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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî piyango idaresinin 1941 malî yılı bilan
çosu hakkındaki mazbata okunduktan sonra; 

Ankara şehri îmar müdürlüğünün 1939 malî 
yılı hesabı katisine dair kanun lâyihasiyle; 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
iki kıta mazbata kabul edildi; 

Gümrük tarife kanununa bağlı Gümrük it
halât umumî tarifesinin 815 nci numarasının 
tadiline ve 816 nci numarasının kaldırılmasına; 

Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî 
tarifesinin muhtelif pozisyonlarına dahil bazı 
maddelerin gümrük resimlerinde îera Vekilleri 

. 2. — HAVALE 

Mazbatalar 
1. — Amasya'nın Bağlıca köyünden Etemoğlu 

Ömer Yengi'n in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/459) (Ruznameye); 

2. — Hatay vilâyetinde adli kanunların tatbik 
şekline ve ilâmların infazı tarzına dair 3713 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/675) (Ruznameye) ; 

3. — Keşan'ın Sigilli köyünden Alioğlu Me-
med Çallı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkın-

1. -— Çapakçur'un Azizan köyünden Talha-
oğlu Sadi Kalkan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/388) [1] 

(Mazbata okundu) 
ZÎYA KARAMURSAL (istanbul) — Akal-

lıyet reyi çok nazarı dikkati celbeder bir ma
hiyettedir. Binaenaleyh izahat verirlerse çok min
nettar kalırız. Mesele ehemmiyet kesbediyor. 

NECMEDDÎN SAHİR (Bingöl) — Dinleriz, 
mesele bir vatandaşın hayatına taallûk ediyor. 

Heyetince yapılan değişikliklerin tasdikına; 
Türkiye ile İtalya arasında mevcut Ticaret ve 

Seyrisefain muahedesinin temdidine ait nota
nın kabulüne dair kanun lâyihaları da kabul 
olundu; 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanun lâ
yihasının üç maddesi kabul edildi; 

Ekseriyet kalmadığından çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Gazianteb İsparta 

Dr. Mazhar Germen Bekir Kaleli Kemal Turan 

)ÎLEN EVRAK 

da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/406) (Ruznameye) ; 

4. — Mardin'in Savurkapu mahallesinden 
Cemaloğlu Abdi Bayhan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/463) (Ruznameye) ; 

5. — Çıldır'm Kutkale köyünden Karaoğlu 
Zülali Acar ve Purut köyünden Ahmedoğlu Şeh
bender Kobuğ'un ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/461) (Ruznameye). 

_« 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim, maz
batada muhalefet reyimi tafsilen yazdım. Me- -
sele okunan mazbatadan da anlaşılacağı üzere 
hryaneti vataniye suçundan tahtı zanna alman 
bir şahıs hakkında 1929 senesinde takibata baş
lamış ve 1941 senesinde ölüm cezası katileşiyor. 
On iki sene devam eden bu muhakeme sıra
sında 

HASAN FEHMt ATAÇ (Gümüşane) — Kaç 
sene, kaç sene? 

SALÂH YARGI (Devamla) — On iki sene 
devam eden muhakeme sırasında yedi defa iş 
Mahkemei temyizden geçiyor. Altısında nakza 
uğrıyor, yedincide tasdik ediliyor. Altı nakız [1]160 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Vedit üzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 34 — 



t : 68 3.6.1942 Ö : î 
sırasında, bir defasında yedi sene, bir defasın
da da on sene ağır hapse mahkûmiyet kararı 
veriliyor. Son ölüm cezası karan, Temyiz Bi
rinci ceza dairesi tarafından ekseriyetle tas
dik ediliyor ve ilâm metninde, kendisini kurt 
zannederek böyle şeylere teşebbüs ettiği ve ba
zı hususatm da tamamen sübüt bulmadığı gibi 
bir esbabı mucibe ile muhalif bir rey bulundu
ğu hikâye edilerek ekseriyetle tasdik ediliyor, 
Başmüddeiumumilik ilâmın nakzı için Umumî 
ceza heyetinde itiraz ediyor ve Ceza umumî he
yeti, Başmüddeiumumiliğin bu itirazmı va
rit görmüyor, ilâm tasdik ediliyor, katileşiyor. 

Bendeniz ötedenberi mahkemenin hükmü 
hakkında takdirata girişmekten müçtenibim ve 
doğru görmemekteyim. Yalnız bu hâdisede, 
memleketin bir cüzünü ayırarak hiyaneti vata
niye suçunu irtikâpla maznun olan bir şahıs 
hakkındaki muamele, daha etraflı bir tahkik 
yapılarak mahkemeye arzedilmiş olsaydı, her
halde 12 sene devam etmiyecek ve tetkikata da 
maruz kalmıyacaktı ve bu arada da yedi defa 
iş Temyiz mahkemesine intikal etmezdi. 12 se
ne zarfmda hiç şüphesiz ki hâkimler heyetin
de-pek çok tebeddüller hâsıl olmuştur. Bizim 
Ceza usulü muhakememizin en büyük iyiliğin
den saydığımız, bir işde adaleti temin bakımın
dan süratle iş görmek ve aynı zamanda mü
dafaaya müteallik teminatın da muhafaza edil
mesi şartıdır. Ondan dolayı kanunumuza bakar
sak, bir mahkeme bir meseleyi hiç fasıla ver
meksizin intaç etmesi lâzımgelir. Hattâ şahit
lerden, ehlivukuftan ve saireden tetkik edece
ği şeylerden biri bile hazır olmasa, mahkeme 
reisi mahkemeye çıkmadan evvel bu noksanla 
işe başlamayıp bu işin tehirine sebebiyet vere
cek noksan kısımları varsa mahkemeyi başka 
güne bırakır. Yine azadan bir zat heyette da
hil olmadığı halde mahkemeyi istima eder, şa
yet bir gün heyetten diğer biri bulunmazsa, 
tehire mahal kalmasm diye ilk celsedenberi 
dinlediği ve işittiği aynı his altmda heyete il
tihak eder. Bu kabîl hükümler bizde mevcut 
iken, 12 sene müddet muhakemenin devam etme
si ve 7 defa işin Mahkemei temyize intikal et
mesi, bunlarm herbiri adaletin tezahürü bakı
mından kanuni tetkikler yapmak hayırlı gö
rüldüğünden uzamış sayılabilir. Adli hata, ka
nuni zühul denebilecek maddi bir mesele tes-
bit edilecek mahiyette dosyanın tetkikmdan 
bir şey anlaşılmamaktadır amma nihayet bizde i 
teşhirli bir ceza olan ölüm cezası gibi bir ce
zanın yalnız bu cezaya mahkûm edilen şahsm 
işlediği fiile karşı bir tedip değil aynı zaman
da cezanın tatbikatında emsaline ibret olmak 
keyfiyeti de en mühim bir noktadır. Sonra bi
zim ceza hukukumuzda çok fazla ehemmiyet 
verilen memleketin bir kısmını ayırtmak, par
çalamak gibi en geni sayılan bir suç işlemiş, | 
fakat 12 sene evvel hakkında takibat başlamış, i 

ancak henüz bu neticeye vâsıl olunmuş. Şimdi 
bu adamm asılmasından mühim bir ibret hâ
sıl olmaz, belki aksi bazı tesirler de hatıra ge
lebilir. Bundan dolayı Yüksek Meclisini haiz 
olduğu hükümranlık hakkmı burada kullana
rak idamın müebbet ağır hapis cezasına tahvili 
reyinde bulundum. Encümende içtima njısabı-
nm asgarisi olan 9 azadan 8 arkadaş infaz le
hinde bulundular. Bendenizin akalliyet ^eyim 
de esbabı mucibe mazbatasına dercedildi. j Esas 
bundan ibarettir. Tabii mesele Meclisin hü
kümranlık hakkmı kullanmasıdır. Meclis bir 
sebep göstermeksizin cezanın tahvili, tahfifi 
gibi kararlar verebilir. Takdir Heyeti Gelile-
nizindir. 

FEVZİ DALDAL (Ankara) — Arkadaşlar, 
Salâh Yargı arkadaşımız Talhaoğlu Sadi'nin 
hüviyetini bilmediği için kanuni hususlardan 
ve bazı usul cihetlerinden dolayı idam cezası
nın müebbet ağır hapse tahvili reyinde bulun
dular. Bendeniz bu Talhaoğlu Sadi'nin bundan 
15 sene evvelki hâdisat içinde yaptığı rolleri, 
ika ettiği cinayetleri bildiğim için, müsaadeniz
le bunları birer birer arzedeceğim. 

Talhaoğlu Sadi Çapakçur'un Azizan köyün-
dendir. Kendisi teşkil ettiği eşkıya çetesiyle 
taklibi Hükümet için harekete geçerek Çapak-
çur'dan Kiğı'dan dolaşarak Erzurum'un Taş-
kesen nahiyesini basmış ve nahiye müdüırü üe 
5 jandarma ve bir jandarma çavuşunu cjldür-
müştür. Bundan sonra Erzurumun söğütlü kö
yünü basmış halka bir çok eza ve cefa ettikten 
sonra mallarını alıp götürmüştür. Ondan sonra 
Cinis köyünü basmış orada da ayni mezalimi ic
ra etmiştir. 70 - 80 atlı çetesiyle beraber Çapak-
çur'a hareket etmiş ve oradan da cenuba 4<>ğru 
kaçmıştır. Ben Erzurum'da bulunduğum sıra
larda yani 1929 senesinde bu adam cenuptan 
tekrar hududu geçerek Muş'a kadar gelmiştir. 
Şeyh Said'in oğlu Salâhattin taklibi Hükümet 
fikriyle Erzurum'a gelmiş 6 - 7 adet kürtçe mü
hür kazdırmıştır. Birinci mmtaka, ikinci mın-
taka diye ... Yani Şarki Kürdistan Hükümeti 
teşkili için. Bilâhare Şeyh Said'in oğlu ile Talha
oğlu Sadi de yakalanarak hapse tıkılmıştir ve 
Ankara'ya gelmiş ise de kendisinin daha ağır 
cinayetleri, cezaları olduğu için evrakı tştkik 
edilerek Erzurum'a gönderilmiştir. Banlar 
hakkındaki evraklar bazı nevakıstan dolayı, 
Temyize gitmiş, dönmüş, nihayet huzurunuza 
idam karariyle gelmiştir. Bu şahsın esasenı yap
tığı cinayetler o kadar çoktur ki, bunların he
sabı ancak dosyasının tetkikiyle meydana çıkar. 
Şimdi böyle bir şahsın cezasının; usul bakamın
dan affedilmesi veya cezasının hafifletilnıesi, 
Büyük Millet Meclisinin havsalasına sığmıyjacak 
şekildedir. Bunlar esasen Kürt Hoybun Cemi
yetine mensupturlar, yaptıkları da âdi bij" cü
rüm değil, siyasi cürümlerdir. (Reye, reye| ses
leri). 
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SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müzakere açıl

mak için bir talep yoktur. Bir arkadaşım reyi 
muhalifimin ne olduğunu izah etsin dediler, 
bendeniz de arzettim. Binaenaleyh, burada mü
nakaşa kapısı açdacak bir şey yoktur. (Reye 
sesleri). Heyeti Celilenin karar vermesi mese
lesidir. 

Onun için münakaşa yolu açmryalım. (Reye, 
reye sesleri). 

REİS — Mazbatayı reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen işaret buyursun... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çivril'in Emircik köyünden Alioğlu 
Memed çavuş Sarı'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/436) [1] 

(Mazbata okundu). 
REÎS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun... Et-
miyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

3. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, 
Bütçe, Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar encümen
leri mazbataları (1/493) 

REÎS — Müzakeresine devam ediyoruz. 
MADDE 4. — Şeker fabrikaları, tâli madde

lerinden ispirto yapabilirler. Ancak, bu fab
rikalar her yıl istihsal edebilecekleri ispirto mik
tarını imalâta başlamadan önce, ve imalât 
sırasında husule gelen değişiklikleri de müta-
akıben ve ispirto istihsalinden sarfı nazar 
ettikleri takdirde bu keyfiyeti de en az iki yıl 
evvel İnhisarlar idaresine bildirmeğe mecbur
durlar. 

Şarap yapanlarla zirai mahsul işleyenler, 
İnhisarlar idaresinden önceden izin almak şar-
tiyle tâli maddelerinden ispirto yapabilirler. 

İhtiyaca göre gümrük ve inhisarlar vekilli
ğinin muvafakatiyle İnhisarlar idaresinin tes-
bit ve kabul edeceği kayıt ve şartlar dahilinde 
her türlü ispirto (Suma hariç) yapmak için ha
kikî veya hükmi şahıslara idarece müsaade olu
nabilir. 

İnhisarlar idaresi bu madde mucibince elde 
edilen ispirtoları, ihtiyacı nisbetinde âmillerin
den maliyetine % 5 den 15 e kadar bir kâr ve
rerek satm alır. 

İnhisarlar idaresiyle, şeker fabrikaları ve bu 
kanuna göre ispirto istihsali için kendilerine 
izin verilenler arasmda ispirto mubayaa fiyat
larının tesbitinde çıkan ihtilâflar, umumî mu
rakabe heyetinin hakemliğiyle halledilir. Bu 
heyetin vereceği karara itiraz olunamaz. 

PUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bu 
maddenin ihtiva ettiği iki hükme geçen celse-

[1] 161 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

de iki arkadaşımız itiraz etmişti. îtirazlarmiti 
taallûk ettiği nokta şu idi: Şeker fabrikası is
pirto imal ettiği zaman bu imalât programım, 
yani senede ne kadar ispirto imal edeceğini 
evvelden İnhisarlar idaresine bildirecekti. Eğer 
senesi zarfında bu bildirdiği imalât miktarında 
bir değişiklik olursa onu da bildirecekti. Şa
yet bütün, bütün ispirto imalinden sarfı 
nazar ederse bu takdirde iki sene evvel keyfiye
ti İnhisar idaresine haber vermek lâzımgeliyor. 
İtiraz ettikleri ve iliştikleri bir nokta bu idi. 
Bu şekilde bir hüküm, Hükümetin teklif ettiği 
lâyihada mevcut değil iken, bunu bizim Güm
rük ve inhisarlar encümenimiz koymuştur. 
Mazbata muharriri arkadaşımız itiraz edilen bu 
noktaya cevap verirken, bu hükmün madde içe
risine konulmasına sebep olarak dediler ki, 
memlekette istihsal edilen ispirtonun, nisbeti ha
tırımda kalmamış, galiba % 80 ninden fazlası 
şeker fabrikaları tarafından istihsal ediliyor. 
Birden bire bu fabrikalar istihsalini durdurursa 
memlekette ispirto buhranına sebep olabilir. 
Binaenaleyh, şeker fabrikaları ispirto ima
lâtından sarfınazar ederse evvelden alın
ması lâzımgelen tedbir ona göre alın
sın. Bu mütalâa çok doğrudur ve kuvvetlidir. 
Yalnız metinde yazılan şekil, İnhisar idaresine, 
bu encümence görülen ve üzerinde böyle duru
lan noktayı bilhassa temin edecek mahiyette 
değildir. Bu fabrikalar istihsali ne mikyasta 
yapacak? Haddi asgarisi ve haddi âzamisi gös
terilmiyor. Binaenaleyh, bu hadlerle takyit 
edilmediğine göre, kendisine iki sene evvel ha
ber verme mecburiyetini koymakla bendenizce 
fiili ve müsbet bir netice alınmaz. Çünkü şeker 
fabrikası, eğer ispirto imalinden sarfı nazar 
edecekse iki sene evvel bildirecek, diyoruz. Eğer 
şeker fabrikası, bu külfetten kurtulmak istiyor
sa imalde devam eder. O kadar mahdut miktar
da yapar ki, buyurdukları gibi, memleketin is
pirto ihtiyacı gene karşılanmaz. Binaenaleyh, 
ileri sürdükleri sebep varit olmakla beraber, bi
zim istediğimiz neticeyi temin edici şekilde ya
zılmadığından dolayı bu kısmın encümene alı
narak düzeltilmesini rica ediyorum. 

Bendenizin, asıl, diğer arkadaşlara iltihak 
tiğim nokta, ikinci kısımdır. İkinci kısım da 
gene Hükümet lâyihasında, yoktur. Bunu bizim 
İnhisarlar encümenimiz kendiliğinden koymuş
tur ve arkadaşların ileriye sürdükleri itiraz şu 
idi : Gerek şeker fabrikasının, gerek 
kendisine izin verilen ispirto âmille -
rinin istihsal ettikleri ispirtoyu lüzum gördüğü 
takdirde inhisar idaresi satın alabilecektir. 
Bunların maliyetlerini hesap edecek ve bu ma
liyetten % 5 ten %15 e kadar bir kâr verecek 
ve bu ispirtoları satın alacaktır. Hükümet tek
lifinde olmadığı ve diğer encümenler de böyle 
bir hususu düşünüp bir kayıt koymadıkları hal
de, Gümrük ve inhisarlar encümeni bu kaydı 
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koymuştur. İnhisar idaresince satın alınması
na lüzum hâsıl olan ispirtoların mubayaasında 
âmillerle inhisar idaresi arasında bir ihtilâf 
çıkarsa o ihtilâf hakem heyetine verilecek ve 
hakem heyetinin verdiği karar kabili itiraz 
olmıyacaktır. Bu, tecviz edilecek bir hüküm 
değildir. Hâkimler ve mahkemeler yanmda 
mevzuatımıza girmiş böyle bir hükmü bende
niz hatırlıyamryorum. Geçen celsede arkadaş
lar tarafından bu husus hakkında ileri sürülen 
itiraza Mazbata muharriri dedi ki; buna mü
masil hüküm vardır. Şimdi numarasını hatırlı-
yamıyacağım, yedi yüz bilmem kaç numaralı 
kanun, memleket dahilinde faaliyette bulunan 
fabrikaların kâfi şeraiti haiz olmadıkları anla
şılırsa kapatılır, alât ve edevatı muayyen müd
det zarfında fabrika sahipleri tarafmdan nakle-
dilmediği, memleket dışına çıkarılmadığı tak
dirde bunlarm müsaderesi cihetine dahi gidi
lebilir, dediler. Bu ileri sürdükleri misalle bi
zim hâdisemizi teşkil eden mevzu, arasında as
la bir münasebet yoktur. O, memleketin sıhhi 
bakımdan veya herhangi bir bakımdan bünye
sine uymıyan mahiyette imalât yapacak olan 
bir fabrikaya müsaade etmemekte Devlet ta
mamen haklıdır. Getirdikleri misali ele alarak 
şunu da söyliyeyim ki, fabrika sahibinin alâtü 
edevatı derhal Hükümet tarafmdan alınmıyor, 
kendisine bir müddet veriliyor, bu müddet 
içinde harice çıkarmak emri veriliyor. Ona 
bir ihtiyar hakkı bırakılıyor. Burada verdik
leri misal bizim hâdisemize uymıyan bir misal
dir. Arzettiğim gibi, Devlet kendi gördüğü 
ihtiyaç ve lüzuma binaen vatandaşların elinde
ki herhangi bir malı alabilir, buna hakkı var
dır. Fakat Teşkilâtı esasiyemizin hükmüne gö
re bu, asıl bedeli verilerek almır. Biz buna mü
masil bir çok muameleler yapıyoruz. İstimlâk 
muameleleri yapıyoruz. Burada da ispirto 
âmillerinin ispirtosunu Devletin ihtiyacı oldu
ğundan dolayı cebrî bir mubayaa suretiyle alı
yoruz. Alıyoruz amma, bunların maliyetinin 
tâyin ve tesbitinde aralarında bir ihtilâf çıkar
sa o vatandaşı niçin biz hâkimi tabiisinden ayı
rıp da diğer bir heyete gitmek mecburiyetin
de bırakalım ve o hayetin kararını niçin ikinci 
bir tetkik merciine tabi tutmryalrm? Emlâkte, 
istimlâkte mahkemeye gider, delâilini söyler, 
hak nerede ise ona göre hâkim hükmünü verir. 
Bu meselede, bu şeklin haricine gitmek için 
kuvvetli bir sebep yoktur. Dün arkadaşımızın 
verdiği izahatta ileri sürdükleri misal de bu
na uymamaktadır. Bu itibarla, eğer encümen 
muvafakat ediyorsa, arzettiğim gibi, ilk fık
rada istedikleri gayeye tamamen vusul imkânı 
elde edilemiyeceği için son fıkrayı da encüme
ne alsınlar, düzelttikten sonra bize getirsin
ler. Bunu kabul buyururlarsa mesele yoktur. 
Buyurmazlarsa bendeniz bir takrir takdim ede
ceğim, İnhisar idaresiyle âmiller arasında bir 

ihtilâf çıkarsa bunu mahkemelerimiz vle hâ-
Mmlerimifc halletsin. Bunu temin için f?krayl 
tayyetmek lâzımdır. ! 

GÜMRÜK VE İn. En. M. M. MÜNİE jHÜS-
EEV GÖLE (Erzurum) — Efendim, geçen cel
sede de arzetmiştim ki İnhisarlar idaresinin is
pirtosunu temin eden şeker fabrikalarıdır ve 
şeker fabrikaları bunu yapmak mecburiyetin
dedir, eğer melası ikinci defa şekere tahjil et
mek için tesisata malik değilse. Böyle bir te
sisata malik değildir, yahut kısmen maliktir, 
kısmen malik değildir. Bu itibarla Fııaâ Sir-
men arkadaşımızın buyurdukları varit ol&maz. 
Çünkü şeker fabrikaları mevcut melası ispirto 
yapmak mecburiyetindedirler. j 

Buyurdular ki 4 ncü madde Hükûnietten 
gelen tarzda yapılmamış, Gümrük ve inhisar
lar encümeni ayrıca bir takım fıkralar ilâtve et
miştir. Encümen bu fıkraları Hükümetle Jnuta-
bık olarak ilâve etmiştir. Bu ilâve edilen! mad
de de şudur, yine geçen celsede arzetmiştim; 
eğer şeker fabrikaları melastan ikinci defa şe
ker yapma ihtiyacını hissederler ve bııı̂ a gi
derlerse lâakal iki sene evvel İnhisarlar idare
sine haber vermek mecburiyetindedir. Bu mec

buriyet tahmil edilmiştir. Çünkü arzettiğimjiz gibi 
memleketin ispirto ihtiyacını yalnız şeker fab
rikaları temin etmektedir Binaenaleyh mlemlc-
ketin ispirtosuz kaLruması îçin böyle muayyen 
bir müddet evvel ispirto yapmaktan sarfınazar 
ettiklerini İnhisarlar idaresine haber vermek 
mecburiyetini koyduk. Bu mecburiyet En<5üme-
nimizce kati telâkki ediliyor. 

Maliyet fiyatlarının tâyin ve tesbitinde yine 
Hükümetle mutabık kalarak bir fıkra ilâ^e et
mişizdir. O fıkrada, şayet inhisarlar idaresiyle 
bu kanuna göre müsaade alarak ispirto yakmak 
isteyen kimseler ve şeker fabrikaları arasında 
maliyet tesbitinde bir ihtilâf zuhura gelirse 
bunda evvelemirde umumî murakabe heyetinin 
hakemliğine müracaat edilmesini muvafık gö
rüyoruz. Bunun sebebini geçen celsede de arzet
miştim. Bu esas kabul edilmediği takdirde iş 
mahkemeye düşecektir. Mahkemede kanujıi bir 
takım formaliteler vardır, bunlar işin senelerce 
uzamasına sebebiyet verecektir. Memlekette is
pirto ihtiyacını temin edebilecek bu müessese* 
ispirto yapmaktan sarfınazar eder veyahut yap
tıkları ispirtonun maliyet bedellerini tâyinde 
bir cok formaliteye tabi tutarlarsa ispirto ihti
yacını karşılamak çok güçleşmiş olur. Esasen 
encümenimiz bilhassa böyle ispirto imal eden
lerle İnhisar idaresi arasındaki fiyat ihtilâfın
da mahkemeye gitme işini kabul etmemektedir. 
Nihayet bu bir maliyet fiyatının tesbitidiı. Bu
nun tesbiti de, doğrudan doğruya tesbite sala
hiyetli olan heyetlerin yapması daha mujvafık 
olur. Bu itibarla encümeniniz bu maddenizi ye
rinde olduğu fikrindedir. Takdir Yüksek heye
tinizindir. i 
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ÂİDÜRRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ (Sivas) 

Geçen gün arzetmiştim. Maddenin başı İnhisar
lar encümeni Mazbata muharririnin ifade ettiği 
kastı tatmin etmiyor. Binaenaleyh mutlaka in
hisarlar idaresi şeker fabrikalarına mutat olan 
ispirto istihsallerini yaptırmak mecburiyetini 
tahmil edeceklerse o zaman bu maddenin be-
hemhal değiştirilmesi lâzımdır. Yok muhayyer 
bırakacak olursak o zaman bu madde bu şekilde 
gider. Çünkü miktarı tesbiıt edilmedikten son
ra cüzi bir kısmım ispirtoya tahvil eder ve bu 
suretle inhisarlar idaresinin korktuğu netice 
hâsıl olabilir. Fakat bu şekle göre şeker fabri
kası bugün ispirto fiyatı yüksekse ispirto yar 
par, takdir edilen ispirto fiyatmı az bulduğu 
zaman ve şeker fiyatını yüksek bulduğu zaman 
bunun cüzi bir miktarını ispirto yapar ve büyük 
miktarını da şekere tahvil eder ve ispirtoya tah
vil ettiği kısım da maksadı temin etmiyebilir. 
Eğer maksat bu ise başka. Yok İnhisar idaresi
nin ihtiyacı olan ispirtoyu temin etmek lazımsa 
bu maddeyi başka bir şekle koymak lâzımdır. 
Ben de Fuad arkadaşımın teklifi gibi bunun 
tekrar İnhisar encümeninde tetkik edilerek bir 
neticeye bağlanmasını teklif ederim. 

Hakem veya mahkeme meselesine gelince; 
İnhisar idaresi bu meseleyi bir ticari iş addede
rek kolaylaştırmak ve mahkemede uzamaktan 
kurtarmak için, formalitelerden kurtarmak için 
böyle bir şey vazetmiştir. Vazetmiş olduğu şey 
İnhisar idaresi ile şeker fabrikaları arasında ve 
Devlet sermayesiyle işleyen diğer müesseselere 

teşmil edilmiş olsaydı murakabe heyetinin hakem
liği tam yerinde olurdu. Çünkü şeker fabrikası 
ekseriyeti Devlet sermayesiyle işleyen müesse
sedir. Böyle bir müessesenin bütün faaliyetine 
yakından vakıf olan umumî murakabe heyeti 
hakemliği yerinde olur. Fakat burada bulunan 
esas böyle bir müessese için değil, diğer âmil
ler içindir. Bunlarla İnhisar idaresi arasında 
çıkan ihtilâfta yine bir Devlet müessesesini ha
kem koymak âmilleri kâfi derecede tatmin et
mez. Hattâ arzulan hilâfına verilecek bir iki 
karar da onların kendi sahalarını değiştirme
lerine saik de olabilir. Eğer matlup ise bu kıs
mını şeker fabrikalarına tahsis etmek, yani 
şeker fabrikaları için murakabe heyetini ha
kem yapmak, diğer hususi müesseseler için de 
başka bir şekil bulmak lâzımdır. Bu şekil na
sıl olmalıdır? 

Fuad Sirmen arkadaşımız kazai merciler 
vardır, diğer husuşaıtta nasıl mahkemeye gidi
yorsa bunda da öylece gider dediler. Fakat 
muhterem arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, 
mahkemelerin kendilerine mahsus formaliteleri 
vardır. Bu ise ticari bir iştir, yani asgari zaman
da intacı lâzım gelen bir iştir. Onun için bunu 
mahkemeye sevketmektense birisi ispirto âmil
leri bir tanesi mahkeme tarafından, bir tanesi 
de İnhisarlar tarafından seçilecek bir hakem | 

İMâ 6 : 1 
heyeti vasıtasiyle haîletirmek daha iyi olacak
tır. Hem ispirto âmillerinin ve hem de İnhisar 
idaresinin ve aynı zamanda mahkemenin reyinin 
inzimamiyle bu işin âdilâne bir şekilde halli 
mümkün olacaktır. Hem de çok seri olarak. Be
nim istirhamım budur. 

BÜTÇE En. NA. CELÂL SAİT SİREN (Bo
lu) — Elendim; 4 ncü maddedeki şeker fabrika
larının ispirto istihsalinden sarfınazar ettikleri
ni iki yıl evvel bildirme mecburiyetine dair olan 
kayıttan maddi bir kıymet elde etmek için bi
rinci fıkranın altına, İnhisarlar encümeniyle ve 
Hükümetle mutabık olarak, «Şeker fabrikaları 
bu iki yıl içinde ispirto istihsalini azaltma ted
birleri alamazlar» şeklinde bir fıkranm eklenme
sini yüksek tasvibinize arzediyorum. Bu fıkra 
eklendiği takdirde maddeden beklenen netice 
tamamen temin edilmiş olacaktır. 

İkinci kısma gelince: Biraz evvel Demirağ ar
kadaşımızın da izah ettikleri gibi münhasıran 
şeker fabrikaları ile İnhisar idaresi arasında vu-
Kubulacak ihtilâflarda, Yüksek murakebe heye
tinin hakemlik yapması esasmuı kabul edilmesi 
ve bu kanuna göre ispirto istihsali için kendi
lerine izin verilen hususi şahısların da ihtilâf 
halinde mahkemelere müracaat edebilmelirinin 
temini meseleyi halledecektir. Bu itibarla son 
fıkranın yine encümenle ve Hükümetle mutabık 
kalarak, «inhisarlar idaresiyle şeker fabrikaları 
arasında ispirto mubayaa fiyatlarının tesbitin-
den çıkan ihtilâflar ilâh...» şeklinde kabulünü 

Yüksek tasvibinize arzediyorum. Hususi şahıslarla 
inhisar idaresi arasında çıkacak ihtilâflar, bugün 
hemen hemen bütün ispirto ihtiyacım şeker 
fabrikaları temin ettiğine göre fevkalâde mah
dut olacaktır. Eğer yarm ispirto istihsali çoğa
lacak olursa esasen istihsal şartları kendileriyle 
birlikte tesbit edileceğinden daha evvelden 
maliyet fiyatlarının ne şekilde hesaplanacağına 
dair idare ile mutabık kalabileceklerdir. Eğer 
teklif ettiğim şekilde madde kabul buyurulursa 
düşünülen mahzurlar önlenmiş olur, takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Takrir verdiniz mi? 
CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Bütçe encü

meni namma söylüyorum, Hükümetle mutabık 
olarak. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; bi
rinci kısım hakkındaki verdikleri izahata bir di
yeceğim yoktur. Çünkü esasen koydukları hük
mün, kasdeylediği mâna itibariyle doğruluğuna 
ben de kaniim, ihtiyacımızı karşılıyor diyorlar, 
buna benim bir diyeceğim yoktur. 

İkinci kısmı hakkında verdikleri izahat ben
denizi tamamen tatmin etmedi. Yalnız bu iza
hatın, bu âmiller meyanında şeker fabrikası
na taallûk eden kısmını olabilir ki diğerlerin
den ayrı bir hükme tabi tutmak caizdir. Çünkü 
şeker fabrikaları bugün anonim bir şirket ol-
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makla beraber bunlarm sermayesi Devlet ser
mayesiyle kurulmuş olan iktisadi teşekküllere 
aittir. Bunların içinde sermayesi Devlete ait 
olmıyan bir müessese, yalnız îş bankasıdır. 0-
nun da bugün hissedarı Partimizdir ve esasen 
şeker fabrikaları bugünkü durumları itibariyle 
Hükümetin tetkik ve murakabesine tabi bir te
şekkül olmakla beraber bu idare ile İnhisarlar 
idaresi arasında husule gelebilecek olan ma
liyetin tesbitindeki ihtilâfın esasen onları mu
rakabeye kanunen salahiyetli kılınmış olan 
Umumî murakabe heyetine verilmesinde ben 
büyük bir mahzur görmem. Fakat böyle olma-
yıpta hususi bir teşkilâta ait olan ve İnhisar
lar vekâletinden aldığı izne istinaden ispirto 
imal eden kimselerin ellerindeki ispirtoyu, bu 
kanunun vermiş olduğu salâhiyete binaen, İn
hisar idaresi alırken maliyet fiyatlarının tes-
bitinde aralarında bir ihtilaf zuhur derse 
bu takdirde behemehal mahkemeye gitmek 
lâzımgelir. Çünkü davacı veya ihtilâf vaziye
tinde bulunanlardan birisi Devlet teşekkülüdür. 
Bunun hakemi de yine Devlet teşekkülüdür. 
Böyle şey olmaz ve şimdiye kadar mevzuatı
mıza da böyle bir hüküm girmiş değildir. Şe
ker fabrikası mahiyeti itibariyle hususi bir 
teşekkül olmakla beraber Devlet sermayesiyle 
kurulmuş olan teşekküllerden olduğu ve de
min de arzetmiş olduğum gibi bunların mu
rakabesi Umumî murakabe heyetine ait bulun
duğu için ayrı bir hükme tabi tutulabilir. Bi
naenaleyh Abdurrahman Naci arkadaşımızın ileri 
sürdüğü mütalâalar vatandaşları mecburi bir 
hakeme tabi tutarak kendi emekleriyle, kendi 
servetleriyle husule getirdiği bir malı ellerin
den kanun ve nizamla alıyoruz, yalnız arada 
fiyat meselesinden aralarında ihtilâf çıkarsa 
ve mahkemelerimiz de ötedenberi bu işleri halle
derken şimdi bunları Umumî murakabe heyeti
nin hakemliğine sevketmek asla doğru değil
dir. Bu husus adeta mahkemelerimizin ihtisa
sından da şüphe eder gibi bir mahiyet arzedi-
yor ki, bu caiz değildir. 

Binaenaleyh hûlâsatan maruzatım şudur ki, 
ilk kısma bendeniz karışmıyorum, şeker fab
rikasının ileri sürdükleri sebep dolayısiyle ve 
esas sermayesinin Devlete ait bulunması dola
yısiyle o dahi istisna edilebilir. Bu itibarla bir 
takrir hazırladım, son fıkranın tamamen tayyı 
değil, fakat bu fıkradaki, hususi âmillerle, İnhisar 
idaresi arasında husule gelecek olan ihtilâfın 
Murakabe heyetine gitmeyip umumî hükümler 
dairesinde mahkemeler marifetiyle hallinin 
temin edilmesini rica ediyorum, ve bunu temin 
de o fıkradaki hükmü kaldırmakla mümkündür. 

Onun tayyı için bir takrir takdim ettim. Kabulünü 
rica ederim. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, 
bendeniz de bu maddenin İnhisar idaresiyle 
maliyet hesabında tahaddüs edecek ihtilâf

ların Umumî murakabe heyetinin hakemliğine 
dahil olan fıkra hakkında maruzatatta buluna
cağım. Bu hususi bir hukuk ihtilâfıdır. Uftıumî 
prensip, bütün bu ihtilâfların mahkeme (tara
fından rüyet edilerek bir karara bağlanma
sıdır. Bu umumî prensipte mevzuatımızda bir 
istisnaya tesadüf edilemez. Geçen güıi bize 
bir istisna olarak gösterilen şey bu hükümle 
hiç alâkadar değildir. Bu madde esasen Ajdliye 
encümeninden geçmiş ve Hükümetin teklijfinde 
buna mümasil bir kayıt bulunmaması hase
biyle bizim müzakerelerimize mevzu teşkil et
memiştir. Bu fıkra için ileri sürülen elsbabı 
mucibelerden hiç birine iştirake imkân] yok
tur. Bunlardan birincisi ki, mevzuatııiıızda 
emsali vardır, dediler Fuad Sirmen'in izahatiyle 
de böyle bir emsalin mevcut olmadığı (taay
yün etmektedir. İkincisi bir mahkeme î i de
ğil, deniyor, tamamiyle bir mahekeme işidir. 
Çünkü mahkemeler ihtilâfların halli m^rcile-
ridir. Vatandaşı siyanet bakımından dediler. 

Vatandaşı siyanet mahkemeye göndermememle te
min edilecekse Adli sistemimiz için bu büyük 
bir tehlike teşkil eder. Eğer vatandaşı | siya
net etmek istiyorlarsa maliyeti adilane iesbit 
ederler ve böyle bir ihtilâfa sebebiyet vermez
ler. Diğer arakadşım ticari işlerimizde jsürat 
lâzımdır, o itibarla mahekemeye verilmesin de
diler. Bütün ticari ihtilâflar mahekemlerde 
görülür, bunlardan yalınız bir tanesinin ay
rılıp mahekemeye verilmemesinde: haklı bir 
sebep yoktur. Bu gibi ihtilâflar iddia edil
diği gibi uzun tetkikleri icabettiren mahi
yette olmasa gerektir. Maliyet hesapları mü
esseselerin kendi defterlerinde mevcufldur. 
Ehlivukuf tetkikatiyle hakikat meydana Çıkar. 
Eğer Fuad Sirmen fıkranın tayyı hakkında bir 
teklif vermişlerse ben de iştirak edeceğim. Hattâ 
şekerfabrikaları için dahi böyle bir istisnaca lü
zum yoktur. Çünkü böyle bir mercie hakemlik 
vazifesi vermek, hem hukuki hususatla telif ka
bul etmez, hem de İnhisar idaresi aleyhine te
celli eden bir iş olur. 

(Doğru sesleri). 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. 

MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — (Efen
dim, Fuad Sirmen ve Celâl Said arkadaşları
mızın ifadelerinden anladığıma göre bu 4 ncü 
maddenin birinci fıkrasına bir kayıt konulmak 

isteniliyor. Deniliyor ki, bu iki yıl içerisinde şe
ker fabrikaları ispirto istihsalini azaltma ted
birleri alamazlar. Bu bizim de belegan majbelâğ 
noktai nazarımızı ihtiva ettiği için bunu kabul 
ederiz. İkinci meseleye gelince: İkinci mesele de 
İnhisarlarla müteşebbisler arasında bir ihtilâf 
çıkarsa mahkemeye gitsinler. Yani umumî mu
rakabe heyetinin hakemliğine müracaat etmek
sizin vatandaşın mahkemeye müracaat nakkı 
mahfuz kalsın. Eğer fikrimiz umumî hüküm
lere mugayir addediliyorsa bunu da (kabul 

— 39 — 



t : 66 3.6.1942 O : 1 
ederiz. Fakat şeker fabrîkalaıiyle inhisarlar 
arasındaki ihtilâfın ımramî murakabe heyetinin 
hakemliğiyle halledilmesi memleketin umumî 
menafiiyle alâkadardır. 

A. NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, 
Fuad Sirmen arkadaşımızın ifademi tefsirlerin
den dolayı kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Evvelâ birinci mesele halledilmiştir. Ben 
fabrika ile inhisarlar arasındaki ihtilâfların 
mahkemeye gitmeyip, hakeme gitmesini isterken 
hiç bir zaman mahkemelere karşı bir itimatsız
lık vesaireyi hatırıma getirmedim. Arkadaşları
nım da benim bu ifademden asla böyle bir şey 
hatırlarına getirmiyeceklerinden eminim. Ben 
doğrudan doğruya salâhiyet mutlak olsun diye 
arzettim. Esasen İnhisar idaresinin burada koy
duğu salâhiyet de bu maksada matuftur. 

Sonra hakem işi: Bizim memlekette hakem 
işi kalkmış değildir. Bir çok mesailde hakeme 
müracaat esası kabul edilmiştir. Devletin eşhasla 
yaptığı işlerde, eşhasın eşhasla yaptığı işlerde 
hakeme müracaat edilir. 

Şinasi arkadaşımız ticari işlerin hepsi mah
kemeye gider, dediler. Bu hakikattir. Fakat ti
cari işler alelûmum rızayi tarafeyn ile yapılan 
işlerdir. Burada rızayı tarafeyn yoktur. Bir 
taraf mal istihsal ediyor, öbür taraf bu malı 
olacağım diyor. Bir taraftan arzusu hilâfına 
yapılmış olduğu için, her hangi bir ihtilâf çık
tığı zaman, onun parasını İnhisar idaresi ver
mez. Halbuki bir hakeme giderlerse bu iş âzami 
iki ay, üç ay, beş ayda neticelenir ve parayı da 
müstahsil almak imkânını bulur. Binaenaleyh, 
bu cepheden müstahsilin istifadesi vardır. Eğer 
Hükümet veya Gümrük ve inhisarlar encümeni 
mahkemeye de gitemsine muvafakat ediyorlarsa 
benim daha fazla söyliyecek bir sözüm yoktur, 
nihayet fikrimi arzetmekten ibarettir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 4 ncü maddenin 

ilk fıkrasının sonuna: 
1. Şeker fabrikaları bu iki yıl içinde ispirto 

istihsalini azaltma tedbirleri alamazlar. 
fıkrasmm eklenmesini ve 

2, Aynı maddenin son fıkrasında: 
İnhisarlar idaresiyle şeker fabrikaları - dan 

sonra arasında» kelimesine kadar olan kısmının 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 4 ncü maddenin 

son fıkrasındaki (ve bu kanuna göre ispirto 
istihsali için kendilerine izin verilenler) kısmı
nın tayymı arz ve teklif eyleriz. 

Rize 
Fuad Sirmen 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen dördüncü mad

denin son fıkrasının tayymı arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
REİS — Takrirleri reye arzetmek üzere tek

rar okutuyorum. 
(Celâl Sait Siren'in takrir tekrar okundu). 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . 

Almıyanlar . . . (Kimin takriri sesleri). 
REİS — îştibah hâsıl oldu, Celâl Sait Si

ren'in takririni tekrar reye koyuyorum. Takriri 
nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar. 
(Anlıyamadık sesleri). 

Müsaade buyurunuz, her fıkrayı ayrı ayrı 
reye arzedeyim. Esasen böyle olması lâzımgelir-
di. 

(Celâl Sait Siren'in takririndeki birinci fıkra 
tekrar okundu). 

REİS — Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan
lar . . . Nazarı dikkate alındı. 

Şimdi ikinci fıkrayı okutuyorum. 
(İkinci fıkra tekrar okundu). 
REİS — Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan

lar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 
Şu halde diğer takrir sahiplerinin de mak

sadı hâsıl olmuştur. 
ŞİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Müsaade 

buyurursanız benim de takririm var, bu sıfat
la söz istiyorum. 

Celâl Sait Bey arkadaşımızın takrirleri ben
denizin takririmle esaslı bir noktada ayrılmak
tadır. O da, hususi hukuka taallûk eden bu ka
bil ihtilâfların mutlak surette mahkemelere 
arzedilmesidir. Celâl Sait Bey arkadaşımızın 
verdiği takrir ise, şeker fabrikalarını bundan 
ististna ediyor, bu mühim bir farktır. Şeker 
fabrikalarını murakabeye memur bir teşekküle 
hakemlik vazifesi verilmesi hukuk esaslariyle, 
bendenizin kanaatime göre. telif kabul eder bir 
mahiyette değildir. Hattâ inhisar idaresinin 
eğer İnhisar idaresi müstakil bir teşekkül ise 
İnhisar idaresinin aleyhinde bir netice olarak 
tecelli edebilir. 

Muhterem Naci arkadaşımız dediler ki; tica
ret işleri gidiyor. Onlar rizavı tarafeynle mü-
nakit şeylerdir. Bu bir taraflı hakeme gitmesin. 
Rızayı tarafeynle gitmemesi belki bir dereceye 
kfl,dar kabul edilir, kendi noktai nazarlarına 
göre. Bir taraflı olan bir muamelenin dahi bi
taraf bir merciin tetkikma arzedilmesinde fay
da vardır. Binaenaleyh bendenizin takririmin 
reye konmasını rica ederim. 

(Şinasi Devrin (Zonguldak'm takriri tekrar 
okundu). 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — İspirto âmille-
riyle İnhisar idaresi arasında maliyet bedellerin
den dolayı çıkacak ihtilâfların hakem marife-
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tiyle halledilmesinin hukuk esaslarına aykırı 
olduğunu ifade ettiler. Hiç bir zaman hukuk 
esaslarına aykırı değildir. Matlup olan, ihti
lâfların icaba, muktezaya ve hakkaniyete uy
gun bir şekilde halledilmesidir. Bunun için de 
Yüksek Heyetiniz tensip ederse şu ihtilâf şu ha
kem veya tâyin edilecek herhangi bir hakem ma-> 
rifetiyle halledilir, şu nevi ihtilâfların halli de 
ahkâmı umumiyeye tabidir, der. Hakem sistemi 
haksızlık doğuran bir sistem değildir. îşin ica
bına göre daha seri ve daha katî bir karar ver
meği istilzam eden bir tariki adlidir. Nitekim 
Yüksek Heyeiniz bunu Tütün kanununun bir 
maddesinde kabul etmiştir. 

Tütün kanununun 51 nci maddesi tütün eki
cisi ile alıcısı arasında alım satım mukavele
namesinin bu kanuna göre tatbik ve icrasın
dan doğacak bütün ihtilâf at hakem marifetiyle 
halledilir diyor. Bu ihtilâflar ise tamamen hu
susi şahıslar arasmda olduğu halde Yüksek 
heyetiniz bunun hakem yoluyla hallim icaba 
ve hakkaniyete daha uygun bulmuş demektir. 

NECMEDDİN SAHÎR (Bingöl) — Kabili 
itiraz mıdır? 

