliyetli muvazzaf ve emekli subay ve 
askerî memurlardan, bunlar bulunmadığı tak
dirde yaymlariyle öğretim meslekindeki çalış
malariyle yüksek okullarda ders verebilecek eh
liyette oldukları tanınmış bulunan yüksek tah
sil mezunlarından yaşları 65 i geçmemek ve (sırf 
meslekî derslere münhasır kalmak) şartiyle 
Millî Savunma Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 2. — Askerî lise ve orta okullar ile 
muadili okulların öğretmenleri; Üniversitenin 
fakültelerinden mezun veya ehliyetnameyi ha
iz subay ve askerî memurlarla temin edilir, 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince sa
at hesabiyle ders okutan subay ve askerî me
murlara orta okullarda (2 - 4) liselerde (3 - 5) 
yüksek okullarda ( 5 - 1 0 ) lira ders ücreti Millî 
Savunma Bakanlığınca takdir edilerek verilir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Askerî Okullar öğretmenleri hakkında Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Askerî yüksek, lise ve orta 
okullarla muadillerinin öğretmenleri bu kanun
da yazılı şartları haiz olanlardan Millî Savunma 
Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 2. — Askerî yüksek okullarda; 
a) Meslek dersleri öğretmenleri, muvaz

zaf veya emekli subay ve askerî memurlardan; 
b) Diğer derslerin öğretmenleri; 
I • Üniversiteden mezun muvazzaf askerî 

öğretmenlerden; 
Veya bu dersleri okutabilecek ehliyette 

muvazzaf veya emekli subay ve askerî memur
lardan ; 

II - Geçen bentde yazılı olanlardan bulun
madığı takdirde yayınları veya öğretim mesle
kindeki çalışmalariyle yüksek okullarda ders 
verebilecek ehliyette oldukları Millî Eğitim 
Bakanlığınca tanınmış bulunan yüksek tahsil 
mezunlarından; 

Tâyin olunur. 

MADDE 3. — Askerî lise ve orta okullar 
ile muadili okulların öğretmenleri; 

a) Üniversite fakültelerinden veya orta 
öğretim öğretmeni yetiştiren yüksek okullardan 
mezun askerî öğretmenlerden; 

b) Orta öğretim öğretmenliği şartlarını 
haiz, muvazzaf veya emekli subay ve askerî me
murlardan veya sivillerden; 

Tayin olunur. 

MADDE 4. — Askerî okullar için ikinci ve 
üçüncü maddelerde yazılı şartları haiz öğret
men bulunmadığı takdirde, mütehassıs subay 
ve askerî memurlarla mütehassıs diğer Devlet 
memurları, ek görevle, öğretmenliğe tâyin olu-
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rine göre M. M. Vekâletince takdir edilecek ders 
ücreti verilir. 

MADDE 5. — Asli öğretmenler yüksek okul
larda haftada 12, liselerde 15 ve orta okullarda 
18 saat ders okutmakla mükelleftirler. Bu öğ
retmenlere okutmakla,mükellef oldukları bu ders
lerden başka ilâveten ve ceman haftada yüksek 
okullarda en çok 4, liselerde 9 ve orta okullarda 
6 saat daha ders okutabilirler. Bu suretle fazla
dan okutacakları dersler için yüksek okullarda 
beher ders saatine 4 lira, lise ve orta okullarda' 
3 lira ücret verilir. 

MADDE 6. — 4 ncü maddede yazılanlar ha-
riç olmak üzere ve beşinci maddenin son iki 
fıkrası hükmünün tatbiki kabil olmıyan haller
de ve öğretmenlerden salahiyetli oldukları tak
dirde ikinci bir ders okutanlara bu derse ait ma
aş veya ücret tutarının 2/3 ü aynı şartlar içinde 
3 ncü bir .ders okutanlara bu dersin maaş veya 

M. 8. K. 

ğınca takdir edilerek verilir. 

MADDE 5. — Askerî öğretmenler yüksek 
okullardan haftada 12, liselerde 15 ve orta okul
larda 18 saat Bilim dalı içinde ders okutmakla 
mükelleftirler. Bu öğretmenlere okutmakla mü-
kelef oldukları bu derslerden başka ilâveten ve 
ceman haftada yüksek okullarda en çok 8, liseler
de 9 ve orta okullarda 6 saat daha ders okutabi
lirler. Bu suretle fazladan okutacakları bilim d ali 
dersleri için yüksek okullarda beher ders saatine 
4 lira, lise ve orta okullarda 2 lira ücret verilir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDfi 5. — Millî Savunma Komisyonunun 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

nurla*. 
Bu suretle görevlendirileceklere ders saati 

başına, orta derece okullarda ( 2 - 4 ) , lise dere
cesindeki okullarda ( 3 - 5 ) ve yüksek okullar
da (5 - 10) lira, Millî Savunma Bakanlığınca 
takdir edilerek verilir. Bunların ders saati he
sabiyle ayda alacakları ücret tutarı, yüksek 
okullarda (160), lise ve orta okullarla muadille
rinde (80) lirayı geçemez. 

Askerî okullarda öğretim müdürlüğü, ders 
aletleri muhafızlığı gibi aylıklı kadrollarda gö
revli olupta mesleki öğretmen bulunanlardan ih
tisasları içinde ders okutanlara, ilâve olarak 
okuttukları dersler için de yukarıki hükümler 
uygulanır. 

Askerî ve sivil okullarda Millî Savunma 
Eğitimi öğretmenliğine ek görevle tâyin edilecek 
subaylara okutacakları her ders saati için (2) 
lira ücret verilir. Bunlara haftada on saatten 
fazla ders verilemez. 

MADDE 5. — Asli öğretmenler öğretmeni 
bulunduğu bilim dalında, yüksek. okullarda haf
tada oniki, liselerde haftada onbeş ve orta okul
larda haftada onsekiz saat ders okutmakla 
ödevlidirler. Ancak, teşkilâtı elverişli olmıyan 
okullarda bu miktar ders saatllerinden daha az 
miktarda ders verilebilir. 

Asli öğretmenler okutmakla ödevli oldukları 
ders saatleri miktarından fazla, ilâve olarak ve 
toplamı haftada, orta okullarda altı, liselerde 
dokuz, yüksek okularda (yalnız tatbikî mahi
yette) dört saat ders okutabilirler. 

Yüksek okullarda, haftada oniki saate ilâve 
olarak, öğretmenin fazla okutacağı ders saati, 
aynı derste aynı konuyu okutmak şartiyle, haf
tada altı saat olabilir. 

Bu suretle fazladan okutacakları bilim dalı 
dersleri için, yüksek okullarda beher ders saati
ne (4) lira, lise ve orta okullarda (2) lira ücret 
verilir. 

MADDE 6. — Dördüncü maddede yazılı şe
kilde görevlendirilenler hariç olmak üzere, başka 
bir bilim dalında ehliyeti olan öğretmenlerden 
ikinci bir ders okutanlara, müktesep hak dere
cesini geçmeniiek üzere bu derse ait kadro aylı
ğının 2/3 ü ve aynı şartlar içinde üçüncü bir 
ders okutanlara, yine müktesep hak derecesini 
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ücret tutarının 1/ 3 ü, ücret olarak verilir. 

MADDE 7. — Tedrisat müdürlüğü ders âlet
leri muhafızlığı gibi idari vazifesi olan ve esas 
mesleki öğretmen bulunanlardan (4 ve 5 nci mad
delerde yazılı olanlar hariç) branşları dahilinde 
ders okutanlara esas vazifelerinden almakta ol
dukları maaş ve ücretlerinden başka ilâveten 
okuttukları bu ders için bu derse ait kadro maaş 
veya ücreti tutarının 2/3 ü, nispetinde ücret ve
rilir. 

Bu öğretmenlere haftada en az 6 ve en çok 10 
saat ders okutturulur. 

MADDE 8. — Askerî okullarda esas vazife
lerine ilâveten askerlik dersi öğretmenliği de 
yapan bu okulların sınıf âmir ve subaylarına 
okutacakları her ders saati için 150 kuruş ücret 
verilir. Zaruret olmadıkça bunlara haftada 8 
saatten fazla ders verilemez. 

MADDE 9. —> 4Ö6Ö sayılı kanunun birinci 
Maddesinin (B) fıkrası kaldırılmıştır; 

xa. 