GÜMRÜK VE in. V. RAİF KARADENİZ 
(Devamla) — Bundan başka, bir kaç gün ev
vel kabul buyurduğunuz Çay ve kahve kanu
nunda da maliyet ihtilâflarının Umumî muraka
be heyetinin hakemliğiyle halledileceğini ten
sip buyurdunuz. Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu tamamen Umumî murakabe heyetinin 
murakabesine tabi olan bir müessesedir. Öyle 
olduğu halde bu müessese ile İnhisarlar idare
si arasmda çay alımından çıkacak ihtilâfların 
hallinde hakem olarak Umumî murakabe heye
tini kabul buyurdunuz. Bu da işin icaplarına çok 
uygun bir karar oldu. Fakat bazı arkadaşla
rım, hususi âmillerle İnhisarlar idaresi arasm
da ispirto maliyetleri yüzünden çıkacak ihti
lâflarda umumî prensiplere aykırı olarak ha
kem yoluna gitmiyelim dediler. Biz de düşün
dük, hususi âmillerle yani şeker fabrikaların
dan gayri izin verecek olduğumuz âmillerle bi
zim aramızda çıkacak ihtilâfta hakem yo
luna gitmez isek ne olur diye hesap ettik. Umu
mî hükümlerle bunu halledebileceğimizi anla
dık ve onlarla aramızda bu gibi ihtilâflar çok 
olmaz mülâhazasiyle bunu kabul ettik. Güm
rük ve inhisarlar encümeni de kabul buyurdu, 
arkadaşlarım da bu hususta takrir verdiler, 
Yüksek Heyetiniz de kabul buyurdu. Şimdi Şi-
nasi Bey arkadaşımız, şeker şirketiyle aranız
da çıkacak ihtilâfların hakem yoluyla halle
dilmesi doğru değildir. Bunu da umumî hüküm
lere bırakınız diyorlar ve bunda ısrar ediyor
lar. Halbuki bu talep bizim işlerimizi ehem
miyetli surette aksatır. Mutlaka biz aramızda
ki ihtilâfı bir hakem marifetiyle halletmek mec
buriyetindeyiz. Vaziyet şudur : Şeker şirketi 
bu gün Türkiye'de yegâne ispirto imal eden 

bir müessesedir. İmal ettiği bu ispirtölorı bi
ze verir. Biz de aldıktan sonra ikinci bir tas
fiyeye tabi tutarız, ondan sonra Millî Müda
faaya, memleket ihtiyaçlarına ve satın almak 
istiyenlere dağıtırız. Şeker şirketinin bize ver
miş olduğu bu ispirtoların her zaman maliyet
leri değişir. Maliyet fiyatı üzerinden muayyen 
kâr alır. Fakat kâr sabit kalacağı için şeker 
şirketi daima bize maliyetlerin tebeddül etti
ğini melas kıymetinin verilmesi lâzımgeldiğini, 
pancar fiyatlarmm, yedek alât ve edevat fiyat
larının arttığını, her şeyin pahalandığını ve bir 
litre ispirto 13 kuruş iken bir sene sonra 33 
kuruş olduğunu ifade eder. Son sene böyle bir 
ihtilâf ile karşı karşıya kaldık. Onların talep
lerini bizim teknisiyenlerimiz tetkik etti. Bir 
sene içinde bu kadar farkı fiyat nagıl olur? 
Sanayiden anlıyan teknisiyenlerimiz bu fiyatı 
fahiş buldular. En nihayet işi idaretei hallet
mek yoluna gittik. İktisat vekili arkadaşımla 
görüştüm. İdarî bir çare bulduk, ortalama bir 
fiyat tesbit ettik. Halbuki bu ihtilâf bir taraf
tan cereyan ederken diğer taraftan da ispirto
suz kalmak tehlikesine maruzduk. Çünkü fi
yatlar tesbit edilmeden şeker şirketi ispirto ver
miyordu. İhtilâfın çabuk halledilmesi lâzımdı. 
Fiyatı idareten halledince bu tehlikeden kurtul
muş olduk. 

Şimdi arkadaşım diyor ki, umumî mevzua
ta göre mahkemelere gidelim. Nasıl olur? Fab
rika bir fiyat teklif edecek, biz kendisine di
yeceğiz ki, bu fiyat çok fahiştir. Biz buna fa
hiş dersek vatandaşların hesabma, Devletin 
hesabına fahiş deriz. Çünkü Yüksek Meclisiniz 
daima ispirto fiyatlarmm indirilmesini istiyor. 
Çünkü yakacak bakımından, sıhhi bakımdan 
faydası aşikârdır. Onun için biz de ispirtonun 
fazla fiyatla satılmaması peşindeyiz. Böyle bir 
ihtilâf karşısında ise mahkemeye ya o gidecek, 
ya biz gideceğiz. Memlekette başka ispirto da 
yoktur. Biz bekliyeceğiz ki, mahkemede dâva 
bitsin, ispirto fiyatları tesbit edilsin. Ondan 
sonra alalım ve satalım. Buna karşı da, denile
bilir ki, siz ispirtoyu alm, fiyat sonradan mah
kemece halledilsin. İspirtoyu alacağız,, iş me
selâ beş sene sonra mahkemeden çıkacak ve biz 
beş sene sonra miktarını önceden kestfremiye-
ceğimiz bir parayı ödemeğe mecbur olacağız. 
Halbuki ispirtoyu satmış bulunacağız, j Sattığı
mız yerlerden bu parayı geri mi istiyecegiz? Ge
ri istemesek nereden vereceğiz? 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, iki müessese 
arasında çıkacak bu ihtilâfın süratle halledil
mesi lâzımdır ve bu da ancak hakê m yolu
dur. Sürat istiyen meseleleri kendi usullerine 
göre zaruri olarak ancak uzun zaman sonra 
halledebilcek bir yere havale etmek haksızlık 
olur. 

Adalet ve hakkaniyeti temin etmejk yalnız 
umumî mahkemeye göndermekle münlkün ol-
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maz. Bunu temin işine göre muhtelif kazai 
usullerden ve mercilerden en münasibini bul
makla mümkündür. Hakem yolu adaletsiz bir 
yoldur diye hiç bir vakit iddia olunamaz. 

Arkadaşımız, umumî murakabe heyeti, şeker 
şirketinin hesabını murakabe etmektedir, nasıl 
hakem olur dediler. Biran için bunu kabul ede
lim fakat, Devlet ziraat işletmeleri hesaplarını 
da gene umumî murakabe heyeti tetkik ve mu
rakabe etmekte olduğu halde bir kaç gün evvel 
kabul buyurduğunuz çay ve kahve kanununda 
onun hakemliğini kabul etmiş bulunuyoruz. 
Bunda hiç bir mahzur yoktur. Çünkü hakem 
doğrudan doğruya o vazifeyi alınca tıpkı hâkim 
gibi bitaraf kalacaktır. Murakabe heyetinde 
bulunan arkadaşlarımızda yüksek değerde ve 
itimada şayan arkadaşlarımızdır, onlardan 
şüphe edilmeğe mahal yoktur ve maliyet hesap
larını Türkiye'de bugün en iyi yapabilecek olan 
resmî heyet bu murakabe heyetidir. Onun için 
müsaade buyurursanız, arkadaşımdan da ayrı
ca rica, ederim bu hususta ısrar buyurmasmlar, 
encümenle mutabık kalındığı şekilde maddeyi 
kabul edelim, isabetli bir karar almış oluruz. 

ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Reis Bey, 
müsaade eder misiniz? 

REÎS — Efendim; takrir sahibi izahat ve
rir, Hükümet veya encümen cevap verir, reye 
konulur. Tekrar söz alırsanız müzakereyi uzat
mış oluruz. 

ŞİNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Mühim 
bir iki noktayı arzedeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
SİNASİ DEVRİN (Zongulda) — Efendim, 

bendeniz şu veya bu şeklin kabulü hususunda 
maruzatta bulunacak değilim. Bendeniz bu 
hükmün kabulü halindeki mahzurları yüksek 
heyetinize arzetmekle vazifemi yapmış oldum. 

Muhterem İnhisarlar vekili, bendenizin be
yanatıma atfen hakem yolu ile halledilmesi hu
kuk esaslarına aykırıdır, dediler. Bendenizin ma
ruzatımı her halde anlamış olacaklardır. Çünkü 
hakem usulü hukuk usulü muhakemelerinin başlı 
başına bir babını teşkil eden esaslı hükümlerden 
biridir. Bendenizin iddiam bir şirketi muraka
beye memur bir teşekküle hakem vazifesinin 
verilmesinin hukuk usullerine uymadığını tav
zihten ibarettir. Eğer muhterem Reis müsaade 
etmiş olsalardı Yüksek Heyetinizi bu hususta 
tenvir edecek başka maruzatta da bulunabilir
dim. 

Yalnız İnhisarlar idaresinn bir müşkülâtı 
varsa, bu hususu böyle mahkemelerin salâhi
yetini refetmek suretiyle değil kendi bünye
lerine uygun başka bir usulün tesis ve kabulü 
ile aynı neticeye varabilirlerdi. 

Muhterem vekil murakabe heyetinde bulu
nanlara niçin itimat etmiyorlar, dediler. Bende
niz de aynı şeyi kendilerine sorabilirim, niçin 
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mahkemelere itimat etmiyorlar? Sonra kaldı ki 
buradaki mesele, bendenizin anladığıma göre, 
Devlet sermayesiyle kurulan şirketlerin gerek 
hesap tutmak ve gerek umuru muhasebesi bakı
mından böyle esaslı ihtilâflara meydan verecek 
bir mahiyet arzetmez. Devletin sermayesiyle 
kurulan bir şirketin hesaplarını tetkik ve mu
rakabe eden bir teşekkülün hakemlik yapması 
doğru olmıyacağından bu istisnayı bendeniz 
yerinde görmedim. Tabii takdir Yüksek Hey
etinizindir. Başka bir şey arzetmeğe lüzum yok
tur. 

(Şinasi Devrin'in takriri tekrar okundu) 
REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Evvelce nazan dikkate alman takrire göre 

madde yeniden tanzim edilmiştir. Okutuyorum: 
MADDE 4. — Şeker fabrikaları, tâli madde

lerinden ispirto yapabilirler. Ancak, bu fabri
kalar her yıl istihsal edebilecekleri ispirto mik
tarını imalâta başlamadan önce, ve imalât sı
rasında husule gelen değişiklikleri de mütaakı-
ben ve ispirto istihsalinden sarfı nazar ettikleri 
takdirde bu keyfiyeti de en az İM yıl evvel İn
hisarlar idaresine bildirmeğe mecburdurlar. 

Şeker fabrikaları bu iki yıl içinde ispirto is
tihsalini azaltma tedbirleri alamazlar. 

Şarap yapanlarla zirai mahsul işleyenler, 
İnhisarlar idaresinden önceden izin almak şar-
tiyle, tâli maddelerinden ispirto yapabilirler. 

İhtiyaca göre Gümrük ve inhisar
lar vekilliğinin muvafakatiyle İnhisarlar idare
sinin tesbit ve kabul edeceği kayıt ve şartlar 
dahilinde her türlü ispirto (suma hariç) yap
mak için hakikî veya hükmi şahıslara idarece 
müsaade olunabilir. 

İnhisarlar idaresi bu madde mucibince elde 
edilen ispirtoları, ihtiyacı nisbetinde âmillerin
den maliyetine % 5 den 15 e kadar bir kâr ve
rerek satın alır. 

İnhisarlar idaresiyle, şeker fabrikaları ara
sında ispirto mubayaa fiyatlarının tesbitinde 
çıkan ihtilâflar, Umumî murakabe heyetinin 
hakemliğiyle halledilir. Bu heyetin vereceği ka
rara itiraz olunamaz. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Efendim, mad
de hakkında söz almıştım. 

REİS — Madde kabul edilmiştir. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Efendim, mü

zakerenin kifayeti hakkında ortada bir takrir 
yoktur.... 

REİS — Takrirler okunurken söz almalı 
idiniz. Takrirler okunduğu zaman müzakere kâ
fi görülmüş demektir. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Ondan evvel 
söz almıştım. 
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MADDE 5. — Metil alkol yapmak veya yur

da sokmak istiyenler İnhisarlar idaresinden 
müsaade almağa mecburdurlar. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Müsaade 
buyurursanız idare bu metil alkol imalâtını kon
trol edebilmesi için şu ibarenin ilâvesini rica 
ediyoruz. Maddeye «Mecburdurlar» kelimesinden 
evvel «Ve bu idarece tâyin edilecek şartlara ria
yete» ibaresinin ilâvesini Encümen namaına rica 
ediyorum. 

REİS — Bu ibare zaten yazılmıştır, o suretle 
okunacaktır. 

MADDE 5. — Metil alkol yapmak veya yur
da sokmak istiyenler İnhisarlar idaresinden mü
saade almağa ve bu idarece tâyin edilecek şart
lara riayete mecburdurlar. 

REİS — Encümenin teklif ettiği ilâve ile 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İnhisar altında bulunan ispir
to ve ispirtolu , içkileri dış memleketlere çı
karmak maksadiyle fabrika kurmak istiyenlere 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin muvafakatiyle 
İnhisarlar idaresince müsaade edilebilir. 

Bu fabrikaların kurulmasına ve işletilmesine 
ait şartlar Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat ve-
kâletlerince birlikte tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Altıncı maddeye göre ispirto 
ve ispirtolu içkileri dış memleketlere çıkaran
lardan inhisar resmi alınmaz. Yurt içinde sar-
fedilmek üzere yapılmış ve resimleri verilmiş 
olan ispirtolu içikileri dış memleketlere çıka
ranlara, çıkardıkları maddelerden alındığı ta
hakkuk etmiş olan inhisar resmi geri verilir. 

Ancak, bu resmin geri verilebilmesi için 
bir defada yurt dışına çıkarılacak ispirto ve 
ispirtolu içkiler 100 litreden aşağı olamaz. 

İptidai maddesi alkol olan veya içinde 
% 20 den fazla alkol bulunan maddelerin dış 
memleketlere çıkarılması da yukarıdaki hüküm
lere tabidir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İnhisarlar idaresince yapılan 
ispirto ve ispirtolu içkilerin bulundukları kap
lara idarenin farik alâmeti konulur. Üçüncü 
maddeye göre yapılan ve satışa çıkarılan ma
mullerin kaplarında da âmillerinin farik alâ
metleri ile İnhisarlar idaresinin mühür veya 
kontrol alâmetinin bulundurulması mecburi
dir. 

REİS — Mütalâa varmı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler,;. Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Millî Müdafaa vekâleti, ihti

yacı olan ispirtoyu İnhisarlar idaresinden sa-
tm alır. Bu vekâlete satılan ispirtoların fiyatı 
idarenin maliyetine yüzde ona kadar t ir zam 
yapılmak suretiyle tesbit olunur. 

Fevkalâde hallerde idarece ispirto ihtiyacı 
tamamen temin edilemediği takdirde, Millî Mü
dafaa vekâleti, eksiğini dış memleketlerden 
getirmeğe salahiyetlidir. Bu suretle yurda so
kulan ispirtolardan inhisar resmi aimmaz. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Efendim, bu maddenin, 790 numaralı İspirto ve 
meşrubatı küuliye kanununun 12 nci maddesin
den alındığını mündericatmdan anlıyorum. An
cak millî müdafaa ihtiyacı için iki noktaı nazar 
hatıra geliyor. Birisi; askerî fabrikalarda du
mansız barut imali için lâzım olan ispirto, me-
vaddı infilâkiye için lâzım olan ispirto, ş ir de; 
motorlu ve zırhlı teşkilâtımız gittikçe ilerliyor. 
Millî Müdafaa vekâletinin kara, deniz ve hava
da motorlu ve zırhlı birlikleri vardır. Bunların 
da sarfedecekleri benzine mukabil, petıjolü ol-
mıyan memleketlerin yaptığı gibi, beniine is
pirto karıştırarak tasarruf edilmesi gayesi akla 
geliyor. Evvelki kanunda Millî Müdafaa ih
tiyacını İnhisarlar idaresi temin eder, m^ahaza 
kendi ihtiyacı için bir fabrika tesisine vej hariç
ten ispirto getirmeğe salahiyetli deniyordu. Bu
radan bu, fabrika, kelimesi kalkmıştır.! Zaten 
motorlu ve zırhlı teşkilât olmadan da Bâkrrkö-
yün'de Millî Müdafaa vekâletinin bir [ispirto 
fabrikası vardır. Bu gibi kendi barutuiıu ya
pan vekâletin ispirto fabrikasına da l(üzumu 
halinde yapmasına salâhiyet verilmesini çjok ye
rinde buluyorum. ; 

Diğer bir fıkrasında da, dışarıdan getirile
cek ispirtolardan İnhisar idaresi inhisar| resmi 
almaz, deniyor. Fakat İnhisar idaresi kendisi 
getirirse, Millî müdafaaya vereceği ispirtonun 
maliyet fiyatına % 10 a kadar zamla verilmesi 
yazılıyor. Bu hal bittabi ispirtonun yükselme
sini binnetice barut ve fişeğin fiyatının | yük
selmesini intaç eder. Bu takdirde de vatandaşla
rın nişancılığa alıştırılması ve vahşi hayvanların 
itlafı hususunda talep azalacaktır. Binaenaleyh 
Hükümetin de noktai nazarma muhalif <plduğu 
kanaatindeyim. Bu hususta Yüksek Heyetini
zin rey ve kararmı almak için Makamı Riya
sete bir takrir takdim ettim. İnhisarlar vekili 
mizden de rica ediyorum. 

İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF KARADE
NİZ (Trabzon) — Millî Müdafaanın ispiHo ih
tiyacını İnhisarlar idaresi temin edecektir. İn
hisarlar idaresi bunu ya doğrudan doğruya ken
di kuracağı fabrikalarla veyahut izin vereceği 
âmillerin yapacak oldukları ispirtoları | almak 
suretiyle temin edecektir. İnhisarlar idaresi
nin temin edemediği miktarı Millî Müdafaa ve
kâleti doğrudan doğruya hariçten getirebilecek
tir. Ayrıca Millî Müdafaa vekâletinin biıf ispir-
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to fabrikası kurması meselesine gelince, lâyiha
nın Yüksek Meclise takdiminden evvel Millî Mü
dafaa erkâniyle yaptığımız görüşmelerimizde 
buna lüzum görülmemiştir. 

Sebebi de şu idi: Memleket içinde ispirto bu
lundukça o her zaman Millî Müdafaanındır. 
Binaenaleyh, ayrıca bu vekâletin kendi ihtiyacı 
için fabrika kurmasına lüzum yoktur. Yüksek 
Heyetiniz lüzum görürse biz buna muarız deği
liz. Yalnız şu vardır ki, Devletin bir müessese
si bir işi yaparken Devletin diğer teşekkülü 
aynı işle uğraşırsa kuvvetini bölmüş ve binaen
aleyh, zayıflamış olur. Nitekim * bize lâzım 
olan av fişenği, barut ve diğer patlayıcı mad
deleri Askerî fabrikalarda yapmaktadır. Arzet-
tiğim mülâhazadan dolayı bunları yapmak için 
inhisar idaresi ayrıca fabrika kurmamıştır. 

Arkadaşımız % 10 meselesini sordular. Ha
kikî maliyetler tesbit edilerek onun üzerine bir 
% 10 eklenerek bunun tutan Millî Müdafaadan 
alınacaktır. 

Resmî müesseselerin her biri ayrı işlerle meş
guldür. Kendi mamullerini başkalarına satar
larken masarifi umumiyelerine karşılık olmak 
üzere bu derecede bir kâr almaktadırlar. Nite
kim biz de askerî fabrikalardan patlayıcı mad
deler alırken bu şekilde bir kâr vermekteyiz. 
Bunun gibi çayı da Devlet ziraat işletmeleri ku
rumundan alırken ayrıca maliyet üzerinden 
% 10 kâr ödeyeceğiz. Bu daima tatbik edilen 
bir kaide olduğu için burada da kabul ettik. 

OL KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Muvafık. 

REİS — Başka mütala var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Dış memleketlerden geti

rilen ispirtolu ıtriyat ile tababette ve sa
nayide kullanılan ispirtolu maddelerden yurt 
içinde yapılan veya dış memleketlerden 
getirilen metil alkullerden ve malt hulâsa
larından ve yolcu beraberinde yurda sokulan 
ispirto ve ispirtolu içkilerden, ithalleri sırasın
da, içlerindeki alkol derecelerine veya nevile
rine göre, yurt içindeki benzerlerinden alınan
lardan az olmamak üzere, îcra Vekilleri Heye
tince tesbit edilecek miktarda inhisar resmi 
alınır. 

Ancak bunlardan: 
a) İspirtolu ıtriyat ile tababette ve sana

yide kullanılan ispirtolu maddelere ait ticari 
kıymeti haiz olmryan ve en çok on santilitre 
hacminde bulunan numuneler; 

b) Yolculuk sırasında kullanılmağa mahsus 
inhisara tabi ispirto ve ispirtolu içkilerden bir 
litreye kadar ve içinde ispirto bulunan kolon
ya* lavanta ve esanslarla benzerleri kokulu mad
delerden, başka başka cinslerden olmak ve her 
cinsin miktarı bir litreyi geçmemek şartiyle en 
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çok üç litre miktarı (kaplarının ağzı açık bu
lunmak şartiyle); 

İnhisar resmine tabi değildir. 
Şu kadar ki, resimli ve resimsiz olarak yol

cu beraberinde yurda sokulan miktarın mecmuu 
şaraplardan on ve diğer ispirto ve ispirtolu içki
lerde beş litreyi geçemez. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar.... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Taktir âletlerinin yurt içinde 
yapılması, satılması, işletilmesi, nakli, tamiri ve 
dışardan getirilmesi İnhisarlar idaresinin mü
saadesine ve kontrolüne bağlıdır. 

Ancak 
a) Devlet ve her türlü sıhhat müessesele

rinde ve lâboratuvarlannda ispirto ve ispirtolu 
içkiler istihsalinden başka maksatlarla kullanı
lan taktir aletleri ve imbikler; 

b) Hacmi bir litreyi geçmiyen imbik ve di
ğer taktir aletleriyle her türlü tecrübe taktirleri. 

Kontrola bağlı değildir. 
GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Bir sual, 

dördüncü maddede ihtiyaca göre Gümrük ve 
inhisarlar vekilliğinin muvafakatiyle ispirto 
yapılabileceği kaydedilmektedir. Bu ispirto
lar için imbik ve saire kullanılacaktır. Bu 
imbikler tamire muhtaç olursa gelip vekâlet
ten izin mi alacaklardır? Onu anlamak istiyo
rum. 

GÜMRÜK VE İn. En. M. M. MÜNİR HÜS-
REV GÖLE (Erzurum) — Efendim, ispirto 
imalinde müsaade edildiği takdirde tabiidir ki 
ispirto yapmak için lâzımgelen alât ve edeva
tın İnhisarlar idaresinin kontrolü altmda iş
lemesi lâzımdır. Bunlarm tamiri ve sairesi mev-
zuûbahis olduğu zaman, zaten kontrol altın
da olduğundan, bunlar tabiatiyle yapılır. Bir 
takım formaliteye tabi olmaz. 

Dr. ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — Bir sual, 
gülsuyu, maimukattar yapmak için imbikler 
kullanılır. Bunlar hakkında bir kayıt yoktur. 
Bunlara ait imbikler için mutlaka İnhisarlar 
idaresinden müsaade mi alınacak? Yani bun
ların da tamiri için İnhisarlar idaresinden izin 
mi alınacaktır. 

GÜMRÜK VE İn. En. M. M. MÜNİR HÜS-
REV GÖLE (Erzurum) — Eski kanunda var
dı, bu kanunla bu kayıt kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa 
var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şaraba ait hükümler 
MADDE 12. — Şarap yapmak istiyenler, 

imalâta başlamadan önce, şarap yapacaklarını 
İnhisarlar idaresine bir beyanname ile bildirme
ğe mecburdurlar. 

Beyannamede, şarabm nerede, tahminen ne 
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miktarda ve ne maksatla yapılacağı tesbit olu
nur. 

Şaraphanelerin ve şarapların sıhhi ve tek
nik bakımdan vasıflarına, kontrol ve muaye
nelerine ait esaslarla iyileştirilme usulleri, Sıh
hat ve içtimai muavenet, Gümrük ve inhisar
lar ve Ziraat vekâletlerince birlikte tesbit edi
lir. Âmillerin bunlara riayet etmeleri mecburi
dir. 

Kendi kullanmaları için kendi mahsulle
rinden beş yüz litreye kadar şarap yapanlar 
bu mecburiyete tabi değildirler. 

Kendi kullanmaları için yapılan şaraplar 
bu maddede yazılı vasıfları haiz olmadıkça ve 
14 ncü madde mucibince resmi verilmedikçe 
başkasına satılamaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Üç yüz bin litreden fazla şa
rap yapabilecek olan hususi şaraphaneler, Güm
rük ve inhisarlar ve Ziraat vekâletlerince bir
likte tesbit edilen yerlerde kurulur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Şaraplardan litre başına beş 
kuruşa kadar hususi istihlâk resmi almrr. Bu 
resim yapılan şarabın 12 nci madde mucibin
ce muayyen vasfı haiz bulunduğu anlaşılınca 
tahakkuk ettirilir ve şarabm başkasına devrin
de veya satışından İnhisarlar idaresince tahsil 
olunur. 

Kendi kullanmaları için kendi mahsullerin
den 500 litreye kadar şarap yapanlarla dış 
memleketlere çıkarılan şaraplardan hususi is
tihlâk resmi almmaz. 

Dış memleketlere çıkarılan şaraplardan hu
susi istihlâk resmi alınmış ise 7 nci maddedeki 
esaslara göre geri verilir. 

Şaraplardan alman müdafaa vergileri, husu
si istihlâk resmiyle birlikte tahsil olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? 
BÜTÇE E. Na. CELÂL SAİT SİREN (Bo

lu) — Arkadaşlar, Bütçe encümeninin 14 ncü 
maddesiyle İnhisarlar encümeninin 14 ncü mad
desi arasmda bir fark vardır. Bütçe encümeni
niz şaraplardan litre başına beş kuruş 
hususi istihlâk resmi alınır. İnhisarlar encüme
niniz ise, şaraplardan litre basma beş kuruşa 
kadar hususi istihlâk resmi alınır demektedir. 

Bütçe encümeninin metni katidir. Şaraplar
dan litre başına beş kuruş hususi istihlâk resmi 
alınacağını katı olarak ifade ediyor. Halbuki 
İnhisarlar encümeni resmin miktarım beş ku
ruşa kadar olacağını ifade etmekte, fakat beş ku
ruşa kadar olan resmin ne suretle tesbit edileceği
ni tâyin ve tesbit etmemektedir. Bu itibarla Büt
çe encümeninin maddesinde olduğu gibi madde
nin ilk fıkrasının « şaraplardan litre başına beş 
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kuruş hususi istihlâk resmi alınır » şeklinde ta
dilini teklif ediyorum. Esasen Hükümet te, in
hisarlar encümeni de bunu kabul etmektedir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, şarapçılığımızın inki
şafı için bu şarap keyfiyeti ve şarap imali in
hisar haricinde tutulmuştur. Geçen sefer mıh-
terem birçok arkadaşlar, şarap serbest tutulur
sa memlekette yapacağı tahribatı mevzuubahis 
etmişler ve bunun üzerinde uzun müddet dur
muşlardır. Fakat buna rağmen şarap imali sfer-
best bırakıldı. Şarap imalinde esas gaye, mem
leketimizin üzüm mahsulünden istifade etmek 
olduğuna göre bunu bir cihetten temin ederken 
diğer taraftan memleektin umumî sıhhatini ko
rumakta hepimizin en esaslı vazifelerinden bi
ridir. Bu itibarla memleket dahilinde istihlak 
edilecek şaraplardan münasip bir resim alınması 
tamamen yerinde bir hareket olur. Memleketin 
sıhhati umumiyesini bu sayede korumuş ve a#ni 
zamanda Devlet bütçesine de bir menfaat temin 
etmiş oluruz. İnhisarlar encümeni, litre başına 
beş kuruşa kadar hususi istihlâk resmi alıdır, 
diyor, şimdi arkadaşımız ka.ti olarak beş l£u-
ruş alınmasını teklif ettiler. O da kâfi değildir. 
Çünkü biradan 12 kuruş istihlâk resmi almıypr. 

Şarap nisbeten daha ağır bir içkidir. Bina
enaleyh bir taraftan imalini serbest bıraktık. 
Hususi ellerde imal edileceğinden gayet ucıjza 
mal edilecektir. O halde bunu ister 1 - 5 kurjuş 
arasmda olsun, ister beş kuruş olsun ucuz pir 
içki olacaktır: Binaenaleyh çok ucuz olan bu 
içkiyi halk çok miktarda içecek, sihhati muhtel 
olacak, bir taraftan da biranın yerine kaim ola
caktır. Rakının yerine . kaim olursa zarar yok, 
çünkü daha ağır bir içkinin yerine kaim oluyor 
demektir. Fakat ondan daha az muzir olan 
biranın yerine kaim olacaktır. Biradan 12 kuıuş 
istihlâk resmi alıyoruz, bundan beş kuruş yıl
mak asla doğru değildir. Onun için bir takrir 
veriyorum. Beş kuruş yerine Heyeti Vekile 
karariyle beş kuruşla on beş kuruş arasında 
bir istihlâk resmi kabul edilmesini teklif ediyo
rum. Aynı zamanda Hükümet ve Encümne ]de 
benimle hem fikirdir zannederim. Takririı 
tasvibinize iktiran etmesini rica ediyorum. 

Gü. İn. En. M. M. MÜNÜR HÜSREV GÖİE 
(Erzurum) — Efendim, şaraptan alınacak hu
susi istihlâk resmini Encümenimiz, beş kuruşa 
kadar, kaydiyle metne koymuştu. Bütçe encü
meni lbeş kuruş hususi istihlâk resmi alınır diye 
tasrih etmiştir. Binaenaleyh beş kuruş olma
sını Encümeniniz de muvafık gördü. 

Abdürrahman Naci Demirağ arkadaşmııim 
noktai nazarına gelince; o Yüksek Heyetinizin 
takdirine bağlı bir iştir. I 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Sizin noktai nazarınız nedir? Bir 
Encümenin noktai nazarını öğrenelim. 

de 
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Gü. în. En. M. M. MÜNÜR HÜSREV GÖLE 

(Erzurum) — Encümenin noktai nazan metin
de mevcuttur. 

Yüksek Reisliğe 
14 ncü maddenin başmın aşağıdaki şekilde 

tadilini arz ve teklif eylerim: 
«Memleket dahilinde istihlâk edilecek şarap

lardan miktarı Vekiller Heyetince tesbit edil
mek üzere litre başına 5 kuruştan 15 kuruşa ka
dar hususi istihlâk resmi alınır.» 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı dikkte alınmamıştır. 

Maddeyi Encümenin tashihi veçhile yani; 
«...litre başına beş kuruş...» şeklinde reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

CELÂL SAİT SlREN (Bolu) — Tabu tashihi 
veçhile ve beş kuruş olarak değil mi? 

REİS — Evet. Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 15. — İnhisarlar idaresi, memle

ket şarapçılığının vasıflandırılması ve iyileşti
rilmesi için kendi bağlarında ve şaraphane
lerinde araştırmalarına devam etmekle beraber 
uygun gördüğü bölgelerde numune şarapha
neleri de yapar. 

Ziraat vekâleti şaraplık üzümlerle şarapçılık 
üzerinde yaptığı çalışmalardan inhisarlar 
idaresinin faydalanması için Gümrük ve in
hisarlar vekâletiyle işbirliği yapar. 

REİS — Mütalâa var mı?.. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — İnhisarlar idaresi şarap ya
panlara şarapçılık tekniğini öğretmek için uy
gun görülen bölgelerde kurslar açar ve mü
sabakalar tertip ederek iyi şarap yapanlara 
mükâfat dağıtabilir. 

Her yıl İnhisarlar umum müdürlüğü bütçe
sine konulan tahsisattan dış memleketlere şa
rap satanlara İcra Vekilleri Heyetince tâyin 
edilen nisbette prim verebilir. İnhisarlar ida
resi de dış memleketlere sattığı şaraplar için 
prim alır. 

REİS — Mütalâa var mı?... Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletinin tıbbi ihtiyaçlar için istediği şarap
lar İnhisarlar idaresince temin olunur. 

GALİ PGÜLTEKİN (Konya) — Bir sual so
racağım. 

Birinci maddede şarabın imal ve satışmın 
serbest olduğu 4 ncü maddede ispirtonun hu
susi âmiller tarafından yapılmasına müsaade 
verildiği ve 9 ncu maddede Millî Müdafaaya 

lâzım olan ispirtonun İnhisarlar idaresi tarafın
dan verileceği yazılmaktadır. Şarabın imal ve 
satışmın serbest olduğu kabul edildiğine göre, 
şimdi okunan maddede Sıhhat vekâletinin muh
taç olduğu tıbbi şarapların yine İnhisarlar 
idaresi tarafından temin olunacağı zikredili
yor. Neden bir taraftan serbest bırakıyor, 
öbür taraftan kendisinden alınmasını şart 
koyuyor? Sebebinin izahını rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE ÎN. VEKİLİ RAÎF KARA
DENİZ (Trabzon) — Bu hüküm halen mer'i 
olan 790 sayılı kanunda yaşıyan bir hükümdür. 
Sıhhat vekâleti böyle bir kaydın bu kanunda 
da mevcut olmasını arzu etti. Malûmu âliniz 
şarabı serbest bırakmakla beraber İnhisar ida
resi yine şarap yapmakta devam edecektir. Hu
susi âmiller yapmazsa İnhisarlar idaresi mem
leketin tıbbi şarap imali için muhtaç olacağı 
şarabı temin etsin dedi. Hüküm bu noktadan İn
hisarlar idaresine bir vazife veriyor demektir, 
biz de uygun bulduk ve Sıhhiye vekâletinin iste
diğini kabul ettik. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Dahilde imal olunan şarap
lardan muamele vergisi almmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin 

satışı 
MADDE 19. — İspirto ve ispirtolu içkileri 

satmak istiyenler İnhisarlar idaresinden ruhsat 
almağa mecburdurlar. 

Bu ruhsat tezkereleri için hiç bir harç ve re
sim almmaz. 

Şarap ve bira satmak istiyenler bir beyanna
me ile satış yerlerini İnhisarlar idaresine bildi
rirler, 

BÜTÇE En. NAMINA CELÂL SAİT SİREN 
(Bolu) — Arkadaşlar, Bütçe encümeninin 19 
ncu maddesiyle İnhisarlar encümeninin 19 ncu 
maddesi arasında bir fark vardır. Bu fark, 
İnhisarlar encümeninin maddesinde Bütçe encü
meninin maddesine «Bu ruhsat tezkereleri için 
hiç bir harç ve resim alınmaz» fıkrasının eklen
mesinden ibarettir. Esasen ispirto ve ispirtolu 
içkileri satmak istiyenlerin almağa mecbur 
oldukları ruhsat tezkereleri bir harca tabi tutul
mamıştır. Bu fıkrayı bundan dolayı Bütçe en
cümeniniz kaldırmış bulunuyordu. Bütçe encü
meniniz bu fıkrayı kaldırmakla ruhsat tezkere
leriyle beyannameleri aynı vaziyette olmak 
üzere damga resmine tabi tutmak istemiştir. 
Binaenaleyh «Bu ruhsat tezkereleri için hiç bir 
harç ve resim almmaz» fıkrası kalırsa, esasen 
bir harç almmıyacağma nazaran damga resmi de 
almmıyacaktır. Halbuki daha aşağıda «Şarap 
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ve bira satmak istiyenler, bir beyanname ile 
satış yerlerini İnhisarlar idaresine bildirirler» 
denildiğinden bu beyannamelerden damga resmi 
alınacaktır. Damga kanunumuza göre İnhisar 
idaresinden alınacak ruhsatlar, İnhisarlar idare
sine verilecek beyannameler 25 kuruşluk damga 
resmine tabi bulunmaktadır. Binaenaleyh be
yannameyi damga resmine tabi tutuyoruz.. Ay
nı mahiyetteki ruhsat tezkerelerini damga resmi
ne tabi tutmamamız doğru olmaz. Gerek Hü
kümetle ve gerek encümenle mutabık kalarak 
bu fıkranın kaldırılmasını teklif ediyorum. 

REİS — Encümen ne diyor? 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. 

MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Encü
men muvafakat ediyor. 

REİS — Teklif edin o halde. 
CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Madde ye

niden yazılacak değil, yalnız ortadaki fıkra kal
dırılacak^ 

REİS — Encümenin teklif ettiği maddeyi 
okutuyorum: 

İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin 
satışı 

MADDE 19. — İspirto ve ispirtolu içkileri 
satmak istiyenler İnhisarlar idaresinden ruh
sat almağa mecburdurlar. 

Şarap ve bira satmak istiyenler bir beyanna
me ile satış yerlerini İnhisarlar idaresine bildi
rirler. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arzedi-
yorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — inhisarlar idaresince yurt 
içinde satılan inhisar altındaki maddelerin sa
tış fiyatı, maliyetlerine İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunan asgari ve âzami hadler dahilinde 
inhisar resmi ilâvesiyle tâyin olunur. 

Üçüncü maddeye göre kendilerine izin ve
rilenlerin imâl ettikleri içkilerin satış fiyatı, in
hisar resmiyle birlkte tahakkuk eden maiyet
lerine % 15 e kadar kâr ilâvesi suretiyle tesbit 
olunur. 

Kadehle satış hariç olmak üzere, ikinci mad
de mucibince idarenin yaptığı maddelerle yu-
karıki fıkralarda yazılı inhisar maddelerinin 
satış fiyatları inhisarlar umum müdürlüğünce 
tesbit, Gümrük ve inhisarlar vekâletince tasdik 
olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Devlete, Vakıflar umum 
müdürlüğüne, hususi idarelere ve belediyelere 
ait sıhhi müesseselere ve menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlere lâzım olan ispirtonun satış 
fiyatlarından tenzilât yaplıarak sattırılmasına 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin teklifi üzeri
ne İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

.sa-
a-

RElS — Mütalâa var mı? 
Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) 

Efendim, burada 21 nci madde metniyle Hü
kümet bir salâhiyet alıyor. Vakıflar umum nlü-
dürlüğüne» Hususi idarelere ve belediyelere 
sıhhi müesseselere ve menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlere Gümrük ve inhisarlar vekâletimin 
teklifi üzerine Heyeti Vekilece verilecek 
raria daha ucuz fiyatla ispirto veriliyor. 
lûmu âliniz halka ilâç yapan eczaneler budun 
tamamen haricinde kalmıştır. Bugün gördüğü
müze, işittiğimize ve anladığımıza göre gayet 
büyük bir ıztırap vardır. Çok miktarda ispirto 
alan, istihlâk yapan Ankara ve istanbul ecza
nelerinde dahi gördüğümüz, anladığımız | ve 
edindiğim malûmata nazaran bu eczaneler ayda 
20 - 25 kilo ispirto sarfediyorlarsa buıı|un 
ancak üç dört kilosu tenzilâtla alman | is
pirtodur, onun haricinde kalan ispirto (ise 
375 - 380 kuruşa inhisarın kapalı şişele-
rindeki ispirtodan alınıp sarfedilmektedir. 
Bittabi bu da netice itibariyle halkın eczane
lerden ispirtolu ilâçlar aldığı zaman fazla ba
ra vermesini mucip oluyor. Onun için Heyfeti 
Celileniz tensip buyurursa maddenin metnine 
bu eczaneleri de ilâve edelim. Bu «hadim ce
miyetlerden» sonra eczaneleri de ilâve edelim. 
Bunun için bir takrir takdim ediyorum, ijût-
fen kabulünü rica ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) 1 — 
Aynı düşünce ile söz almıştım. Eskiden ecza
neler tenzilâtlı satış tarifesinden istifade edi
yorlardı. Bu madde konduktan sonra tabii]bu 
tenzilâtlı tarife ortadan kalkmış olacaktır. Esa
sen eczanelerdeki ispirto sarfiyatı kontrole [ta
bidir. Her eczane ne kadar ispirto sarfediyor, 
Hükümetçe malûmdur. Buna rağmen son za
manlarda yaptığımız tahkikatla öğrendik ki İn
hisarlar idaresi Devletçe kontrol altında bulu
nan ispirtoyu eczanelere, sarfiyatın ancak üdte, 
beşte biri nisbetinde vermektedir. Arkadaşım 
30 litre sarfeder mi buyurdular. Ben bir ecza
nenin müteaddit aylarda sarfiyatmi hesap [et
tim. Vasati olarak ayda 50 litre elde ettim. 
İnhisarlar idaresi 25 litre vermektedir. Ecza
nelere 130 kuruştan ispirto vermiş olduğu hal
de eczane İnhisar idaresinden 130 kuruşa aldı
ğı halde eczanelerden 300 kuruşa almmak|ta-
dır. Bu suretle halkın zararına olmak üzere) is
pirto fiyatı yükselmektedir. Menafii umumijye-
ye hadim cemiyetler tabirinin geniş kadrosu 
vardır. Gerçi Hükümet esbabı mucibesinde say
mış, Çocuk esirgeme kurumu, Kızılay demiştir. 
Fakat menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin 
adedi 21 e vâsıl olmaktadır. Bunlar arasında 
Turing kulüp de vardır. Gerçi bu benim men
sup olduğum bir kulüptür. Bu kulüp menafii 
umumiyeye hadim bir cemiyet olmasından do
layı bu maddeden istifade edecektir. Fakat 
asıl menafii umumiyeyi hadim müessese olan, 
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halkın sıhhatiyle alâkadar olan, Hükümetin 
kontrolünde olmak şartiyle bu eczanelerin ten
zilâtlı tarifelerden istifade etmesi lâzımdır. 
Arkadaşımın takririnin metnini bilmemekle 
beraber, esas itibariyle iltihak ediyorum. 

BÜTÇE En. N. CELÂL SAÎT SİREN (Bolu) 
Bendeniz de Uludağ arkadaşımızın son temas 
ettikleri noktaya temas edeceğim. Maddede: 
«Devlete, Vakıflar umum müdürlüğüne, husu
si idarelere ve belediyelere ait sıhhi müessese
ler» denildikten sonra «menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlere lâzım olan ispirtonun» da ten
zilâtlı olarak verileceği ifade edilmektedir. Me
nafii umumiyeye hadim cemiyetlerin içerisin
de sıhhat işleriyle meşgul olmıyan Dil, tarih 
kurumları gibi ilim işleriyle uğraşan ve ispirto
ya ihtiyaçları bulunmryan cemiyetler vardır. 
Fakat maddeden kastedilen menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlere ait sıhhi müesseselerdir. Bi
naenaleyh «belediyeler» denildikten sonra «me
nafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait sıhhi 
müesseseler» diyerek maddeyi tashihen kabul 
buyurmanızı rica ediyorum. Bunu encümenle 
mutabık kalarak arzediyorum. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, menafii umumiyeye hadim sıhhi mü
esseselere ait eczaneler buyurdular. 

BÜTÇE En. N. CELÂL SAİT SİREN (Bolu) 
Hayır, «menafii umumiyeye hadim cemiyetlere 
ait sıhhi müesseselere ve eczanelere». 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Devamla) — 
«Sıhhi müesseselere» deyince bunun içerisine 
böyle hayır cemiyetlerinin sıhhi müesseseleri 
dahil olduğu gibi, kastı menfaatle açılmış olan 
hususi hastaneler de değildir. Bendeniz ve bir 
çok arkadaşlarımızın fikri kastı menfaatle, kastı 
ticaretle açılmış müesseselere bunu teşmil et
memektir. Böyle denirse menafii umumiyeye ha
dim olma hususuna aykırı olur. 

REİS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplerle madde metnine 
«Cemiyetlere lâzım» sözlerinden sonra «ilâç ya
pıp halka satmağa mezun eczaneler» sözlerinin 
ilâvesini teklif ederim. 

3 . VI . 1942 
Kütahya mebusu 
Dr. A. S. Delilbaşı 

Gü. İn. V. RAİF KARADENİZ (Trabzon) 
— Bir varidat mevzuu olduğu için bu tenzili 
fiyat işini çok teşmil .etmek istemedik. Encü
menler de bunu haklı buldular. Bunun için 
eczaneler konulmadı. Buna sebep olmak üzere 
eczaneler, kendilerine tenzili fiyatla verilen is
pirtoları halka satarlarken bu ucuzluğu halka 
aksettirmiyorlar. Bu tamamen yüksek takdiri
nize ait bir meseledir. 
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Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir sual : İnhisarlar idaresi eczanelerin, Sıhhi
ye vekâletince kontrol edilen miktar üzerinden, 
ihtiyacı olan ispirtoyu temin ediyor mu, yoksa 
ecazaneler bunları yüksek fiyatlarla hariçten 
mi tedarik ediyorlar? 

Gü. 1. V. RAİF KARADENİZ (Devamla) — 
Tekrar ediyorum yüksek takdirinize ait bir key
fiyettir. 

Gü. 1. En. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Efendim, Celâl Sait Bey arkada
şımızın söylediği şekilde maddenin tadilini En
cümenimiz de kabul eder. «.. Belediyelere ait 
sıhhi müesseselere ve menafii umumiyeye hadim 
sıhhi müesseselere lâzım olan....» 

CELÂL SAÎT SİREN (Bolu) — Tekerrür ol
mamak için müsaade ederseniz şöyle olsun; 
«...Devlete, vakıflar umum müdürlüğüne, husu
si idarelere ve belediyelere ve menafii umumi
yeye hadim cemiyetlere ait sıhhi müesseselere...» 

Gü. İ. En. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Lâzım olan ispirto... 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Encü
menden bir sual. Efendim, Ticaret vekâletinin 
ölçü ve ayarlar idaresi vardır. Onun lâboratu-
varları vardır. Bu lâboratuvarlar için tenzilâtlı 
tarife ile ispirto alınır. Bunlar burada dahil 
edilmemiştir. Halbuki bunların bütçeleri ona 
göre yapılmıştır. Bunun da buraya dahil edil
mesi lâzrmgelir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) —Efendim, . 
Hükümetten gelen teklif budur. Ticaret vekâ
letinin Ölçüler dairesinin ihtiyacı var, yok, tabii 
bunu Encümen bilmez. Eğer müsaade ederseniz 
sualinize Vekil Bey cevap versinler. # 

(Kütahya mebusu Dr. Ali Süha Delilbaşı'n 
takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı dikkate alındı efendim. 

Madde hakkında bir tashihiniz var mı? 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ

NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efendim, 
Oraya «Eczane» kelimesini ilâve etmekle maksat 
hâsıl olur. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Tak
rir nazarı dikkate alındı mı, alınmadı mı? 

REİS — Nazarı dikkate almdı. 
Maddeyi tashih ile yeniden okutuyorum. 
MADDE 21. — Devlete, Vakıflar umum mü

dürlüğüne, hususi idarelere ve belediyelere ve 
menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait 
sıhhi müesseselere ve eczanelere lâzım olan 
ispirtonun satış fiyatından tenzilât yapılarak 
sattırılmasma Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti salahiyet
lidir. 

REİS — Muvafık mı efendim, Encümen ne 
diyor? 
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GÜMRÜK VE İNHISARLAR En. M. M. MÜ-

NlR HÜSREV GÖLE (Erzurumj — Muvafık
tır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — inhisarlar idaresi: 
a) Mamullerini satanlara yüzde ona kadar 

beyiye verebilir; 
b) Kırılma, taşıma karşılığı ile bazı çeşit 

içkiler için ayriGa yüzde ona ve ikinci madde
de yazılı mamuller için de yüzde on beşe kadar 
iskonto yapabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23. — inhisarlar idaresinin mü
hür veya kontrol alâmetini tasımıyan kaplarda 
ispirto ve ispirtolu içkiler (Bira ve şarap hariç) 
nakletmek, idareden nakliye tezkeresi alamağa 
bağlıdır. Elli (Dahil) litreye kadar ispirto, şe
hir ve kasabalar içinde açık kaplarda fatura 
ile nakledilebilir. 

Üç (Dahil) litreye kadar ispirtonun açık kap
larla taşınması yukarıdaki kayıtlara tabi değil
dir. 

RElS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 24. — Bu kanunla inhisar altına 

alınan ve inhisar veya hususi istihlâk resmine ta
bi tutulan maddelere konulan inhisar idaresine 
ait mühür, damga, farik kontrol veya alâmet
leri, bandrol veya etiketleri taklit veya tah
rif ederek konulduğu eşyadan kaldırarak, de
ğiştirerek veya her ne suretle olursa olsun te
darik ederek kaçak maddelerde kullananların 
hareketleri kaçakçılık sayılır ve haklarında 1918 
sayılı kanunun 25 nci maddesinin üçüncü fık
rasında yazılı cezalardan başka yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para cezası ve bu su
çun Türk Ceza kanununda muayyen olan cezası 
da hükmolunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı alâmet veya ban
drol veya etiketleri salâhiyet ve mezuniyetleri 
olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklı-
yanlar hakkında altı aydan iki seneye kadar 
hapis cezası ile birlikte yüz liradan beş yüz li
raya kadar ağır para cezası da hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâkalı memurlar 
tarafından işlenmiş ise bu cezalar İM kat olarak 
hükmolunur. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Bütçe en
cümeni mazbata muharririnden bir sual sormak 
isterim. Çünkü bu onların metnidir. Ayni fiile 
üç ceza tatbik ediliyor. 1918 numaralı kanun
daki ceza, ayrıca şu kadar para ceazşı, bir de 

Türk ceza kanunundaki bu suçlara mahsus ce
zalar. Yani bir fiile üç nevi ceza mı maksuttur, 
bunun izahını rica ederim. 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR V. RAIF KA-
RADENİZ (Trabzon) — Efendim; kaçakçılığın 
meni ve takibi hakkındaki kanunda bu esas ka
bul edilmiştir. Hem cezayi nakdi, hem ecza 
kanundaki hükümler, hem de kaçakçılık hak
kındaki cezalarm üçü birden verilir. Yeri bir 
hüküm değildir. Buradaki hüküm sadece ce
zayi nakdiyi gösteriyor. Kaçakçılık kanunu 
hapis cezasını veriyor. Türk ceza kanunu da 
ayrıca tetkik edilir dedikten sonra cezayi nakdi 
de hususi kanunlarında tesbit edilen cezadır, o 
da ayrıca verilir diyor. Onun için cezayi| nak
diyi hususi bir kanun olan bu kanunda yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

RElS — Başka mütalâa var mı ? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 25. — Kaçak olarak tutulan isıpirto 

ve ispirtolu içkilerle bunların yapılmasını ya-
rıyan alet ve vasıtalar ve iptidai maddeler mü
sadere edilir. 

Bunlardan : 
a) Kaçak ispirto ve ispirtolu içki yapmak 

maksadiyle tahammüre terkedilen veya îslatı-
ian iptidai maddelerin suyu ile birlikte &ö\. 
resine kadarından bir lira, bundan yuks 
litre veya litre kesirlerinden ayıca yiı 
kuruş; , 

b) Vermut ve biraların iki litreye kada
rından bir lira, bunu aşan her bir litre veya 
litre kesirlerinden ayrıca elli kuüş; 

c) ispirto ve (b) fıkrasında yazılı içkilerin 
dışında kalan her türlü ispirtolu içkilerin (şa
rap hariç) her bir litresinden veya litre {kesir
lerinden beş lira ağır para cezası alınır, j 

d) (b) ve (c) fıkralarında yazılı ispirto ve 
ispirtolu içkiler yabancı memleket mamulü ol
duğu takdirde bunlara ait para cezaları beş kat 
olarak almır. ı 

e) ispirto ye ispirtolu içki imaline yarryan 
vasıtalardan istiap hacmi yirmi litreye kadar 
(dahil) olan imbik ve diğer taktir aletleıfi için 
yüz lira, kırk litreye kadar (dahil) olanlat için 
üç yüz lira ağır para cezası alınır. Bu hjacim-
den fazla her bir yirmi litre veya kesirleri için 
para cezası iki yüz lira arttırılır. | 

Kazansız olarak yakalanan imbik aksamı 
ve sair taktir aletlerinin (kapak, nâkil, müber-
rit, müberrit kapağı ve müberrit tasları gibi) 
kaçakçılıkta kullanılırken yakalanan veya kul
lanılmakta olduğu anlaşılan her bir parçasından 
on lira ağır para cezası almır. 

f) 1918 sayılı kanunun 14 ncü madesinin 
birinci fıkrası mevzuuna giren kaçakçılıklarda 
yalnız müsadere cezası tatbik edilir. 

Gülyağı ve diğer tıbbi mamuller yapılriıasm-
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da kullanılan ruhsatsız imbikler veya taktir alet
leri için birinci defasında yukarıda yazılı ceza
ların yirmi de biri ve tekerrüründe beşte biri 
hükmolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
p-denler ... Etmiyenler ...Kabul edilmiştir 

MADDE 26. — işletilmelerine müsaade 
olunan fabrika, imalâthane, imlâhane ve 
sair yerlerde mevcut taktir aletleriyle 
alelûmum ka,plara inhisar idaresince kon
muş olan mühürlerin kast ve iradeye mak-
run olmaksızın bozulması halinde alâkalılar 
bunu en geç yirmi dört saat içinde ya^ı ile 
inhisar idaresine (bulunmıyan yerlerde ihti
yar heyetine) bildirmeğe mecburdurlar. Müd
deti içinde bildirmiyenlerle kontrol şartlarına, 
fennî ve idarî kayıtlara riayet etmiyen müesse
se sahip veya mümesillerinden birici defasında 
on liradan elli liraya kadar ağır para cezası alı
nır. Tekerrüründe bu ceza iki kat hükmolunur 
ve inhisarlar idaresi imalâtı muvakkaten men 
veya verilmiş olan ruhsatı iptal edebilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiy enler ., Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Altıncı maddede yazılı müsa
adeyi almadan fabrika veya imalâthane kuran 
veya işletenlerden yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezası alınmakla beraber hakla
rında 1918 sayılı kanunun hükümleri tatbik olu
nur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. —Sekizinci maddenin ikinci fık
rası hükümlerine riayet etmiyenlerden yirmi li
radan elli liraya kadar ağır para cezası almır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — On ikinci maddede yazılı be
yannameyi vermiyen veya şarap veya şaraphane
lerin sıhhi ve teknik kontrolları için konulan 
esas ve usullere riayet etmiyenlerden hareketle
rinin ağırlığına göre beş liradan iki yüz liraya 
kadar ağır para cezası alınmakla beraber yap
tıkları şaraplardan bozukları sirkeye çevrilir. 
Bu suretle kıymetlendirilmesi mümkün olamı-
yan veya sıhhate zararlı olduğu tesbit edilen 
şaraplar yok edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — On üçüncü maddedeye göre 
yeri tâyin ve tesbit edilmeden kurulan şarapha
ne sahiplerinden 50 liradan 200 liraya kadar ve 
beşinci maddeye göre izin almadan metil alkol 
yapanlardan 200 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası almır. 

Bu suretle açılmış olan fabrika ve imalâtha
nelerin işletilmesinde mahzur görülmediği tak

dirde Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekille-
rinca işletilmelerine izin verilebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . , Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — On dokuzuncu maddeye göre 
ruhsat almadan veya beyanname vermeden 
satış yapanlardan bir liradan beş liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Panayrr yerleri ve sergilerle kulüp ve mah-
fel gibi yerlerde yapılan ruhsatsız satışlarda 
bu ceza, o yerlerin idare ve murakabesi kendile
rine tevdi edilmiş olanlardan; balo, müsa.mere, 
tenezzüh vapur ve trenlerinde yapılan ruhsatsız 
satışlarda büfeyi işleten veya bu maddeleri sat
tıran kimselerden almır. 

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

MADDE 32. — Yirminci maddeye göre fiyat
ları tesbit olunan mamulleri bu fiyatlardan faz
lasına satanlar hakkmda beş liradan yirmi beş 
liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

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

MADDE 33. — Yirmi üçüncü maddede yazılı 
karytlara riayet etmiyenlerden bir liradan elli 
liraya kadar hafif para cezası almır. 

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

MADDE 34. — a) İspirto ve ispirtolu içki 
kaplarına kaçak olmıyan aşağı dereceli ispirto 
veya ispirtolu içki koyarak satışa çıkaranlar; 

b) İspirto ve ispirtolu içkilerin vasıf ve de
recelerini değiştirerek veya su katarak satan
lar veya satışa çıkaranlardan yirmi beş liradan 
yüz liraya kadar ağır para cezası almır ve bu 
maddeler zapt ve müsadere olunur. Mükerrirler 
hakkmda bu ceza iki kat hükmolunur. Bu işleri 
yapanlar inhisar maddesinin satıcıları ise, bu 
cezaya çarptırılmakla beraber bunların satış 
ruhsat, tezkereleri İnhisarlar idaresince iptal 
edilir. 

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

MADDE 35. — İspirto ve ispirtolu içki fab
rika, imalâthane, imlâhane ve ticarethaneleriyle 
bu gibi yerleri işletmek hakkı, İnhisarlar idare
sinden müsaade alınmaksızın başkasma devredi
lemez. Aksi halde işletme müsaadeleri geri alın
makla beraber devreden ve devralanlardan yir
mişer liradan ellişer liraya kadar ağır para ce
zası alınır. 

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

MADDE 36. — İspirto ve ispirtolu içki fab
rika, imlâthane ve imlâhanelerinde ancak müsa
ade edilen maddeler imal ve imlâ edilir. Bun-
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lardan başka ispirto ve ispirtolu içki yapılma
sına yarayabilen diğer maddelerin fabrika, ima
lâthane ve imlâhanelere sokulması yasaktır. Bu
na aykırı hareket edenlerden yirmi beş liradan 
üç yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

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

MADDE 37. — Bu kanunla inhisar altına 
alman maddelerin kaçakçılıkları hakkmda 1918 
sayılı kanun hükümleri de tatbik olunur. 

Bu kanuna göre inhisar altında olmayıp imal, 
ithal ve satış gibi muamelelerden bir veya bir 
kaçı dolayısiyle inhisar veya istihlâk resmine 
tabi bulunan maddeleri bu resimlerden kaçı
ranlardan, kaçırdıkları maddelere ait resimler 
ağır para cezası olarak almrr ve tutulan kaçak 
maddeler müsadere edilir. 

1918 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Kaçak maddelerin, kaçakçı, ortak veya ya
taklarının elinden çıkmış olması veya istihlâk 
edilmiş bulunması gibi sebeplerle müsaderesi 
kabil olamazsa kaçakçılarından, müsadere kar
şılığı olarak ayrıca bu maddelerin resimlenmiş 
değeri kadar ağır para cezası alınır. 

Her iki halde de, kaçakçı hakkmda 1918 sa
yılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Bunlardan, imal dolayısiyle resme tabi olan
ların âmillerinden, hareketlerinin ağırlığına gö
re, imal müsaadesi de İnhisarlar idaresince geri 
alınabilir. 

MADDE 38. — 26, 28, 29, 31, 32, 33 ve 35 
nci maddelerde yazılı cezaların hüküm ve infa
zında 10 . VI . 1938 tarihli ve 3437 sayılı ka
nunun 107 ve 109 ncu maddeleri tatbik olunur, 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 39. —- 38 nci maddenin matufu olan 
maddelerde yazılı suçlar hakkmda İnhisarlar 
idaresi, Gümrük ve inhisarlar vekilinin muva
fakatiyle hükümden evvel veya katileşmiş olsun 
olmasın hükümden sonra sulh olabileceği gibi 
bu cezaları takip ve tahsilden vazgeçebilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 40. — Müsadere edilen eşya ve 
maddelerin satışından elde edilecek paralarla 
kaçakçılıktan başka suçlardan dolayı bu kanu
na göre hükmolunup tahsil edilen para ceza
lan, İnhisar idaresi bütçesine irat kaydedilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 41. — Bu kanun mucibince tahak

kuk eden inhisar ve istihlâk resimlerini vermi-
yenler hakkında Tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik ve tahsilat inhisar idaresi taralın
dan icra olunur. [ 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyiiize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Ka
bul edilmiştir. 

ge-MADDE 42. — Gerek halen mevcut ve 
rek bu kanunun 3 ncu maddesi ve 4 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasiyle 5 ve 6 nci maddeleri 
mucibince yeniden kurulacak hakikî veya hük
mi şahıslara ait fabrika, imalâthane veya imlâ-
hanelerden bu kanunun 3 ncü maddesi muci
bince İnhisarlar idaresince tesbit edilecek şart
lar arasmda tâyin olunacak müddetten sopra 
faaliyetlerine lüzum görülmiyenler mahkeme 
hükmiyle veya kendiliğinden kapananların!sa
hiplerine ispirto ve ispirtolu içki imalâtına jya-
rayan tesisat ve teferruatını memleket dışına 
çıkarmak üzere 6 aya kadar mühlet verilir, j 

Bunlar, bu gibi tesisat ve teferruatının bu 
işe yaramaz hale getirilerek kendilerine veril
mesini veya masrafları ve muhafazası kendile
rine ait olmak üzere gösterecekleri emin] ve 
İnhisarlar idaresince mühürlenecek bir yerde 
muhafazasını isteyebilirler. ! 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... £a-
bul edilmiştir. 

MADDE 43. — İspirto ve ispirtolu içkilerin 
İnhisarlar idaresine kalan satış kân üzerinden 
hususi idarelere % 9 ve Türk hava kurumuna 
% 4,5 hisse ayrılır ve 2159 sayılı kanunun 11 
maddesine göre muameleye tabi tutulur. 

Hususi idarelere ait hisse her vilâyetin Son 
sayımdaki nüfusu nisbetinde tevzi ve sıhhi ^is
metlere tahsis olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler) 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — İspirto ve meşrubatı küulfye 
inhisarı hakkındaki 790 sayılı ve 22 . IÎI . 
tarihli kanun ile 1918 sayılı kanunun 63 
maddesi ve bu kanuna muhalif sair hükümjler 
kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenİer| 
Kabul edilmiştir. 

1926 
ncü 

reyinize 

MADDE 45. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyonim 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edümişıi; 

nci 

r. 
MADDE 46. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. | 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kar 

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir^ 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, 
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4. — Jandarma eratı kanununun bazı mad

delerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/821) [1] 

DAHİLİYE V. Dr. FİKRÎ TUZER (Erzu
rum) — Efendim, ruznamenin onuncu mad
desinde ; Jandarma eratmm iaşe kanununun teb
diline ve temditli jandarmalara bir nefer tayını 
zammına ait bir kanun lâyihası vardır. İaşeye 
taallûk ettiği için, bugün ayın üçüdür, eğer 
Köy enstitüleri kanununun müzakeresine geçilir
se bir kaç gün daha teehhür edecektir. Bundan 
dolayı bu lâyihanın müstacelen ve tercihan mü
zakeresini teklif ederim .(Doğru, doğru sesleri). 

REİS — Ruznamenin onuncu maddesindeki 
lâyihanm tercihan ve müstacelen müzakeresini 
teklif ediyorlar. 

Lâyihanm tercihan müzakeresini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini reye arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Jandarma erat kanununa bir madde eklenmesi
ne ve bu kanunun 3155 sayılı kanunla değişti
rilen 14 ncü maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1. — 1861 sayılı Jandarma erat ka
nununun 3155 sayılı kanunla değiştirilen 14 n-
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Jandarma eratı, Taymat ve Yem kanununa 
göre istihkakları kazana konmak suretiyle iaşe 
edilirler. Ru suretle iaşe edilenlerden yemeğini 
kazandan alamıyanlarm istihkakları aynen ve
ya konturat tutarı üzerinden bedelen ve peşin 
olarak verilir. 

Jandarma birlik ve müesseselerinde dağmık 
bir halde bulunmaları hasebiyle kazandan ia
şeleri mümkün olamıyanlarm istihkakları ma
hallî rayiç üzerinden bedelen ve peşin olarak 
verilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Temditli erbaş, onbaşı ve er
lere fevkalâde hallerin devamı müddetince bu
lundukları hizmet yerlerine göre konturat 
veya mahallî rayiç üzerinden ilâveten bir er ta
yını veya bedeli peşin olarak verilir. 

Ancak askerî birlik bulunan yerlerde bu be
del o birlik mensuplarına ödenen er taym be
deli istihkakmı geçemez. 

[1] 176 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

. 1942 C : İ 
MİLLİ MÜDAFAA En. REİSİ 01. KtAZIM 

SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Efendim; Millî 
Müdafaa encümeninin ikinci maddesinin son 
fıkrasının da buraya ilâvesini rica ediyorum. 
Bütçesine konmuştur, onlar da kabul ediyor
lar. «Bunların vefatları halinde iaşe bedeli ba
kiyesi geri alınmaz.» Bunun ilâvesini teklif edi
yorum. 

REİS — Millî Müdafaa encümeninin son 
fıkrasmın maddeye ilâvesini teklif ediyorlar, 
okutuyorum. 

«Bunların vefatları halinde iaşe bedeli baki
yesi geri alınmaz.» 

REİS — Maddeyi bu fıkranın ilâvesiyle re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabuul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. —- Köy okulları ve enstitülerini teşkilâtlan-
dırma kanunu lâyihası ve Muvakkat encümen maz
batası (1/789) fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

ZEKİ MESUD ALSAN (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım; Yüksek Heyetinizin şimdi 
müzakere mevzuunu teşkil eden bu kanun lâyi
hası Köy okulları ve köy enstitüleri kanununu 
tamamlamak ve bu suretle içtimai bünyemizin 
ve dolayısiyle Devlet hayatımızın müstakbel 
gelişmesini sağlamak bakımından çok ehem
miyetli hükümleri ihtiva etmektedir. Kanun 
lâyihası gerek Hükümetin, gerek Muvakkat en
cümenin esbabı mucibe mazbatasında izah 
edildiği veçhile başlıca şu hedefleri gütmektedir. 

1. Köylerde ilk öğretimi süratle yaymak; 
2. Köylü çocuklarına, onları köylerinden 

ayırmıyarak ilk tahsili vermekle beraber kendi 
hayat şartlarına uygun meslekî malûmat ver
mek; 

3. Bu terbiye ve tahsil şeklile köylerimizin 
maddi ve manevi seviyelerini yükselterek köy 
kalkınmasına hizmet etmek; 

4. Bu yüksek hedeflere biran evvel var
mak için lüzumlu görülen en müessir ve pra
tik tedbirleri tesbit etmek. 

| 1| 150 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
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KÖyİerde tatbiki düşünülen bu terbiye ve 

tahsil sisteminin köylerimizin ve dolayısiyle yur
dumuzun kalkınması ve yükselmesi bakımın
dan hakikaten çok güzel düşünülmüş ve çok 
esaslı bir terbiye ve tahsil sistemi olduğuna 
şüphe yoktur. Onun için köy okulları ve köy 
enstitülerini en verimli bir şekilde faaliyete 
sevketmek maksadiyle onlan teşkilâtlandıran 
bu kanun lâyihasını şükranla karşılar ve bunu 
hazırlayıp yüksek Heyetinize tevdi eden Maarif 
vekâletimizi tebrik etmeği ilk vazife telâkki 
ederim. Ve hâttâ bu vesileden istifade ederek 
iş esasına ve iş disiplinine müstenit terbiye ve 
tahsil sisteminin, tabii kendi hayat şartları gö-
zönünde tutulmak şartiyle, şehirli çocuklarına 
da teşmilini temenni etmekten kendimi alamam. 
Yüksek Heyetinizin malûmudur ki Devlet ha
yatının çok muğlak bir şekil aldığı bu devirde 
teıbiye ve tahsil mefhumu eski basitliğini kay
betmiştir. iyi vatandaş, vatandaşlık hak ve va
zifelerini bilen ve bir istihsal kudretiyle mem
lekete faydalı olan, ve içinde yaşadığı içtimai 
bür yenin ideallerine uygun olarak hizmet ve 
haıeket eden insandır. İşte terbiye ve tahsil sis
teminin ilk gayesi bu üç vasfı birleştiren va
tandaşı yetiştirmektir. Bu bakımdan okumak 
yazmak bir gaye değildir. Okuyup yazma niha
yet bir vasıtadır. Eskiden olduğu gibi kendi
siyle iktifa edilecek bir gaye değildir ve hatta 
kanaatıma göre bir memleket içinde okur ya
zar işsizlerin, mefkûresizlerin çoğalması o mem
leketin içtimai nizamını, ahlâki nizamını boz
ması bakımından zararlıdır bile. Bu sebepten 
bu tahsil sisteminin kendi hayat şartları gözö-
nünde tutulmak şartiyle, diğer okullarımıza da 
teşmili zaruri olduğu kanaatmdayım. Bundan 
başka tahsil ve terbiyenin esaslı bir gayesi de 
hiç şüphesiz memleket iş ahenk ve muvazenesini 
düzenlemektir. Bu mutlaka mevcut sınıfları 
çerçeveliyerek birinden diğerine geçilmiyecek 
surette sınırlandırmak mânasına gelmez. Tahsil 
ve terbiyede şehirli ve köylü farkı ancak iş bö
lümü noktasından gözönünde tutulabilir. Benim 
kanaatıma göre nasıl ziraat aleyhinde köyleri
mizin boşalmasına meydan vermemek lâzım ise 
köy çocukları arasında yetişecek müstesna ve 
zeki şahsiyetlerin de ileride memleketin idare ve 
fikir faaliyetlerine iştirak edebilmelerini temin 
edecek imkânları hazırlamak bizim halkçı reji
mimizin ruhi icablarmdandır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun lâyihasının 
istihdaf ettiği en büyük hedef köylerimizin kal
kınmasına hizmet etmektir. Malûmu âlileridir ki 
köy kalkınması dâvası bizim ana dâvalarımız
dan birisidir Şimdi Maarif vekâleti kendi cep
hesinden bu dâvayı ele almış bulunuyor. Fakat 
dâva okadar büyük ve okadar muhtelif cepheli 
olan bir dâvadır ki, eğer bütün Devlet teşkilâtı 
Devlet organları, Devlet kuvvetleri bu meselede 
el birliği yaparak biri birini tamamlıyacak şe

kilde çalışmazlarsa muvaffakiyetin beklenilen 
ve istenilen derecede olmaması ihtimali vardır. 
Bu kanun lâyihası,, ifade ettiği arzu ve fikir 
itibariyle, hakikaten çok kuvvetlidir. Fakat bu 
arzettiğim muhtelif vekâletler arasmdS 

birliği bakımından biraz zayıf görüyorum. 
bu lâyiha ile eğitmen ve öğretmenlere çö\ 
yük ve çeşitli vazifeler tahmil edümektec 
vazifeler başlıca iki sahaya ayrılıyor. 
köy çocukları ve köy okulu, diğerleri d̂  
ve köylüye ait vazifeler. Bunlar maddi, 
köylünün hayatı ile alâkadar çok mühim I işler
dir M, kendi başlarma eğitmenlerin ve öğret
menlerin bunları bilmeleri, bilseler bile, yalnız 
başına başarmaları ve öğretmeleri düşünüle
cek bir meseledir. Vakıa lâyihada köy eğitmen 
ve öğretmenlerine bir takım yardımlar temin 
edilmiştir. Bilhassa Maarif vekâleti kendi cep
hesinden bu yardımların âzami olmasmaj sarfı 
gayret etmiştir. Köy enstitüleri, köylülei* köy 
okulu yardım kolu gibi teşekküller köy öğret
men ve eğitmenlerinin vazifelernde 
edeceklerdir. Bunları teşvik etmek ve kuvvet
lerini daha yükseltmek için, vazifelerinde mu
vaffakiyetleri görülen köy eğitmen ve öğret
menlerine üst başarılı, ülkü eri gibi bir 
takım unvanlar da verilmektedir. Bunlar 
hiç şüphesiz idealist olarak yetişeceklerin)! tah
min ve ümit ettiğimiz gençler üzerinde İüyük 
teşvikler yapacak ve kendileri için mânejvi bir 
kuvvet ve müzaheret vesilesi teşkil edecekti. 
Fakat bendenizin üzerinde durduğum [nokta 
muhtelif vekâletler arasındaki işbirliğidif. Fil
hakika lâyiha bu işbirliğinide bazı maddelerde 
derpiş etmiştir. Tabii köy kalkınması gibi bir 
dâva ile alâkadar diğer vekâletler vardır. Da
hiliye vekâleti, Sıhhat vekâleti, Ziraat vekâleti 
bilhassa bu hususta mühim vazifeler almışlar
dır ve mühim roller oynıyabilirler. Tapii bu 
noktadan Maarif vekâletiyle bu vekâletler ara
sında sıkı bir işbirliğinin temin edilmesi [lâzım-
gelir. Maddelerin müzakeresi sırasında [kendi 
kanaatime göre buna nerede lüzum gördiiğümü 
arzedeceğim. Burada teferruata girmiyeceğim. 
Fakat heyeti umumiyesi ile şunu arzetmek is
terim ki lâyiha çok kuvvetlidir ve memleketi
mizin, bilhassa köylülerin kalkınması davasın
da büyük bir rol oynıyacaktır. Bu başarılından 
dolayı Maarif vekâletini tekrar tebrik eder ve 
maruzatıma nihayet veririm. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) L- Sa-
ym arkadaşlar; ben de sayın arkadaşıma Zeki 
Mesud Alsan'in sözlerine iştirak ederek pir iki 
söz söylemek istiyorum. | 

Maarif vekili vekâletin basma geldiklerin-
denberi çok işler başardılar. Fakat bugün ge
tirdikleri bu kanun kendilerinin şaheserlerinden 
biridir, tebrik ederim. [ 

Çünkü memleketimizin temeli köy ve| köylü 
çocuklarıdır. Bendeniz buna pek ehemitet ve-
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ririm. Bu köylü çocukları devri sabıkta baskı 
altında tutulmuştu. Bunların Türk'e hâs olan 
meziyet, evsaf ve zekâsı vardır. Bir ingiliz şa
irinin dediği gibi « bazı güzel çiçekler vardır ki, 
dağlarda biter ve nefis kokuları havada sarfolup 
gider ». işte bu köy çocuklarının da zekâsı böy
le sarfolup gidiyordu. Bu gün, muhterem Maa
rif vekilimiz bu kanunu getirerek bunların me
ziyetini, evsafmı, kahramanlığını meydana çı
karacaktır. Yalnız bunu yapmak için mutherem 
Maarif vekilimizin elinde bu çocukların temeli
ni kuracak öğretmenler var mıdır? Çünkü bu 
öğretmenler yalnız çocuklara okuyup yazmak 
öğretmiyecekler, temelini gayet güzel esaslar üze
rine hazırlıyacaMardır. Bu gibi öğretmenler 
Maarif vekâletinin elinde mevcut mudur de
ğil midir? Bendeniz bunu sormak istiyorum. 
Sonra vekilden soruyorum, bu okullarda sıhha
te dair işler de köylü çocuklarına söylenecek 
midir? Sağlık işleri Anadolu için önemli bir me
seledir. Bunları yine çocuklar bu mekteplerde 
öğrenecekler midir? Şimdi bu sualimden sonra 
başka bir sual de sormak istiyorum. Muhterem 
Maarif vekili göreceklerdir ki, Mekteplere gi
den çocuklar için de pek zeki olanlar da çıka
caktır. Bu çocuklar belki birgün bir Barbaros 
Hayrettin olacaktır, yahut bir Mimar Sinan ola
caktır, yahut bir Abdülahk Hâmit olacaktır. 
Eğer bu çocuklar isterlerse ki mühendis olsun, 
doktor olsun, başka bir sanat öğrenmek için 
yüksek mekteplere gitmek isterlerse, bunlara 
acaba diyecek miyiz ki, siz köylüsünüz, mahdut 
mekteplere gideceksiniz (Öyle şey yok sesleri). 
öyle mi? Yoksa bunları liselere, büyük mektep
lere gönderecek miyiz? Bu kürsüden Maarif ve
kilinin bu hususta teminatını istiyorum ki, ben
deniz de müsterih olayım. Bu kanımdan dolayı 
hem muhterem vekili tebrik ediyor, hem de Mu
vakkat encümenin yaptığı gayet sarih, gayet 
güzel ve gayet fasih kanundan dolayı encümen 
arkadaşlarımızı candan tebrik ediyorum. 

MAÂRİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Arkadaşlarım; huzurunuza getirilmiş olan 
kanun, Partimizin ilk öğretim için Hüküme
te vermiş olduğu direktifi tam, yüzde yüz ye
rine getirmek üzere aldığı tedbirlerin mütem
mimlerinden olan bir hüküm ve teşkilât mec
muasıdır. Bundan iki sene iki ay önce Köy 
enstitülerinin köyde ilk öğretimi temin etmek 
için kurulması hakkında hazırlanmış ve yük
sek takdirinize, tasvibinize mazhar olmuş bu
lunan kanun iki senedenberi hayırlı verimini 
maddi olarak göstermiştir. Bugün Türkiye 
toprakları üstünde on yedi yerde iki yıl içeri
sinde dokuz bin çocuğu, köylü çocuğunu içeri
sine almış olan bu müesseseler, iyi çalışmakta 
ve muvaffak çalışmaktadır. Bu çocuklar ders 
okuyacak dershanelerini kendileri yaparlar, ya
tacakları yatakhaneleri kendileri yaparlar, ça
lışacakları atelyelerin duvarmı, dammı kendi

leri yaparlar ve kendi yaptıkları bu binaîarm 
içerisinde düşünücü ve yapıcı olarak memle
ketin yarınki evlâtlarını yetiştirmek için terbi
ye görürler, ders görürler ve iş öğrenirler. Yi
ne bahsettiğim kanun iki sene önce müzakere 
edilirken burada, yüksek huzurunuzda söyle
diğim rakamları bir kere daha tekrar edece
ğim. Tahsil çağında bulunan ve okula giden 
çocuklarından % 61 şehirlerde, % 19 ancak 
köylerdedir. Bir defa bu muvazenesizliği, iza
le etmeksizin ilk öğretim dâvasmı halletmek 
mümkün değildir. Şu halde ilk öğretim dâva
sını halletmek için tahsil çağındaki çocukları
nı bu aşağı nisbette okuttuğumuz köylere bi
zim gitmemiz icabederdi ve işe oradan başla
mak lâzımgelirdi. Onun için burada hocalık 
edecekleri yetiştirecek enstitülere Köy ensti
tüsü dedik ve o ruhla bunları kurduk. O ka
nunun çıktığı tarihtenberi ancak ikinci sene bit
tiği halde çocuklar üçüncü sınıftadırlar. Ka
nun çıkmadan önce elimizdeki bütün imkânlar
dan istifade ettiğimiz ve kabul buyurduğunuz 
bir münakale ile hazırlayıcı tedbirleri aldığı
mız için bir sene kazanmış bulunduk. Onun 
için Köy enstitüleri bugün üç yaşmda bulunu
yor ve iki sene sonra mezunlarını vermeğe baş-
iryacak. Her sene üç bin olarak hesapladığımız 
takdirde verecekleri mezunlarla sekiz senede 
24 000 öğretmen elde edeceğiz. Bugün elimiz
de mevcut olan eğitmenleri de 8 000 e çıkar
mak suretiyle demek ki 32 000 talim unsuru el
de etmiş bulunacağız. Bugün elimizde şehirlerde 
ve köylerde vilâyet hususi idareleri tarafından 
bütçelerine konulup vazife gördürülen 14 bin 
öğretmen de yakında huzurunuza getireceğimiz 
ve Partinin bir ietimamda kabul ettiğiniz esas
lara göre hazırlamış olduğumuz kanuna göre 15 
bine çıkacaktır. Şu halde 24 bin, 32 bin, yuvar
lak bir hesapla 49, 50 binlik bir ilk öğretim ekibi 
âzami 10 sene içinde vücude getirilecektir. Bu 
bizim idaealimizdir. Bunu tahakkuk ettirmek 
için bugüne kadar yaptığımız işler, aldığımız 
tedbirler, yapanlara ve yapılanları görenlere 
ümit vermektedir. Şu halde ilk öğretim dâva
sını bir bütün olarak almış ve onu günden güne 
ve seneden seneye eksik taraflarını tamamlıya-
rak gerçekleştirmek için ülkümüze yürümekte 
bulunmuşuzdur. Şimdi tasvibinize arzediîen ka
nun, bu adımlardan birisidir. Bundan önceki 
3803 numaralı kanunla Köy enstitülerini ve ora
dan çıkacak öğretmenlerin alacakları ücretleri, 
yaşama tarzlarını, talim usullerini tesbit etmiş
tik. Şimdi buradan çıktıktan sonra nasıl bir teş
kilât içine girecekler; nasıl çalışacaklar, onu da 
bu kanunla huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
Bu kanunun teşkilâta taallûk eden bir kısmı var 
ki onunla hedef tuttuğumuz amaç şudur; Köy 
enstitülerinden vereceğimiz mezunlar tek, tek 
dağıtılmasınlar ve görecekleri iş bakımından tek 
kalma dolayısiyle yardımsın, soracakları, öğre-
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necekleri, müracaat edecekleri kimselerden ve 
kendileri gibi mezun olmuş arkadaşlariyle iş bir
liği yapabilecekleri sahadan ve insanlardan mah
rum olmasınlar. Hakikaten bizim için tam gaye, 
diğer irfan sahalarında olduğu gibi bunda da 
sade adam yetiştirmek değil, yetiştirdiğimiz bu 
insanları müsait muhitlerin içerisinde ve lüzum* 
suz mücadelelerle yıpranmadan, yapıcı olarak 
verimlerini âzami surette memleketin hayrına 
dökebilmelerini temin etmektir. Bunun için her 
köylünün karşısına, ilk öğretim sahasmda sala
hiyetli olduğu kadar köylünün teknik işlerinde 
de melekeli insanı götürmektir. Bu gaye ve esa
sı Millî Şefimiz yüksek huzurunuzdaki açış nu
tuklarından birinde ifade buyurmuşlardı. Bu di
rektif, bizim için ana düsturdur. Onu yerine ge
tirmek için şu teşkilâtı koyduk. Köylerde eğit-
menli okullar bulunacak, bir müddet bu devam 
edecek. Eğitmenli okullarda üç sınıfta eğitmen
ler tedrisatta bulunacak. Öğretmenli okullar ola
cak ; köy enstitülerinden yetiştirdiklerimizle bu
gün köylerde çalışan öğretmenler arzettiğim 
bu öğretmenli okullarda vazife görecekler. 

Üç srnıfmda eğitmen, iki sınıfmda öğretmen 
bulunan okullarımız da olacak. Birbirine uzak 
köylerin hepsinde okul açmcaya kadar o uzak 
köylerdeki çocukları ilk öğretimden mahrum bı
rakmamak için pansiyonlu, pansiyonsuz bölge 
ilkokulları yapılacak. Tahsil çağını geçirmiş ve
yahut tahsil çağının içerisinde, mevcut kanun
larımızın verdiği salâhiyetle okul talebesi olma
ğa müsait vaziyette görmediklerimiz için akşam 
kursları olacak. Bunlar dışında da demircilik gi
bi erkeklere ve ev çalışmalarında lâzım olan hu
susları öğretici olmak üzere kadınlara tahsis 
edeceğimiz meslek kursları olacak. Şu halde bü
tün bu arzettiğim cinste okullarla ve arzettiğim 
vasıfta insanlarla ilk tahsili köy şartlarına uyar, 
köy muhitine tetabuk eder şekilde başar
mağa gidiyoruz demektir. Bu teşkilât bir 
takım bölgelere ayrılmak suretiyle gerçek
leştirilecektir. Başında öğretmenlerin ve eğit
menlerin bulunduğu bu okullar merkezle
ri nahiye merkezleri olmak üzere böl
gelere taksim olunacaktır. Bu bölgelerde 
bölge gezici öğretmenleri ve baş öğretmenler 
bulunacaktır. Binaenaleyh, gönderdiğimiz genç 
hoca bu bölgenin içerisinde kendisiyle beraber 
çalışan diğer arkadaşları olduğunu ve başların
da kendilerinden daha tecrübeli bir baş bulun
duğunu her zaman hissedecektir. Bu bölgeleri 
birleştirilip daha geniş bir mıntaka vücude ge
tirmeyi düşündük. Onun başında ilk tedrisat 
müfettişleri bulunacak. Bu bölgelerin münase
bette bulunduğu ve kendisinin mezun verdiği 
köy enstitüleri öğretim bakımından, tedris usu
lü bakımmdan bu köy öğretmenlerine birer mer
ci olacaktır. Herhangi bir mevzuda, herhangi 
bir dersin veya işin okutulması veya yapılması 

hususunda bir müşküle uğrıyacak olursa bölge 
Köy enstitüsü ile münasebette bulundukları için 
bu eksiklikleri tamamlryacaklardır ve bilmedik
leri şeyleri anlamak, öğrenmek imkânına I sahip 
olacaklardır. Ondan sonra kazalarda Maarjif me
murları,- vilâyetlerde maarif müdürleri v^ hep
sinin başında, her işimizin başında olduğu gibi, 
idare bütünlerinin âmiri olan valiler bulunacak
tır. I 

Arkadaşlar bu mevzuda hemen söyliyeyim 
ki, Devlet işlerini yürütürken idare âmirlerinin 
hayırlı hizmetleri, hayırlı müdahaleleri muvaf
fakiyet için birinci şarttır. Maarif vekilliğiniz, 
Maarif meselelerinde bu düşünüşü fiilen yapmış 
bulunmaktadır ve bunun hayırlı neticelerini 
görmektedir. Bu vesile ile de arzediyJDrum, 
Köy enstitülerinin ve ilk öğretim dâvasınin bü
yük yapıcıları valilerimiz olacaktır. Herhangi 
bir vilâyette bu iş yürüyorsa; bendenizcej işler 
iyi yapıldığı zaman en büyük şeref nasıl îaliye 
ait ise, yapılmadığı zaman da bu hususta en bü
yük kusur valiye raci olacaktır. Bunu yapa
bilmek için, Zeki Mesut arkadaşımızın buyur
dukları gibi sıkı, müessir bir merkez işbirliğine 
ihtiyaç vardır. Vekâletler arasında, biljhassa 
Dahiliye, Sıhhiye, ve Ziraat vekaletleriyle^ Ma
arif vekâletinin merkezde sıkı bir işbirliği) yap
masına ihtiyaç vardır. Hükümetiniz onu düşü
nerek Sıhhiyenin ve Ziraatin memurlarına, Da
hiliyeniz için valiler, kaymakamlar, nahiye mü
dürlerine bir takım salâhiyetler vermiştir. Bu 
güne kadar bir kültür müessesesine, Hıfzıs-
sıhhai umumiye kanununun verdiği salahiyet 
dışında giremiyen Hükümet tabibine ve Sıphiye 
vekâletinin diğer mümessillerine kapılarımızı 
açıyoruz ve onları sevgiyle içimize alıytoruz. 
Ziraat öğretmenleri, ziraat müfettişleri, ziraat 
müdürleri tabii surette bu müesseselerin ziraat 
bakımından murakıpları oluyor. Öğretmenlerimiz 
Köy enstitülerinden çıkardığımız zamandp, on
ların gidecekleri köylerde sıhhat bakımmdan 
yapacakları işleri takviye etmek için Sıhhat 
vekâleti hattâ bütçesine para koymak suretiy
le bize yardım etmek vazifesiyle tavzif edili
yor. Ümit ederim, hattâ emniyet ederipı ki 
kanunun ruhunda mevcut olan ve maddelere 
serpiştirilmiş olan bu duyuş ve bu düşünüjş ha
kikatte de kendisini meydana koyacaktn). Bu 
olmadıkça Maarif vekâletinin tek başmla bu 
dâvayı sırtlayıp dağm öbür tarafına götürmesi 
nihayet Ferhat'm «brrakm, yolunda öleyim>> de
mesi gibi bir mânaya gelebilecektir. Fakat tek
rar edeyim ki muhtelif vekâletlerin bu kanu
nun hazırlanmasında bize gösterdiği geniş yar
dım zihniyeti, hattâ ikinci, üçüncü, dördüncü 
derecede bulunan memur arkadaşlarımın gös
terdiği güzel niyet, bu emniyetimi takviye et
mektedir. I 

Kanunun bütün dâvası, ilk öğretim mesele
sini yüzde yüz halletmek olduğuna göre bunun 
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halline vasrta kılacağımız ve bu maksada ken
disini memur edeceğimiz insanın nasıl bir in
san olduğunu ve olacağını, köyde öğretmen 
olarak ne iş göreceğini huzurunuzda belirtmek 
isterim. Köye göndereceğimiz bu Köy enstitü
sü mezunu öğretmen, şimdi elimizde mevcut 
9 000 talebenin bize verdiği intiba ile söylü
yorum, istisnasız çalışkandır. Tatile bile git
mek istemez, kendisine verilecek işi bekler ve 
o işi yapar; ahlâklıdır, yalan söylemez, hırsız
lık etmez, civarında bulunan kız arkadaşları
nın şeref ve haysiyetini kendi kardeşi olarak 
muhafaza etmek şuurunda, liyakatmda ve ikti-
darmdadrr. Okula gelir, okuldan kaçmaz. Kaç
mak vakası ancak kendisine öğretilen bir dersi 
beceremiyeceği endişesiyle olmuştur. Bu onun 
yüksek onurunu gösterir. Bu çocukların ze
kâ bakımından, elyordamı bakımından ve işe 
intibak bakımından, ahlâk bakımından Türk 
milletinin büyük zümresinin hakikaten mümes
sili olduğunda zerre kadar şüphe etmek benim 
için bir günah olur ve bu hakikati ifade etme
mek vicdanımca vazife bilmemezlik sayılır. (Al
kışlar) . 

Çalışkan, öğrenen ve köye, köydeki kardeş
lerine faydalı olmak için çırpman bu çocuklar, 
mezun olup hoca oldukları zaman yalnız okul 
binası içerisine vazifelerini hasredecek değil
lerdir. Birinci işleri gittikleri muhitte içtimai 
bir krymete müsbet olarak sahip olmaktır. Bir 
insan, öğretici sıfatiyle bir köye gider, bun
da da müsbet bir kıymet sahibi olursa bunun 
için şu lâzımdır : Bir defa ahlâklı olmalıdır, 
doğru sözlü ,doğru özlü olmalıdır, memleketi
ni sever olmalıdır, memleketine hizmet etmek 
bütün hareketlerinin miyarı olmalıdır. Biz ah
lâkı bu mânada anlıyoruz. Ahlâklılık böyle ola
caktır diyoruz. O zaman köy halkı ahlâkı ba
kımından, karakteri bakımından, mânevi mev
cudiyeti bakımından ona müsbet bir kıymet ve
recektir. Bu mânevi vasıflardan sonra köy ha-
yatmm maddi tarafında, ikaz edici, söyleyici 
ve söylediği yapıldığı vakit hayır getirici taraf
ları olmalıdır. Meselâ, bir köylünün hayvanı 
hasta olmuştur. Takdir buyurursunuz ki biz 
bunları bir veteriner olarak yetiştirmiyoruz. 
Amma o hayvana evvel müdavat olarak ne 
yapmak mümkündür, bilecek. Bunu yapmağa 
imkân yoksa bir baytara götürmek lâzımdır, 
onu söyliyecektir. Bir anne, başı yarılmış ço
cuğunu getiriyor. Köy enstitüsünden mezun et
tiğimiz bu genç öğretmen, bir operatör de
ğildir. Otursun da uzun, ince ameliyat yapsın, 
buna imkân yoktur. Amma usulü dairesinde ok
sijenli suyla yarayı yıkasın, tendürdiyotu sürsün, 
üstüne temiz pamuk koysun. Daha mühimse, mü
dahaleyi icabettirecek bir vaziyet var ise kazası
na, vilâyet merkezine göndersin, çocuğu muhak- i 
kak bir tehlikeden kurtarsın. Bunu yapabilsin, i 
Sonra tohumu muhafaza etmek ve tarlaya en | 

iyi şekilde serpmek için, öğüt verebilsin. Ziraat 
Enstitüsünde olduğu gibi toprağı ince uzun 
tahlil ve tohumu tetkik etmeyi tabii öğretmi
yoruz ve bunları da istemiyoruz. Amma umumî 
olarak ziraat bilgisinde fikri olsun ve köylüye 
rehberlik edebilsin. Öğretmen, bu şekilde köye 
hayati bakımdan, maddi ve manevi yardımcı bir 
unsur olunca, esasen böyle olanı takdir eden 
köylünün evlâtlarına terbiye vermek için de 
hak kazanmıştır. Bizim için hareket noktası ço
cuğu okutmak değil, yaşadığı muhitte önder 
olmaktır. Bu olunca çocuğu okutmak keyfiyeti 
de kendiliğinden hasıl olacaktır. Birinci nokta 
köydeki öğretmen, Cumhuriyetin ve inkılâbın 
yayıcısı, bekçisi ve öğretmişidir. Kutsal bildi
ğimiz ve bu memleketin, milletin hayatı için 
canımızı vermeye hazır bulunduğumuz ana kıy
metleri bu unsurlar vasıtasiyle halkımıza, mer
kezden uzak köylere götürmek imkânı hâsıl 
olacaktır. Köylünün maddi hayatında rehber 
olacak ve köylünün çocuğunu bizim düşündü
ğümüz ve istediğimiz gibi yetiştirmeğe çalışa
caktır. Öğretmenin umumî olarak düşündüğü
müz vasıfları bunlardır. Bu kanunda bu vasıf
lara götürücü imkânları hazırlıyan hükümleri 
bulacaksınız. 