MADDE 7. — Tedrisat müdürlüğü ders alet
leri muhafızlığı gibi idari vazifesi olan ve esas 
mesleki öğretmen bulunanlardan (4 ve 5 nci mad
delerde yazılı olanlar hariç) ihtisasları dahilin
de ders okutanlara esas vazifelerinden almakta 
oldukları maaş ve ücretlerinden başka ilâveten 
okuttukları bu ders için rütbesi maaşının 2/3 nü 
geçmemek üzere bu derse ait kadro maaş veya 
ücret tutarının 2/3 ü, nispetinde ücret verilir. 

Bu öğretmenlere haftada en az 6 ve en çok 10 
saat ders okuturlar. 

MADDE 8. — Askerî okullarda esas vazifele
rine ilâveten Millî Savunma Eğitimi öğretmen
liği de yapan bu okulların sınıf âmir ve subayla-
rma okutacakları her ders saati için 2 lira ücret 
verilir. Bunlara haftada 10 saatten fazla ders 
verilemez. 

Her derecedeki sivil okullarda Millî Savunma 
Eğitimi okutacak subay öğretmenler de bu esas 
dahilinde ücret alırlar. 

MADDE 9. — Subay ve Aeskerî memurlar
la muvazzaf askerî öğretmenlerden sivil bir okul
da ve sivil öğretmenlerden askerî okullarda ikin
ci veya üçüncü bir vazife olarak öğretmenliğe 
tâyin edilenler hakkında 3656 sayılı Kanunun 
18 nci maddesi ve askerî okullarda öğretmenliğe 
tâyin edilecek mütekaitler hakkında 900 ve As
kerî okullarda ek görev olarak öğretmenlik ala
cak sivil memurlar hakkında da 3888 sayılı Ka
nunun hükümleri aynen tatbik olunur. 

MADDE İ0. — (4069) sayüı Kanun kaldırıl
mıştır; 

;U6ji 
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MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonunun 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonunun 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonunun 
9 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. -* Millî Savunma Komisyonu* 
hun 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Mevcut askerî öğret
menler ihtiyacı karsilıyamadığı takdirde bil 
noksan aynı membalardan mezun sivil öğret
menlerle emekli subay ve askerî memur ve e-
mekli öğretmenlerden beş yıl müddetle fayda
lanılabilir. 

&K. 

geçmemek üzere bu derse ait kadro aylığının 
1/3 ü ücret olarak verilir. 

öğretmenlerin bu suretle okutacakları ders 
saatleri toplamı beşinci maddede yazılı şekilde 
bir öğretmenin haftada okutabileceği ders saat
leri toplamını geçemez. 

MADDE 7. — öğretmen subay ve askerî me
murlar ve muvazzaf askerî öğretmenlerden si
vil bir okulda ve sivil öğretmenlerden askerî 
okullarda ikinci veya üçüncü bir vazife olarak 
öğretmenliğe tâyin edilenler hakkında 3656 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi ve askerî okullarda 
ek görev olarak öğretmenlik alacak sivil inc
in urlar la sivil okullarda ek görev olarak öğret
menlik alacak subay ve askerî memurlar hak
kında da 3888 sayılı Kanunun hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonunun 
lOneu maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

l&&gp«jltt) | 
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MADDE 10. —~ Btt kanun neşri; tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbikma Millî 
Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Bş.V. ve Ha. V.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M V. 

11 . V I I . 1944 
Ad. V. M. M. V. 

R. Türel A.R.Artunkal 
Ha. V. Ma. V. 

F. Ağrcdt 
îk. V. . 

Fuad Sirmen 
Zr. V. 

Na. V. 
*Sırrt Day 
G. t. V. 

/)?•. / / . Alalaş Suat H. Vrgühlü Ş. R. Ilatipoylu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

MADDE 11. 
rürlüğe girer. 

MADDE 12. 
lu vürütür. 

4L6LK. 

— Bu kanun yayımında yü-

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

( £ . S a y m > 1 1 5 ) 
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MADDE 11. — Millî Savunma Komisyonu
nun 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millî Savunma Komisyonu
nun 12 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. 
rulu yürütür. 

B. K. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

Bu Kanunu Bakanlar Ku-

t>m« 

( S. Sayın : 116) 