Bu kanunda, bu gün elimizde mevcut ilk 
tedrisat kanunu muvakkatinin mühim bir kısmı
nın zail olmuş hükümleriyle tatbik ve müessi-
riyet sıfatlarını kaybetmiş olan maddelerinin 
yerini tutacak hükümler de vardır. Bunu şu
nun için düşündük: Memleket ve millet, ilk öğ
retim dâvasını tahakkuk ettirmek için elden 
gelen bütün fedakârlığı yapacaktır, yapı-
yorda.... Millet, bu fedâkârlığı hazmetmek 
ve iyi karşılamak için en iyi bir durum
dadır. Herhangi bir vaziyette okulunu aç
tığımız, öğretmenini gönderdiğimiz bir yerde 
çocuğunu göndermez bir vatandaş veya ken
disi gelmez bir çocukla karşı karşıya gelirsek, 
bu güç tesadüf edilir bir istisna dahi olsa, 
şiddetli hükümlerle bunu önlemeyi düşün
dük. Evvelâ ana yasamızca, ilk öğretimin mec
cani olduğu gibi mecburi olduğu, ruhuna uy
mak ve bu esası tahakkuk ettirmek için bu 
kanuna hükümler koyduk. Talebenin ders 
vasıtalarını, ziraat işleri için kullanacağı alet
lere kadar her şey düşünülmüştür, bunlara ait 
kanunda hükümler vardır. Yetiştirdiğimiz öğ
retmenler için bu gün mevcut mevzuata göre 
taltif ve tecziyeleri hakikate, gerçeğe kâfi dere
cede uygun bulmadık. Onun için bu gençlere 
verdiğimiz vazifelerin nevine ve mahiyetine 
uyar taltifler ve cezalar koyduk. Bu mükâfat
lar esas itibariyle güzel ve yüksek sıfatlardır. 
tş eri olmak, ülkü eri olmak gibi. Maddi mâna 
ve mahiyeti olmadığı halde Türklerin mânevi-
yete eskidenberi vermiş olduğu kıymetleri teba
rüz ettirecek, onların inkişafına imkân ve
rici vasıflar vermeği düşündük, bir çeşme 
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yapmıştır, üstüne adını koymak Türkler için 
o çeşmenin hayatından daha uzun yaşamak saa
detini vericidir. Bir öğretmen bir köyde devam 
edici bir iş yapmıştır. O öğretmenin adını o 
işe koymak, dediğim gibi, onu ülkü eri saymak, 
ona mükâfatların en büyüğünü vermektir. Mad
di bir şey vermeksizin, onun zaten beklediği, ara
dığı mânevi vasıfları ona bağışlamak ve öldükten 
sonra da içinde bulunduğu muhitte adını ha
yır ile yadettirmek, Türkün asıl varlığına uy
gun taltif usulüdür. Cezalar da aşağı yukarı 
bunlara tekabül eden şeylerdir. 

Kanunun maddeleri müzakere edilirken gö
rülecektir ki, biz bu dâvayı gerçekleştirmek 
için hangi işi yapıyorsak ve hangi iş için 
hüküm istiyorsak mutlaka onun müeyyidesini 
de oraya koymuşuzdur. Çünkü müeyyidesiz 
bir iş yapmağa imkân olmadığı kanaatindeyiz. 
Bunun için cezai bir takım hükümler görü
lecektir. Köylünün okula, öğretmene ve 
umumiyetle kültüre, iyi ve güzel ve faydalı 
şeye iştiyakı bu hükümlerin nadiren tatbik edi
leceğine bizi inandırıyor. Fakat öyle de olsa 
biz bu hükümleri koymakta fayda mülâhaza 
ettik. Kanunun esaslarının dayandığı temeller 
bunlardır. Bunları böyle hülâsa ettikten sonra 
Zeki Mesud arkadaşımın, bu kanunun ruhunu 
tebarüz ettiren ve o vesile ile, o kanunu ha
zırlayanlara karşı gösterdiği güzel duygulara, 
aynı işten duygularla mukabele ederim. 

Kanunlar, düşüncelerdir. Fakat iyi kanunlar 
o düşüncelerdir ki, nasıl tahakkuk edeceği ev
velden hesaplanmış, en ince noktalarına kadar 
tasarlanmış, uzak ihtimallari bile elden geldiği 
kadar tetkikden geçirilmiş olsun. Eğer Zeki 
Mesud arkadaşımın intibaı, Yüksek Heyetinizde 
de hâsıl ise bu, bu kanunu hazırlayanlar için en 
büyük mükâfattır ve onlar için en büyük bah
tiyarlıktır. 

Köylü çocuklarının, köyler içinde kalması ve 
bir çok memleketlerde gördüğümüz sosyal bir 
dâva olarak ele alınmış olan, köyden şehre 
akının bizde başlamamasına çalışılması esastır. 
Fakat gerek Zeki Mesud arkadaşınım, gerek 
Berç Türker arkadaşımızın istifayı durdurma 
bakımından endişelerinin yeri olmadığını bu
rada gür sesle ifade etmek isterim. Esas, köy
deki çocuk, köyde kalmalıdır. Fakat bunlar 
içinde bir büyük müzik yaratıcısı çıkacaksa, 
bir büyük matamatik bilgini çıkacaksa, bir bü
yük mimar çıkacaksa, bunlara mâni olma de
ğil, bunları teşvik etmek tabiidir. (Tabii ses
leri). Biz, Türk milletinin bir bütün olduğuna 
inanıyoruz. Onu köylü ve şehirli diye ayırmı
yoruz. Köylü vatandaşımız köyde oturmakla 
şehirlerden başka, şehirli vatandaşımız kasa-
t>a ve şehirde oturmakla köylüden gayri değil
dir. Her türk, istidat itibariyle, verim itibariyle, 
ruh ve zekâ itibariyle aynı yaratma hakkına, 

aynı ilerleme ve yükselme hakkına ssJıiptir. 
(Bravo sesleri). Onun için çok temenni sderim 
ki, bu Köy enstitülerinde okuttuğumuz öğret
menler ve onlarm yetiştirecekleri çocuklarımız 
arasında, arkadaşımızın söylediği gibi, Mimar 
Sinan'lar, Barbaros'lar, Fatih'ler, Atatürk'ler, 
yetişsin. 

Arkadaşımın buyurduğu bir mevzua daha 
temas etmek istiyorum. O da iş terbiyesidir. 
Zeki Mesud arkadaşım haklı olarak Köy ensti
tülerinde tatbikma başladığımız, kimse; fi tak
lit etmiyerek, kendi ihtiyaçlarımıza göre ken
dimizin olarak, belki de başkalarına numune ola
cak şekilde kurduğumuz bu müesseselerdeki iş 
ruhunu bugün mevcut olan müesseselerimize 
de sirayet ettrilmesini istiyor. Bu temenninin 
halisliği kadar müşküllüğünü de arkadanım be
nim gibi pek iyi bilir. Temennilerine iştirak 
ediyorum. Tahakkuku için daha uzun senelere 
ihtiyaç olduğunu söylemek vazifemizdir. 

Sözlerime son verirken Berç Türkeı) arka
daşımın bir İngiliz şairinden naklen sövlediği 
çiçek misaline döneceğim/Arkadaşlarım! artık 
hep beraber emniyet edebiliriz ki, el koyduğu
muz ilk öğretim dâvasını gerçekleştirerek Türk 
vatanının dağlarında, bayırlarında ve kirların-
da, hattâ en ücra yerlerinde kendi kendice açıp 
solan çiçek bırakmıyacağız. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Müzakere 
ettiğimiz kanunla yalnız ilk öğretim işiııi hal
letmiş olacak değiliz. En mühim dâvamiz olan 
köy kalkınması işi, köye gitme işi bu d^vanm 
içine girmiştir. Bizleri en çok sevindiren, gü
vendiren, ümitlendiren şey, ilk tedris işinfn hal
liyle beraber köye gitmek işini de, yîne| böyle 
bu mukaddes meslek adamlariyle yapmanızdır. 
Bunun uğurlu ve hayırlı olacağına bizi ümit 
ve itimat veriyor. Arkadaşlar, hepimiz tatili ge
çirirken, vilâyetlerimizde gezerken enstitüler
den bazılarını gördük. Hakikaten bize ümit 
verecek mahiyette kurulmaktadır. Çocuklar, 
Vekilimizin de bize ifade ettiği gibi, hakikaten 
iş ruhiyle, insan ruhiyle yetişmektedirler! 

Arkadaşlar, bir seyahatimizde bizimi An
talya'da kurulan enstitüyü görmüştük. Arka
daşlarımızdan Falih Rıfkı Atay'la daha tyir çok 
arkadaşlar da birlikte idi. Çocuklar kendi ders
hanelerine, yatakhanelerine ait bir binayı ken
dileri inşa ediyorlardı. Çocukların kiremitleri, 
harç ve keresteleri binanın en üst katlarına ta
şımaları, gözümüzün önünde öyle bir manzara 
gösterdi ki bir bal arısı kovanının önünde dur
duğunuz vakit o bal anlarının dışarıya, içeriye 
akınları insana ne kadar zevk verirse, çocuk
ların bu binayı yapmak hususundaki çalışkan
lığı, becerikliği ve sevinçle çalışmaları ihsanın 
hakikaten iftiharla ve zevkle gözlerini yaşla 
dolduracak vaziyette idi. 

Arkadaşlar, köy dâvası hallolunmak üzere-
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dir Bilhassa şu müzakere etmekte olduğumuz 
kanunla kendilerine verdiğimiz haklarla köyler 
kendi vazifelerini, kendi benliklerini idrâk ede
ceklerdir. Köylerimiz, bu enerji kaynakların
dan, enstitülerden yetişecek gençlerin rehberliği 
ile kendilerini kurtaracaklardır arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bilirsiniz Büyük Ata, Millî şef, 
her ikisi de senelerdenberi köy dâvası üzerin
de durdular. Türk milletini muasır milletlerin 
üstünde, kendisine lâyık olan mevkide gör
mek için köylerin üzerinde durmamız lâ
zımdır. Çünkü Türk milletinin nüfusunun 
% 85 şi bilâ tereddüt köylülerdedir. Bir ce
miyet ki nüfusunun % 85 sini köylü teş
kil eder. O halde milletin heyeti umumiyesi 
oradadır. Ora ile meşgul olmak, kendi varlığı 
ile meşgul olmak, kendi benliği ile meşgul ol
mak demektir. Köye giderken arkadaşlar, köyü 
imar ederken, köyü kendi kendine çalışır bir 
hale getirmek için çalışma elemanlarını temin 
ederken gözümüzün önünde Türk milletinin 
kendine lâyık olan mevkiini milletler arasında 
alacağı günün yaklaştığını da görerek buna da 
ayrıca seviniyoruz. 

Arkadaşlar; şiir yapmıyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi bu memleketin idaresini eline aldı
ğı günden bugüne kadar hiç bir vakit şiir ile 
hakikatleri ifade etmek istememiştir. Hakikat
leri şiirleştirerek öğünme sevdasına düşmemiş
tir. Yapacağı işlere el koymuştur, ve yapmak 
için el koymuştur, yapmıştır., Bugüne kadar bir
çoklarında da muvaffak oldu. Bu işde de şiir 
yapmıyoruz. - cümlemden kasdimi izah için ar-
zediyorum - bu işe de bu mâna ile ve bu mak
satla başladık. Bu işi de Cumhuriyet Halk Par
tisi ve onun Hükümeti başta Büyük Millî Şef 
olduğu halde, başaracaktır arkadaşlar. 

Bu iş yapılacaktır. Köy umduğuna erecektir. 
Saym vekilimiz bu iş üzerinde çalışırken arka
daşlar ilk öğretim işinin bu müesseselerle halle
dilme yoluna girdiğinden dolayı iftihar duydu
ğunu ifede etti. Hakikaten arkadaşlar, eğer bu 
müesseselerin verimleri on sene devam ederse 
bütün köylerimizin ilk tedrisat işi ele aimmış 
demektir. 

Burada sırası gelmişken, aflarma mağruren, 
bir ciheti de söylemeden geçmiyeceğim. Antal
ya'da enstitüde saym vekilimizle konuşurken 
bu işin başında ilk öğretim işinde ve enstitülerin 
başında ismail Hakkı'dan bahsederken bu işin 
havarisi demişti, kendisi. Hakikaten arkadaşlar 
ilk öğretimin ve enstitülerin başmda çalışan is
mail hakkı, bu işin havarisi olarak geceli gün
düzlü çalışmaktadır. Allah kendisinden razı ol
sun. Hakikaten Türk milletine en iyi, en hayırlı 
işi vermektedir. Bundan dolayı kendisine bura
dan, millet kürsününden teşekkür edersem ye
rinde bir vazifeyi ifa etmiş olurum. 

Arkadaşlar, sayın vekilimizden ve Millî Şe
fimizden bu müesseselerin bu güzel vazifeyi ba

şaracaklarına ve çok büyük işler göreceklerine 
herhalde kanaatimiz tam olarak ikinci bir rica
da daha bulunacağım. Arkadaşlar, bütün köy
lerde, bütün köylerin her şeyini bu yetiştirici 
aziz insanlara tevdi edeceğiz. Millî Şefimizden 
ricamız, bu yavruları, enstitüleri ikmal etmez
den evvel, köylerdeki yavruları yetiştirmek üze
re, din dersleriyle de teçhiz etsinler. Buna ihti
yaç vardır. Mücerret olarak köyleri brrakmrya-
lım. Köylerde hususi olarak din derslerini öğ
renmeğe imkân yoktur. Onun için gönderece
ğimiz enstitülüler köyün her şeyi olacaktır. 
Onun için o ihtiyacı dahi onlardan öğrenecek
lerdir. Şimdiden saym Maarif vekilimiz lâzrm-
gelen kitapları versinler ve tedbirlerini alsın
lar. 

Arkadaşlar; Büyük Ata ile Millî Şefimizin 
köylerin kalkınması için takip ettikleri büyük 
işlerden birisi de, bilirsiniz, toprak işimizdir. 

Bu yavrularımız yetiştikten, köylere gittik
ten sonra köylerin imarında, çalışmalarında ken
dilerine en çok zorluk çıkaracak iş, toprak iş
leridir. Bu vesile ile Hükümetimizden bunu tek
rar rica ediyorum. Biranevvel toprak işini hal
ledelim, Toprak kanununu çıkaralım, bunlarm 
çalışmaları o vakit daha çok verimli olacaktır. 
Arkadaşlar; bugün Ulus gazetesini hepiniz gör
dünüz, Ziraat enstitüsünün yanmda dağ üstün
de oturan bir köyümüz Millî Şefimizin yüksek 
alâkasiyle yapılıyor. Ben bir kaç defa bütçe 
münasebetiyle alâkalılardan, o köyün niçin in
kişaf etmediğini sormuştum. Dediler M; dağla
rın üstünde oturan o köyün önündeki arazi baş-
kasmm. Oturduğu yer kendisinin. Araziyi kira 
ile tutarlar onun için arkadaşlar, köyleri kiracı 
vaziyetinden kurtarmak lâzımdır. Enstitüde ye
tişecek olan ve bugünkü kanunla köyde vazife 
alacak olan bu yavrularm, Köylerde toprak işi
nin de Millet Meclisi tarafından halledilmiş ol
duğunu görmeleri onları daha çok önemli ve ha
yırlı çalışmada âmil kılacaktır. 

BESÎM ATALAY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
ben bu ulusal dâvada ne saym vekilimizden, ne 
de Rasih Kaplan arkadaşımızdan fazla söz 
söylemek istemiyorum. Ben eskidenberi okuyup 
yazmanm, öğretmenin köylere karar gitmesine 
taraftardım. Her sene Maarif bütçesinde söz 
söylerdir^. Hattâ birinde çok oldun, her sene 
söyleyip duruyorsun dediler. Bir dâvam bu idi. 
Birisi de okuyanların müstehlik olmaması ve 
bir şey yaratabilmesi idi. Bizde şimdiye kadar 
her okuyan bütçenin arkasmdan koşardı. Bu 
kanunla okuyanların müstehlik değil, az çok 
müstahsil olmaları temin edilmiştir. Bu kanun
dan dolayı Maarif vekiline ve onun sayın arka
daşlarına teşekkür eder ve kendilerini kutlula
rım. 

Yalnız benim bir derdim var, yeni bir der
dim: (Enstitü) kelimesi. (Enstü) oluyor, (enüs-
tü) oluyor, kılıktan kılığa giriyor, değişiyor. 
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Değişmiyor, Türk edası kendi tasarrufunu 
yapmak istiyor. Rasıh Kaplan'm dediği gibi, 
gözlerim yaşararak,-sevinç yaşı ile dolarak ens
titüleri seyrederken bu kelimenin bozulmuş ol
duğunu, yok bozulmuş değil, Türk diline uymuş 
olduğunu öğreniyorum. Ya « enistü » diyecek
sin yahut demiyeceksin bütün milletlerde böyle
dir. Eğer başka memleketlerden kelime alacaksan 
onun üstüne damgasını basacaksın, (İlk okutum 
yurdu) yahut (Okutma yurdu dersin). Maarif 
vekâleti yahut Dil kurumu bir şey düşünmeli
dir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Kurultaydan 
sonra. 

BESİM ATALAY (Devamla) — Ruh çok 
güzeldir. Bunun adını da güzelleştirelim. 

REtS — Başka mütalâa yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 
Birinci bölüm 

Teşkilât 
A) Okullar ve idareleri: 

MADDE 1. — Köylerde resmî, mecburi ve 
parasız ilk öğrenim okulları ve kursları şunlar
dır : 

1. Eğitmenli köy okulları; 
2. Öğretmenli köy okulları; 
3. Öğretmenli ve eğitmenli köy okulları; 
4. Pansiyonlu veya pansiyonsuz bölge köy 

okulları. (Bu okulların durumu ve arazisi mak
sada elverişli olduğu takdirde, nahiye merkez
lerinde açılmaları tercih olunur). 

5. Akşam okulları; 
6. Köy ve bölge meslek kursları. 
Bu okullar ve kurslar idare, öğretim, eğitim, 

zirat, sanat, sağlık korunması, çocuk bakımı 
ve köy halkmı yetiştirme yönünden sırasiyle 
aşağıda yazdı mercilere bağlıdırlar : 

a) Bölge gezici öğretmenliklerine ve gezici 
başöğretmenliklerine; 

b) Bölge ilk öğretim müfettişliklerine; 
c) Bölge köy enstitüsü müdürlüklerine; 
d) Kaza Maarif memurluklarına; 
e) Vilâyet maarif müdürlüklerine. 
REtS — Mütalaa var mı? Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Eğitmenler ve Köy enstitüsü 
mezunu öğretmenler, Maarif vekilliğince tesbit 
edilecek olan gezici öğretmenlik veya gezici baş
öğretmenlik bölgelerindeki köylerde kurulan 
okullara tâyin edilirler. 

Bu bölgelerdeki eğitmen ve öğretmenlerin 
vazife ile ilgili her türlü işlerini görmek üzere, 
her bölgeye Köy enstitülerinden mezun ve köy
lerde başarı göstermiş öğretmenlerden 3238 sa

yılı kanuna göre bir gezici öğretmen veyal gezi
ci başöğretmen tâyin edilir. 

Gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler 
kaza merkezlerinde görülecek işler bakımından 
kaza Maarif memurluklarına; 

Eğitmeni, öğretmeni ve köy halkmı yetiştir
mekle ilgili isler yönünden bölge ilk öğretim 
müfettişliklerine bağlıdırlar. i 

Bunlar, ziraat işlerinin gelişmesi için ziraat 
vekâleti mütehassıslariyle valilik ziraat mü
dürleri ve ziraat muallimleriyle işbirliği yapar
lar. 

REtS — Madde hakkmda mütalâa vajr mı? 
ZEKİ MESUD ALSAN ( Diyarbakır ) — 

Muhterem arkadaşlar, demin arzettiğim işbir
liği meselesi bu maddenin sonuncu fıkrasında 
derpiş edilmiştir. Burada şu şekilde denilmiş
tir : «Bunlar, ziraat işlerinin gelişmesi için Zi
raat vekâleti mütehassıslarıyla valilik jsiraat 
müdürleri ve ziraat muallimleriyle işbirliği ya
parlar.» Yaparlar, ne şekilde yaparlar f Bu 
şekilde yaparlar. Bizde yalnız işbirliği |yapar 
demek hakikaten vekâletlerin arasında ö^eden-
beri işbirliği ve koordinasyon bakımmdajn gö
rülen noksanlar, zafiyetler nazarı itibar© alı
nınca bunun da nazari sahada kalmasından ha
kikaten endişe edilebilir. Bu gibi meselelerde 
işbirliği yapacak olanlara bu işbirliğini^ ma
hiyeti, s,ekli sarahaten tesbit edilmelidir ki va
zifeler ve mesuliyetler de sarahaten anlaşılsın 
ve o şekilde işbirliği yapılsın. j 

Şimdi acaba encümen muvafakat edjer mi 
bilmiyorum, bu hususta, bu fıkranın sbnuna 
hiç olmazsa şu şekilde bir şey ilâve etsek ] 

«Bu işbirliğinin mahiyet ve şekli Maarif ve
kâletiyle Ziraat vekâleti arasmda kararlaştırı
lıp ilgililere bildirilir.» 

Bununla hiç olmazsa Maarif vekâleti ile Zi
raat vekâleti bir talimatname hazırlıyarak bu, 
işbirliği yapacak elemanlarının teknik bjir şe
kilde nasıl işbirliği yapacakları tesbit [edilir 
ve bu daha müessirdir, pratiktir. Bu suretje ka
nunun ruhuna da hizmet etmiş olur. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Muhterem arkadaşımız Zeki Mesut'
un işbirliğini takviye etmek için ileriyi sür
dükleri noktalar esas itibariyle çok yerindedir. 
Ancak okudukları fıkranın sonundaki «yapar
lar» ifadesi, zaten bu kanun lâyihasın* baş
tanbaşa ve hemen her maddesinde kaplıyan 
«işbirliği» mefhumunu zâfa uğratacak bir ip
hamda değildir. Muahhar maddeler okunduğu 
zaman orada görülecektir ki eğitmen, Öğret
men, gezici öğretmen, gezici başöğretmenlere 
verilen salâhiyetler ve bunlara müteallik vazi
feler ayrı ayrı tasrih edilmiştir. Ziraat müte
hassısları, ziraat muallimleri, ziraat müdürle
ri, vilâyetlerdeki ziraat teşkilâtı, eğitmenje, öğ
retmene işbirliğinde zahir olacaklardır ive bu 
kendileri için bir vazife teşkil edecektir. Bu 
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itibarla «yaparlar» kaydmda bir ipbam ve zâf 
yoktur. Arkadaşımın böyle bir ipham tasav-
vuruyla ilâvesini muvafık gördükleri fıkra
ya gelince : Esasen Ziraat vekâletiyle, Maarif 
vekâleti bu teşriki mesaide, kanun lâyihasının 
gerek ruhiyle, gerek şekliyle tamamen muta
bık bir halde bulundukları için bu hususta 
muhaberelerde bulunmalarına aralarında mu-
karrerat ittihazına hiç bir mâni yoktur. Encü-
menimizee böyle bir fıkra ilâve edilmese dahi 
kanım lâyihası arkadaşımızın ileriye sürdükle
ri mütalâayı, tamamen derpiş etmiş bulunmak
tadır. Hem böyle bir kayıt ilâvesi şüpheye dü
şüreceği için zâfa sebep olabilir. Zaten kanun 
lâyihasının ruhunda bu işbirliği baştanbaşa hâ
kimdir. 

ZEKÎ MSUD ALSAN (Diyarbakır) — Maz
bata muharriri arkadaşımız buyurdular ki, lâ
yihanın diğer maddelerinde bu iş birliği te-
ferrüatiyle tesbit edilmiştir. Halbuki, bendeniz 
lâyihada ziraat mütehassıslarına, ziraat mü
dürlerine ve ziraat memurlarına verilmiş vazi
feler olduğuna dair bir kayde tesadüf etme
dim. Filhakika ziraat mütehassısları ve zira
at müdürleri ve memurları, köy eğitmenleri 
ve köy öğretmenleriyle işbirliği yapacaklardır, 
bunlara göre vazifeler tesbit edilmiştir. Fakat 
ötekilere verilen vazifeler tesbit edilmemiştir. 
Eğer tesbit edilmiş olsaydı hakikaten dedik
leri yerinde olurdu. Tesbit edilmemiş olduğu 
için asıl diğer vekâletlere bağlı olan mütehas
sısları, ziraat müdürlerinin vazifelerinin, hiç 
olmazsa bir dereceye kadar, tesbit edilmesi 
muvafık olur kanaatindeyim. Değil diyorlarsa 
israr etmiyoruum. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMtRAĞ (Sivas) 
— Noktai nazarınız doğrudur. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Efendim; muhterem arkadaşım, ce
vaplarımı dikkatle ve alâka ile takip buyur
muşlardır. Bendeniz ifadelerim arasında «Eğit
menlerin, öğretmenlerin ziraate müteallik va
zifeleri tasrih edilmiştir» dedim. Ziraat vekâ
letinin vilâyetlerdeki teşkilâtına ait vazifelere 
gelince : Onların işi, eğitmenlere, öğretmen
lere ziraate müteallik vazifelerde zahir olmak 
ve yardım etmektir. Amma bu yardımın şekli 
nasıl olmalıdır? Bunu tâyin etmek için ka
nunda teferrüatiyle saymağa lüzum yoktur. 
Vazifeleri zaten sayılmıştr. Mamafih bir «Fa-
idei zaide» kabilinden saymak kaydiyle, - ar
kadaşım böyle bir fıkranın ilâvesinde musir 
iseler - Encümen bunda bir mahzur görmez. Fa
kat zaruri telâkki etmeğe de mahal yoktur. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

EElS — Bu hususta teklif var mı? 
ZEKÎ MESUD ALSAN (Diyarbakır) — En

cümence de kabul ediliyor. 
MUVAKKAT En. Rs. SALÂH YARGI (Ko

caeli) — Zeki Mesud arkadaşımızın, maddenin 

sonuna bir fıkra ilâvesi hakkındaki teklif
leri Vekillikçe de, Encümence de muvafık gö
rülüyor. Mazbata muharriri arkadaşımızın da 
şimdi izah ettikleri gibi, esas itibariyle bunda 
bir ipham ve zâf yoktur. Fakat bu fkra-
nın eklenmesini daha kuvvetlendirecek mahi
yette görüyoruz. Müsaade buyurursanız, bunu 
maddenin sonuna ekliyelim. 

REİS — Teklif edilen fıkrayı okutuyorum: 
«Bu iş birliğinin mahiyet ve şekli Maarif ve 

Ziraat vekillikleri arasında kararlaştırılır.» 
Encümen bunu teklif ediyor, muvafık mı 

efendim? (Muvafık sesleri). 
Maddeyi bu ilâve olunan fıkra ile beraber re

yinize arzediyorum: Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ikinci madde hükümlerine 
göre teşkil edilecek gezici öğretmenlik veya ge
zici başöğretmenlik bölgelerinden lüzumu ka
darı birleştirilerek bir teftiş bölgesi kurulur. 
Bu bölgeye giren okul, eğitmen, öğretmen, 
gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin her 
türlü işleri bir ilk öğretim müfettişi tarafından 
teftiş, murakabe ve idare edilir. 

Müfettişlik merkezi, teftiş bölgesi içindeki 
kaza veya nahiyelerden birinin merkezidir. 

Bölge ilk öğretim müfettişleri, bölgelerinde
ki okulları ilgilendiren idare işleri bakımından 
Maarif müdürlüklerine bağlıdırlar. Bölgelerin
de çalışan eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen 
ve gezici başöğretmenlerin, köy enstitülerini 
ilgilendiren işleri yönünden o kesimdeki köy 
enstitüsü müdürlükleriyle işbirliği yaparlar. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir 

MADDE 4. — Köy enstitüsü müdürlükleri, 
kendi kesimlerine giren valiliklerin köylerinde 
çalışan eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen, ge
zici başöğretmen ve ilk öğretim müfettişlerine 
bu kanunda yazılı esaslara göre her türlü yar
dımlarda bulunurlar. Köy okullannm geliş
me ve yükselmesiyle ilgili işleri plânlaştmrlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kaza Maarif memurları; ka
zalarında bulunan diğer ilk okullar ve Maarif 
vekilliğinin idarelerine vereceği Maarif kurum
lan gibi birinci maddede yazılı bütün köy okul
larını ilgilendiren idare işlerini de görürler. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Maarif müdürleri, vilâyetleri 
içinde bulunan bütün diğer okullar ve Maarif 
kurumları gibi, birinci maddede yazılı köy 
okullarını da idare, teftiş ve murakabe ederler. 

Valilik ziraat müdürleri birinci maddede ya-
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zili okulların ziraat işlerini teftiş edebilirler. 
Teftiş neticelerini valilik yoluyla Maarif vekil
liğine bildirirler. 

Vekillik sıhhat müfettişleri, valilik sıhhat 
müdürleri ve Hükümet tabipleri birinci madde
de yazılı köy okullarının sağlık durumlarını 
teftiş edebilirler. Teftiş sonunda yazacakları ra
porları, müfettişler doğrudan doğruya, sıhhat 
müdürleriyle Hükümet tabipleri valilik yoluyla 
Maarif vekilliğine gönderirler. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
ZEKÎ MESUD ALSAN (Erzurum) — Efen

dim, bu şimdi okunan altıncı maddede gerek 
Ziraat müdürleri, gerek Sıhhat müdürleri bu 
okulları teftiş edebilirler, şeklinde yazılmıştır. 
Teftiş edebilirler demek, bunun muhalif mefhu
mu etmiyebilirlerdir. Yani bu kendilerine bir 
vazife olarak verilmiyor demektir. Ancak bu iş 
bh ligini kuvvetlendirmek bakımından «teftiş 
ederler» desek daha iyi olmaz mı? Çünkü bura
da teftişin hakikaten bu köy okullarında alın
dığı mâna ile, haniya bizdeki terhib manasında 
değil, bilâkis koy öğretmenleriyle, eğitmenleriy-
le Sıhhat müdürlerinin ve Ziraat mutahassısla-
rının daha fazla temas etmeleri ve onlan ten
vir ve-irşat etmeleri lâzımdır. Bendeniz teftiş
ten bunu anlıyorum. Bunu daha ziyade kuvvet
lendirmek için «edebilirler» yerine «ederler» 
dersek daha iyi olur kanaatmdayım. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Efendim; bu «teftiş edebilirler» ifa
desinin «teftiş ederler» şekline girmesini, en
cümenimiz de memnuniyetle kabul etmek tema-
yülündedir. Hatta müzakere sırasında biz bu 
tarzı ifadeyi tercih etmiş olduğumuz halde 
Sıhhat vekâletini temsil etmek üzere encümeni
mizde hazır bulunan arkadaş, bunun bir bütçe 
işi olduğunu ve Sıhhat müfettişlerinin bu tef
tişi yapabilmeleri için tahsisatlarının müemmen 
bulunması icabettiğini ileri sürdü. Biz de bunu 
bütçe imkânlarına talik etmek suretiyle böyle 
«edebilirler» ifadesini tercih ettik. Onun için 
Yüksek Heyetiniz, «teftiş edebilirler» hükmü
nü «teftiş ederler» şekline korsa, bunu kabul 
buyurursanız biitce imkânları da aynı zaman
da bunun zımnında kabul edilmiş olur, ve Sıh
hat vekâleti bu teftişin ifası için bütçesine tah
sisat talep etmek mevkiinde kalır. Bunları ar-
zet tikten sonra encümenin «teftiş ederler» tarzı 
ifadesini tamamen muvafık bulduğunu tekrar
larım. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
Teklif yoktur, maddeyi reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. Disiplin kurulları 
MADDE 7. — Valilik merkez kazasiyle di

ğer kazalara bağlı köylerin eğitmenleriyle köy 
enstitülerinden mezun öğretmenlerin disiplin 

işlerine bakmak üzere, teftiş bölgesi müfettişi
nin - bulunmadığı takdirde - Maarif memuru
nun başkanlığında her kaza merkezinde beşer 
üyeli birer (Kaza, köy öğretmenleri ve eğit
menleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kuru
lun üyeleri şunlardır: 

1. Merkez kazası başöğretmenlerinden böl
ge ilk öğretim müfettişinin göstereceği üç nam
zet arasından Maarif müdürünün seçeceği bir 
başöğretmen; 

2. Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici 
öğretmenlerle gezici başöğretmenler arasından 
IVIa-arif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğ
retmen veya gezici başöğretmen; 

3. Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğ
retmenlerin aralarından seçecekleri bir eğitmen 
ve bir öğretmen. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İKa-
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Her valilik merkezinde lYfaa-
rif müdürünün veya muavininin başkanlığında 
gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenlerin di
siplin işlerine bakmak ve yedinci maddedeki 
kurulun kararları için ikinci derecede tetkik 
mercii olmak üzere beşer üyeli bir (Valilik jsöy 
öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) teSkil 
edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır: 

1. Merkez kazası bölge ilk öğretim müfet
tişi ; 

2. Valiliğin bütün kazalarında vazife gö
ren gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin 
kendi aralarından seçecekleri iki namzetten Ve
killikçe seçilecek bir gezici öğretmen veya ge
zici başöğretmen; 

3. Merkez kazası köy eğitmen ve öğretmen
lerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer 
namzetten Maarif müdürünün seçeceği bir 
eğitmen, bir öğretmen. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yedinci ve sekizinci maddeler
de yazılı disiplin kurulları üyeleri iki] yıl 
için seçilir. Bu kurullara seçim yoluyla gire
cek üyelerin ne suretle seçilecekleri Malarif 
vekilliğince tesbit edilir. (Kaza ve valilik |köy 
öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulları) 
kararlarını mürettep âzanm çokluk rşyile 
verirler. Bu kurullar rey nisabı mahfuz kalmak 
üzere âzanm çokluk sayısiyle de toplanabilirler. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazife ve s salâ

hiyetleri 
MADDE 10. — Köy eğitmen ve öğretmenle

rinin vazife ve salâhiyetleri ikiye bölünür: 
a) Okul ve kurslarla ilgili işler; 
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b) Köy halkını yetiştirmekle ilgili işler; 
A) Köy eğitmen ve öğretmenlerin okul ve 

kurslarla ilgili vazife ve salâhiyetleri şunlardır: 
1. Köy okulu binasının, işliğinin yapılışın

da ve bahçesinin kuruluşunda çalışmak; 3803 
sayılı kanunun on birinci, 3238 sayılı kanunun 
beşinci maddelerine göre bu okullara verilen 
eşyayı iyi bir şekilde muhafaza etmek; hay
vanlara bakmak ve onlan üretmek; 

2. Okula mahsus araziyi örnek olabilecek 
şekilde işlemek, boz bırakmamak; 

3. Köy okulu işliğini, köylülere de fayda
lı olabilecek şekilde işletmek; 

4. Köyde okul talebesinin eğitim ve öğ
retimiyle ilgili her türlü tedbirleri almak ve al
dırtmak ; 

5. Talebenin sağlık durumlarını tehdit edi
ci vakaları önlemeğe ve gidermeğe çalışmak ve 
bunun icabettirdiği tedbirleri almak ve aldırt
mak; 

6. Teftiş bölgesine giren köylerin okul bi
nalarını yapmak, fidanlıklarını kurmak gibi el
birliği isteyen işlerde birlikte çalışmak ve yar
dımlaşmak. 

B) Köy eğitmen ve öğretmenlerinin köy 
halkını yetiştirmekle ilgili vazife ve salâhiyet
leri şunlardır: 

1. Köy halkının millî kültürünü yükseltmek, 
onları sosyal hayat bakımından asrın şartlarına 
ve icaplarına göre yetiştirmek, köy kültürünün 
müsbet kıymetlerini yaymak ve kuvvetlendir
mek için gereken tedbirleri almak; millî bayram 
günlerinde, okulların açılışlarında, mahallî ve 
millî âdetlere köre kutlanan iş günlerinde tö
renler yapmak ve bunları; halk türküleri, oyun
ları, marşları ve müzik aletleri esas tutulmak 
suretiyle tertip, tanzim ve idare etmek; köy 
halkını radyodan âzami derecede faydalandır
mak; 

2. Köyün ekonomik hayatmı geliştirmek 
için ziraat, sanat, teknik alanlarında köylülere 
örnek olabilecek işler yapmak; okullarda sergi
ler açmak ve diğer münasip yerlerde panayırlar 
açılmasına yardım etmek; istihsalin arttırılması 
ve ürünlerin kıymetlendirilmesi, köy iş hayatı
nın canlandırılmasiyle ilgili tedbirlerin alınma
sında köylülere gereken yardımlarda bulunmak, 
gidip kelinmesi mümkün yerlerdeki pazar, ser
gi, panayır, fuar, müze gibi ekonomik hayatın 
gelişmesiyle ilgili kuruluşlarla halkı ve talebe
yi ilgilendirmek; onların buraları ziyaret etme
lerine kılavuzluk etmek, ormancılığa ait bilgi
lerin arttırılmasına çalışmak ve ormanların 
faydalarını ve korunmalarını anlatmak; kurul
muş köy ormanlarının bakımiyle korunmasında 
ve yeniden kurulacakların kurulmasında yar
dım etmek ; 

3. Köyde ve yakın muhitlerde bulunan ta
rih eserleriyle memleket güzelliklerini teşkil 
eden tabii ve teknik kıymeti haiz eser ve anıt

ların onardması; neslinin tükenmemesi ve kö-
relmemesi lâzımgelen hayvan ve bitki cinsleri
nin tesbit ve korunmasiyle ilgili işlerde muh
tarla, köylülerle ve ilgili diğer teşkillerle bera
ber çalışmak; 

4. Köy halkının saadet ve felâketiyle ilgili 
bütün işlerde elden gelen her türlü yardımı yap
mak, gerekli koruyucu tedbirleri almak ve bu 
gibi hallerde Hükümet teşkilâtını ilgilendiren 
işleri zamanında ilgililere yazı ile bildirmek ve
ya gidip haber vermek; 

5. Devletin ve köy halkının umumî menfa
atleri ve mukadderatiyle ilgili Millî Müdafaa, 
imece, asker ailelerine yardım, orman ve köy 
yangınlarını söndürme, ortaklama ziraat ve na
kil vasıtaları edinme, her türlü kooperatifleri 
kurma ve işletme gibi hususlarda köylülerle iş
birliği yapmak ve bu işlerin icaplarına göre ça
lışmak ; 

6. Muhite ve temin edilecek vasıtalara göre 
köy gençlerinin; yüzücü, kayakçı, güreşçi, bi
nici, atıcı, avcı, bisiklet, motosiklet ve traktör 
kullanıcı gibi hareketli ve canlı vasıflarda ye
tiştirilmeleri için gereken her türlü teşebbüs
lerde bulunmak, mümkün olan tedbirleri almak 
ve bu hususların gerçekleşmesi için çalışmak. 

Ziraat işleri için mümkün olan yerlerde Ve
kâlet ziraat mütehassıslariyle valilik ziraat mü
dür ve muallimlerinin mütalâaları alınır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu madde 
muallimlere o kadar salâhiyet veriyor ki, he
kim, hâkim, ne bileyim mürşit, Peygamber, 
hepsi. Yani bunlar köyün ziraatini temin ede
cek, askerî işlerde akıl verecek, hulâsa her şey 
yapacak. Ben, hakikaten bu yeni köy mual
limlerinin yetişme tarzı itibariyle çok emniyet 
duydum. Bu çocuklar bu sahada çok iyi çalı
şacaklardır. Hoşuma giden cihet, bu çocukla
rın her şeyi öğrenerek köye gitmeleridir. Ço
cuk bu suretle yetişirse hakikaten bir inkılâp 
olacak diye bir fahir ve sevinç duydum. Fa
kat bunu böyle yaptığımız vakit köye gidecek 
bir muallim, ben köyde muhtarım diyecek, o 
zaman da köy kalkınması yerine herkes dağa 
kaçacak. Mazhar Müfid Beyin bir hikâyesi 
vardı, onun dediği gibi, halkı köyden dışarı
ya çıkaracağız. Kanun çok güzeldir, fakat bu 
maddesi tamamen yanlıştır. Böyle yaparsak ya-
rm bütün emeklerimiz boşa gidecektir. Sonra 
öğretmen hangi bir işi yapacak? İçtimai işe 
bakacak, su işine bakacak, şu işe bakacak, bu 
işe bakacak... Fakat mektepte ne vakit çalışa
cak? Onun için ben rica ederim bu maddeyi 
baştan aşağı lâğvedelim. Bilmiyorum, bu ka
nunun diğer maddelerinde de böyle birer ha
yale kapılarak ileri gidilmiş kısımları var mı
dır? Ben bu madde ile bu güzel eseri çok 
geri bırakacağımızdan korkarım. Hakikaten 
Türk köylüsü şehirde yetişmiş muallimden is-
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tifade edemiyordu. Bu çok fantazi olmuş, bu
nu kaldıralım ve çok güzel olan bu eseri boz-
mıyalım. Bunu rica ediyorum. Eğer kanunun 
diğer yerlerinde, maddelerinde de böyle şeyler 
varsa, hattâ bendeniz rica edeceğim, biraz 
dursun da düşünelim diyeceğim. Bu madde çok 
hatalıdır, çocuğa ders imkânını vermez. Oğ
lum, senin vazifen bunlardır, yardım et, amma 
müdahale değil, diyebiliriz. Fakat, muallim 
köylülere, gelin bakalım, konferans vereceğim, 
sizi adam edeceğim, has dur, selâm dur derse, 
o muallime ısmmanm imkânı yoktur, köylüyü 
mektebe ısındırmağa imkân yoktur. Bendeniz 
bu itibarla böyle bir salâhiyetin verilmesine 
taraftar değilim. Bir taraftan hani köylüyü 
büsbütün herşeyden uzak tutuyoruz, Ziraat 
enstitüsünden daha dün çıkmış bir genç bü
tün nazari şeyleri alıyor, köye vardığı zaman 
tatbikatta büsbütün cahil oluyor. Sen iki gün 
okut, gönder köye. Köylüyü onun emrine ver, 
bir de genç bir kaymakam geldi mi hapı yuttu. 
Şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacak
sınız. Bana böyle geliyor, tyi bir yeri varsa 
arkadaşlardan tenevvür edelim. Bunu böyle çok 
fantaziye boğarak öldürmiyelim. Eser büyük
tür. Bu eserin selâmeti namrna bunu yapmı-
yalım. 

BESÎM AT AL AY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
ben bu maddeye ufak bir fıkra katılmasını tek
lif ettim, takririmle. Fıkra şudur : «Köylerde 
eğitmenler ve öğretmenler din terbiyesine, mâ
nevi terbiyeye önem vereceklerdir.» 

Dört kelimeden ibaret bir şey. Arkadaşlar, 
içinize bir şüphe gelmesin, mutaassıp bir adam 
değilim. Vaktiyle beni bu kürsüden öbür bina
da dinsizlikle ittiham etmişlerdi, zabıt ceride
leri meydandadır. Memleketimden dinsiz diye 
kovaladılar, gece kaçmağa mecbur oldum. Ar
kadaşlar, ben dinsiz değilim, inanan bir ada
mım. Fakat benim inancım onlarm inandığı 
gibi bir şey değildir. Talim hayatımda aynı 
şeyleri yapmışımdır, hayatım aynı mücadele 
ile geçmiştir. Bir çok yerlerde, burada, aynı 
mücadeleyi yaptım. Birçok müteassıplarla kar
şılaştım. Azlime sebep oldular, felâkete maruz 
kaldım. Arkadaşlar, halk karanlıkta kalırsa 
bir şeye inanmazsa felâkettir, bomboş kalan 
yere başka bir şey dolar. Korkum budur. Bir
çok gençleri yetiştireceksin, eline sanat verecek
sin. Her halde bunlar refah içinde yaşıyan in
sanlar kadar refah içinde yaşamıyacaklardrr. 
Bunlara bir de mânevi gıda vermezsen, kalpleri
ni mânevi kıymetlerle doldurmazsan karanlıkta 
kalırlar. Bu bizim lâiklik prensipimize de mu
halif değildir. Lâiklik din işini dünya işine 
karıştırmamak demektir. Burada kanun yapar
ken eski Babı vâlâyı fetva penahiden fetva is
temek, işte o, lâikliğe muhaliftir, acaba fetva
hane ne demiş diye düşünmek lâikliğe muahlif 
olur. Fakat halkın ve bilahssa köylü kısmının 

mânevi terbiyesine kıymet vermek lâikliğe za
rar verir, bir şey değildir, ve katiyen lâikliğe 
muhalif değildir. Arkadaşlar; bu cıvık lâiklık-
tan Fransa dönmüştür. Dünyada harikalar ya,-
ratan kuvvet ancak mânevi terbiye ve mânevi 
inanıştır. Bir kavmin elinden bu kıymet alındığı 

gün o kavim ortada yoktur. Bir sürüden ibaret ka
lır. Her hangi bir kavmin mânevi ve ananevi 
kıymetlerine hürmet edilmelidir. Tekrar ediyo
rum^ ben bunları bir müteassıp olarak söyle
miyorum. Ben çok mücadele ettim. Birgün 
Atatürk'ün sofrasında iken rahmetli şu sözleri 
söyledi, burada bulunan bazı arkadaşlar da 
orada idi, Mahmud Esad ve Şahin Beyler de 
vardı. Atatürk'ün söylediği şudur: « Atalay 
sık sık ilk Mecliste kelrikallerle çarpışırdı, be
nim istediğim fikirleri ortaya atardı. Fakat bu, 
erkendi. Bunun bir faydası oldu, alıştırmış bu
lunduk ». 

Arkadaşlar; ben ancak şuna inanıyorum ki, 
bir millet mânevi kıymete inanmalıdır. Evet, 
çocuklarımızı okutalım, yazdıralım. Amma, içi 
bomboş kaldıktan sonra onu yıkmak kolay olur. 
Rica ederim, bu meseleye önem verelim, dikkat 
edelim, bu işi ihmal etmiyelim. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Efendim; bendeniz evvelâ bir kelime
nin tavzihini rica edeceğim, Çünkü mânasını an-
lıyamadım. Maddede (Köy okulu binasmm, iş
liğinin yapılmasında ...) deniyor. Bu işlik ne 
demektir? 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Atölye muka
bilidir. 

ABDURRAHMAN NACt DEMİRAĞ (Si
vas) — Şimdiye kadar «işlik» diye hiç bir yer
de kullanmadık, bunun yerine başka bir kelime 
bulalım. îşlik, deyince Anadolu'da içe giyilen 
şeye derler. Ben Anadolu çocuğuyum ve bu ka
dar da okudum, bunun mânasını anlıyamajdım. 

BESÎM ATALAY (Kütahya) — Zararı; yok 
şimdi öğrendik. Kelime Türkçedir. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ j (Si
vas) — îş yeri yahut, isevi diyelim. 

Dr. SAÎM ALI DÎLEMRE (Rize) — Kışlık 
deyince on tane mânası vardır, Yazlık deyince 
keza. Üste başa, eve barka kadar gider. 

BESÎM ATALAY (Kütahya) — îşlik de
ğil, sizin dediğiniz içliktir, içeri giyilir şey de
mektir. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Ben anlamadım, bir arkadaşıma ı sor
dum, o da; inşaattır, dedi. Mamafih mademki 
ekseriyet anlamıştır, ben de cehlime veril, ıs
rar etmem. 

İkincisi Emin Sazak arkadaşım hakikaten 
çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Bu köy öğ
retmenlerinin vazifesi o kadar çok oldu ki; bu 
kadar salâhiyetin altında nasıl vazife ifa ede
ceklerine ben de şüpheye düştüm. Herkesin bir 
kudreti tahammüliyesi vardır. Kudreti ta^am-
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müliyenin fevkinde iş görmek demek, onla
rın bu işleri yapamaması demektir. Okadar mu
azzam bir işi bir adam nasıl başaracaktır, bun
da mütehayyirim. Onun için bunun biraz daha 
sadeleştirilmesini istiyorum. 

Ahlâki ve manevi din terbiyesine gelince: 
Ben de Rasih Kaplanla hemfikirim. Manevi-
yatsız hiç bir millet yaşıyamaz. Lâiklik, dinsiz
lik demek değildir. Asla bunu böyle anlamıyo
rum. Maksat; dünya işleriyle din işlerini karış
tırmamaktır. Fakat çocuklarımızın maneviyat 
sahibi olması, memleketimizin yaşaması itibariy
le fevkalâde lâzımdır. Binaenaleyh mektepleri
mizde bunu temin edecek esasları koymak mec
buriyetindeyiz. Biz lâikliği kabul ettiğimiz za
man birdenbire cezrî hareket etmek mecburiye
tinde idik. Fakat bugün artık yavaş yavaş bu 
işi ıslah etmek zamanı gelmiştir. Çünkü millet, 

din işinin, dünya işinden ayrılmasına iman et
miştir. Artık mekteplerde din ve iman dersleri 
veriliyor diye bunu dünya işleriyle, Hükümet 
işleriyle karıştıracak adam kalmamıştır zanne
diyorum. Binaenaleyh bu cihetin de tedrisat iş
lerimizde nazarı dikkate alınmasını ben de te
menni ediyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Reis bey, söz istiyorum. 

REİS — Sizden evvel başka söz alan arka
daşlar olduğu gibi Hükümet de söz almıştır. 
Mevzu da mühimdir. Ekseriyetimiz de kalma
mıştır. 

Gelecek celsede müzakereye devam ederiz. 
Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere 

celseye nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15,19 

)>&<* 

T. B. M. M. Matbaası 
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lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/780) 

T. C. ' • • : • • • • 

Başvekâlet ^ 8 . IV . 1942 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı: 6/1341 ' T l */'-'• " ^ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan köy okullarını ve enstitülerini teşkilâtlandırma kanunu lâyihası l esbabı 
nıucibesiyle birlikte sunulmuştur. 'l 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Koy okullarını ve enstitülerini teşkilâtlandırma kanunu projesi 

Mucip sebepler 

Mecburi ve parasız ilk öğrenim çağında ve (7 - 16) yaştaki çocuklarımızdan, şehir ve kasa
balarda oturanların % 61 i ilk ve orta okullara köylerdekilerin de ancak % 19 u üç ve beş sınıflı 
ilkokullara devam edebilmektedir. Bu tabloya göre bilimsizliğin toplandığı yerler köylerimizdir. 
Millî hayatımızı sarsacak ve aksatacak mahiyette gözüken bu menfi durumu, en kısa bir zamanda 
ilk öğrenimi memleketin her alanına yaymak suretiyle gidermek için, son bir kaç yıl igiii.de Hü
kümetçe gerekli tedbirlerin alınmasına başlanmıştır. 3238 sayılı kanuna göre kurslardp, yetiş
tirilen 7 000 eğitmen, öğretmen gönderilmesine im kân bulunmıyan küçük köylere gönderilnjıiş; öğ
retmen okullarımızı bitirenlerle ilkokul kadrolarının açıkları tamamen kapatılmış, 3803! sayılı 
kanuna göre açılan Köy enstitülerine 9 000 talebe alınmıştır. 

Mecburi ilk öğrenimi köylere çabuk ve geniş ölçüde yaymak için 1942 yılından itibaren Köy 
enstitülerine her yıl 1 000 eğitmen namzedi ile 3 000 talebe alınması ve bu suretle sekitf yılda 
8 000 eğitmen ile 24 000 köy öğretmeni yetiştirilmesi işi her bakımdan bir ana plâna bağlanmıştır. 
Memleketin türlü kesimlerine kol salmıya başlamış olan Köy enstitülerimiz, en büyük ve (jetin iş
lerimizden sayılan ilk öğrenimi bu plâna göre gerçekleştirecek karakterde binlerce köylü çocu
ğunu yetiştirmektedir. Bu kanunlar önümüzdeki ders yılı başında ilk mezunlarını vereceklerdir. 
Köy hayat şartlarına göre yetiştirilen bu köy öğretmenlerinin işe başlamalariyle köy oküjllarımn 
sayısı ve talebesi artmaya başlıyacaktır. Üç yıl sonra bu kurumlar senede 3 000 mezun gerecek
lerdir. Bu tempodaki verimle 1950 yılında Türk köylerinin ilk öğrenim ihtiyacı karşılanmış ola
caktır. işte bu gelişim ve durumu gözönünde tutarak köy okullarını ve enstitülerini sağlam, 
devamlı ve düzgün bir şekilde işletici karakterdeki teşkilâtı kurmak zamanı gelmiş bulunmaktadır. 
ilişik kanun projesi bu maksatla hazırlanmıştır. Her bölümün maddeleriyle ilgili mucip sebepleri 
şunlardir: , f t r . î " . ; • . 

İ — O k u l l a r ve idareleri: " j 
Birinci bölümün ilk maddesinde köy okullarının tipleri ve teşkilâtı ana çizgilerle gösterilmiş, 

okulların türlü işler bakımından bağlı bulunacakları makamlar belirtilmiştir. Köy okullarının 
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tiplerini, bunların teşkilât içindeki yerlerini ve durumlarını belirtmek; işlerin tatbikatı, okul
ların hakiki ihtiyaçlara göre açılmaları, açıldıkları yerlere sağlam bir şekilde yerleştirilmeleri 
ve onların gelişmelerine yarayacak tedbirlerin alınması bakımından lâzımdır. 

Köy enstitülerinden yeni çıkacak öğretmenleri birbirlerinden uzak ve birbiriyle bağlılığı olmı-
yan köylere serperek tâyin etmek onları kendi başlarına bırakmak demektir. Bu durum öğret
menlerden beklediğimiz vazifelerin kolayca ve randımanlı bir şekilde yapılmasına elverişli de
ğildir. Tecrübe bunu açkça göstermiştir. Onun için 2 nci maddede tesbit edildiği gibi eğit
men ve öğretmenler, lüzumu kadar köyden teşkil edilecek bir gezici Başöğretmenlik bölgesine 
girecek köylerin okullarına tâyin edileceklerdir. Bu madde aynı zamanda bu bölgeye giren köy
lerdeki eğitmen ve öğretmenler arasında bağlılık temini, okulların sık sık kontrolü, bu okullarda
ki işlerin birbirini besleyici mahiyette inkişaf ettirilmesi, yardıma muhtaç elemana vaktinde ge
rekli yardımın yapılabilmesi için her bölgede gezici bir öğretmen veya baş öğretmen çalıştırılabi
leceğini ve bunların Köy enstitüsü mezunlarından da seçilebileceğini anlatmaktadır. 

Üçüncü madde köy okullarını teftiş edecek ilk öğretim müfettişlerine ayrılacak teftiş bölge
sini, müfettişin oturacağı yeri, vazife ve salâhiyetlerini, türlü işler bakımından bağlı olacağı 
makamı ve işbirliği yapacağı kurumu göstermekte, böylece onun bölgesi içine giren köylerde müs-
bet işler görebilmesine imkânlar hazırlamaktadır. 

Köy okullarının gelişmeleri ve tam mânasiyle soysal bir karakter kazanmalariyle ilgili ziraat, 
sanat, çocuk bakımı, ev idaresi gibi işlerin başarılabilıneleri ve köye mal edilebilmeleri için, onla
rı talebenin ve köy halkının durumuna, imkânlara göre plânlaştırmak, icabında maksada en uy
gun vasıta ve elemanlarla bunların üstüne saldırmak gerekmektedir. Köy enstitüleri bu bakımın
dan eğitmen ve öğretmenlere yardım edebilecek vasıtalara sahiptirler. Enstitüleri bu maksada 
göre ödevlendirmek için 4 ncü madde tesbit edilmiştir. 

5 nci ve 6 neı maddelerde Maarif memurlariyleMaarif müdürlerinin vazifeleri, ana çizgileriyle 
yazılmıştır. 2 nci ve 6 nci maddelerde valilik ziraat müdürleriyle ziraat muallimlerinin köy okul
larının ziraat işlerine ne suretle' yardım edecekleri ve teftiş şekli yazılmıştır. 

7, 8 ve 9 ncu maddeler, köy okullarında vazife göreceklerin disiplin işlerine bakmak üzere teş
kili zaruri görülen disiplin kurullarının vazife ve salâhiyetleriyle bunların nerelerde ve ne suretle 
teşkil edileceklerine dairdir. Binlerce eğitmen ve öğretmenin disiplin işlerini maksada en elverişli 
kurul ve usullerle kendilerine en yakın yerlerde ve en kısa zamanda sona erdirmek zaruri ve fay
dalı görülmüştür. 

2. — Eğitmen ve öğretmenlerin vazife ve salâhiyetleri: 
2 nci bölümdeki 10 ncu maddede, köy okullariyle kurslarını idare etmek, köy halkını yetiş

tirmek bakımından eğitmen ve öğretmenlere verilmesi lüzumlu, faydalı, zaruri görülen vazife ve 
salâhiyetler tesbit edilmiştir. ' 

Köy enstitüleri mezunlarının çalışacakları köy okullarını köyün bünyesine ve ihtiyaçlarına 
en uygun bir şekilde işletmek için gerekli türlü tedbirleri almak zamanı gelmiştir. Bu maksatla 
10 ncu maddenin (a) fıkrasında, eğitmen ve öğretmenlerin okul ve kurslarla ilgili vazife ve sa
lâhiyetleri, 3238, 3803 sayılı kanunlarla bunlara tahsis edilen arazi ve verilen istihsal vasıtalarını 
ne suretle kullanacakları veya işletecekleri, hayvanlara nasıl bakacakları, onarın üretilmeleri lü
zumu belirtilmiştir. Aynı maddede bir teftiş bölgesinde çalışanların birbirleriyle ne şekilde yar-
dımlaşacakları, okul talebesinin eğitim ve öğretimiyle sağlık durumlarını ilgilendiren hallerde 
alınacak ve aldırtılaeak tedbirlerle ilgili hususlar anlatımıştır. 

Okulların işleyiş ve çalışışı ne kadar canlı, köyün ihtiyaçlariyle yakından ne kadar ilgili olursa 
olsun eğer köyün yetişkin halkı bu kurumlarda yaratılan hayvanm içine sokularak türlü ça
lışmalara ve hareketlere katılmıyacak olursa, köy kültürünün müsbet kıymetleri geniş alanlar
da yaygın bir hale getirilemez; köylülerin millî şuurları uyandırılarak onlar türlü vazifeleri 
görebilecek seviyeye yükseltilemezse ve onların benliklerine yeni hayatın kıymetleri aşalanmıyaeak 
olursa, okul çalışmaları köyün kenarında parlayıp sönen geçici birer ışık gibi kalmıya mah-
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kûmdur. Köyü bütünlüğü ile ele alıp onu hareketsiz ve durgun köy halinden çıkarıp canlı, ha
reketli ve halkı birbiriyle kaynaşmış köy seviyesine çıkarmaya mecburuz. Onun için köy hal
kını da okul talebesi gibi yetiştirme, onların hayatlariyle okulun calısıslarmı birbirine kavnas-
tırma tedbirlerini almak vazifesini eğitmen ve öğretmenlere vermek lüzumlu, favdalı görülmüş
tür. ikinci bölümün 10 ncu maddesinin (b) fıkrasındaki hükümler bn maksatla vazdmıstrr. 

11 nci madde, köy çocuklarını ve halkını yetiştirme isinde çalışanlarla kövlülerin birbirlerine 
yardım edeceklerini ve işbirliği yapmalarını âmir bulunmaktadır. Bu yardım ve isbirb'^i temin 
edilemezse köy çocuklarını ve halkını yetiştirme i«i istenken neti^evi vpvm ivmektir. Bn sobenle 
aynı maddede yardım ve işbirliğinden kaçanlar hakkında kanuni müeyyedeler de tesbit edilmiştir. 

3 — Okullara devam: 
öğretmenler yetiştirildikten, okul ve ders vasıtaları hazırlandıktan sonra mecburi öğrenim ça

ğındaki çocukların okula devamlarım temin edici esaslı kanuni tedbirleri almak bir zaruret haline 
gelmektedir. 

Devamı temin etmek maksadiyle bu kanunun üçüncü bölümünde tesbit edilen maddeler: köv-
lülerimizin iş zamanları, hayat şartları, çocuk velilerinin düşünceleri, Devlet teşkilâtı men-
suplariyle köy idarelerinde çalışanarm durumları gözönünde tutularak yazılmıştır. Vatandaşlık 
hak -"-e vazifelerinin idrak edilebilmesi, askerlik hizmetinin kıymetlenmesi, meslek ikt idardın ka-
zanılnbilmesi için en az ilk öğrenim okulunu bitirmiş olmak gerektir. Bu amaçları gerçekleştir
mek için ilk öğrenim çağındaki çocukların ergin olmadıkları gözönünde tutularak hukuk esasları 
içinde 12 - 17 nci maddelerde yazılmış ve çocuk velilerinin mesul tutulmasiyle ilgili hükümler 
konmuştur. 

Y^llardanberi süregelen köy okulları çalışmalarından elde edilen teerüheere göre devamsızlığı 
önlemek, harcanacak emeklerin küçük bir kısmının bile boşa gitmemesini sağlamak için bu önemli 
tedbirlerin alınması zaruri görülmüştür. 

4. — Ders vasıtaları: 
Derslerin düzsrün bir şekilde, aksamadan yürütülmesi ve bu çabsmalardan verimli sonullar a7ı-

nabilmesi çarelerinden biri de talebenin ders ve iş vasıtalarının tamam olmasıdır. Tıpk- hunim 
gibi okulun demirbaş epyasMe ayd^nla+ma ve ısıtma vasıtalarının ihtiyacı karsdavficak m l H a r ^ 
temini de zaruridir. Bu vasıtaların bir kısmı doğrudan doğruya çocuk velilerini, bir kısmı da 
fakir ailelerin çocukları dolayısiyle köy bütçelerini ilgilendirmektedir. Dördüncü bölümde tes
bit edilen 12 - 21 nci maddeler bu önemli ihtiyaçları vaktinde ve köyün bünyesine uygun 'bir şe
kilde temine yarayacak mahiyettedir. 

3803 sayılı kanunun 16 nci maddesi köy okulları daimî masraflarının Köy ihtiyar meclisle
rince temin edileceğini belirtmiş olmakla beraber öğretim ihtiyacının bütünü ve işin yapılması 
bakımından dördüncü bölümdeki hükümler yazıl mistir. 

5. — Okul yapma, onarma ve tesisatı : 
Köylerin okul binalarını yaptırmak büyük çapta ve tam mânasiyle millî karakterde işlerimiz

den biridir. Bunu köylerde elde edilebilecek imkân ve vasıtalara göre teşkilâtlandırmak, '• köyün 
bünyesine uygun düşecek yeni bir yapma ve onarma sistemine bağlamak, böylece okul binalarını 
her yıl köy enstitülerinden çıkacak eğitmen ve öğretmenlerin sayısına yetecek kadar çoğaltabil
mek için ilgilileri bu işe bağlayıcı yeni kanuni tedbir ve müeyyedelere ihtiyaç vardır. îlk öğre
nim çağındaki köy çocuklarını sağlık şartlarına uygun okul binalarında yetiştirmek, onları bil
hassa kış aylarında tabiatın zulümlerinden kurtarmak demektir. Okul binası köyde türlü vesi
lelerle halkın toplanmasına ve yetiştirilmesine elverişli tek resmî binadır. Bu kanunla eğitmen 
ve öğretmenelere verilmekte olan vazifelerin basarılabilmesi için de okul binasına, öğretmen 
evine ve işliğe katî ihtiyaç vardır. Mimarlarımız arasında müsabakalar açılarak bu tip binaların 
plânları yaptırılmıştır. îklim ve köy şartları gözönünde tutularak hazırlanan bu prijelerir} tatbi
kiyle köyler ucuz, güzel, maksada elverişli, köy güciyle yapılmaları mümkün okul binalarına ka
vuşacaklardır. Bu yollda köy ve memleket çehresini güzelleştirme işine de hizmet edilmiş olacak-
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hv. Onun için bu işin üstüne millî enerjiyi toplamak ve bunun gerektireceği hükümlere bu ka
nunda yer vermek lüzumu başlıca çare sayilmışt ır-

Beşinci bölümdeki 22 nci madde okul yapma ••••ve onarmasiyle kanuna göre ilgili bulunanların 
vazifelerini, bu vazifeyi vaktinde yapmadıkları takdirde haklarrnda tatbik olunacak cezalan 
tesbit etmektedir. 

Bundan sonra gelen 23 ncü madde bölge köy okulları binalarının ne suretle yapılacaklarım ve 
bu okullarda, dolaylarındaki köylerde oturanların çalışmalariyle meydana getirilecek fidanlık dut
luk, kavaklık gibi kuruluşlardan ilgililerin ne şekilde faydalanacaklarını anlatmaktadır. Köyle
rimizin çoğu az nüfuslu küçük köyler olduğu için bunların hepsinde bu teşkillerin tamamının 
kurulmasına imkân yoktur. Onun için bir kaç köyün ortasında, elverişli vasıflan taşıyan bir 
köyde her bakımdan teşkilâtı ve vasıtaları tamamlanmış bölge okulu kurmak, dolayısındaki kü
çük köylerin ihtiyaçlarını böylece karşılamak mümkün görülmüştür. Pansiyonlu talebesi de bu
lunacak olan bu bölge okullarını yapmak işlerine ondan faydalanılacak köyler halkının emekle
rini de katmak icabetmektedir. 23 ncü madde ile bu noktalar temin edilmiştir. 

24 ncü madde okul yapma; onarma için gerekli kerestenin Devlet ormanlarından parasız temi
nine aittir. 3116 sayılı Orman kanununun 19 ncu maddesi ormanların bulundukları ve ormanlara 
bitişik kazalar içindeki köylerin, okullarına Devlet ormanlarından parasız kereste verileceğini 
emrediyorsa da keresteye muhtaç köylere bunun nasıl verileceğini tesbit etmemektedir. Ayrıca 
bu kanundaki (mektep) tâbirinin içine eğitmenli okulların gireceği de belirtilmemektedir, işte bu 
sebeplerle her tip köy okuluna doğrudan doğruya Devlet ormanlarından, orman işletmelerinden 
parasız verilecek kerestelerin verilmesiyle ilgili hususlar 24 ncü maddede bugünkü ihtiyaçlara 
göre açık olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Köylerimizin okul binalarını, ihtiyaca göre çabuk 
ve esaslı şekilde yapabilmenin önemli şarlari; Devlet ormanlarından bu okullar için verilecek keres
tenin verilmesi hususunda işi kısa zamanda oldurucu davranmak, formalite zorluklarına boğdur
mamak, okulların ihtiyaçlarını diğer satış işlerinden üstün tutmakta toplanmaktadır. Orman
ları korumanın ve çoğaltmanın başlıca ve en köklü çaresinin, köylü halkı mümkün olduğu kadar 
çabuk okutmak onları bu millî servetin önemini, büyüklüğünü kavrayacak seviyeye yükseltmek 
olduğuna inanıyoruz. Bu prensipler gözönünde tutularak 24 ncü madde hükümleri tesbit edil
miştir. Köy eğitim ve öğretimine hız verebilmek için bu madde hükümlerine mutlak ihtiyaç vardır. 

On binlerce köyümüzde 10 yıl gibi kısa bir zaman içinde yapılıp bitirilecek köy okullarının 
yapılması ve onarılması işlerinde elbirliğiyle çalışmaları gerekenleri tesbit eden 25 nci madde 
bu kanunun en önemli hükümlerinden birini belirtmektedir. Bu madde hükümleri yapı işlerini 
kolaylaştırmakta, umumî menfaatlere yarıyan işlerde köylü vatandaşların kadın ve erkek farkı 
gözetmeksizin çalışmalarına imkân vermektedir. Yapı işlerinin bir kısmı erkekler kadar köy 
kadınlarını da ilgilendirir. Köylerde dul kadınlar köylü erkeğin katıldığı köye faydalı her işte 
çalışmaktadır. Köyün ortak mallarından sayılan, maddi ve mânevi kıymet taşıyan ve bu bakım
dan köyü şereflendiren okul binasının meydana gelmesinde; yaşlan ve sağlık durumları bu 
uğurda çalışmaya elverişli her vatandaşın rol alması onların imar faaliyetine emek vermesi yö
nünden manalıdır. Köylerde bu gibi işler esasen «imece» ile yapılagilmektedir. Kanun projesi
nin 25 nci maddesi bu güzel ananeye dayanmakta, onu iş görebileceklerin hepsine maletmekte ve 
bu çalışmaları şuurlu bir teşkil haline getirmektedir. 

26 nci madde, okul işleri mükellefiyetine tabi olupta işten kaçanlar hakkında tatbik edile
cek cezaları tesbit etmektedir. 

Köylerde okul binası yaptırılırken köy sınırlan içinde serbestçe yapı malzemesi tedarikine, 
tuğla kesmeye, kireç yakmaya ihtiyaç vardır. Bu işlerin kolayca yapılmalarına kanuni imkân
lar hazırlamak köylerin çabuk imar edilme yolunu temine yanyacaktır. Onun için okul ve ens
titülerin yapı işlerini kolaylaştırmak maksadiyle 27 nci madde yazılmıştır. 

6. — Okullara tahsis edilecek arazi: 
3803 sayılı kanunun 12 nci maddesine göre köy okullarına tahsis edilecek arazinin ne su

retle tahsis edileceğini belirten umumî hükümlere ihtiyaç bulunduğu tecrübelerle anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 150 ) 



— 5 — 
Köy öğretmenlerinin geçimleri ve Ojkul talebesinin ziraat dersi tatbikatı görmeleriyle ilgilji bu
lunan bu arazi tahsisi işini en kestirme yoldan giderek kökünden halletmek lâzımgelmek{;edir. 
6 ncı bölümü teşkil eden (28 - 30) ncu maddeler bu maksadı temine elverişli hükümlerin mahiyet
lerini anlatmaktadır. ,, ' 

7. — Köy eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve başöğretmenlerinin taltif ve tecziyeleri:! 
Köy okullarında vazife gören eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin 

vazife ve salâhiyetleri ilgili bölümde yazılıdır. Bu bölümde de bunlar arasından vazifelerini ola
ğanüstü bir başarı ile yapanlarla işinde kusuru görülen ve meslekî suç işliyenlerin ne suretle 
taltif ve tecziye edilecekleri belirtilmiştir. 

Köylerimizde vazife alacak eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve gezici baş öğretmeklerin 
karşılaşacakları işler pek çok, bilhassa başlangıç yıllarında çetin ve ağırdır. Buralarda iş yapnıak| nor
mal hsyat şartları içinde canlı ve hareketli köy yaratabimek için öğretmenlerin büyük fedjakâr-
ııkları göze almalarını, vazifelerini uzun yıllar olağan üstü başarılarla süslemelerini sağlayıcı: esas
ların konulması gerekmektedir. 

Köy eğitmen ve öğretmenleri 3238 ve 3803 sayılı kanunlara göre ücretle. çalışan, okullara 
tahsis edilen araziye dayanacak ziraat işlerini başlıca geçim vasıtası yapan, tekaüt ve içtimai yar
dım sandıklarından faydalanan insanlardır. Onun için bunların taltif ve tecziyelerinde bu nokta
lar gözönünde tutulmuş, tabi oldukları hayat şartlarına uygun düşecek takdir, taltif ve ceza [şekil
leri bulunmuştur, tşte bu sebeplerden dolayı bu kanun projesindeki taltif, terfi ve tecziye; şekil 
leri yürürlükte olan kanunlardakilerden ayrı karakterdedir. Böylece bir taraftan köy eğitmen ve 
öğretmenlerinin verimli bir şekilde çalıştırılması, onlardan köylerimizde âzami şekilde faydalanıl
ması temin edilecek; diğer cihetten onların da vazifelerine en uygun terfi ve tecziye usullerime ka
vuşmalarına yarayacaktır. Yıllar geçtikçe sayıları çoğalacak, işleri artacak ve genişliyecek olian bu 
elemanı örnek olabilecek bir disiplin havası içinde çalıştırabilmek için esaslı tedbirlerin alınma
sına, köylerde iyi bir çalışma nizamının yaratılmasına ihtiyaç vardır. 

Esasen köy kaynağındanr alınarak yetiştirilen köy eğitmen ve öğretmenlerini köylerine ve işleri
ne sim sıkı bağlamanın, kendilerini olgun birer kıymet haline getirmenin ve onların iç âlenjılerini 
besliyebilmenin şartı; hizmetlerini unutulmıyacak şekilde ve daima anılacak bir tarzda tesbit etmek 
••ir. Eğitmen ve öğretmenlerin aralarından çıkacak iş kahramanlarını, hayatları bahasına başaracak 
lan işler dolyısiyle ömürleri müddetince kahraman saymak, onları daima andıracak esaslar' bul 
mak, memlekette çetin işlere saldıracak insan sayısının çoğalmasına yarayacaktır. îşte bu sebep
lerle onarı (31 ve 32) nci maddelerde yazılı şekillere göre taltif etmek işin mahiyetine uygjın gö
rülmüştür. 

Köy eğitmen ve öğretmenlerini işledikleri suçların derecesine ve mahiyetine göre yürürlükte bu
lunan kanunlarımızdaki usullerle ceza şekilleri içinde cezalandırmak, onların bağlı oldukları üc
ret alma sistemiyle çalışma tarzlarına uymamaktadn. Köylerde kökleşmelerini istediğimiz eğitmen 
ve öğretmenler için (32) nci maddede yazılı cezalar konulmuştur. (34-39) ncu maddeler cez?ı işle
riyle ilgili tahkikatın ne suretle yapılacağını, eğitmen ve öğretmenlere verilecek izinleri belirt
mektedir. 

8. — Köy enstitülerinin köy okullariyle ilgili işleri: 
Köy okullariyle bu okullara eğitmen, öğretmen, gezici başöğretmen ve köyler için önemli îieslek

lerin erbabını yetiştirmekte olan Köy enstitüleri, arasında; sıkı ve sağlam temellere dayanan, hem 
köy okulunun hem de Köy enstitüsünün çalışma ve gelişme ihtiyaçlarına cevap veren bir işlbirliği 
kurmak icabetmektedir. Bu yapılmıyacak olursa köy enstitülerindeki işler, enstitü sınırlarmmj dışına 
bütün hızı ve genişliğiyle taşamıyacak; bu kurumlardan çıkacak ve köylerde bir çok ağır, çetin işlefri yap
mak mecburiyetinde olan öğretmenlerin çoğu tek başlarına çaresiz bir halde kalacaklardır. CJnlarm 
"alıştıkları okul ile köy enstitüsünün elele vererek ve birbirlerinin güçlerine güvenerek veı daya
narak çalışmalarım düzeltmek gerekmektedir. îş birliğiyledir ki ancak böyle bir köy enstitüleri ha
yata bağlılığı kesilmemiş ve daima realiteden kuvvet, ilham alarak çalışan kurumlar haline getirilmiş 
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olacaklardır. İşte bu gayeleri gerçekleştirmiye elvenşli özlükte olmak üzere 8 nci bölümdeki (4045) 
nci maddeler sıralanmıştır. 

D. — Köy enstitülerinde vazife görenlerin taltii ve tecziyeleri 
Köy enstitülerinde vazife almış öğretmenlerimiz hele enstitülerin kuruluş yıllarında bir çok yok-

suzlukları göze alıp hayat şartları bakımından sıkıntılı hallere katlanarak çalışmaktadırlar -ve 
çalışacaklardır. Bu öğretmenler ıssız vatan köşelerinde canlı birer yuva olan ilk enstitülerin ku
rulması şerefini taşımaktadırlar. Enstitü öğretmenleri, daha uzun yıllar öğretim ve eğitim vazi
felerinden başka talebeleriyle birlikte bu kurumların binalarını yapmak, buralarda geniş ölçüde 
ziraat işletmeleri kurmak, enstitülere uzak yerlerden su getirmek, elektrik istihsal etmek, işlere 
göre geee gündüz demeden çalışmak durumundadırlar. Türlü menşelerden gelerek enstitülerde 
çalışmakta olan yetiştiriciler arasında ahenkli bir çalışma nizamının kurulup devam ettirilebilme
si, onların enstitüye faydalı öğretmenler olabilmeleri için bunların iş başında iken de yetişmelerine 
imkânlar hazırlamak lâzımgelmektedir. Bu sebeple yeniden tâyin edilecek öğretmenlerin stajiyerlik 
müddeti (1 - 3) yıl olarak tesbit edilmiştir. Böylece enstitülerin öğretmen kadrolarını her bakımdan 
sınanmış elemanla kuvvetlendirmek.-mümkün-olabilecektir. Bu arada K'öy enstitülerinden mezun 
ve köylerde başarı göstermiş olgun öğretmenleri kurslara tabi tutarak enstitülerin kadrolarına al
makta buralarda iyi bir çalışma havasının yaratılması bakımından zaruri görülmüştür. Bir taraf
tan öğretmenleri yetiştirici ve onların normal .şartlar altında çalıştırılmalarını temin edici kanuni 
tedbirler alınırken diğer taraftarı da öğretmenlerin, memurların ve usta öğreticilerin yaşama şartla
rını kolaylaştırıcı imkânlar yaratılması lâzımdır. Onun için bunlara, enstitü binalarında ve evle
rinde oturma, kurumun taşıtlarından serbestçe faydalanma ve ayrıca oturdukları evlerin- dolayla
rındaki enstitü arazisinden bir kısım yeri şahısları hesabına işleme, hayvan besleme gibi haklar 
verilmiştir. Yapıcı ve yaratıcı ve kurucu köy öğretmenleri yetiştirmekle mükellef tutulan insan
ların önce şahıslarına ait evlerde ve bu evlerin etrafındaki topraklar üzerinde kendilerinin bu 
vasıflarda olduklarını göstermeleri lâzımdır. Bu tedbirle her evin ve dolayının bakımı, güzelleş
tirilmesi işi de Devlet bütçesinden masrafa lüzum kalmaksızın temin edilmiş olacaktır. 

Köy enstitüsü öğretmenlerinin terfi ve tecziyelerini ifadelendiren maddeler tesbit edilirken; ens
titülerin hususi durumları, buralarda öğretmenlere temin edilen haklar, onların karşılaşacakları 
zorluklar , enstitüde ve köylerde öğretmenlerin yapacakları hizmetin hususiyetleri gözönünde tu
tulmuştur. Bu suretle köy eğitmen ve öğretmenleriyle enstitü kadrosunda çalıştırılan terfi, taltif 
ve tecziye şekilleriyle usulleri birbirine benzetilmiştir. 

Köylerimizin henüz el sürülmemiş binbir işini başarmak üzere adam hazırlayan köy enstitüleri 
öğretmenlerini, işlerinde başarılı kılabilmek için yeni tedbirler bulmamız vazifesini bütün engel 
ve zorluklara rağmen olağan üstü bir başarı ile yapan öğretmenleri - bu başarılariyle mütenasip 
şereflerle bezemekten çekinmemiz lâzımdır. Köylerimizin kendilerine hizmeti dokunan insanların 
hâtıra ve adlariyle şereflenmeleri, hem vatandaşların umumî menfaatlara yarayıcı iş yapma hız
larını arttıracak hem de memlekette bu vasıflardaki insan sayısının çoğalmasını temin edecektir. 

9 ncu bölümü teşkil eden (46 - 56) nci maddelerbu gayeleri gerçekleştirmeye yarayacak hükümleri 
içlerine almaktadırlar. 

10. — Müteferrik maddeler: 
Bu bölümdeki maddelerde yazılı hususlar, kanun projesinin bütününü besleyici ve kuvvetlendi

rici hükümleridir. Bu bakımdan 57 nci maddede bu kanunla Köy kanunu arasındaki bağlılığı ve 
kanun karşısında idare âmirlerinin durumlariyle vazifeleri anlatılmaktadır. Bu açıklamaya tatbi
katta ihtiyaç olduğunu tecrübeler göstermiştir. 

58 ve 59 ncu maddeler, köylerde bu kanuna göre iş göreceklere karşı suç işleyeceklere veri
lecek cezaları ve bunların ne suretle tatbik edileceklerini açık, kati olarak belirtmektedir. Ayrıca 
bu kanunda yazılı işleri görecekler hakkında 1609 sayılı kanunun tatbik edilmeyeceği 59 ncu 
madde ile anlatılmıştır . 

Köy eğitmen ve öğretmenleri kanunla tesbit ve tâyin edilmiş muayyen işleri gören insanlardır. 
Onların ellerine verilen işlerin mahiyeti kendilerini 1609 sayılı kanunda yazılı suçlar derecesinde 
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ağır hareketlere sevkedecek karakterde .değildir. Ayrıca bunlar toprağa bağlı ve geçimlerinin top
rağı i§lemekle temin, Devlet hesabına da toprakla ilgili bir okulu idare eden kimseler oldukları için 
tevkif edilmek suretiyle vazifelerinden ayralmaları hem beslemek mecburiyetinde oldukları aile
leri fertlerinin hem, de okulun durumunu çok sarsacaktır. Onun için 59 ncu madde bunların işle
rine ve durumlarına uygun vasıftadır. 

60 nci madde okul veya enstitü binalarını yaptırılacak hayır erbabına ve kurumlarına karşı gös
terilecek kadirşinaslığı ifade etmektedir. 

61 nci maddede köy okullariyle enstitülerinin ve bunlarda çalışan öğretmenjlerle talebeniijı ih
tiyaçlarını karşılamak maksadiyie kurulacak kooperatiflerin tiplerini, mahiyetini tesbit etmekte
dir. Ticaret şebekesinin normal usul ve kıymetlerle henüz uzanmadığı köylerimizde çalışan arin 
hayati ihtiyaçlarını temin bakımından bu kooperatifleri kurmak zarureti vardır. 

62 nci madde enstitülerde iki yal sınıfta kalanjların durumlarını tesbit etmektedir. 
63 neü madde ile 3803 sayılı kanunun 18 nci maddesine küçük ilâve yapılmıştır. \ 
64 neü madde, 3803 sayılı kanuna göre kurulan köy öğretmenleri tekaüt, sağlık ve içtjimai 

yarcüım sandıklarında çalıştırılacak memurların ve müstahdemlerin 3656 sayılı kanun hükümle
rine göre hazırlanacak bir nizamname ile tekaüt edilebileceklerini tesbit etmektedir. Bu sandık-
jların işlerini görecek iyi memurlara ihtiyaç vardır. Onun için kendilerine bu hakkın temin za
ruri ve faydalı görülmüştür. 

65 nci madde 3803 sayılı kanunla köy öğretmienleri için kurulan sağlık ve içtimai ya^dpm 
sandığına köyde çalışan diğer elemanların da âza olmalarına imkân vermektedir. Bunun da bir za
ruret ve ihtiyaç olduğunu tecrübe ve hâdiseler göstermiştir. Bu madde ile sandığı takviye sdiei 
bir tedbir alınmış olmaktadır. 

66 nci madde icabında köy okullarının her biri için birer yardım, kurulu teşkil edebileceğine 
dairdir. Bunu da işin mahiyeti icabettirmektedir. 

67 nci madde köy eğitim ve öğretiminde vazife sebebiyle veya gönüllü olarak olağanüstü başa-
riyle çalışan köylüleri de taltif etmek maksadını güdücü hükümleri toplamaktadır. 

68 nci madde köylerde çalışmakta olan ve 3803 sayılı kanuna tabi olmıyan öğretmenlerin do bu 
kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre taltif edilebileceklerini göstermektedir. 

69 ve 70 nci maddeler köy okul ve enstitülerinin kendilerine en yakın merkezlere bağlanmala
rını, muhabere hususunda diğer Devlet memurları gibi resmî vasıtalardan faydalanmalarını temin 
edecek hükümleri tesbit etmektedir. Köyleri irtibatsızlıktan kurtarmak, buralarda müsbet işleri gö
rebilmenin ilk şartıdır. Köylerimizde vazife alacak münevver insan sayısı ancak bu gibi köklü t ted
birlerin alınmasiyle artacaktır. I 

Memleketin türlü bölgelerinde 10 binlerce köyde, milyonlarca vatandaşı, binlerce eğitmen ve 
öğretmeni ilgilendirmek üzere tatbik edilecek olan bu kanunla buna temel teşkil eden 3803 sa
yılı Köy enstitüleri ve 3238 sayılı Köy eğitmenleri kanunlarının hükümlerini aksatmadan yürü
tebilmek ve ileride meydana çıkacak fakat bugünden mahiyetleri kestirilemiyecek olan vaka ve 
icaplara göre gerekecek tedbirlerin hemen almabilmeleri için, 71 nci madde yazılmıştır. 

Bu suretle yukarıda adları belirtilen kanunları yürütmekle mükellef Maarif Vekilliği, zaıjuret 
ve ihtiyaçlara göre İcra Vekilleri Heyetinden gereken kararı hemen almak, böylece müşkülleri 

yenmek imkân ve salâhiyetine kavuşturulmuş olmaktadır. Tatbik alanı çok geniş, ilgilendirdiği 
insan sayısı milyonları aşan bu kanunların ortaya çıkaracakları türlü işleri kolaylaştırmak 
ve kanun hükümlerini memleketin her bucağında her zaman yerine getirebilmek için 71 nci madjlede 
yazılı hükme ihtiyaç vardır. 

72 nci madde koy okullarına tahsis edilecek gayrimenkuîlerin vergi, resim ve harçlardan af jtiyle 
ilgilidir, 
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Muvakkat encümen mazbatası 

T. Ü. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 1/789 
Karar No. 2 

18. V. mâ 

Yüksek Reisliğe 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilâtına dair 
olup İcra Vekilleri Heyetinin 7. IV. 1942 tarih
li toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan ve Başvekâletin bu husustaki 8. IV. 1942 
tarihli ve 6/1341 sayılı tezkeresiyle birlikte Mu
vakkat encümenimize havale buyurulan kanun Lâ
yihası tetkik ve müzakere olundu. Müzakerede 
Maarif vekili ve İlk tedrisat umum müdürü ha
zır bulundukları gibi lâyihanın Dahiliye vekilli
ğini ilgilendiren bazı noktalarında Dahiliye ve
kâleti müsteşar muavini ile Hukuk müşavirin
den, Adliye vekâletini alâkalandıran cihetlerinde 
Adliye ceza işleri umum müdüründen, Sıhhat ve
kâletine taalluk eden kısımlarında da Sıhhat ve
kâleti müsteşarından gereken izahlar alınmıştır. 

Bu kanun lâyihasının hedefi; Hükümetin mu
cip sebepler lâyihasında etraflı surette tasvir 
edildiği veçhile köylü çocuklarımız arasında, ka
nunen «mecburi ve meccani» olan ilk öğretimi 
mümkün olan süratle yapabilmek için 3238 ve 
3803 numaralı kanunların hükümlerine göre ye
tiştirilen ve yetiştirilmekte bulunan köy eğitmen 
ve öğretmenlerinin çalışacakları ilk okulların ne-
vileriyle bu eğitmen ve öğretmenlerin umumiyet
le köylülerimizin kalkınması dâvasında üstlerine 
alacakları vazifelerin tâyininden ve köy enstitü
leriyle bu okullar arasındaki münasebetlerin 
tanziminden ibarettir. Lâyihada teklif olunan bü
tün hükümler; bu esaslar etrafında toplanmakta
dır. 

1940 yılı nisan ayı içinde yapılan ilk tahsil 
çağındaki çocukların sayımına mütaallik istatis
tiğe göre : 

Mecburi tahsil çağındaki çocukların sayısı; 
(712 025) i şehir ve kasabalarda, (3 037 884) ü 
köylerde olmak üzere (3 748 909) dur. Bunlar
dan şehir ve kasabalarda (280 213) köylerde, 
(2 368 267) çocuk sayım günü ilk tahsilden mah
rum vaziyette görülmüşlerdir. Bu mahrumiyet 
şehir ve kasabalarda (% 39,4), köylerde (% 
78,0) ve her iki tarafta (% 70,6) nisbetini bul
maktadır. 

Şu hale göre eğitmen kurslarına ve köy ens
titülerine dair kanunların hükümlerini tamam
layıcı mahiyette bulunan lâyihayı encümenimi
zin, umumî heyeti yönünden memnuniyetle ka
bule değer mahiyette bulmuş ve bahis mevzuu 
olan köy okullarının ders programlariyle terbiye 
euasları hakkında Maarif vekilliğinden gerekli 
izahları aldıktan sonra maddelerin müzakeresi
ne geçmiştir. 

Şekil yönünden düzeltilmesine lüzum görülen 
maddeler üzerinde ayrıca durulmıyarak, esasa 
ait değişiklikler yapılan maddeler, aşağıda ay
rı ayrı gösterilmiştir. 

Madde — 2. 
Gezici öğretmen ve baş öğretmenlerin, ziraat 

müdür ve muallimlerinden başka Ziraat vekâleti 
mütehassıslariyle de iş birliği yapmaları münasip 
görülerek maddenin sonuna bu mütehassıslar 
da eklenmiştir. 

Madde — 5, 6. 
Bu lâyihada Maarif menıurlariyie Maarif 

müdürlerinin yalnız köy ilkokullariyle ilgili va
zifelerine yer verilebileceğinden bu maddeler, 
ona göre değiştirilmiş ve diğer okullarla Maarif 
kurumlarına ait vazifelerine işaretle iktifa 
olunmuştur. 

Ayrıca köy okullarının sıhhat işleriyle, Ve
killik sıhhat müfettişleriyle Valilik sıhhat mü
dürlerinin ve Hükümet tabiplerinin de ilgilen
meleri faydalı görülerek altıncı maddenin so
nuna ona göre bir fıkra konmuştur. 

Madde — 7. 
Maarif müdürlerinin, «Kaza köy öğretmen

leri ve eğitmenleri disiplin kurulu» için seçecek
leri baş öğretmeni; İlk öğretim müfettişinin 
göstereceği üç namzet arasından ayırmaları 
muvafık görülerek buna mütaallik fıkra; ona 
göre tadil ed i l i ş t i r . Bu kurulun unvanı, va
zifesini sarih bir surette gösterecek şekilde de
ğiştirilmiştir. , : " /** 

Madde — 8 . 
Vilâyet merkezlerinde köy okulları disiplin 
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işleriyle ikinci derecede meşgul olacak kuru
lun unvanı; kaza merkezindeki kurula müte
nazır olarak tesbit edilmiş ve maddenin itiraza 
taallûk eden hükmünün sonundaki fıkra bu
rada lüzumsuz görülerek kaldırılmıştır. 

Madde — 10. 
Bu madde ile köy eğitmen ve öğretmenle

rine; okullarla, kurslarla ve köy halkını ye
tiştirmekle ilgili olarak yükseltilmek isteni
len işlerin çokluğu ve ağırlığı Encümenimizin dik
katini çektiğinden bu mevzu üzerinde ehemmi
yetle durulmuş ve Maarif vekilinden bu işlerin 
bir programa bağlanarak muayyen devreler 
içinde zamana sığdırılabilmesi noktasından alı
nan izahlar üzerine asli vazifelerin, ikinci plân
da görünen işler yüzünden ihamale uğramama
sı ve tatbikatta bu cihetin itina ile gözetilmesi 
kaydiyle maddenin esas yönünden kabulü mu
vafık görülmüştür. Bu münasebetle bu lâyi
hadaki hükümlerin yürütülebilmesi noktasın
dan köylerin muhtelif cephelerden umumî bir 
tetkike tabi tutulması ve köyler hakkında edi
nilen bilgilerin bir (Köy kütüğü) nde toplan
ması bahsi de açılmış, Maarif vekili tarafından 
bunun teminine çalışılacağı, bu hususta Ziraat 
vekilliğince bir çok köyler üzerinde yapılan tet
kiklerden de istifade olunacağı ifade edilmiş
tir. 

Yine bu maddenin (A) bendinin birinci fık
rası, lüzumsuzluğuna ve üçüncü fıkrasının ba
şındaki kanuna mütaallik kayıt, bu hükümle 
ilgili maddede yapılan değişikliğe binaen kal
dırılmıştır; aynı sebeple (Tahsisi) yerine (Mah
sus) denilmiştir. 

Aynı maddenin (B) bendinin ikinci fıkrasın
da, sergi ve panayır açmak hususunda vazife 
tedahülüne meydan bırakmamak üzere gerekli de
ğişiklik yapılmıştır. 

Madde — 11. ' 
Bu maddenin sonuncu fıkrasında sözü geçen 

mahkemeye (Sulh) kaydı ilâve olunmuş ve para 
cezasında değişiklik yapılmıştır. 

Madde — 13. 
Bu maddenin sonunda mecburi öğrenim 

çağında bulunup da henüz hüviyet cüzdanını 
almamış çocuklar hakkında yapılacak muame
leye dair teklif olunan hüküm; hüviyet cüzdanı 
verilmesi işinin uzayabilmesi ihtimaline göre 
bu vaziyetteki çocukların okula devamlarına 
meydan bırakmak mülâhazasiyle kabul edilmiş

tir. Ancak bu çocukların hüviyet cüzdanı bulun
madıkça okulca kayıt muamelesi tamamlanmış 
sayılamıyacağından bu maddede bahsedilen ku
rul ile diğer vazifelerinin ve okul eğitmen 
veya öğretmeninin hüviyet cüzdanı oljmyan 
çocukları nüfus idarelerine bildirmeleri gerek
mektedir. | 

Madde — 14.. j '*"" 
Bölge pansiyonlu köy okuluna alınacak ço

cukların seçiminde gözetilecek şartların ve| esas
ların, Maarif vekilliğince tesbit olunması uygun 
görülerek maddeye ona göre bir hüküm j ilâve 
edilmiştir. Bu okullara gündüzlü talebe (jie alı
nabilmesi için maddenin sonuna buna da îr bir 
fıkra eklenmiştir. 

Madde — 15. i ' 
Onaltı yaşını bitirmeden evlenen gençlerin 

bu hareketlerini; gündüz ilk okullarına devam
larına kanuni bir engel haline getirmemek için 
vaziyetin takdiri Maarif vekilliğine bırakılmış 
ve maddenin sonundaki fıkra, ona göre jleğiş-
tirilmiştir. 

Madde — 16. 
Çocuğunu mecburi öğrenime mütaallijc hü

kümler dairesinde mecburi öğrenim okulların
dan veya kurslarından birine göndermiyen veli
ler hakkında yapılacak muamelenin vazıh olma
sı, bir takım tetkik safhalarından geçmesi, bun
dan başka devamsızlığı veliye tebliğ ve ihtiyar 
meclisine ihbar ile vazifeli tutulan eğitmen veya 
öğretmenle bu ihbar üzerine karar vermekle mü
kellef bulunan ihtiyar meclisinin bu vazifelerini 
yapamadıkları takdirde cezaldırılmaları, tebliğe 
muhatap ve takibe tabi tutulacak olanların te
reddüde mahal bırakılmayacak şekilde tasrih 
olunması uygun görülerek madde ona göre ten
sik edilmiş ve icabeden hükümler eklenmiştjr. 

Madde — 17. 
Bu maddeye, Para cezasından çevrilen hap

sin infazı sırasında bu ceza ödendiği takdirde 
yapılacak muamele hakkında bir hüküm konul
muştur. 

Madde — 25. 
Okul binasına mütaallik işlerde çalışmal mü

kellefiyetinden, köyde faydalandıkları arazi ve 
bahçeleri bulunup da köy dışında oturanları is
tisna etmiş olmamak için bu maddenin solnuna 
gereken hüküm eklenmiştir. 

Madde — 26. 
Bu maddenin cezai hükümleri arasına, (25) 
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nci maddenin sonuna eklenen fıkra hükmüne 
riayet etmiyenlere yapılacak muamele de konul
muştur. 

Madde — 27. 
Bu maddenin birinci fıkrasına şahsi hakların 

esirgenmesi için (Şahsi haklar mahfuz kalmak 
şartiyle) kaydı ilâve olunmuştur. 

Madde — 28. 
Bu madde, köy okuluna bağlanması bahis 

mevzuu olan arazinin tahsisi, satın alınma, veya 
istimlâk yollarından biriyle c/1 de edilebileceği esas 
tutularak madde, bu üç şıktan her birine göre 
ayrı ayrı yapılması gereken muameleleri ihtiva 
edecek şekilde tertip ve ikmal olunmuştur. 

Madde - - 29. 
Bu maddedeki (mahkeme) ye (sulh) kaydı 

eklenmiştir. 
Madde — 31. 
Bu maddede sayılan mükâfatlandırma şekil

lerimin dördüncüsünde kullanılan (iş kahrama
nı) tâbiri yerine, eğitmen ve öğretmenlere veri
len vazifelerin hem iş, ham de bilgi cephesini 
birden kaplryabilecek olan (ülkü eri) tâbiri ter
cih olunmuştur. Bu maddenin sonuncu fıkrasın
da bu unvan ile ilgili olarak gösterilen işaretin 
yalnız yıldızı değil, (ay, yıldız) ı ihtiva etmesi 
uygun görülmüştür. 

Madde — 33. 
Bu maddede sayılan cezalandırma şekillerin

den biri olan (işbozan sayılmak) cezası; ahlâkı 
ve içtimai mülâhazalarla uygun görülemediğin
den kaldırılmış, (Sağlık ve içtimai yardım san
dığı haklarından mahrum edilmek) cezası da 
maksattan uzak olduğundan (ücreti kesilmek) 
cezasına çevrilmiş ve bu suretle ceza nevileri 
dörtten üçe indirilerek bunlardan herbirinin 
tekabül ettiği hareketlerle tatbik tarzları iti 
raz mercileri ona göre tensik ve tesbit olunmuş
tur. Bundan başka maddenin sonuna d/isiplin 
cezasını gereklendireıı bir hareketin aynı za
manda umumî ceza hükümlerine teması halinde 
ayrıca takibata da tabi tutulacağına dair bir 
hüküm eklenmiştir. 

Bu cezaları gerekleştiren fiillere ait tahki
katın hangi merciler tarafından yapılacağı da 
yeniden konulan (34) ncü maddede gösteril
miştir. 

Madde — 35. (Hükümet maddesi — 34.) 
Bu maddede eğitmen, öğretmen, gezici öğ

retmen ve gezici başöğretmenlerin mazeretsiz 
ve izinsiz devamsızlıkları halinde tatbik oluna
cak muamele» bazı kayıtlarla daha katileştiril-
miş, İm hareketin tekerrürü yüzünden (Meslek
ten çıkarılma) cezasına uğrayanların, (3803) 
sayılı kanunun beşinci maddesi hükmüne tabi 
tutulacakları da yeniden tertip edilen (36) ncı 
maddede gösterilmiştir. 

(Hükümet maddesi — 35.) 
Bu madde, hükmü tensik edilerek ilgili bu

lunduğu (33) ncü maddeden sonra açılan (34) 
ncü maddeye konulmuş bulunduğndan buradan 
kaldırılmıştır. 

(Hükümetin maddesi — 36.) 
Bu madde hükmü ilgili bulunduğu (33) ncü 

madde ile birleştirilmiş ve buradan kaldırılrm-
tır. 

(Hükümet maddesi — 37.) 
(Müdafaaname) istenilmesi umumî hüküm

lere tabi bir muamele bulunduğundan tekrarı
na lüzum görülmemiş ve bu madde kaldırıl
mıştır. 

(Hükümet maddesi — 38.) 
Bu madde hükmü de ilgili bulunduğu (33) 

ncü madde ile birleştirilmiştir. 
(Hükümet maddesi — 39.) 
Müteferrik maddeler bölümüne nakledilmiş

tir. 
Madde — 48. (Hükümet maddesi — 46.) 
Bu maddede Enstitü müdürleri tarafından 

enstitülerde çalışanlara verilecek vazifelerin, 
esas itibariyle kanunlara dayanmasını tasrihe 
lüzum olmadığından bu yoldaki kayıt kaldı
rılmış onun yerine kanunların ve nizamnamele
rin tatbikma mütaallik teferruatı ifade etmiş ol
mak üzere (Maarif vekilliğinin tesbit ettiği esas
lar ve programlar dairesinde) denilmiştir. 

Madde — 49. (Hükümet maddesi — 51.) 
Bu maddede sayılan mükâfat şekillerinden 

(îş kahramanı), köy öğretmenleri için olduğu gi
bi (Ülkü eri) ne çevrilmiş ve yine bu maddenin 
bu mükâfata taallûk eden son fıkrası da ona göre 
değiştirilmiştir. 

Madde — 50. (Hükümet maddesi — 52.) 
Bu maddeye, Mükâfatlanma muamelesi köy 

enstitüsü müdürüne taallûk ettiği halde yapıla
cak muameleye dair bir hüküm eklenmiştir. 

Madde 51. —- (Hükümet maddesi — 53.) 
Bu maddedeki cezalardan ikincisi, köy öğret

menlerine ait cezalandırma maddesinde olduğu 
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gibi (ücret veya maaş kesilme) cezasına, üçün
cüsü de (enstitülerdeki işlerden çıkarma) cezası
na çevrilmiş ve dört cezadan her birine tekabül 
eden hareketler ona göre tertip olunmuştur. Ay
nı maddenin sonuna bu disiplin cezalarını gerek
tiren bir hareketin aynı zamanda ceza kanunu 
hükümlerine göre bir suç teşkil etmesi halinde 
umumî hükümler dairesinde ayrıca lakibat ya
pılacağına dair bir hüküm de eklenmiştir. 

Madde — 52. (Hükümet maddesi — 54.) 
Bu madde hükümleri yukarıki maddede ya

pılan değişikliğe göre tensik edilmiş, cezaların 
nasıl kararlaştırılacağı ve bunlara ne yolda itiraz 
olunabileceği tesbit olunmuştur. 

Madde — 55. (Hükümet maddesi) 
Bu madde lüzumsuz görüldüğünden kaldırıl-

mışaır. 
Madde — 53. (Hükümet maddesi — 56.) 
Bu maddede mazeretsiz vazifeye devam etme

mek, daha vazıh "ve kati şekilde sıralanmış, so
nuna devamsızlık yüzünden istifa etmiş sayı
lanların, mecburi hizmete tabi iseler haklarında 
takibat yapılacağına dair bir hüküm eklen
miştir. 

Madde — 54. (Hükümet maddesi — 58.) 
Ağır cezalı suçlarda mutlak olarak umumî 

hükümler caridir. Bundan gayri cürümlerde 
sorgu hâkimliğince ilk tahkikat yapılmıyarak 
müddeiumumilik tarafından işin doğrudan doğ
ruya mahkemeye verilebilmesi için bu madde
nin birinci fıkrası muvafık görülmüştür. An
cak müddeiumuminin, sübut delillerini topla
mak maksadiyle hazırlık tahkikatı icrası hu
susunda itaiz olduğu salâhiyetlerin mahfuz bu
lunduğu tabiidir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası, istihdaf edilen 
sürat umumî hükümlerle de temin olunabilece
ğinden tayyedilmiştir. 

Madde — 55. (Hükümet maddesi — 59.) 
Bu kanunda yazılı vazifeleri görenlerin 

(1609) numaralı kanunun hükümlerinden tama-
miyle müstesna tutulmaları münasip görülme
diğinden o kanunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrasında yazılı millî irade ile mansup memur
lar hakkında yapılacak muameleye tabi olma
ları kabul edilmiş ve madde ona göre değiştiril
miştir. 

Madde — 62. (Hükümet maddesi — 61.) 

konulniuş-

Bu maddede bahsolunan kooperatiflerin, 
köylerde yapılmış veya yapılacak olan küçük| ti
caret teşebbüslerinin, açılmış veya açılacak 
dükkânların işlerine sekte vermemesini teinin 
yolunda bir fıkra eklenmiştir. 

Madde — 63. (Hükümet maddesi — 62.)) 
Bu madde hükmü, şekil ve esas yönünden 

maksadı temine yarayacak bir hale 
tur. 

Madde — 68. (Hükümet maddesi — 67) 
Bu maddedeki (Elbirlikçi) tâbiri (yar<jbm 

eri) ne çevrilmiştir. 
(Hükümet maddesi — 68.) 

Bu madde hükmü, lâyihanın mevzuu dmında 
görüldüğünden kaldırılmıştır. j 

(Hükümet maddesi — 71.) 
Bu madde, lüzumsuz görüldüğünden kaldı

rılmıştır. I 
Müteferrik maddeleri ihtiva eden onuıfıeu 

bölümde maddelerin sıralanmasında mevzulfırı
na göre bazı değişiklikler yapıldığı gibi aynı bölü
me köy öğretmen ve eğitmenlerinin, köylerdeki 
sağlık vazifelerini yaparlarken faydalanmaları 
için Sıhhat vekâleti bütçesinden acele sıhhi im
dada mahsus bir sıhhat çantası temin olunajca-
ğına dair bir madde de eklenmiştir. Bu (f)6) 
ncı maddeyi teşkil etmektedir. ı 

Lâyiha mucip sebepleri yukarıda izah edi
len tadillerle Umumî Heyetin tasvibine arzoltm-
mak üzero yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat En. Reisi M. M. Kâtipj 
Kocaeli Bursa Erzuru^n 

Salâh Yargı Nevzad Ayaş N. Elg\ün 
Ankara Antalya Balıkesir j 

Ekrem Ergnn N. Emd Sümer Hacim Çariklı 
Denizli fîazianteb Hakkâri! 

Haydar Günver Dr. A. Melek İzzet Ulvi Aykurf 
tçel tzmir İstanbul 

A. Ovacık Nazmı îlker î. Alâettin Gö^m 
Kastamonu Konya 

Abidin Binkaya Dr. O. Ş. Uludağ 
Kütahya Malatya 

Ali Süha Delilbaşı Nasuhi Baydar 
Maraş Rize Siird 

Dr. K. Bayizit K. Kamu A. Rıza Esefv 
Siird Tokad j 

N. Bekmen Halit Nazmi Keşmir 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI. 

Köy »kullarını ve enstitülerini teşkilâtlandırma 
kanun lâyihası 

Birinci bölüm 

Teşkilât 

A) Okullar ve idareleri : 

MADDE 1. — Köylerde resmî, mecburi ve 
parasız ilköğrenim okulları ve kursları şunlar
dır : 

1. Eğitmenli köy okulları; 
2. Öğretmenli köy okulları; 
3. Öğretmenli ve eğitmenli köy okulları, 
4. Pansiyonlu veya pansiyonsuz bölge köy 

okulları; 
(Bu okullar, durumu ve arazisi maksada el

verişli olduğu takdirde, nahiye merkezlerinde 
tercihan açılır). 

5. Akşam okulları; 
6. Köy meslek kursları; 
Bu okullar ve kurslar idare, öğretim, eğitim, 

ziraat, sanat, çocuk bakımı ve köy halkını ye
tiştirme yönünden, sırasiyle: 

a) Bölge gezici öğretmenliklerine ve gezici 
baş öğretmenliklerine; 

b) Bölge ilk öğretim müfettişliklerine; 
c) Bölge köy enstitüsü müdürlüklerine; 
d) Kaza maarif memurluklarına; 
e) Vilâyet maarif müdürlüklerine bağlı

dırlar. 

MADDE 2. — Eğitmenler ve köy enstitüsü 
mezunu öğretmenler, Maarif vekilliğince tes-
bit edilecek olan gezici öğretmenlik veya gezi
ci başöğretmenlik bölgelerindeki köylerde kuru
lan okullara tâyin edilirler. 

Bu bölgelerdeki eğitmen ve öğretmenlerin 
vazife ile ilgili her türlü işlerini görmek üzere, 
her bölgeye köy enstitülerinden mezun ve köy
lerde başarı göstermiş öğretmenlerden 3238 sa
yılı kanuna göre bir gezici öğretmen veya gezici 
baş öğretmen tâyin edilir. 

Gezici öğretmen ve gezici baş öğretmen
ler kaza merkezinde görülecek işler bakımın
dan kaza maarif memurluklarına; eğitmen, öğ
retmen ve köy halkını yetiştirmekle ilgili işler 
yönünden bölge ilk öğretim müfettişliklerine 
bağlıdırlar. Bunlar, ziraat işlerinin gelişimi için 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEÖlŞTiRİŞl 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 
lâyihası 

Birinci bölüm 

Teşkilât 

A) Okullar ve idareleri : 

MADDE 1. — Köylerde resmî, mecburi ve 
parasız ilk öğrenim okulları ve kursları şunlar
dır : 

1. Eğitmenli köy okulları; 
2. Öğretmenli köy okulları; 
3. Öğretmenli ve eğitmenli köy okulları; 
4. Pansiyonlu veya pansiyonsuz bölge köy 

okulları. (Bu okulların durumu ve arazisi mak
sada elverişli olduğu takdirde, nahiye merkez
lerinde açılmaları tercih olunur.) 

5. Akşam okulları; 
6. Köy ve Bölge meslek kursları; 
Bu okullar ve kurslar idare, öğretim, eğitim, 

ziraat, sanat, sağlık korunması, çocuk bakımı 
ve köy halkını yetiştirme yönünden sırasiyle 
aşağıda yazılı mercilere bağlıdırlar : 

a) Bölge gezici öğretmenlerine ve gezici 
başöğretmenlerine; 

b) Bölge ilk öğretim müfettişliklerine; 
c) Bölge köy enstitüsü müdürlüklerine; 
d) Kaza Maarif memurluklarına; 
e) Vilâyet Maarif müdürlüklerine. 

MADDE 2. — Eğitmenler ve köy enstitüsü 
mezunu öğretmenler, Maarif vekilliğince tesbit 
dilecek olan gezici öğretmenlik veya gezici baş
öğretmenlik bölgelerindeki köylerde kurulan 
okullara tâyin edilirler. 

Bu bölgelerdeki eğitmen ve öğretmenlerin 
vazife ile ilgili her türlü işlerini görmek üzere, 
her bölgeye köy enstitülerinden mezun ve köy
lerde başarı göstermiş öğretmenlerden 3238 sa
yılı kanuna göre bir gezici öğretmen veya gezici 
başöğretmen tâyin edilir. 

Gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler 
kaza merkezlerinde görülecek işler bakımından 
kaza Maarif memurluklarına; 

Eğitmeni, öğretmeni ve köy halkını yetiştir
mekle ilgili işler yönünden bölge ilk öğretim 
müfettişliklerine bağlıdırlar. 

( S. Sayısı : 150 ) 
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valilik ziraat müdürlükleri ve ziraat ımıal'im-
leriyle iş birliği yaparlar. 

MADDE 3. — îkinci madde hükümlerine gö
re teşkil edilecek gezici öğretmenlik veya gezici 
baş öğretmenlik bölgelerinden lüzumu kadarı 
birleştirilerek bir teftiş bölgesi kurulur, bu 
bölgeye giren okul, eğitmen, öğretmen, gezici 
öğretmen ve gezici baş öğretmenlerin her türlü 
işleri; bir ilk öğretim müfettişi tarafndan idare, 
teftiş ve murakabe edilir. 

Müfettişlik merkezi, teftiş bölgesi içindeki 
kaza veya nahiyelerden birinin merkezidir. 

Böıge ilk öğretim müfettişleri, bölgelerin
deki okulları ilgilendiren idare işleri bakımın
dan maarif müdürlüklerine bağlıdırlar. Bölge
lerinde çalışan, eğitmen, Öğretmen, gezici öğ
retmen ve gezici baş öğretmenlerin köy enstitü
lerini ilgilendiren işleri yönünden o kesimdeki 
köy enstitüsü müdürlüğü ile iş birliği yapar
lar. 

MADDE 4. —- Köy enstitüsü müdürlükleri, 
kendi kesimlerine Mren vilâyetlerin köylerin
de çalışan eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen, 
gezici baş öğretmen ve ilk öğretim müfettiş
lerine bu kanunda yazılı esaslara göre her tür
lü yardımlarda bulunurlar. Köy okullarının ge
lişim ve yükselişi ile ilgili işleri plânlaştırırlar. 

MADDE 5. — Kaza maarif memurlukları 
kanun, nizamname, talimatname ve emirlere göre 
kazalarındaki ilk öğretim okullarını ve Maa
rif vekilliğinin idarelerine vereceği diğer maa
rif kurumlarını ilgilendiren idare işlerini görür
ler. 

MADDE 6. — Maarif müdürlükleri, kanun, 
nizamname, talimatname ve emirlere göre bü
tün okulların ve maarif kurumlarının her türlü 
işlerini idare, teftiş ve murakabe ederler. 

Valilik ziraat müdürleri birinci maddede ya
zılı okulların ziraat işlerini teftiş edebilirler. 
Teftiş neticelerini valilik yoluyla Maarif vekil
liğine bildirirler. 

Bunlar, ziraat işlerinin gelişmesi için Ziraat 
vekâleti mütehassıslariyle valilik ziraat jmü-
dürleri ve ziraat muallimleriyle işbirliği yajpar-
lar. 

MADDE 3. — ikinci madde hükümlerine 
göre teşkil edilecek gezici öğretmenlik veya ge
zici başöğretmenlik bölgelerinden lüzumu] ka
darı birleştirilerek bir teftiş bölgesi kurulur. 
Bu bölgeye giren okul, eğitmen, öğretmen, 
gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerini her 
türlü işleri bir ilk öğretim müfettişliği para
fından teftiş, murakabe ve idare edilir. 

Müfettişlik merkezi, teftiş bölgesi içindeki 
kaza veya nahiyelerden birinin merkezidir. 

Bölge ilk öğretim müfettişleri, bölgelerinde
ki okulları ilgilendiren idare işleri bakımımdan 
Maarif müdürlüklerine bağlıdırlar. Bölgele
rinde çalışan eğitmen, öğretmen, gezici | öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin, köy ensti
tülerini ilgileniren işleri yönünden o kerim
deki köy enstitüsü müdürlükleriyle işbirliği 
yaparlar. 

MADDE 4. — Köy enstitüsü müdürlükleri, 
kendi kesimlerine giren valiliklerin köylerinde 
çalışan eğitmen, öğretmen, gezici öğretmeni ge
zici başöğretmen ve ilk öğretim müfettişlerine 
bu kanunda yazılı esaslara göre her türlü yar
dımlarda bulunurlar. Köy okullarının geliş
me ve yükselmesiyle ilgili işleri plânlaştjırır-
lar. 

MADDE 5. — Kaza Maarif memurları;! ka
zalarında bulunan diğer ilk okullar ve Maarif 
vekilliğinin idarelerine vereceği Maarif kuıhım-
ları gibi birinci maddede yazılı bütün köy 
okullarını ilgilendiren idare işlerini de görür
ler. i 

MADDE 6. — Maarif müdürleri, vilâyetleri 
içinde bulunan bütün diğer okullar ve Maarif 
kurumları gibi, birinci maddede yazılı |köy 
okullarını da idare, teftiş ve murakabe edenler. 

Valilik ziraat müdürleri birinci maddede) ya
zılı okulların ziraat işlerini teftiş edebilirler. 
teftiş neticelerini valilik yoluyla Maarif vekil
liğine bildirirler. 

Vekillik sıhhat müfettişleri, valilik sıhhat 
müdürleri ve hükümet tabipleri birinci madde
de yazılı köy okullarının sağlık durumumu 
teftiş edebilirler. Teftiş sonunda yazacaklar^ ra-

( S. Sayısı : 150 ) 



— 14 — 

B. Disiplin kurulları: 

MADDE 7. — Valilik merkez kazasiyle di
ğer kazalara bağlı köylerin eğitmenlerinin, Köy 
enstitülerinden mezun öğretmenlerinin, gezici 
öğretmen ve gezici Başöğretmenlerinin disip
lin işlerine bakmak üzere, teftiş bölgesi müfetr 
tisinin - bulunmadığı takdirde maarif memuru
nun - başkanlığında her kaza için beşer üyeli 
birer «Kaza maarif disiplin kurulu» teşkil edi
lir. Bu kurulun üyeleri şunlardır: 

1. Kaza merkezi Başöğretmenlerinden bölge 
ilk öğretim müfettişinin teklifi üzerine Maarif 
müdürünün seçeceği bir Başöğretmen; 

2. Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici 
öğretmenlerle gezici Başöğretmenler arasından 
Maarif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğ
retmen veya gezici Başöğretmen; 

3. Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğ
retmenlerin aralarından seçecekleri bir eğitmen 
ve bir öğretmen. 

MADDE 8. — Her valilik merkezinde Ma
arif müdürünün başkanlığında ikinci dere
cede tetkik mercii olmak üzere beşer üyeli 
bir (Valilik köy okulları Maarif disiplin kurulu) 
teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır: 

1. Merkez kazası bölge ilk öğretim müfet
tişi; 

2. Valiliğin bütün kazalarında vazife gören 
gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerinin 
kendi aralarından seçecekleri iki namzetten ve
killikçe seçilecek bir gezici öğretmen veya ge
zici Başöğretmen; 

3. Merkez kazası köy öğretmen ve eğitmen
lerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer 
namzetten Maarif müdürünün seçeceği bir eğit
men, bir öğretmen. 

Kaza Maarif disiplin kurulları kararlarına 
karşı ilgililerce yapılacak itirazlar bu kurulda 
incelenerek kesin bir hükme bağlanır. Kurulun 
Maarif vekilliğinin tasdikma tabi olmıyan ka
rarlan katı ve tatbiki lâzımgelen kararlardır. 

Müdür muavini olan yerlerde Maarif müdü
rünün yerine muavin kurula başkanlık edebilir. 

porları, müfettişler doğrudan doğruya, sıhhat 
müdürleriyle Hükümet tabipleri valilik yoluyla 
Maarif vekilliğine gönderirler. 

B. Disiplin kurulları 

MADDE 7. — Valilik merkez kazasiyle di
ğer kazalara bağlı köylerin eğitmenleriyle köy 
enstitülerinden mezun öğretmenlerin disiplin 
işlerine bakmak üzere, teftiş bölgesi müfettişi
nin - bulunmadığı takdirde Maarif memurunun -
başkanlığında her kaza merkezinde beşer üyeli 
birer (Kaza, köy öğretmenleri ve eğitmenleri 
disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üye
leri şunlardır: 

1. Merkez kaza başöğretmenlerinden bölge 
ilk öğretim müfettişinin göstereceği üç nam
zet arasından Maarif müdürünün seçeceği bir 
başöğretmen; 

2. Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici 
öğretmenlerle gezici başöğretmenler arasından 
Maarif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğ
retmen veya gezici başöğretmen; 

3. Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğ
retmenlerin aralarından seçecekleri bir eğitmen 
ve bir öğretmen; 

MADDE 8. — Her valilik merkezinde Maa
rif müdürünün veya muavininin başkanlığında 
gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenlerin di
siplin işlerine bakmak ve yedinci maddedeki ku
rulun kararlan için ikinci derecede tetkik mer
cii olmak üzere beşer üyeli bir (Valilik köy öğ
retmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil 
edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır : 

1. Merkez kazası bölge ilköğretim müfet
tişi; 

2. Valiliğin bütün kazalarında vazife gö
ren gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin 
kendi aralarından seçecekleri iki namzetten Ve
killikçe seçilecek bir gezici öğretmen veya ge
zici başöğretmen; 

3. Merkez kazası köy eğitmen ve öğretmen
lerinin kendi aralanndan seçecekleri ikişer 
namzeetten Maarif müdürlüğünün seçeceği bir 
eğitmen, bir öğretmen. 

sı : 150) ( S. Saylu 
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MADDE 9. — 7 nci ve 8 nci maddelerde ya^ 

zili disiplin kurulları üyeleri iki yıl için seçilir, 
Bıı kurullara seçim yolu ile girecek üyelerin 
ne suretle seçilecekleri Maarif vekilliğince tes-
bit edilir. Kaza ve valilik maarif disiplin ku
rulları kararları verilirken reyler eşit olduğu 
takdirde başkanın bulunduğu taraf çokluk ka
zanmış sayılır. 

İkinci bölüm 

Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazife ve 
salâhiyetleri 

MADDE 10. — Köy eğitmen ve öğretmen
lerinin vazife ve salâhiyetleri iki bölüme ayrı
lır: 

a) Okul ve kurslarla ilgili işler; 
b) Köy halkını yetiştirmekle ilgili işler, 
A) Köy eğitmen ve öğretmenlerinin okul 

ve kurslarla ilgili vazife ve salâhiyetleri şunlar
dır : 

1. Kanun, nizamname, talimatname ve emir
lerle verilen her türlü işleri yapmak; 

2. Köy okulu binasının, işliğinin ve bahçe
sinin yapılışında ve kuruluşunda çalışmak; 
3803 sayılı kanunun 11 nci, 3238 sayılı kanunun 
5 nci maddelerine göre bu okullara verilen eş
yayı iyi bir şekilde muhafaza etmek; hayvan
lara bakmak ve onları üretmek; 

3. 3803 sayılı kanunun 12 nci maddesine 
göre okula tahsis edilen araziyi örnek olabile
cek şekilde işlemek, boz bırakmamak; 

4. Köy okulu işliğini, köylülere de fay
dalı olabilecek şekilde işletmek; 

5. Köyde okul talebesinin eğitim ve öğre
timiyle ilgili her türlü tedbirleri almak ve al
dırtmak ; 

6. Talebenin sağlık durumlarını tehdit edi
ci vakaları önlemeğe ve gidermeğe çalışmak ve 
bunun icabettirdiği tedbirleri almak ve aldırt
mak; 

7. Teftiş bölgesine giren köylerin okul bi
nalarını yapmak, fidanlıklarını kurmak gibi 

elbirliği isteyen işlerde birlikte çalışmak, yar
dımlaşmak. 

B) Köy eğitmen ve öğretmenlerinin köy 
halkmı yetiştirmekle ilgili vazife ve salâhiyetleri 
şunlardır: 

MADDE 9.— Yedinci ve sekizinci maddeler
de yazılı disiplin kurulları üyeleri iki yıl 
için seçilir. Bu kurullara seçim yoluyla gire
cek üyelerin ne suretle seçilecekleri JMaarif 
vekilliğince teabit edilir. (Kaza ve valilik köy 
öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulları) 
kararlarını mürettep azanın çokluk reyile 
verirler. Bu kurullar rey nisabı mahfuz Salmak 
üzere azanın çokluk sayısiyle de toplanabilir
ler. i 

i 

İkinci bölüm 

Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazife ve Salâhi
yetleri 

MADDE 10. — Köy eğitmen ve öğretmenle
rinin vazife ve salâhiyetleri ikiye bölünür : 

a) Okul ve kurslarla ilgili işler; 
b) Köy halkını yetiştirmekle ilgili iıjler; 
A) Köy eğitmen ve öğretmenlerini^ okul 

ve kurslarla ilgili vazife ve salâhiyetleri şun
lardır : 

1. Köy okulu binasının, işliğinin yapılışın
da ve bahçesinin kuruluşunda çalışmak; 3803 
sayılı kanunun on birinci, 3238 sayılı kanunun 
beşinci maddelerine göre bu okullara yerilen 
eşyayı iyi bir şekilde muhafaza etmek; hay
vanlara bakmak ve onları üretmek; 

2. Okula mahsus araziyi örnek olabilecek 
şekilde işlemek, boş bırakmamak; 

3. Köy okulu işliğini, köylülere de fayda
lı olabilecek şekilde işletmek; j 

4. Köyde okul talebesinin eğitim ye öğ
retimiyle ilgili her türlü tedbirleri almak ve al
dırtmak; ] 

5. Talebenin sağlık durumlarını tehdit edi
ci vakaları önlemeğe ve gidermeğe çalışmak ve 
bunun icabettirdiği tedbirleri almak ve aldırt
mak; ( 

6. Teftiş bölgesine giren köylerin okul bi
nalarım yapmak, fidanlıklarını kurmak gibi el
birliği isteyen işlerde birlikte çalışmak vje yar
dımlaşmak. 

B) Köy eğitmen ve öğretmenler 
halkını yetiştirmekle ilgili vazife ve salî 
leri şunlardır : 

1. Köy halkının mili kültürünü yükse İtmek, 
onları sosyal hayat bakımından asrm şartlarına 
ve icaplarına göre yetiştirmek, köy kültürünün 
müsbet kıymetlerini yaymak ve kuvvetljendir-

( S. Sayfısı : 150 ) 
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1. Köy halkının millî kültürünü yükselt

mek, onları sosyal hayat bakımından asrın şart
larına ve icaplarına göre yetiştirmek; köy kül
türünün müspet kıymetlerini yaymak ve kuv-
vetlendimek için gereken tedbirleri almak; mil
lî bayram günlerinde, okulların açılışlarında, 
mahallî ve millî âdetlere göre kutlanan iş gün
lerinde törenler yapmak ve bunları; halk türkü
leri. oyunları, marşları ve müzik aletleri esas 
tutulmak suretiyle tertip, tanzim ve idare et
mek; köy halkını radyodan âzami derecede fay
dalandırmak ; 

2. Köyün ekonomik hayatını geliştirmek 
için ziraat, sanat, teknik alanlarında köylülere 
örnek olabilecek işler yapmak; okullarda ve di
ğer münasip yerlerde sergiler, panayırlar aç
mak ; istihsalin arttırılması ve ürünlerin kıymet
lendirilmesi, köy iş hayatının canlandırılmasiyle 
ilgili tedbirlerin alınmasında köylülere gereken 
yardımlarda bulunmak; gidip gelinmesi müm
kün yerlerdeki pazar, sergi, panayır, fuar, müze 
gibi ekonomik hayatın gelişmesiyle ilgili kuru
luşlarla halkı ve talebsyi ilgilendirmek; onların 
buraları ziyaret etmelerine kılavuzluk etmek; 
ormancılığa ait bilgilerin arttırılmasına çalış
mak ve ormanların faydalarını ve korunmalarını 
anlatmak; kurulmuş köy ormanlarını bakma ve 
korumada ve yeniden kurulacakların kurulma
sında yardım etmek; 

3. KÖyde ve yakın muhitlerde bulunan ta
rih eserleriyle memleket güzelliklerini teşkil 
eden tabii ve teknik kıymeti haiz anıkların ona
rılması; neslinin tükenmemesi ve körelmemesi 
lâzımgelen hayvan ve bitki cinslerinin tesbiti ve 
korunmasiyle ilgili işlerde muhtarla köylülerle 
ve ilgili diğer teşkillerle beraber çalışmak; 

4. Köy halkının saadet ve felâketimle ilgili 
her türlü işlerde elden gelen her türlü yardımı 
yapmak, gerekli koruyucu tedbirleri almak ve 
bu gibi hallerde Hükümet teşkilâ'mı ilgilendiren 
isleri zamanında ilgililere yazı ile veya bizzat 
bildirmek; 

5. Devletin ve köy halkının umumî menfa-
atlarını ve mukadderatiyle ilgili Millî müdafa, 
imece, asker ailelerine yardım, orman ve köy 
yangınlarını söndürme, ortaklama ziraat ve j 
nakil vasıtaları edinme, her türlü kooperatifleri j 
kurma ve işletme gibi hususlarda köylülerle iş- i 
birliği yapmak, bu işlerin icaplarına göre ça- I 
hşmak; j 

( S. Sayısı 

mek için gereken tedbirleri almak; millî bayram 
günlerinde, okulların açılışlarında, mahallî ve 
millî âdetlere köre kutlanan iş günlerinde tö
renler yapmak ve bunları; halk türküleri, oyun
ları, marşları ve müzik aletleri esas tutulmak 
suretiyle tertip, tanzim ve idare etmek; köy 
halkını radyodan âzami derecede faydalandır
mak; 

2. Köyün ekonomik hayatını geliştirmek 
için ziraat, sanat, teknik alanlarında köylülere 
örnek olabilecek işler yapmak; okullarda sergi
ler açmak ve diğer münasip yerlerde panayırlar 
açılmasına yardım etmek; istihsalin arttırılması 
ve ürünlerin kıymetlendirilmesi, köy iş hayatı
nın canlandırılmasiyle ilgili tedbirlerin alınma
sında köylülere gereken yardımlarda bulunmak, 
gidip gelinmesi mümkün yerlerdeki pazar, ser
gi, panayır, fuar, müze gibi ekonomik hayatm 
gelişmesiyle ilgili kuruluşlarla halkı ve talebe
yi ilgilendirmek; onlarm buraları ziyaret etme
lerine kılağuzluk etmek; ormancılığa ait bilgi
lerin arttırılmasına çalışmak ve ormanların 
faydalarını ve korunmalarını anlatmak; kurul
muş köy ormanlarının hakimiyle korunmasında 
ve yeniden kurulacakların kurulmasında yar
dım etmek; 

3. Köyde ve yakm muhitlerde bulunan ta
rih eserleriyle memleket güzelliklerini teşkil 
eden tabii ve teknik kıymeti haiz eser ve anıt
ların onarılması; neslinin tükenmemesi ve kö
relmemesi lâzımgelen hayvan ve bitki cinsleri
nin tesbiti ve korunmasiyle ilgili islerde muh
tarla, köylülerle ve ilgili diğer teşkillerle bera
ber çalışmak; 

4. Köy halkmm saadet ve felâketiyle ilgili 
bütün işlerde elden gelen her türlü yardımı yap
mak, gerekli koruyucu tedbirleri almak ve bu 
gibi hallerde Hükümet teşkilâtım ilgilendiren 
işleri zamanında ilgililere yazı ile bildirmek ve
ya gidip haber vermek; 

5. Devletin ve köy halkının umumî menfa
atleri ve mukadderatiyle ilgili Millî Müdafaa, 
imece, asker ailelerine yardım, orman ve köy 
yangınlarını .söndürme, ortaklama ziraat ve na
kil vasıtaları edinme, her türlü kooperatifleri 
kurma ve işletme gibi hususlarda köylülere iş
birliği yapmak ve bu işlerin icaplarına göre ça
lışmak ; 

6. Muhite ve temin edilecek vasıtalara göre 
köy gençlerinin; yüzücü, kayakçı, güreşçi, bi-

: 150) 
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6. Muhite ve temin edilecek vasıtalara gö

re köy gençlerinin yüzücü, kayakçı, güreşçi, 
binici, atıcı, avcı, bisiklet, motosiklet, traktör 
kullanıcı gibi hareketli ve canlı vasıflarda yetiş
tirilmeleri için gereken her türlü teşebbüslerde 
bulunmak, mümkün olan tedbirleri almak ve bu 
hususların gerçekleşmesi içi çalışmak. 

Onuncu maddenin Â bölümünde 3 ncü ve 
7 nci, B bölümünde 2 nci fıkralarda yazılı ziraat 
işleri için mümkün olan yerlerde valilik ziraat 
müdür ve muallimerinin mütalâaları alınır. 

MADDE 11. — Onuncu maddede yazılı iş
lerin gerçekleşmesi için ilgili köylüler bu ka
nunda ve bu işlerle ilgili diğer kanunlarda tes-
bit edilen esaslara göre; eğitmen ve öğretmen
lere yardım etmek ve onlarla işbirliği yapmak 
vazifesiyle mükelleftirler. . 

Bu mükellefiyetlerden kaçanlarla işleri aksa 
«anlar ve bu işlere fesat karıştıranlar mahkeme 
karariyle üç günden 15 güne kadar hapis ve 
10 liradan 50 liraya kadar para cezasına çarpı
lırlar. Bu cezalar tecil edilmez. 

Üçüncü bölüm 

Okullara devam 

MADDE 12. — Köy okullarının çalışma za
manlan eğitmen ve öğretmenle bölge gezici öğ
retmen veya gezici baş öğretmeni ve ilk öğret
im müfettişi tarafından köylülerin iş durumla 
rma, mevsimlerin ve köylerin hususiyetlerine 
göre tesbit edilir. Maarif müdürlüğünce valili
ğe tasdik ettiridikten sonra ilgililere bildirilir. 
köy okullarının çalışma müddetleri bir yıl içinde 
yedi aydan az olamaz. 

Bu okullarda açılacak meslek kurslarının 
devam müddeti ve çalışma usulleri Maarif ve

kâletince tesbit edilir. 

MADDE 13. — Her yıl eylül ayının sonuna 
kadar altı yaşmı bitirmiş olan veya ilk okulu 
bitirdikten sonra daha yüksek okullara devam 
etmiyenlerden 16 yaşmı tamamlamamış bulunan
lar, ilk okullara ve birinci maddede yazılı meslek 
kurslarına devama mecburdurlar. 

Eğitmen veya öğretmen tâyin edilen her kö
yün muhtarı, her sene okul açılmazdan on beş 
gün evvel; eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen 

nici, atıcı, avcı bisiklet, motosiklet ve traktör 
kullanıcı gibi hareketli ve canlı vasıflarda ye
tiştirilmeleri için gereken her türlü teşebbüs
lerde bulunmak, mümkün olan tedbirleri almak 
ve bu hususların gerçekleşmesi için çalınmak; 

Ziraat işleri için mümkün olan yerlerde Ve
kâlet Ziraat mütehassıslariyle valilik Ziraat 
müdür ve muallimlerinin mütalâaları aJınır. 

MADDE 11. — Onuncu maddede yazılı işle
rin gerçekleştirilmesi için ilgili köylüler; bu ka
nunda yazılı esaslara göre ve diğer kanunlarda 
tesbit edilen hükümlere uygun olmak şartiyle 
eğitmen ve öğretmenlere yardım etmek ve on
larla işbirliği yapmak vazifesiyle mükelleftirler. 

Bu mükellefiyetlerden kaçanlarla idleri ak
satanlar ve bu işlere fesat karıştıranlar sulh 
mahkemelerince üç günden on beş göne kadar 
hafif hapis veya beş liradan yirmi beş* liraya ka
dar hafif para cezasiyle cezalandınlırlîLr. Bu 
cezalar tecil edilmez. 

Üçüncü bölüm 

Okullara kabul ve devam 

MADDE 12. — Köy okullarının çalınma za
manları, eğitmen ve öğretmenlerle bölge gezici 
öğretmen veya gezici başöğretmenleri ve ilk 
öğretim müfettişleri taraflarından, köylülerin 
iş durumlarına, mevsimlerin ve köylerin husu
siyetlerine göre birlikte tesbit edilir ve 
müdürlüğünce tetkik olunarak Valiliğe 
ettirildikten sonra ilgililere bidirilir. Koy okul
larının çalışma müddetleri bir yıl içinde yedi 
aydan az olamaz. 

Bu okullarda açılacak meslek kurslarının 
devam müddetleri ve çalışma usulleri 
vekilliğince tesbit edilir. 

Maarif 
tasdik 

Maarif 

daha 

MADDE 13. — Köylerde her yıl eylül 
sonuna kadar altı yaşını bitirmiş 
okula ve ilk okulu bitirdikten sonra, 
sek okullara devam etmiyenlerden on 
şını tamamlamamış bulunanlar varsa bullar 
birinci maddede yazılı meslek 
vama mecburdurlar. 

Eğitmen veya öğretmeni bulunan her 
muhtarı, her yıl okul açılmadan on beş j;nn ev-

aymın 
olanlar, ilk 

yük-
^ltı ya

da 
kurslartna de-

( S. Sayısı : 150 ) 



— 18 — 
veya gezici başöğretmenle birlikte bu esasa göre 
köyün mecburi öğrenim yaşmda olan çocukları
nın bir cetvelini tanzim ve tesbit ederek mühür
ler. Bu cetvelde adları yazılı çocuklardan oku
la devama mecbur olanları bu müddet içinde ve
lilerine bildirilir. 

Henüz nüfus cüzdanı almamış çocukların yaş
ları bu kurullarca ve çocukları görmek sure
tiyle tâyin ve tesbit edilerek bunlardan mecburi 
öğrenim çağında bulunduklarına hükmedilenle
rin adları cetvele yazılır. 

MADDE 14. — Bölge pansiyonlu köy okulla
rına, bölgeye giren köylerden bu köylerin nüfus 
durumlarına göre almacak ve devama mecbur 
tutulacak en müsait çocuklar; bölge ilk öğretim 
müfettişinin veya gezici öğretmen ve gezici 
başöğretmenin başkanlığmda; bölge okulu 
başöğretmeni ile çocuk alınacak köyün eğitmen 
veya öğretmeni ve muhtarının gireceği bir bölge 
okulu kurulu tarafından tesbit edilir. Bu ço
cuklar bölge okulunda pansiyonlu olarak köyü 
namına okutulur. Yiyecekleriyle yatak takım
ları kendi köylerinin ihtiyar meclislerince köy
lerinden temin edilir. 

Bu hususta köylüye tahmil olunacak mükel
lefiyetlerin nevi ve miktarının tâyin ve tahsilin
de Köy kanunu hükümleri cereyan eder. Bu mü
kellefiyetlere karşı yapılacak itirazlar ve bunla
rın tetkik ve karara bağlanmasında 3664 sayılı 
kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 15. — Okula devam etmiyecek de
recede hasta olan çocuğun velisi keyfiyeti gü
nünde eğitmen veya öğretmene bildirir. Has
talığına kanaat getirilen çocuk, hasta olduğu 
günler için devamsız sayılmaz ve hakkmda taki
bat yapılmaz. Çocuğu yakmdan ilgilendiren 
ölüm ve düğün olması, yangın çıkması gibi ola
ğan üstü sebeplerle öğretmen, eğitmen veya baş
öğretmen tarafından bir ders yılı içinde 10 günü 
geçmemek üzere talebeye verilen izinlere müste
nit okula gelmeyişlerde takibat bakımından 
devamsızlık sayılmaz. ; 

j vel; eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen veya 
gezici başöğretmenle birlikte bu esasa göre kö
yün mecburi öğrenim yaşında olan çocukları
nın bir cetvelini tanzim ederek mühürler. Bu 
cetvelde adları yazılı çocuklardan okula deva
ma mecbur olanlar, bu müddet içinde velilerine 
bildirilir. 

Henüz nüfus hüviyet cüzdanı alınmamış ço
cuklar varsa bunların yaşlan bu kurullarca ço
cukları görmek suretiyle tâyin ve tesbit edilerek 
içlerinden mecburi öğrenim çağında olanların 
adları cetvele yazılır. 

MADDE 14. — Bölge pansiyonlu köy okul
larına; bölgeye giren köylerden bu köylerin nü
fus durumlarına göre en müsait çocuklar alınır. 
Bunlar bölge ilk öğretim müfettişinin veya ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenin başkan
lığında; bölge okulu basöğretmeniyle çocuk alına
cak köyün eğitmen veya öğretmeni ve muhta
rının gireceği bir (Bölge okulu kurulu) tara
fından seçilir. Seçimde gözetilecek şartlar ve 
esaslar Maarif vekilliğince tesbit olunur. Bu 
çocuklar bölge okulunda pansiyonlu olarak kö
yü hesabına okutulur. Yiyecekleriyle yatak ta
kımları kendi köylerinin ihtiyar meclislerince 
temin edilir. 

Bu hususta köylüye tahmil olunacak mükel
lefiyetlerin nevi ve miktarının tâyin ve tah
silinde Köy kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Bu mükellefiyelere karşı yapılacak itirazlar
da ve bunların tetkik edilmesinde ve karara 
bağlanmasında 3664 sayılı kanun hükümlerine 
uyulur. 

Pansiyonlu bölge köy okullarına bu okul
ların bulundukları köylerle yakınlarındaki 
köylerin çocukları gündüzlü olarak da devam 
edebilirler. 

MADDE 15. — Okula devam edemiyecek 
derecede hasta olan çocuğun velisi keyfiyeti 
gününde eğitmen veya öğretmene bildirir. 
Hastalığına kanaat getirilen çocuk, hasta oldu
ğu günler için devamsız sayılmaz ve hakkında 
takibat yapılmaz. Çocuğa zaruri sebeplerle 
öğretmen, eğitmen veya başöğretmen tarafın
dan bir ders yılı içinde on günü geçmemek üzere 
verilen izinlere müstenit okula gelmeyişler de 
takibat bakımından devamsızlık sayılmaz. 

Henüz on altı yaşını bitirmedikleri halde 
I ilk okula devamları Maarif vekilliğince Mede-

( S. Sayısı : 150 ) 
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16 yaşını bitirmeden evlenenler akşam okul

larına ve meslek kurslarına devama mecbur tu
tulurlar. 

MADDE 16. — 13 ncü ve 15 nci maddelerde 
yazılı olan sebeplerden gayri bir sebeple ço
cuğunun mecburi öğrenim kurumlarına hiç gön-
dermeyen veya gönderdikten sonra çocukları
nın devamını temin etmiyen veliler, devamsız 
sayılan her gün. için şu cezalarla tecziye olu
nurlar: 

1. Eğitmen, öğretmen veya okul başöğret
meni çocuğunu okula göndermeyen velilere key
fiyeti o gün yazı ile ve muhtarlık yoluyla bil
dirir. Buna rağmen çocuk hemen okula gönde-
rilmezse devam edilmeyen her gün ve her çocuk 
için ayn ayrı 150 kuruş hesabiyle çocuk velisi
nin cezalandırılması için köy muhtarına yazı 
ile müracaat eder. Bunun üzerine muhtar bu 
hususta karar verilmek üzere ihtiyar meclisini 
toplamaya mecburdur. Verilen kararlar aley
hine tebellüğ tarihinden itibaren çocuk velisi 
ile eğitmen, başöğretmen, öğretmen veya gezici 
öğretmen, gezici başöretmen tarafından 15 
gün içinde merkez kazasında valiye diğer kaza
larda kaymakamlara itiraz edebilirler. Bu iti
raz kararın tatbikini tehir etmez. İtirazlar bir 
hafta içinde tetkik ve katî olarak karara bağ
lanır. Müddeti içinde itiraz olunmryan veya 
vali veya kaymakamlar tarafından itiraz üze
rine verilen bu kararlar aleyhine idari kaza 
yoluna gidilemez, katileşen kararlarda yazılı 
para cezalan Köy kanununun 66 nci madde
sine göre bir hafta zarfmda tahsil olunur. 

2. Devamsızlık birbiri arkasma veya ara
lıklı olarak bir ders yılı içinde 30 günü geçtiği 
takdirde, talebenin velisi 15 günden altı aya 
kadar hapis cezasma çarpılır. 

3. İkinci fıkraya göre hapis edildikten son
ra da çocuğunu okula göndermeyenler altı ay
dan bir yıla kadar hapsedilir. Bu cezalar tecil 
edilemez, 

ni kanun bakımından şahsi halleri itibariyle 
mahzurlu görülenler akşam okullarına veya 
meslek kurslarına devama mecbur tutulurlar. 

MADDE 16. — On üçüncü ve on beşinci mad
delerde yazılı olan sebeplerden gayri bir I sebep
le çocuğunu mecburi öğrenim kurumlarına hiç 
göndermiyen veya gönderdikten sonra dpvamı-
m temin etmiyen veliler hakkında aşağıda ya
zılı hükümler tatbik olunur : I 

1. Devam etmiyen çocuğun velisini eğit
men veya öğretmen tarafından en çok ijiç gün 
içinde muhtar vasıtasiyle çocuğun okuljt gön
derilmemesi sebebinin bildirilmesi veya bîr ma
zereti yoksa devamının temini yazılı olarak teb
liğ edilir; 

2. Bu tebliğ üzerine çocuk yine mazeretsiz 
olarak gelmezse öğretmen veya eğitmen; tara
fından en çok beş gün içinde keyfiyet mihtara 
ihbar edilir; | 

3. Bu ihbar üzerine muhtar ihtiyar mecli
sini hemen toplar ve bu meclisçe okula demav 
etmiyen veya gönderilmiyen çocuğun velisi hak
kında her gelmediği gün için yirmi beş buruş
tan yüz kuruşa kadar para cezası alımıjıasına 
en çok bir hafta içinde karar verilir ve çocuğun 
velisiyle muhtara ve ilgili eğitmen veya öğret
mene tebliğ olunur; | 

4. Çocuğun okula gönderilmemesinden ve
ya devamsızlığından dolayı eğitmen veya Öğret
men tarafından birinci ve ikinci fıkrada (yazılı 
tebliğ ve ihbar muamelesi, müddetleri içinde 
yaplmaz veya muhtara ihbar edildikten [sonra 
da ihtiyar meclisi toplanıp müddeti içind^ key
fiyeti bir karara bağlamazsa cezai takip düşer. 
Bu hallerde vaktinde tebliğ ve ihbarı yjapmı-
yan eğitmen ve öğretmenlere bu kanunda |yazüı 
disiplin cezası ve muhtarla ihtiyar meclisi aza
ları hakkında da Köy kanununun 27 nci | mad
desinde yazılı ceza tatbik olunur; i 

5. İhtiyar meclisleri tarafından verilecek 
kararlara karşı beş gün içinde veli, eğijtmen, 
öğretmen, gezici öğretmen ve gezici başöğret
men nahiye müdürlüğüne itirazda bulunabilir
ler. İtiraz yazı ile yapılır. Veliler ihtiyar mec
lislerine şifahi beyanda bulunarak zabıt tutul
mak suretiyle de itiraz edebilirler. Gezici J5ğret-
men ve gezici başöğretmenin itirazına eğitmen 
veya öğretmene yapılan tebliğ başlangıç sayılır. 

Vilâyet merkez kazasına veya doğruda^ doğ-

( S. Sayısı : 150 ) 



MADDE 17. — Devamsızlıkla ilgili hafif para 
cezalarının 16 ncı maddeye göre tahsili imkânı ol
madığı anlaşıldığı takdirde katileşen kararm 
tasdikli bir örneği vali ve kaymakamlık yo
luyla Cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir 
ve müddeiumumilikçe de hergün hapis bir li
raya sayılmak üzere ödenmemiş olan hafif 
para cezası hapse çevrilip infaz olunur. 

Dördüncü bölüm 

Talebenin ders vasıtaları 

MADDE 18. — Mecburi öğrenim okullarına 
devam eden çocukların kitap, defter, kalem 
gibi ders; çapa, kürek, kazma gibi iş vasıta
larını çocukların velileri temin etmeğe mec
burdurlar. Bunu yapmıyan çocuk velilerinden 
eğitmen ve öğretmenler ve başöğretmenler, ge- i 
zici öğretmenler veya gezici başöğretmenle- j 
rin yazılı teklifi üzerine bu vasıtaları temine j 

rüya diğer bir kazaya bağlı köylerde bu itiraz 
vali veya kaymakama yapılır. 

Bu makamlarca verilen kararlar kesin olup 
başka hiç bir kazai veya idarî mercie başvu
rulamaz ; 

6. iki defa para cezasına mahkûm edildikten 
sonra çocuğunu okula göndermiyen veya de
vamını temin etmiyen veliler sulh mahkeme
lerince bir haftadan bir aya kadar hafif 
hapis cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü 
halinde evvelce verilen ceza iki kat olarak 
hükmolunur ve ayrıca beş liradan elli liraya 
kadar da hafif para cezasına mahkûm edilir
ler; 

7. Çocukların okula gönderilmemesinden 
veya devamlarının temin edilmemesinden do
layı girişilecek takip, çocuğun velisi olan 
baba veya anası ve bunlar hayatta bulunma
dıkları veya köyde olmadıkları takdirde oku
la karşı veliliği üstlerine alanlarla köyde otu
ran kanuni mümessilleri hakkında yapılır; 

8. Kesinleşen para cezalarının tahsili Köy 
kanununun 66 ncı maddesine göre yapılır; 

9. Bu maddeye göre tertip edilecek cezalar 
tecil edilmez. 

MADDE 17. — On altıncı madde hükmüne 
göre karar verilen para cezalarının tahsili im
kânı olmadığı anlaşılırsa kesinleşen kararın 
bir örneği vali veya kaymakamlık yoluyla Cum
huriyet müddeiumumiliğine gönderilir. İhti
yar meclisince verilen karar müddeiumumilikçe 
bir lira için bir gün olmak üzere hapse çevrile
rek infaz olunur, infaz sırasında karar altına 
alınan para cezası ödendiği takdirde umumî 
hükümlere göre hapsedildiği müddetin para 
cezasiyle mahsubu yapılarak mahkûm salıve
rilir. 

Dördüncü bölüm 

Talebenin ders araçları 

MADDE 18. — Mecburi öğrenim okullarına 
devam eden çocukların Maarif vekilliğince tes-
bit olunacak ders ve iş araçlariyle sanat ve zi
raat âletlerini çocukların velileri temin etmi-
ye mecburdurlar. Bunu yapmıyan çocuk ve
lilerinden, eğitmen ve öğretmenlerle başöğret
menlerin, gezici öğretmenler veya gezici başöğ
retmenlerin, yazılı teklifi üzerine bu araçları 
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yetecek para üç gün içinde Köy kanununun 
66 ncı maddesine göre muhtar ve ihtiyar mec
lisi karariyle tahsil olunur. Bu paralarla çocu
ğun ders ve iş vasıtaları temin olunur. 

MADDE 19. — Ders ve iş vasıtalarını temin 
edemiyecek kadar fakir ailelerin çocuklarının 
en mübrem ders ve iş vasıtalarını temin etmek 
maksadiyle köy bütçelerine bu ihtiyacı karşı
layacak miktarda tahsisat konur. 

Fakir ailelerin çocuk sayısı ve bu çocukla
rın ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere köy 
bütçelerine konacak tahsisat miktarı eğitmen, 
öğretmen, gezici öğretmen veya gezici başöğ
retmenin teklifi üzerine köy ihtiyar meclisince 
kararlaştırılır. 

MADDE, 20. — 3803 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine göre okulun sıra, masa, yazı tahtası, 
harita, tebeşir, soba, odun, kömür, lâmba, pet
rol, süpürge gibi daimî ihtiyaçlarını temin et
mek üzere köy bütçelerine köyün gelir kaynak-
lariyle uygun olarak tahsisat konur. 

Okulun bu ihtiyaçlarını bütçenin tanzim ve 
tatbikından bir ay evvel köy muhtar ve ihtiyar 
meclisine eğitmen ve öğretmenler yazı ile bildi
rirler. 

Köyün geliri müsait olduğu halde bu tahsi
satı bütçelerine komisyon muhtar ve ihtiyar 
meclisi azaları hakkında köyün bağlı bulundu
ğu vilâyet veya kaza idare heyetleri karariyle 
Köy kanununun 27 nci maddesinde yazılı ceza 
tatbik olunur. Hükmolunan ceza parasını ver-
miyenlerden bu para Tahsili emval kanununa 
göre tahsil olunur, idare heyetlerinin bu husus
taki kararları katî olup bunlar aleyhine idari 
kaza yoluna müracaat olunmaz. 

Bu maddeye göre tahsil olunan paralarla ve 
ihtiyar meclisi karariyle okulun birinci fıkrada 
yazılı ihtiyaçları temin olunur. 

MADDE 21. — 19, 20, 22, 23 ncü maddelerde 
yazılı işlerin karşılığı olan tahsisatı zamanmda 
bütçelerine koymıyan köylerin bütçelerine bu 
tahsisatı re'sen koymıya idare âmirleri salahi
yetlidirler. 

ve âletleri temine yetecek para üç gün ıçınüe 
Köy kanununun altmış altıncı maddesine göre 
ihtiyar meclisi karariyle velilerinden tahsil olu
nur. Tahsil olunan paralarla ihtiyar meclisleri 
çocuğun ihtiyaçlarını temin ederler. 

MADDE 19. — Ders ve iş araçlariyle san^-t 
ve ziraat âletlerini tedarik edemiyecek kaçlar 
fakir olan ailelerin çocuklarının bu ihtiyaçla
rını temin etmek maksadiyle köy bütçelerime 
tahsisat konulur. i 

Fakir ailelerin çocuk sayısı ve bu çocukların 
ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere köy bütçele
rine konacak tahsisat miktarı eğitmen, öğret
men, gezici öğretmen veya gezici başöğretnjıe. 
nin teklifi üzerine köy ihtiyar meclislerince ka
rarlaştırılır. 

MADDE 20. — 3803 sayılı kanunun 16 icı 
Maddesine göre okulun sıra, masa, yazı tahtası, 
harita, tebeşir, soba, odun, gömür, lâmba, petrol, 
süpürge gibi daimî ihtiyaçlarım temin etmek 
üzere köy bütçelerine köyün gelir kaynaklariyle 
uygun olarak tahsisat konur. 

Okulun bu ihtiyaçlarını bütçenin tanzimin
den bir ay evvel köy muhtar ve ihtiyar meclisi
ne eğitmen ve öğretmenler yazı ile bildirirle|\ 

Köyün geliri müsait olduğu halde bu 
sisatı bütçelerine koymıyan muhtar ve ihtikar 
meclisi azaları hakkında köyün bağlı bulundı 
vilâyet veya kaza idare heyetleri karariyle Kjöy 
kanununun yirmi yedinci maddesinde yazılı ce
za tatbik olunur. Hükmolunan para cezasını ver-
miyenlerden bu para Tahsili emval kanununa 
göre tahsil edilir. İdare heyetlerinin bu husus
taki kararları kesin olup bunlar aleyhine hiç 
bir mercie başvurulamaz. | 

Bu maddeye göre tahsil olunan paralarla ve 
ihtiyar meclisi karariyle okulun birinci fıkrada 
yazılı ihtiyaçları temin olunur. ! 

MADDE 21. — On dokuz, yirmi, yirmi jM 
ve yirmi üçüncü maddelerde yazılı işlerin kaıjşı-
lığı olan tahsisatı zamanmda bütçelerine koy
mıyan köyler için bu tahsisat, bütçeleri tasdika 
salahiyetli idare âmirleri tarafından dogTudan 
doğruya konulur. 

( S. Sayısı : 150 ) 
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Beşinci bölüm 

Okul inşaatı 

MADDE 22. — 3803 sayılı kanunim 16 ncı 
maddesine göre yapılacak köy okul binaları 
yapı ve onarılması için gereken tahsisatı köy 
gelirleri müsait iken bütçeye koymıyan veya ko-
yupta karşılığı bulunduğu halde sebepsiz sarf ve 
bu iş için lüzumlu malzeme ve arsayı zamanında 
temin etmiyen muhtar ve ihtiyar meclisi azaları 
hakkında (20) nci maddenin 3 ncü fıkrası tat
bik olunur. 

MADDE 23. — Bölge koy okullarının dersa-
ne, yatakhane, yemekhane, hamam, çamaşırlık, 
ahır, depo ve işlik gibi binalarının ve bunlarla il
gili yolların su yollarmm yapılması ve onarılma-
siyle bölge köylerinin ortak malları olarak tesis 
edilecek fidanlık, dutluk, kavaklık, çayırlık gi
bi kuruluşlar: bölgeye giren köylerde oturan 
köylülerin birlikte çalrsmalariyle ve gelir kay
naklarına uygun olarak bu köylerin bütçelerine 
her yıl için bu maksatla konulacak tahsisatla 
meydana getirilir, 

22 nci ve bu maddede y?«zılı işler için para 
ve imece olarak gerekli karşılık miktarı 14 ncü 
maddede adı geçen bölge okulu kurulunca tes-
bit ve bölgeye dahil köylerin bağlı bulunduk
ları vilâyete veya kaymakamlığa veya nahiye 
müdürlüğüne bildirilir. 

Vali ve kaymakamlar ve nahiye müdürleri, 
teklif olunan mükfvlafiyetlerden bedeni ve malî 
kifayet gözönünde bulundurularak her köye 
isabet eden miktarı programa göre tesbit ve 
her sene bütçelerin tanzimi sırasında ilgili köy 
muhtar ve ihtiyar meclislerine yazı ile bildirir
ler. 

Vali ve kaymakamlar ve nahiye müdürleri 
tarafından bildirilen imece ve paraya ait tah
sisatı bütçeye koymayan veya koyupta karşı
lığı bulunduğu halde bu işlere sebepsiz sarfet-
miyen muhtar ve ihtiyar meclisi asaları hakkın
da 20 nci maddenin 3 ncü fıkrası tatbik olunur. 

Bölge okulundaki kurumlardan bölge için
deki köyler halkı beraberce faydalanırlar. Bu 
okullardan köylülere üretilmek üzere verilen 
tohumlar, fidanlar ve damızlıklar için hiç bir 
nam ile para alınmaz. 

MADDE 24. — 3116 sayılı Orman kanununun 
19 ncu maddesindeki (Mektep) tabirine öğret-

( S. Say!] 

Beşinci bölüm 

Okul yapımı ve onarımı 

MADDE 22. — 3803 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine göre yapılacak köy okul binalarının 
yapılması ve onarılması için gereken tahsisatı 
gelirleri elverişli iken bütçelerine koymıyan ve
ya koyup da karşılığı bulunduğu halde sebepsiz 
sarfetmiyen ve bu iş için lüzumlu arsa ile araç 
ve gereci zamanında sağlamıyan muhtar ve 
ihtiyar meclisi azaları hakkında yirminci mad
denin üçüncü fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 23. — Bölge köy okulları binaları
nın veya bu binalara eklenecek dershane, yatak
hane, yemekhane, hamam, çamaşırlık, ahır, de
po ve işlik gibi yapıların ve bunlarla ilgili yol
ların, su yollarının yapılması ve onanlmasiyle 
bölge köylerinin ortak malları olarak tesis edi
lecek fidanlık, dutluk, kavaklık, çayırlık gibi 
kuruluşlar, bölgeye giren köylerde oturan köy
lülerin birlikte çalışmalariyle ve gelir kaynak
larına uygun olarak bu köylerin bütçelerine 
her yıl için bu maksatla konulacak tahsisatla 
meydana getirilir. 

Yirmi ikinci madde ile bu maddede yazılı işler 
için para ve imece olarak gerekli karşılık mik
tarı on dördüncü maddede adı geçen bölge oku
lu kurulunca tesbit edilir ve bölgeye giren köy
lerin bağlı bulundukları valiliğe veya kayma
kamlığa veya nahiye müdürlüğüne bildirilir. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri, bu 
mükellefiyetlerden bedence ve malca yeterlik 
gözönünde bulundurularak her köye düşen mik
tarı programa göre tesbit ederler ve her sene 
bütçelerin tanzimi sırasında ilgili köy muhtar 
ve ihtiyar meclislerine yazı ile bildirirler. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri tara
fından bildirilen imece ve paraya ait tahsisatı 
bütçeye koymıyan veya koyupta karşılığı bu
lunduğu halde bu işlere sebepsiz sarfetmiyen 
muhtar ve ihtiyar meclisi azalan hakkında yir
minci maddenin üçüncü fıkrası tatbik olunur. 

Bölge okulundaki kurumlardan bölge için
deki köyler halkı beraberce faydalanırlar. Bu 
okullardan köylülere üretilmek üzere verilen to
humlar, fidanlar ve damızlıklar için hiç bir pa
ra almmaz. 

MADDE 24. — 3116 sayılı Orman kanununun 
19 ncu maddesinde yazılı mektebe ait hüküm, 

: 150 ) 
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menli veya eğitmenli, yatılı veya yatısız her 
tip köy okulu dahildir. Bu okullar için Devlet 
orman işletmesi bulunmıyan yerlerde verilecek 
dikili ağaçlardan Devlet orman tarife bedeli alın
maz. İşletme açılan yerlerde verilecek kereste
lik tomruklardan tarife bedeli hariç diğer bilû
mum masraflar alınır. 

MADDE 25. — Köy halkından olan veyahut 
altı aydanberi köyde yerleşmiş bulunan ve 
geçimini köyde oturmak suretiyle temin eden 
18 yaşını bitirmiş 60 yaşını geçmemiş ve aşağıda 
yazılı işleri görmeğe elverişli kadın ve erkek; 
köy ve bölge okulu binalarının yapılması, ona
rılması ve bunlara su getirilmesi veya kuyu açıl

ması, yol yapılması ve okul bahçesinin kurulması 
işlerinde yılda yirmi günü geçmemek üzere ça-
'ışmaya mecbur tutulur. 

Köy bütçelerinin tanzimi sırasında eğitmen 
veya öğretmen veya gezici öğretmen ve gezici 
başöğretmenin de iştirakiyle köy muhtar ve ih
tiyar meclisi tarafından bu mükellefiyete mec
bur tutulacakların bir defteri yapılır ve köyde 

c mahallî âdete göre ilân olunur. 
Köy bütçesini tasdik edecek makam tara

fından bu defter de birlikte tetkik ve tasdik 
* olunur. 

Yerlerine başkalarını çalıştırmak istiyenler 
çalışmaya mecbur oldukları beher gün için 
iki kişi çalıştırırlar. Arabasiyle beraber iş gör
meye ayrılacak olanlarm bir günlük hizmetleri 
üç gün sayılır. 

Bu işler eğitmen, öğretmen veya gezici öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin nezaretleri 
altmda mahallî iklim ve halkın iş mevsimi 
gözönünde bulundurularak yukarıda yazılı mü
kellefiyet defterine göre bir çalışma plânı da
hilinde yapılır. Mükelleflerin bu maddeye göre 
iş gördükleri günleri ve müteaddit yıllardaki 
çalışmalariyle ilgili mahsuplarını gösteren 
defterler de bunlar tarafından tutulur. 

öğretmenli veya eğitmenli, yatılı veya yatı
sız, pansiyonlu veya pansiyonsuz her tip köy 
ve bölge okullariyle köy enstitüleri için de tat
bik olunur. 

Bu okullar için Devlet orman işletmesi bu
lunmıyan yerlerde verilecek dikili ağaçlardan 
Devlet orman tarife bedeli alınmaz. İşletme 
açılan yerlerde verilecek kerestelik tomrukjlar-
dan tarife bedeli hariç olmak üzere diğer bütün 
masraflar alınır. j 

MADDE 25. — Köy halkından olan veyajhut 
ve altı aydanberi 

geçimini köyde 
köyde yerleşmiş bulunan 
otuurmak suretiyle temin eden 

teç-on sekiz yaşmı bitirmiş ve altmış yaşını 
memiş olanlardan iş görmeye elverişli kaldın 
ve erkeklerin hepsi köy ve bölge okulu bina
larının yapılması, onarılması ve bunlara su ge
tirilmesi veya kuyu açılması ,yol yapılması ve 
okul bahçesinin kurulması işlerinde yılda yir
mi günü geçmemek üzere çalışmıya mecbur) tu
tulurlar. 

Köy bütçelerinin tanzimi sırasında ejğit-
men veya öğretmen veya gezici öğretmen ve 
gezici başöğretmenin de iştirakiyle köy muh
tar ve ihtiyar meclisi tarafından bu mükelle
fiyete tabi tutulacakların bir defteri yapıluj* ve 
köyde mahallî âdete göre ilân olunur. 

Köy bütçesini tasdik edecek makam tarafın
dan bu defter de birlikte tetkik ve tasdik edilir. 

Yerlerine başkalarını çalıştırmak isteyenler 
çalışmıya mecbur oldukları beher gün için iki 
kişi çalıştırırlar. Arabasiyle beraber iş görmiye 
ayrılacak olanların bir günlük hizmetleri i üç 
gün sayılır. 

Bu işler eğitmen, öğretmen veya gezici öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin nezaretleri 
altında mahallî iklim ve halkm iş mevsimi göz
önünde bulundurularak yukarıda yazılı mü
kellefiyet defterine göre bir çalışma plânı da
hilinde yapılır. Mükelleflerin bu maddeye gö
re iş gördükleri günleri ve mütaaddit yıllardaki 
çalışmalariyle ilgili mahsuplarını gösteren def
terler de bunlar tarafından tutulur. 

Köylerde arazi ve bahçeleri olan ve bunlar
dan yarıcılık veya işçi çalıştırmak şeklinde fay
dalanarak köy dışında oturanlar, bu maddide 
yazılı yirmi günlük mükellefiyeti, mahalli rayi
ce göre işçi ücretini köy sandığına yatırmak 
suretiyle ifa ederler. j 

( S. Sayısı : 150 ) 
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MADDE 26. — Yirmi beşinci maddede yazılı 

mükellefler arasından: 
1. işe gelmiyenler veya işten kaçanlar veya 

çalıştığı gün işi aksatanlar her gün için ihtiyar 
meclisi karariyle iki misli çalıştırılırlar. 

Çalışma mecburiyetlerini ifa etmiyenlerle 
yirmi beşinci maddenin son fıkrası hükmüne 
göre işçi ücretini ödemiyenler, çalışmadıkları 
veya ücretini ödemedikleri her gün için bir li
radan aşağı olmamak, elli lirayı aşmamak üzere 
para cezasiyle cezalandırılırlar. Bu cezaya kö
yün bağlı olduğu nahiye meclisleri veya kaza 
veya vilâyet idare heyetleri tarafından karar 
verilir. 

cezası Köy kanununun 66 ncı maddesi
ne göre tahsil olunur. 

Nahiye meclisleriyle idare heyetlerinin ka
rarları kesin olup bunlar aleyhine hiç bir mer
cie başvurulamaz. 

Hükmedilen para cezasmm tahsili mümkün 
olmadığı anlaşılırsa.on yedinci madde hükmü 
dairesinde muamele ifa olunur. 

2. Mükelleflerin yirmi beşinci maddeye gö
re çalıştırılmasında kayıtsızlığı veya işi aksa
tacak fena halleri görülen muhtar ve ihtiyar 
meclisi azaları hakkında da yirminci maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü tatbik olunur. 

3. Mükellefiyet işlerinin idaresinde kayıt
sızlığı veya işi aksatacak fena halleri görülen 
eğitmen, öğretmen, başöğretmen, gezici öğret
men ve gezici başöğretmenlere ilkin durumları 
meclisi azaları hakkında da yirminci maddenin 
ilgili disiplin cezası verilir. 

üçüncü defasmda umumî hükümlere göre 
haklarında takibat yapılır. 

MADDE 26. — 25 nci maddede yazılı mü
kellefler arasından: 

1. îşe gelmiyenler veya işten kaçanlar veya 
çalıştığı gün işi aksatanlar hergün için ihti
yar meclisi karariyle iki misli çalıştırılır. 

Bu mecburiyetleri de ifa etmiyenler köyün 
bağlı bulunduğu vilâyet veya kaza idare heyet
leri veya nahiye meclisleri karariyle 25 liraya 
kadar para cezasiyle cezalandırılır. Hükmolu-
nan bu paralar Köy kanununun 66 ncı madde
sine göre tahsil olunur. 

idare heyetlerinin bu kararları katî olup 
bunlar aleyhine idari kaza yoluna müracaat 
olunamaz. Hükmolunan bu para cezalarının 
tahsili imkânı olmadığı anlaşıldığı takdirde ka
rarın bir örneği vali ve kaymakamlık yoluyla 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir ve müd
deiumumilikçe de bir gün hapis bir liraya sa
yılmak üzere ödenmemiş para cezası hapse 
çevrilip infaz olunur. 

2. 25 nci maddeye göre mükelleflerin çalış
tırılmasında kayıtsızlığı veya işi aksatacak 
fena halleri görülen muhtar ve ihtiyar meclisi 
azaları hakkında da kanunun 20 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası tatbik olunur. 

3. Mükellefiyet işlerinin idaresinde kayıt
sızlığı veya işi aksatacak fena halleri görülen 
eğitmen, öğretmen, başöğretmen, gezici öğret
men ve gezici başöğretmenlere ilkin durumları 
yazı ile bildirilir. Ikinciside bu kanunda yazılı 
inzibati ceza verilir. 

Üçüncü defasında Memurin muhakemat ka
nununa göre hakkmda tatbikat yapılır. 

MADDE 27. — Köy okullariyle enstitüleri
nin her türlü ihtiyaçları için köy sınırları için
deki araziden tedarik edilen taş, kireç ve kum 
gibi yapı malzemesinden hiç bir nam ile vergi, 
resim ve harç almmaz. Bu okul ve enstitülerin 
yapılarında ve onarma işlerinde gerekli tuğla 
ve kerpiçleri kesmek, kireci yakmak ve sön
dürmek için girişilen işler serbestçe hiç bir ver
gi, resim ve harca tabi olmaksızın yapılır. Bu 
maksatla açılan çukurlar iş bitince kapatılır. 
Ormanlardan çıkarılacak bu gibi mallar hak> 
kmda 3116 sayılı Orman kanununun 23 ncü 
maddesi gereğince orman idaresinden izin 
alınır. 

MADDE 27. — Köy okullariyle enstitüleri
nin her türlü ihtiyaçları için köy sınırları için
deki araziden şahsi haklar mahfuz kalmak şar-
tiyle tedarik edilen taş, kireç ve kum gibi yapı 
gereçlerinden hiç bir vergi, resim ve harç alın
maz. 

Okul ve enstitülerin yapılarında ve onarma 
işlerinde gerekli tuğla ve kerpiçleri kesmek, 
kireci yakmak ve söndürmek için girişilen işler 
serbestçe hiç bir vergi, resim ve harca tabi ol
maksızın yapılır. Bu maksatla açılan çukurlar 
iş bitince kapatılır. 

Ormanlardan çıkarılacak bu gibi mallar hak
kında 3116 sayılı Orman kanununun 23 ncü 

(S. Sayısı : 150) 
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maddesi gereğince Orman idaresinden ijzin alı-

Altmcı bölüm 

Köy okullarına tahsis edilecek arazi 

MADDE 28. — 3803 sayılı kanunun 12 nci 
maddesine göre köy okullarına tahsis edilecek 
arazinin tahsis muamelesi aşağıdaki esaslara 
göre yapılır: 

1. Köy okulları için istimlâk edilecek gay
rimenkulun yerini, miktarını ve fiatmı tesbit ve 
mazbatasını tanzim etmek üzere bölge ilk öğre
tim müfettişinin başkanlğı altında beş üyeli bir 
kurul teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlar
dır: 

Bölge ilk öğretim müfettişi; 
Köy muhtarı; 
Köy ihtiyar meclisi üyelerinin aralarından 

seçecekleri bir üye; 
Gezici başöğretmen veya gezici öğretmenin 

seçeceği bir eğitmen veya öğretmen; 
Bölge gezici baş öğretmeni veya gezici öğ

retmen. 
Bu kurul keyfiyeti mahallî âdetlere göre ve 

ilân yoluyla mal sahiplerine bildirilir. Mal sahi
bi razı olmazsa ilân tarihinden itibaren bir haf
ta içinde köyün bağlılığına göre valilik veya 
kaza idare heyetine müracaat eder. İdare hey
etlerinin bu husustaki kararları kati olup aleyh
lerine idari kaza yoluna gidilemez. 

istimlâk kararından itibaren gayrimenkule 
okul adına el konur. 

2. Okul için istimlâkine karar verilen gayri
menkulun bedeli köy bütçesinden ödenir. Köy 
okulu için istimlâk edilen arazinin ürünleri yal
nız o yıla mahsus olmak üzere eken tarafından 
toplanır. 

3. Birinci fıkrada yazılı kurulca verilen is
timlâk kararından ve bu karara itiraz olunmuş 
ise idare heyetince verilen karar tarihinden iti
baren gayrimenkul köy hükmi şahsiyeti namına 
tapuya tescil olunur. 

4. Köy okulu için istimlâki kararlaştırılan 
gayrimenkul, Devlet malı olduğu takdirde birin
ci fıkrada yazılı kurul tarafından hududu ve 
miktarı tâyin ve mazbatası tanzim edilerek vilâ
yet vasıtasiyle Maliye vekâletine gönderilir. Bu 
istimlâk muamelesi Maliye vekâletinin tasdikiy
le bütünlenir ve gayrimenkule parasız olarak 

nır. 

Altıncı bölüm 

Köy okullarına mahsus arazi 

MADDE 28. — Köy okulunun buljmduğu 
köy sının içindeki ziraat işlerine elverişli ara
ziden öğretmenin ve ailesinin geçimine, <j>kul ta
lebesinin ders tatbikatına yetecek miktarının 
okula tahsisi, satm alınması ve istimlâki aşa
ğıda yazılı esaslara göre yapılır : 

A) Bu arazinin yeri, miktarı; Bölge ilköğ
retim müfettişinin - bulunmadığı takdiröte gezici 
başöğretmen veya öğretmenin - başkanlığında 
beş üyeli bir kurul tarafından tesbit ve j mazba
tası tanzim olunur. Bu kurul :1) Bölgfc ilköğ-
tim müfettişi,2) Köy muhtarı, 3) Köy!ihtiyar 
meclisi üyelerinin aralarından seçecekleri bir 
üye, 4) Gezici başöğretmen veya gezici öğretme
nin seçeceği bir öğretmen veya eğitmen, 5) Ge
zici başöğretmen veya gezici öğretmenden teşkil 
edilir. 

1. Bu kurulca tanzim edilecek mazbatada 
gösterilen yer, Devlet malı olduğu takdirde 
mazbata valilik yoluyla Maliye vekilliğime gön
derilir ve Maliye vekilliğinin tasvibiyl^ o yer 
parasız olarak köy okulu adma tahsis oljunur; 

2. Mazbatadaki yer hususi eşhasa; ait ise 
mutasarrıfı veya zilyedi (A) fıkrasında yar 
zili kurul tarafından takdir edilecek bejleli ka
bul ettiği ve satmaya razı olduğu takdirde bu 
bedel köy sandığınca ödenerek arazi köy okulu 
adma alınır; 

3. Mazbatada gösterilen ve eşhasa ait ol
duğu anlaşılan yer, yukarıM fıkraya göre sahibi 
veya zilyedi tarafından nzasiyle köy okulu 
adma devir ve ferağ olunmadığı takdire e o yer 
istimlâk yoluyla alınır; 

4. Köy okulları için lüzumu olan y[erin is
timlâkine vali karar verir. Bu karar | üzerine 
(A) fıkrasmda yazılı kurul tarafmdan istimlâk 
edilecek yer için takdir edilen kıymet jmahalli 
âdetlere göre ilân yoluyla mal sahiplerime veya 
zilyedlerine bildirilir. İlândan itibaren^ on beş 
gün içinde, alâkalılar nzalariyle takdir edilen 
bedeli kabul ile devir ve ferağ etmedikleri ve
ya bu bedele itirazda bulundukları takc'irde is
timlâk bedeli Ziraat bankasma ve bulunmayan 
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köy okulu adına el konur. 

5. Köy okulları için tahsis veya istimlâk edi
lecek araziyi tesbit işlerinde mümkün olan yer
lerde valilik, ziraat müdür ve muallimlerinin 
mütalâaları alınır, 

MADDE 29. — Köy okullarına tahsis edile
cek gayrimenkullerin tesbiti için yapılacak tet
kiklere esas olmak üzere 28 nci maddede yazılı 
kurul ve salahiyetli memurlarca ilgili köylüler
den istenecek malûmat, geciktirmeden verilir. 
Bu malûmatı vermiyenler veya doğru olarak bil-
dirmiyenler mahkeme karariyle üç günden bir 
aya kadar hapis, 20 liradan 100 liraya kadar pa
ra cezasma çarpılırlar, 

yerlerde kaza malsandıklarına yatırılır ve istim
lâk olunacak yere okul adma el konur; 

5. İstimlâk bedeline karşı itirazlar, yuka
rıdaki fıkrada yazüı ilândan itibaren on beş gün 
içinde köyün bağlılığına göre valilik veya 
kaza idare heyetlerine müracaat suretiyle ya
pılır; 

6. İdare heyetleri yapacakları teklifler üze
rine itiraz hakkmda gereken karan verirler bu 
kararlar kesin olup aleyhine adli ve idarî hiç 
bir mercie başvurulamaz; 

B). Okul için istimlâkine karar verilen ye
rin bedeli köy bütçesinden ödenir ; 

C) İstimlâk edilen veya satın alınan yerin 
ürünleri yalnız o yıla mahsus olmak üzere eken 
tarafından toplanır; 

D) Satm alınan veya istimlâk edilen yer, 
köy hükmî şahsiyeti adına tapuya tescil olunur. 

Köyün bağlığına göre Valilik veya kayma
kamlık tarafından verilecek müzakere üzerine 
tapu idareleri bu tescil işini yaparlar; 

E) İstimlâk edilen yerin mutasarrıfının ve
ya zilyedinin malûm olmaması veya oturdukla
rı yerin bilinmemesi, A fıkrasının 4 numaralı 
bendi hükmü yerine getirilmiş bulunmak şar-
tiyle o yere el konma işini durdurmaz; 

El konacak yerin tahliye ve teslimi işi, köyün 
bağlılığına göre Valilik veya kaymakamlık tara
fından yazılacak müzekkere üzerine, icra daire
lerince bu maddenin A fıkrasının 4 ncü bendin
de yazılı ilân yoluyla yapılmış olan tebligattan 
başka umumî hükümler dairesinde bir tebliğ ya
pılmaksızın icra ve infaz olunur; 

F) Köy okulları için satın alınacak» tahsis 
veya istimlâk edilecek yerlerin tesbiti işlerinde 
mümkün olduğu takdirde Vekillik ziraat mü

tehassısı veya Valilik ziraat müdür ve mual-
limleriyle sıhhat müdürlerinin veya Hükümet ta
biplerinin mütalâası alınır. 

MADDE 29. — Köy okullarına tahsis edilecek 
gayrimenkullerin tesbiti için yapılacak tetkiklere 
esas olmak üzere yirmi sekizinci maddede yazılı 
kurul ve salahiyetli memurlarca ilgili köylüler
den istenecek malûmat geciktirmeden verilir. 
Bu malûmatı vermiyenler veya doğru olarak 
bildirmiyener sulh mahkemelerince üç günden 
bir aya kadar hafif hapis veya beş liradan 
yirmi beş liraya kadar hafif para cezasına çarp
tırılırlar. 
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MADDE 30. — Okula tahsis edilen arazi 

üzerinde meydana getirilen gayrimenkul ve te
sisler okulun malıdır. Bunlar vazifeli eğitmen 
veya öğretmen tarafından kullanılır. 

Yedinci bölüm 

Köy eğitmen, öğretmen ve gezici başöğretmen
lerinin taltif ve tecziyeleri 

MADDE 31. — Eğitmen, öğretmen ve gezici 
başöğretmenler 3238 sayılı kanunun 1 nci, 3803 
sayılı kanunun 6 nci maddelerinde ve bu kanun
da yazılı işleri görürlerken vazifelerinde göster
dikleri başarıların derecesine göre şu şekilde tal
tif edilirler: 

1. Üstün başarılı sayılmak; 
2. Köye hizmet anıtma adı yazılmak; 
3. Köydeki bir kuruluşa adı verilmek; 
4. îş kahramanı sayılmak. 
1. Kanun, nizamname, talimatname ve emir

lerle verilen vazifeleri olağan üstü bir başarı ile 
yapan köy, eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen 
ve gezici başöğretmenleri için bölge ilk öğretim 
müfettişinin teklifiyle her yıl mart ayı içinde Köy 
enstitüleri müdürlüklerince bir başarı listesi 
hazırlanarak ilgili valiliklerin maarif müdürlük
lerine verilir. Maarif müdürleri kanaatlannı 
yazarak listeyi valilik yoluyla Maarif vekilli
ğine gönderirler. Listeye girenlerin adları o 
yıl 17 nisanda gazete ve radyo vasıtasiyle ilân 
edilir. 

2. Türk dil ve kültürünün yayılması lâzrnı-
gelen, tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar hüküm 
süren, hudutlarda bulunan, ana münakale yolla
rından uzak köylerde vazife gören, mahallin 
güç şartlarını yenerek öğrenimi geniş bir alana 
yayan ve işlerini ardı ardma beş yıl olağan üstü 
bir başarı ile yapan, bulunduğu köyün yetişkin 
halkının bu müddet içinde en az onda birini 
okur yazar hale getiren eğitmen, öğretmen, gezi
ci öğretmen ve gezici başöğretmenlerin adları 
mezun oldukları müesseselerde hazırlanan «Köy 
hizmet anıtı» na yazılır. 

Bu maddede yazılı vasıfları haiz köylerin 
hangi köyler olduğu bölge ilköğretim müfettişi
nin teklifi üzerine sekizinci maddede adı geçen 
valilik köy okulları maarif disiplin kurulu ta
rafından tesbit edilerek her ders yılı başında 
ilgililere bildirilir. 

MADDE 30. — Okula tahsis edilen afazi üze
rinde meydana getirilen gayrimenkuller ve te
sisler okulun bulunduğu köyün malıdır. Bunlar 
vazifeli eğitmen veya öğretmen tarafından kul
lanılır. 

Yedinci bölüm 

Köy eğitmen, Öğretmen, gezici başöğretmen ve 
gezici öğretmenlerinin mükâfatlandırilması ve ce

zalandırılması 

MADDE 31. — Eğitmen, öğretmen, gezici 
bağöğretmen ve gezici öğretmenler 3238 âayüı 
kanunun birinci, 3803 sayılı kanunun altıncı 
maddelerinde ve bu kanunda yazılı idleri ya
parlarken vazifelerinde gösterdikleri balşarı-
ların derecesine göre aşağıda yazılı şekiller
de mükâfatlandırılırlar : 

1. Üstün başarılı sayılmak; 
2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl

mak; 
3. Köydeki bir tesise adı verilmek; 
4. Ülkü eri sayılmak; 
1. Üstün başarılı sayılmak . 
Vazifelerini olağan üstü bir başariyle ya

panlar için bölge ilk öğretim müfettişinin i tek
lifiyle her yıl mart ayı içinde köy enstitü
leri müdürlüklerince bir basan listesi hazır
lanarak mütalâalariyle birlikte ilgili valilikle
rin maarif müdürlüklerine verilir. Maarif mü
dürleri kanaatlerini yazarak listeyi valilik 
yoluyla Maarif vekilliğine gönderirler. Lisiteye 
girenlerin adlan o yıl 17 nisanda gazete! ve 
radyo vasıtasiyle ilân edilir. 

2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl
mak; 

Kültür bakımından kuvvetlendirilmesi lâzım-
gelen, tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar hüküm 
süren, yurt sınırlarına yakm bulunan, ana 
münakale yollanndan uzak olan köylerde va
zife gören, mahallin güç şartlarını yenerek öğ
renimi geniş bir alana yayan ve işlerini frrdı 
ardına beş yıl olağanüstü bir başariylei ya
pan, bulunduğu köyün yetişkin halkının bu 
müddet içinde enaz onda birini okur y&zar 
haline getirenlerin adları, mezun olduktan 
enstitülerde hazırlanan (Köye hizmet edenler 
anıtı) na yazılır. 

Bu maddede yazılı vasıflan haiz köylerin 
hangi köyler olduğu bölge ilk öğretim taıü-
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3. Köy daimî şekilde faydalı olabilecek va
sıflarda ve olağanüstü bir çalışma ile meydana 
gelebilecek işleri yapan eğitmen, öğretmen, ge-
gezici öğretmen ve gezici baş öğretmenlerin bu 
köylerde yeniden yapılan yol, çeşme, kanal, ha
mam, çamaşırlık, bahçe, koru, kavaklık çayır
lık, değirmen, elektrik santralı, köprü, koope
ratif gibi yeni bir kuruluşa adları verilir. Bu 
gibilerin adları eserin uygun düşen bir yerine 
daimî olarak kalacak bir şekilde yazılır. 

4. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasın
da yazılı esaslara göre hareket ederek köyün 
öğretim, eğitim, ziraat, sanat işlerinde birbiri 
ardına 10 yıl hizmet eden ve bu işlerde olağan
üstü başarı gösteren eğitmen, öğretmen, gezici 
öğretmen ve gezici başöğretmenler «iş kahra
manı» sayılarak hayatları müddetince göğüs
lerinde taşımak üzere Maarif vekilliğince ken
dilerine verilen yıldızı taşırlar. 

MADDE 32. — 31 nci maddede yazılı şekil
lere göre başarıları görülen eğitmen ve öğret
menler, gezici öğretmen veya gezici başöğret
men ve ilk öğretim müfettişinin; gezici başöğ
retmenler de ilk öğretim müfettişinin teklifi ve 
kaza maarif disiplin kurulları kararlarının ilgi
li valiliklerce tasdikıyla taltif edilirler. 

MADDE 33. — Köy eğitmen, öğretmen, ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenlerine işle
dikleri suçların derecesine göre şu cezalar veri
lir. 

1. işinde kusurlu sayılmak; 
2. îşbozan sayılmak; 
3. Sağlık ve içtimai yardım sandğı hakla

rından mahrum edilmek; 
4. Meslekten çıkarılmak. 
1. Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve 

gezici başöğretmenler kanun, nizamname, tali
matname ve emirlerle tâyin edilmiş vazifelerin 
yapılmasında kusur işlerlerse bu kusurları dü
zelttirilecek şekilde yazı ile kendilerine bildiri
lir. 

2. Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve 
gezici başöğretmenlerden kanun, nizamname, ta-
talimatname ve emirlerle kendilerine verilen 
vazifeleri kasten yapmıyan, aksatmağa teşeb-

fettişinin teklifi-üzerine 8 nci maddede adı 
geçen (Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri di
siplin kurulu) tarafından tesbit edilerek her 
ders yılı başında ilgililere bildirilir. 

3. Köydeki bir tesise adı verilmek; 
Köye daimî şekilde faydalı olabilecek vasıf

larda ve olağanüstü bir çalışma ile meydana ge
lebilecek işleri yapanların bu köylerde yeniden 
yapılan yol, çeşme, kanal, hamam, çamaşırlık, 
bahçe, koru, kavaklık, çayırlık, değirmen, elek
trik santralı, köprü, kooperatif gibi yeni bir te
sise adları verilir. Bu gibilerin adları eserin uy
gun düşen bir yerine daimî olarak kalacak şe
kilde yazılır. 

4. Ülkü eri sayılmak : 
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında 

yazılı esaslara göre hareket ederek köyün öğ
retim, eğitim, ziraat, sanat işlerinde birbiri ar
dınca on yıl hizmet edenler ve bu işlerde olağan
üstü başarı gösterenler (Ülkü eri) sayılırlar ve 
Maarif vekilliğince tesbit edilip verilecek ay 
yıldızı havi bir işareti taşırlar. 

MADDE 32. — Otuz birinci maddede yazılı 
şekillere göre başarıları görülen eğitmen ve öğ
retmenler, gezici öğretmen veya gezici başöğ
retmen ve ilköğretim müfettişinin; gezici baş
öğretmenler ve gezici öğretmenler de ilköğretim 
müfettişinin teklifi ve (kaza köy öğretmen ve 
eğitmenleri disiplin kurulları) kararlarının il
gili valiliklerce tasdikıyla mükâfatlandırılırlar. 

MADDE 33. — Köy öğretmen, eğitmen, ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenlerine işle
dikleri disiplin suçlarının derecesine göre aşa
ğıda yazılı cezalar verilir : 

1. İşinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücreti kesilmek; 
3. Meslekten çıkarılmak. 
1. İşinde kusurlu sayılmak : 
Vazifelerinde kusurları görülenlere bu ku

surları düzelttirilecek şekilde yazı ile bildirilir. 
2. Ücreti kesilmek : 
Vazifesini aksatmağa teşebbüs eden, aksa

tan, yapmıyanlar; köyü, okulu ve talebeyi za
rara uğrattığı sabit olanlar üç günlükten on 
beş günlüğe kadar ücret kesilme cezasına çarp
tırılırlar. Bu hal bir ders yılı içinde ikinci defa 
tekrarlanırsa bu gibilere altı günlükten bir ay
lığa kadar ücret kesilme cezası verilir. 

Bu fiilin aynı ders yılı içinde üçüncü dela 
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büs eden, aksatan, başkalarını aksatmağa tah
rik edenler; isbozan sayılırlar, iki defa isbozan 
sayılanlar hakkında bu maddenin 3 ncü fıkrası 
hükmü tatbik edilir. 

3. Eğitmenlik veya öğretmenlik şerefini 
ihlâl edici harektlerde bulunduğu veya kö
yün ve okulunun umumî menfaatlarını zarara 
uğrattığı sabit olan eğitmen, öğretmen, gezici 
öğretmen, gezici başöğretmenler bir yıldan üç 
yıla kadar sağlık ve içtimai yardım sandığı hak
larından mahrum edilirler. 

4. Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve 
gezici başöğretmenlerin iffetsizlikleri sabit olur
sa Devlet hizmetinde kullanılmamak üzere mes
lekten çıkarılırlar. Meslekten çıkarma ile il
gili kararlar Maarif vekilliği inzibat komisyonu 
karariyle kesinleştikten sonra tatbik edilir. 

m 

MADDE 3 5 — 3 3 ncü maddenin eğitmen 
ve öğretmenleiıe ilgili 1, 2, 3 ncü fıkralarında 
yazılı suçların tahkikatını gezici öğretmen ve 
gezici başöğretmen veya bölge ilk öğretim mü
fettişi; gezici öğretmen ve gezici başöğretmen
lerle ilgili 1, 2, 3 ncü fıkralarda yazılı suçlarla 
4 ncü fıkrada yazılı suçların tahkikatını da 
bölge ilk öğretim müfettişi yapar. 

MADDE 34. — Mazeretsiz ve izinsiz olarak 
vazifelerinden ayrılan eğitmen, öğretmen, ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin aylık 
ücretlerinden her devamsızlık günü için bir 
günlük ücretinin iki misli kesilir. 

Bu hal bir ders yılı içinde yirmi günü geçerse 
ceza bir misli arttırılır. Aynı yıl içinde 40 
günden fazla olursa eğitmen ve öğretmenlerin 

tekrarı halinde meslekten çıkarılma cezası iatjbık 
olunur. 

3. Meslekten çıkarılmak: 
Bu kanunda yazılı hükümleri yapmakla mü

kellef olanları, vazifelerini aksatmağa tahjik 
ettikleri; eğitmenlik, öğretmenlik, gezici öğ
retmenlik ve başöğretmenlik şerefini ihlâl eclici 
hareketlerde bulundukları veya iffetsizlikleri 
sabit olanlar Devlet hizmetinde kullanılmamak 
üzere meslekten çıkarılırlar. 

içinde kusurlu sayılma cezası eğitmen ve öğ
retmenlere gezici başöğretmen ve gezici öğret
men; gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlere 
de ilköğretim müfettişi veya Maarif müdiini 
tarafından verilir. Bu cezaya itiraz edileme?,. 

Diğer cezalar öğretmen ve eğitmenlere ye
dinci maddede yazılı kurul tarafından verilir. 

Bu kurulların kararma karşı tebliğ tariliin-
den itibaren on beş gün içinde (valilik köy Öğ
retmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) na itiraz 
edilebilir. Bu kurulca, itiraz üzerine ücret ke
silme cezası hakkında kesin olarak karar veri
lir. 

Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve Ige-
zici başöğretmenlere verilecek meslekten çıka
rılmak kararı alâkalılar tarafından itiraz edil
sin edilmesin Maarif vekilliği inzibat komisjyo-
nunun resen tetkikına tabi olup bu komisyonun 
karariyle kesinleşir. 

Disiplin cezasını gerektiren bir hareket aynı 
zamanda türk ceza kanununun hükümlerine gö
re bir suç teşkil etmekte ise umumî hüküntler 
dairesinde ayrıca takibat yapılır. 

MADDE 34. — Disiplin cezasını gereklefşti-
ren fiiller için: 

a) Eğitmen ve öğretmenler hakkındaki tah
kikatı gezici öğretmen veya gezici başöğretmen 
veya bölge ilköğretim müfettişi; 

b) Gezici öğretmen ve gezici başöğretmen
ler hakkındaki tahkikatı da bölge ilköğretim 
müfettişi yapar. 

MADDE 35. — Mazeretsiz ve izinsiz olarak 
vazifelerinden ayrılan eğitmen, öğretmen, gejzici 
öğretmen ve gezici başöğretmenlerin aylık I üc
retlerinden her devamsızlık günü için bir gün
lük ücretinin iki katı kesilir. 

Bu hal bir ders yılı içinde aralı veya arasız 
yirmi günü geçerse birinci fıkrada yazılı ^üc
retten kesmek» cezası bir misli artırılır. 
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terfileri bir yıl sonraya bırakılır. 

Bu hal bir yıl içinde iki defa tekerrür ederse 
eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen veya gezi
ci başöğretmenin Devlet hizmetinde kullanıl
mamak üzere meslekle ilgisi kesilir. Haklarında 
mecburi hizmet bakımından takibat yapılır. 

MADDE 36. — Kusurlu sayılmaktan gayri 
cezalar kaza Maarif disiplin kurulları tarafından 
tesbit edilerek hükme bağlanır. Kusurlu sa
yılma cezasına itiraz edilemez. Diğer cezalara, 
eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve gezici 
başöğretmene disiplin kurulu tarafından teb
liğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde «Vali
lik köy okulları Maarif disiplin kurulu» baş
kanlığına itiraz edebilirler. 

MADDE 37. — Kaza ve valilik disiplin ku
rulları tahkikat evrakında geçen suçlardan sa
bit olanlar hakkında eğitmen, öğretmen, gezici 
öğretmen ve gezici başöğretmenden tebliğ tari
hinden itibaren ittihamı mucip maddeleri sarih 
olarak ve temas ettikleri kanun maddelerini be
lirtmek suretiyle on gün içinde müdafaaname 
isterler. Bunları gözönünde bulundurarak hü
kümlerini verirler. 

MADDE 38. — Gezici öğretmen ve gezici 
başöğretmenlerle ilgili inzibati cezayi gerekti
ren suçlar, Valilik köy okulları maarif disiplin 
kurulunda ve ikinci derecede Maarif vekilliği 
inzibat komisyonunda incelenerek karara bağ
lanır. 

MADDE 39. — Birinci maddede yazılı okul
lar yılda İM ayı geçmemek üzere tatil edilir. 
Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve gezici 
başöğretmenler her türlü tatil müddetince üc
retlerini tam olarak alırlar. 

Eğitmen ve öğretmenlerin izinlerinin başlan
gıç ve bitimini gezici öğretmen veya gezici baş
öğretmenler; gezici öğretmenlerle gezici başöğ-
retmenlerinkini de bölge ilköğretim müfettiş
leri tâyin ve takip ederler. 

Okulla ilgili çalışma zamanı içinde mazeret
leri dolayısiyle eğitmen ve öğretmenlere gezici 
öğretmen veya gezici başöğretmenler; gezici öğ-

Aynı yıl içinde bu hal kırk günden fazla 
olursa terfileri dört sene sonraya bırakılır. 

Devamsızlık yukarıki fıkrada yazılı şekilde 
bir yıl içinde iki defa tekrarlanırsa «meslekten 
çıkarılmak» cezası verilir. 

Bu maddede yazılı ücret kesilmek muamele
si îlk öğretim müfettişleri tarafından yapılır. 

MADDE 36. — «Meslekten çıkarılmak» ceza
sına uğrayanlar, 3803 sayılı kammun beşinci 
maddesi hükmüne tabi tutulurlar. 

MADDE 37. — Gezici öğretmenlere ve gezici 
başöğretmenlere, sekizinci maddede yazılı ku
rul tarafından verilen cezalara karşı Maarif ve
killiği inzibat komisyonuna on beş gün içinde 
itiraz edilebilir. Bu komisyonca kesin karar ve
rilir. 
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retmenlerle gezici başöğretmenlere de bölge ilk
öğretim müfettişi tarafından toplamı yılda bir 
haftayı geçmemek şartiyle izin verilebilir. 

Sekizinci bölüm 

Köy enstitüleri ve bu enstitülerin köy okullariyle 
ilgili işleri 

MADDE 40. — Köy enstitüleri müdürlükleri, 
bu kanunda yazılı işlerin düzgün bir şekilde 
yapılması için, kesimlerine giren köylerde ça
lışan eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve 
gezici başöğretmen ve bölge ilköğretim müfet
tişlerine ellerindeki bütün vasıtalarla gereken 
yardımları zamanında yapar ve onlarm işlerini 
takip ederler. 

MADDE 41. — Köy enstitüsü idareleri, ens
titünün kesimine giren bütün köyleri tesbit ve 
tetkik ederek bu köylerin her biri hakkında ge
reken bilgileri toplarlar. Köylerin durumlarına 
ve ihtiyaçlarına göre enstitüden mezun olacak 
eğitmen ve öğretmenlerin gönderilecekleri köy
lerle bu köylerden ikinci maddeye göre teşkil 
edilecek bölgeler hakkındaki tekliflerini maarif 
müdürlüklerine bildirirler. Bu teklifler valiliğin 
mütalâasiyle beraber Maarif vekilliğinin tasdi-
kına gönderilir. 

Enstitü idareleri, enstitüde çalışan öğretmen
ler vasrtasiyle bu köylerde mezunlarının yapa
cakları işleri plânlaştırarak eğitmen ve öğret
menlere enstitüden mezun olmazdan evvel bildi
rirler. 3803 sayılı kanunun 11 nci maddesine 
göre mezunlara verilecek alet, tohum gibi şeyleri 
ve hayvanları verirler. 

MADDE 42. — Köy enstitülerinde bulunan 
talebe, eğitmen namzedi ve öğretmenlerin her 
türlü köy işlerinde çalışmalarını temin maksa-
diyle her enstitüye civar olan lüzumu kadar köy 
okulundan bir tatbikat bölgesi ayrılır. 

Bu bölgeye gireceklerin köylerin birinci 
maddede yazılı köy okul tiplerinin tamamını içi
ne alması ve en az üç gezici öğretmenlik veya 
başöğretmenlik bölgesi genişliğinde olması şart
tır. 

MADDE 43. — Köy enstitüsü öğretmenleri, 
42 nci maddede tesbit edilen tatbikat alanmda 

Sekizinci bölüm 

Köy enstitüleri ve bu enstitülerin köy okullariyle 
ilgili işleri \ 

MADDE 38. — Köy enstitüeri müdürleri, 
bu kanunda yazılı işlerin düzgün bir şe!rilde 
yapılması için, kesimlerine giren köylerde çalı
şan eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen, gezici 
başöğretmen ve bölge ilk öğretim müfettikleri
ne ellerindeki bütün vasıtalarla gereken j yar
dımları zamanında yaparlar ve onların işljerini 
takip ederler. 

MADDE 39. — Köy enstitüsü idareleri, 
titünün kesimine giren bütün köyleri tesbit ve 

ederek bu köylerin her biri 
gereken bilgileri toplarlar. Küyle 

ens-

hak-

ens-

hak-
bil-

tetkik 
kında 
rin durumlarına ve ihtiyaçlarına göre 
titüden mezun olacak eğitmen ve öğret
menlerin gönderilecekleri köylerle bu köylefrden 
ikinci maddeye göre teşkil edilecek bölgeler 
kındaki tekliflerini Maarif müdürlüklerine 
dirirler. Bu teklifler Valiliğin mütalâası ilte be
raber tasdik edilmek üzere Maarif vekilliğine 
gönderilir. 

Enstitü idareleri, enstitüde çalışan öğret
menler vasıtasiyle bu köylerde mezunlarının ya 
pacakları işleri plânlaştırarak eğitmen ve öğret
menlere enstitüden mezun olmazdan evvel bildi
rirler. 3803 sayılı kanunun on birinci maddesine 
göre mezunlara alet, tohum gibi şeyleri ve 
vanları verirler. 

MADDE 40. — Köy enstitülerinde bulunan 
öğretmenlerle talebe ve eğitim namzetlerinin 
her türlü köy işlerinde çalışmalarını temin inak 
sadiyle her enstitüye dolayında bulunan l.üzu 
mu kadar köy okulundan bir tatbikat bölgesi 
ayrılır. 

Bu bölgeye girecek köylerin birinci majdde 
de yazdı köy okul tiplerinin tamamını : içine 
alması ve en az üç gezici öğretmenlik veyş ge
zici baş öğretmenlik bölgesi genişliğinde olması 
şarttır. j 

MADDE 41. — Köy enstitüsü öğretmelileri, 
kırkıncı maddede tesbit edilen tatbikat alanın-

hay-
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iş görürlerken tahkikat ve sicil verme işleri ha
riç olmak üzere 3238 sayılı kanuna göre gezi
ci öğretmenlik ve gezici başöğretmenlik vazife, 
salâhiyet, mesuliyet ve haklarını haizdirler. Bu 
öğretmenlerin enstitüdeki asli vazifeleri göz'6-
nünde tutularak tatbikat bölgesi köylerinde 
her yıl ne gibi işleri görebilecekleri Enstitü öğ
retmenler kurulunca tesbit ve tâyin edilerek 
pîânlaştırılır. İlgililer bu plânlara göre çalışır
lar. 

MADDE 44. — Valiliklerin Köy enstitülerine 
bağlı köylerinde yapılması gerekli işlerin eğit
men ve öğretmenler tarafından vaktinde yapıla-
mıyacağı anlaşılırsa gezici başöğretmen veya 
bölge ilköğretim müfettişlerinin teklifi üzerine 
Köy enstitüleri idareleri bu köylerde yapılacak 
işleri bitirmek üzere öğretmenlerin başkanlığın
dan enstitü talebesinden gruplar gönderirler. 
Bu talebe ve öğretmenlerin zaruri yol masraf
ları ile köylerde kalacakları zamana ait yiye
cek masrafları enstitü tahsisatından ödenir. 

MADDE 45. — Eğitmen ve öğretmenler için 
köy enstitüleri idarelerince icabında kurslar açı
lır, eğitmen ve öğretmenlerin bu kurslara ge
lip gitme zaruri yol paraları ve kursta bulun
dukları müddetçe yiyecek masrafları enstitü 
tahsisatından ödenir. 

Dokuzuncu bölüm 
Köy enstitülerinde vazife görenlerin tâyin, tal

tif, terfi ve cezalandırma şekilleri 
MADDE 46. — Köy enstitülerinde öğret

menliğe yeni tâyin edilen ve başka bir okulda 
öğretmenlik yapmamış olanların stajiyerlik müd
detleri bir yıldan üç yıla kadar devam eder. 

Bunların stajiyerlikte muvaffak olup olma
dıkları ; enstitü müdür ve müdür muavinleriyle 
stajiyerlerin okuttuğu dersle yakından ilgili 
iki enstitü öğretmeninden teşkil edilecek bir 
kurulun çoklukla verecekleri kararlarla tesbit 
edilir. Ve tutulgaları Maarif müdürlüğü yo
luyla Maarif vekilliğine gönderilir. Stajiyerin 
enstitüdeki işine son vermek veya öğretmenliğe 
geçirilmesi işi Maarif vekilliğince yapılır. 

Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bu
lundukları müddet tekaütlüklerine ve fiili hiz
metlerine .sayılır. 

da iş görürlerken tahkikat ve sicil verme işleri 
hariç olmak üzere 3238 sayılı kanuna göre ge
zici öğretmenlik ve gezici başöğretmenlik vazi
fesiyle salâhiyet ve mesuliyetini haizdirler. Bu 
öğretmenlerin enstitüdeki asli vazifeleri gözö-
nünde tutularak tatbikat bölgesi köylerinde her 
yıl ne gibi işleri görebilecekleri enstitü öğret
menler kurulunca tesbit edilir ve pîânlaştırılır. 
ilgililer bu puanlara göre çalışırlar. 

MADDE 42. — Valiliklerin köy enstitülerine 
bağlı köylerinde yapılması gerekli işlerin eğit
men ve öğretmenler tarafından vaktinde yapı-
lamıyacağı anlaşılırsa gezici öğretmen ve gezici 
başöğretmen veya bölge ilköğretim müfettişleri
nin teklifi üzerine köy enstitüleri idareleri, bu 
köylerde yapılacak işleri bitirmek üzere öğret
menlerin başkanlığında enstitü talebesinden 
gruplar gönderirler. Bu talebe ve öğretmenle
rin zaruri yol masrafları ile köylerde kalacak
ları zamana ait yiyecek masrafları enstitü tah
sisatından ödenir. 

MADDE 43. — Eğitmen ve öğretmenler için 
Köy enstitüleri idarelerince icabında kurslar 
açılır. Eğitmen ve öğretmenlerin bu kurslara 
gelip gitme zaruri yol paraları ve kursta bulun
dukları müddetçe yiyecek masrafları Enstitü 
tahsisatından ödenir. 

Dokuzuncu bölüm 
Köy Enstitülerinde vazife görenlerin tâyin, terfi 

mükâfatlandırma ve cezalandırma şekilleri 
MADDE 44. — Köy Enstitülerinde öğret

menliğe yeni tâyin edilmiş ve başka bir okulda 
öğretmenlik yapmamış olanların stajiyerlik 
müddetleri bir yıldan üç yıla kadar devam eder. 

Bunlarm stajiyerlikte muvaffak olup ola
madıkları; Enstitü müdür ve müdür muavin
leriyle stajiyerin okuttuğu dersle yakmdan il
gili iki Enstitü öğretmeninden teşkil edilecek 
bir kurulun çoklukla verecekleri kararlarla tes
bit edilir ve mazbataları Maarif müdürlüğü 
yoluyla Maarif vekilliğine gönderilir. 

Stajiyerin Enstitüdeki işine son verilmesi 
I veya öğretmenliğe geçirilmesi; Maarif vekilli-
I ğince kararlaştırılır. 

Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bu
lundukları müddet tekaütlüklerinde fiiU hizmet 

I sayılır. 
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MADDE 47. — 3803 sayılı kanunun 17 nci 

maddesine göre işe alınacak usta öğreticiler il
kin köy enstitüsü müdürlüklerince yevmiye ile 
tâyin edilirler. Bunlar iki sene çalıştırılabilir. 
Başarısı görülenler ikinci sene sonunda Vekillik
çe daimî ücretliler kadrosuna geçirilebilir. 

MADDE 48. — Köy enstütülerinde maaş, 
ücret veya yevmiye ile vazife görenler enstitü 
müdürlüğünce kanun, nizamname, talimatname 
ve emirlere göre kendilerine gösterilecek işler
de pazartesi sabahından cumartesi saat 13 e ka
dar çalışırlar. Tatil gün ve saatlerinde nöbetle, 
her türlü tatbikat ve tetkiklerin yapıldığı za
manlarda lüzumuna göre hep beraber veya nö
betle iş görülür. 

Öğretmen, memur, usta öğretici ve müstah
demler, vazifeli oldukları günlerde köy ensti
tüsü idarelerince tabeleye konarak yedirilir 
Enstitü taşıtlarından faydalanırlar. Bunlar için 
hiç bir nam ile kendilerinden para alınmaz. 

MADDE 49. — Köy enstitülerinde vazife 
gören öğretmen, memur, usta öğretici ve müs
tahdemlerin oturdukları evlerin dolayında her 
ev için yarım hektarı geçmemek üzere arazi ay
rılır. Bunlar araziyi örnek olabilecek şekilde 
bizzat aileleriyle işlerler aile ihtiyacını karşıla
yacak sayıda hayvan besliyebilirler. Elde edilen 
ürünlerden şahsan faydalanırlar. Bunun için 
kendilerinden hiç bir nam ile para alınmaz. 

MADDE 50. — Köy enstitüsü öğretmenleri
ne enstitü öğretmenler kurulu karariyle müdür
leri tarafından senede iki a,yı geçmemek üzere 
tatil izni verilir. Bu müddet aralıklı da ola
bilir. 

MADDE 51. — Köy enstitülerinde vazife 
gören öğretmenler, memurlar, müstahdemler ve 

usta öğreticiler başarılarının derecesine göre şu 
şekilde taltif edilirler : 

1. işinde başarılı sayılmak; 
2. Köye hizmet anıtına adı yazılmak; 
3. Köylerde yeni bir kuruluşa adı veril

mek; 
4. îş kahramanı sayılmak; 
1. Kanun, nizamname, talimatname ve emir

lerle verilen vazifeleri olağanüstü bir başarı ile 
yaptıkları sabit olan köy enstitü öğretmenleri, 
usta öğreticileri, memur ve müstahdemleri için 

MADDE 45. — 3803 sayılı kanunun on ye
dinci maddesine göre işe alınacak usta öğreti
ciler ilkin köy enstitüsü müdürlüklerince gün
delikle tâyin edilirler. Bunlar İM sene çalicştı-
rılabilir. Başarısı görülenler ikinci yıl sonışıda 
vekillikçe daimî ücretliler kadrosuna geçirile
bilir. | | 

MADDE 46. — Köy enstitülerinde maaş, üc
ret veya gündelikle vazife görenler, enstitü 
müdürlüğünce, Maarif vekilliğinin tesbit ettiği 
esaslar ve programlar dairesinde kendilerine 
verilecek işlerde, her hafta pazartesi sabahından 
cumartesi saat on üçe kadar çalışırlar. Tatil şjün 
ve saatlerinde her türlü tatbiklerin ve tetkikle
rin yapıldığı zamanlarda lüzumuna göre hep be
raber veya nöbetle iş görürler. 

Öğretmen, memur, usta öğretici ve müstah
demler, vazifeli oldukları günlerde köy enstiljüsü 
idarelerince tabelaya konarak yedirilirler ve ons 
titü taşıtlarından faydalanırlar. Bunlar için | hiç 
bir para alınmaz. 

MADDE 47. — Köy enstitülerinde vazife gö
ren öğretmen, memur usta öğretici ve müstah 
demlerin oturdukları evlerin dolayında her 
ev için yarım hektarı geçmemek üzere a^azi 
ayrılır. Bunlar, o araziyi örnek olabilecek şe
kilde aileleriyle birlikte işlerler, aile ihtiyacını 
karşılryacak sayıda hayvan besliyebilirler. Elde 
edilen ürünlerden kendileri faydalanırlar. Bu
nun için hiç bir para alınmaz. 

MADDE 48. — Köy enstitüsü öğretmenle] ine 
enstitü öğretmenler kurulu karariyle ve nöbet
le müdürleri tarafından yılda iki ayı geçmemek 
üzere tatil izni verilir. Bu müddet aralıklı da 
olabilir. 

MADDE 49. — Köy enstitülerinde vazife gö
ren öğretmenler, memurlar, müstahdemler ve 
usta öğreticiler, basanlarının derecesine göre 
aşağıda yazılı şekilde mükâfatlandırılırlar 

1. işinde başarılı sayılmak : 
Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl-2. 

mak; 
3. 
4. 
1. 

Köylerde yeni bir tesise adı verilmek; 
Ülkü eri sayılmak. 
İşinde başarılı sayılmak : 

Vazifelerini olağanüstü bir basan ile yap
tıkları sabit olanlar için vekillik müfettişlerinin 
veya enstitü müdürlerinin teklifiyle her yıl 
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Vekillik müfettişleri veya enstitü müdürlerinin ı 
teklifiyle her yıl mart ayı içinde Maarif vekil- | 
liğince bir başarı listesi hazırlanır. Bu listeye ! 
girenlerin adlan o yıl 17 nisanda gazete ve rvd-
yo vasıtasiyle ilân edilir. 

2. Talebesinin çoğu türk dil ve kültürünün 
yayılması lâzımgelen kesimlerinden alman, ke
simlerinde tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar hü
küm süren, hudutlara yakm ve umumî müna
kale yollarından uzak yerlerde açılan Köy ens
titülerinde vazife gören ve ardı ardına beş yıl 
olağan üstü başarı gösteren öğretmen, usta öğ- | 
retici, memur ve müstahdemlerin adları, çalış- I 
tıklan enstitülerdeki «Köye hizmet anıtı» na 
yazılır. 

Bu vasıflardaki enstitülerin hangileri olduğu | 
Maarif vekilliğince tesbit edilir. 

3. Olağan üstü bir çalışma ile enstitüye ve
ya enstitünün tatbikat bölgesindeki köylerden 
birine daimî surette faydası dokunacak 
iş gören öğretmen, usta öğretici, memur ve müs
tahdemlerin adları kendi çalışmalariyle mey
dana getirilen yeni kuruluşlardan birine verilir. 

4. Enstitünün öğretim, eğitim, ziraat, san
at işlerinde aralıksız 10 yıl çalışan ve olağan 
üstü bir başarı gösteren Enstitü öğretmen, usta 
öğretici, memur ve müstahdemleri «iş kahra
manı» sayılarak Maarif vekilliğince verilen bir 
yıldızı yaşadıkları müddetçe göğüslerinde taşı- ı 
ma hakkına kavuşurlar. 

MADDE 52. — 51 nci maddede yazılı taltif
ler ve terfi ile ilgili hususlar Köy enstitü 
müdürleri ve Maarif vekilliği müfettişlerinin 
teklifi üzerine veya resen Maarif vekilliğince ı 
tetkik edilerek sona erdirilir. 

MADDE 53. — Köy enstitülerinde vazife ] 
gören öğretmen, usta öğretici, memur ve müs
tahdemler, suçlarının derecesine göre şu ceza
larla cezalandırılır: 

1. İşinde kusurlu sayılmak; 
2. tşbozan sayılmak; 
3. Sağlık ve içtimai yardım sandığı hakla-

nndan mahrum kalmak; 
4. Enstitülerdeki işlerinden uzaklaştrılmak; 
5. Memurluk, Öğretmenlik, müstahdemlik 

ve usta öğreticilikten çıkardmak. 
1. Kanun, nizamname, talimatname ve emir

lerle tâyin edilmiş vazifeleri yapmakta ihmali 

mart ayı içinde Maarif vekilliğince bir başarı 
listesi hazırlanır. Bu listeye girenlerin adlan 
o yıl 17 nisanda gazete ve radyo vasıtasiyle ilân 
edilir. 

2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl
mak : 

Talebesinin çoğu kültür bakımından kuvvet
lendirilmesi lâzımgelen kesimlerden alman, ke
simlerinde tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar hü
küm süren, yurt sınırlarına yakın ve umumî mü
nakale yollarından uzak yerlerde açılan köy 
enstitülerinde vazife gören ve ardı ardınca beş 
yıl olağanüstü başarı gösterenlerin adları, ça
lıştıkları enstitülerdeki «Köye hizmet edenler 
anıtı» na yazılır. Bu vasıflardaki enstitülerin 
hangileri olduğu Maarif vekilliğince tesbit edi
lir. 

3. Köyde yeni bir tesise adı verilmek : 
Olağanüstü bir çalışma ile enstitüye veya 

enstitünün tatbikat bölgesindeki köylerden bi
rine daimî surette faydası dokunacak iş gören
lerin adlan kendi çalışmalariyle meydana geti
rilen yeni tesislerden birine verilir. 

4. Ülkü eri sayılmak : 
Enstitünün öğretim, eğitim, ziraat, sanat 

islerinde aralıksız on yıl çalışan ve olağanüstü 
bir başarı gösterenler, «Ülkü eri» sayılırlar ve 
Maarif vekilliğince bu unvanı belirtecek ve ay 
yıldızı ihtiva edecek şekilde tesbit olunan bir 
işareti taşırlar. 

MADDE 50. — Kırk dokuzuncu maddede 
yazılı mükâfatlandırma ve terfi ile ilgili işler, 
köy enstitüsü müdürleri ve Maarif vekilliği mü
fettişlerinin teklifi üzerine veya doğrudan doğ
ruya Maarif vekilliğince tetkik edilerek sona er
dirilir. 

MADDE 51. — Köy enstitülerinde vazife gö
ren öğretmen, memur, usta öğretici ve müstah
demler suçlarının derecesine göre aşağıda yazılı 
cezalara çarptırılırlar : 

1. İşinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücret veya maaş kesilmek; 
3. Enstitülerdeki işlerden çıkarılmak; 
4. Meslekten çıkarılmak. 

1. İşinde kusurlu sayılmak: 
Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler iş

lerinde kusurlu sayılırlar. Kusurlarını düzelt
meleri kendilerine yaziyle bildirilir. 
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görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar. Kusur
larını düzeltmeleri kendilerine yazı ile bildirilir. 

2. Kanun, nizamname, talimatname ve emir
lerle tâyin edilmiş vazifeleri kasten yapmayan
lar veya bu vazifeleri yapanlara engel olanlar 
işbozan sayılırlar. 

3. Öğretmenlik, usta öğreticilik, memur
luk ve enstitünün şerefini ihlâl edici hareket
lerde bulunduğu veya enstitünün umumî men-
faatlarmı zarara uğrattığı sabit olanlar bir 
yıldan üç yıla kadar sağlık ve içtimai yardım 
sandığı haklarından mahrum edilirler. 

4. Talebesine ve köy enstitüsü mensupları
na iftira eden ve ettirenlerle bir yılda iki defa 
işbozan sayılanlar ve başkalarını işbozanlığa 
teşvik edenler; menşelerine göre tâyin edilebi
lecekleri işlerle ilgili makam emrine verilirler. 
Bunlara yeniden tâyinlerine kadar maaş veya 
ücret verilmez. 

Kanunen köy enstitülerinden başka yerde 
öğretmen ve usta öğretici olmıyanlarm vazife
lerine son verilir. 

5. Haysiyetsizliği, iffetsizliği ve suiistimali 
sabit olanlar, bulundukları vazifeden Devlet 
hizmetinde kullanılmamak üzere çıkarılırlar. 

Bu maddede yazılı olmıyan hallerde Memu
rin kanununun inzibati hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 54. — 53 ncü maddede yazılı ce
zalandırma şekillerinden birinci ve ikinci fıkra
da yazılı olanlar enstitü müdürlüğünün raporiyle 
diğer fıkralarda yazılı olanlar Vekillik müfettiş
leriyle enstitü müdürünün veya maarif müdürü 
ile enstitü müdürünün raporlariyle tesbit edil
mek suretiyle Maarif vekilliği inzibat komisyo
nunca son hükme bağlanarak ilgililere bildirilir. 

MADDE 55. — 53 ncü maddenin birinci fık
rasında yazılı suçlar enstitü müdürü tarafından 
tetkik, tesbit ve ilgili ceza tatbik olunarak Ve
killiğe bildirilir. Diğer fıkralarda yazılı suçlar 

( S. Sayısı 

2. Ücret ve maaş kesilmek i 
Vazifelerini yapmıyanlarm veya vazifelerini 

yapanlara engel olanların; enstitüyü herhangi 
bir şekilde zarara uğrattığı sabit olanların; fi
illerinin mahiyet ve derecesine göre üç gün
lükten on beş günlüğe kadar maaşları veya] üc
retleri kesilir. Bu fiillerin aynı ders senesi içjnde 
tekrar yapılması halinde altı günden bir ayaj ka
dar ücret veya maaş kesilme cezası verilir. 

3. Enstitülerdeki işlerden çıkarılmak: 
Talebesine ve köy enstitüsü mensuplarına 

iftira eden ve ettirenlerle bir yılda İM defajdan 
fazla maaş veya ücret kesilme cezası alanlara 
ve bu kanunda yazılı işleri yapmakla mükellef 
olanları, vazifelerini aksatmıya tahrik edenlere; 
öğretmenlik, usta öğreticilik, memurluk ve ens
titü şerefine uymıyacak hareketleri görülenlere; 
enstitüdeki işlerinden çıkarılmak cezası veıjilir. 

4. Meslekten çıkarılmak: j 
Haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesind^ bı

rakılmasına mâni bir suiistimali sabit olanlar, 
bulundukları işten Devlet hizmetinde kullanıl
mamak üzere çıkarılırlar. I 

Disiplin cezasını gerektiren bir hareketj ay
nı zamanda Türk Ceza kanununun hükümle
rine göre bir suç teşkil etmekte ise umumî | hü
kümler dairesinde ayrıca takibat yapılır. 

MADDE 52. — îşte kusurlu sayılmak cefası, 
gereken tetkikleri yapmak suretiyle enstitü 
müdürü tarafından verilir ve Vekilliğe bildirilir. 

Ücret veya maaş kesilme cezası, enstitü pıü* 
dürünün raporiyle; diğer cezalar Vekillik müfet
tişleriyle enstitü müdürünün veya Maarif ftıü* 
düriyle enstitü müdürünün müşterek raporlajriy-
le tahkik ve tesbit edilerek Maarif vekilliği in
zibat komisyonunca kararlaştırılır. | 

Enstitü müdürü hakkında verilecek ceziılar 
hangi derecede olursa olsun Vekillik müfettiş-
tişlerinin raporlariyle ve Maarif vekilliği inzibat 
komisyonunca karara bağlanır. | 

îşinde kusurlu sayılma cezası kesindir. B ı̂na 
itiraz olunamaz. Diğer cezalar için umjumî 
hükümler dairesinde ve ilgiliye kararın tebli
ğinden itibaren on beş gün içinde idarî kaza 
merciine başvurulabilir. 
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da Vekillik müfettişinin ve Vekilliğin teftiş ve 
tahkike memur ettiği kimselerin yapacağı tet
kik ve tahkikatlarla tesbit edilerek Maarif ve-
ilgili inzibat meclisince karara bağlanır. 

Bu cezalardan birinci fıkrada yazılı olan ce
za kesindir. Buna itiraz olunamaz. 2, 3, 4 ve 5 
nci fıkralardaki cezalara Maarif vekilliği İnzi
bat komisyonu nezdin.de itiraz ediebilir. Bu iti
razlar kararın tebliğ tarihinden 15 gün içinde 
yapılmalıdır. Vekillik İnzibat komisyonunca 
verilen cezalar hakkında Devlet şûrasına müra
caat edilmesi caizdir. 

Kusurlu sayılmaktan gayri cezalar öğret
ilenin sicilline işlenir. 

MADDE 56. — Köy enstitülerinde vazife gö
ren öğretmen, memur, usta öğretici ve müstah
demlerden yeni tâyin edilenlerin mazeretsiz ola
rak 15 gün içinde vazifelerine başlamadıkları 
iki aylık tatil sonunda işine mazereti olmadan 
vaktinde gelmedikleri ve ders yık içinde maze
reti olmadan bir hafta aralıksız işine devam 
etmedikleri sabit olanlar istifa etmiş sayılırlar. 

Onuncu bölüm 

Müteferrik maddeler 

MADDE 57. — Bu kanunun 13, 14, 19, 20, 
22, 23, 24, 25 ve 28 nci maddelerinde, 3803 sa
yılı kanunun 12, 14, 16 nci maddelerinde yazılı 
işler 422 sayılı Köy kanununun 12 nci madde
siyle mecburi addedilen işlerden sayılır. Köyün 
mecburi işlerinden sayılan işlerle bu kanunda 
yazılı diğer işlerin vaktinde ve gereken şekilde 
yapılıp yapılmadıklarını vali, kaymakam ve 
nahiye müdürleri takip ve murakabe ederler. 

MADDE 58. — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
gören eğitmen, öğretmen, usta öğretici, gezici 
öğretmen ve gezici başöğretmen, müfettiş, muh
tar ve ihtiyar meclisi azaları ile bu işleri yap-

MADDE 53. —- Köy enstitülerinde vazife gö
ren öğretmen, memur, usta öğretici ve müstah
demlerden aşağıda yazılı halleri görülenler, is
tifa etmiş sayılırlar : 

1. Vazifesine yeni tâyin edilip mazeretsiz 
olarak on beş gün içinde işine başlamamak; 

2. Tatil izni sonunda mazeretleri olmadan 
vaktinde işlerine gelmemek; 

3. Mazeretsiz olarak aralıksız bir hafta işine 
devam etmemek; 

4. Bir ders yılı içinde mazeretsiz ve aralıklı 
olarak bir ay vazifelerine gelmemiş olmak. 

Bunlardan mecburi hizmete tabi olanlar hak
kında kanunlarına göre ayrıca takibat yapılır. 

Onuncu bölüm 
Müteferrik maddeler 

MADDE 54. — Bu kamında yazılı vazifeleri 
gören eğitmen, öğretmen, usta öğretici, gezici 
öğretmen ve gezici başöğretmen, müfettiş, muh
tar ve ihtiyar meclisi azaları ile bu vazifelerle 
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mıya memur edilenlerden birisine veya kurul- ı 
larma karşı işlenecek ve Türk ceza kanununun 
3 rıcü bölümünün 9 ncu faslında, 4 ncü bölü
münün 3 cü faslında ve 9 ncu bölümünün 1 nci, 
2 nci ve 7 nci faslında mevcut cezalarla ilgili 
suçlardan ağır ceza mahkemesinin vazifesi dışın
da kalan suçlar, Cumhuriyet müddeiumumiliği
nin iddianamesiyle doğrudan doğruya mahkeme
ye verilir. 

Mahkemeler duruşmaları aşağıda yazılı du
rumlar içinde Ceza mahkemeleri usulü ka
nunundaki en kısa zamanlara koyarlar.. Suçlu 
sanılanın, evinin bulunduğu yere göre mahke
meye gelmesi veya getirilmesi, şahitlerle ehli 
hibrenin de hazır bulundurulması için gerekli 
müddetler gözönünde bulundurulur. Hâkimin du
ruşma hazırlığında re'sen celbedeceği şahit ve 
ehli hibrenin gelmesine ve başkaca subut sebep
lerinin toplanması kararlarına ait zaman da he
saplanır. Aynı zamanda son tahkikatın açılma
sına dair olan kararı veya müddeiumuminin 
iddianamesini bildirme ciheti ile ilgili lüzumlu 
müddetler hakkındaki umumî usul hükmü mah
fuzdur. 

MADDE 59. — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
görenler hakkında 1609 sayılı kanun tatbik 
edilmez. 

MADDE 60. — Koy enstitüsü binalarından 
birini veya bir koy okulu binasını Maarif ve
killiğince verilecek plânlara göre yaptıran veya 
bu okul ve enstitülere tarla, bağ, bahçe, fidan
lık, değirmen gibi bir gayrimenkulu bağışlıyan 
hayır erbabının veya hayır müessesesinin adı 
bunlara daimî olarak anılmak şartiyle verilir. 

ilgili işleri yapmaya memur edilenlerden ^irisi
ne veya kurullarına karşı işlenecek ve Tü|"k ce
za kanununun ikinci kitabının üçüncü babının 
dokuzuncu faslında ve dördüncü babının jüçün-
cü faslmda ve dokuzuncu babının ikinci fe ye
dinci faslında mevcut cezalarla ilgili görülecek 
suçlardan Ağır ceza mahkemesinin vazifesi dı
şında kalanlar; Cumhuriyet Müddeiumuıjailiği-
nin iddianamesiyle doğrudan doğruya mahke
meye verilir. 

MADDE 55. — 1609 sayılı kanun hükümle
rine temas eden bir suç işliyen eğitmen ve öğ
retmenler, gezici öğretmen ve gezici başöğret
menler o kanunun birinci maddesinin ikinci fık
rasında yazılı memurlar hakkında yapılacak 
muameleye tabi tutulurlar. 

MADDE 56. — Köy Enstitülerinden v€f eğit
men kurslarından mezun olanlara, köylerdeki 
sağlık vazifelerini yaptıkları esnada faydalana
cakları acele sıhhi imdada mahsus malzemeyi 
havi birer sıhhat çantasını; Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti, bütçesinden temin ede^. 

MADDE 57. — Köy enstitülerini en jyakın 
istasyon, iskele, kaza ve valilik merkezine^ bağ-
lıyan yol birinci derecede yollardan sayılarak 
ilgili vekillik veya valiliklerce en kısa zanianda 
yaptırılır. j 

( S. Sayısı : 150 ) 



MADDE 61. — Köy enstitüsü ve okulların
daki öğretmen, eğitmen talebenin ve köy hal
kının ihtiyaçları gözönünde tutularak, ana sta
tüsü Maarif vekilliğince hazırlanan ve bu vekil-
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I Bu Enstitülere en yakın duraklar ve iskele

ler en kısa bir zamanda ilgili vekillikçe yüklet
me ve boşaltmaya elverişli hale getirilir. 

I MADDE 58. — Köy Enstitülerinin ve köy 
okullarının her türlü muhabere evrakı diğer res-

I mî teşkillerin evrakı gibi köy posta teşkilatı va-
sıtasiyle getirilip götürülür. 

Bu kurumlar resmî işlerinde köy ve jan
darma telefonlarından parasız faydalanırlar. 

MADDE 59. — Bu kanunun on üç, on dört, 
on dokuz, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört yirmi beş 
ve yirmi sekizinci maddelerinde, 3803 sayılı ka
nunun on iki, on dört, on altıncı maddelerinde 
yazılı hizmetler; 422 sayılı Köy kanununun on 
ikinci maddesiyle mecburi sayılan işlerdendir. 

Köyün mecburi işleriyle bu kanunda yazılı 
diğer işlerin vaktinde ve gereken şekilde yapı
lıp yapılmadıklarını Vali, Kaymakam ve Nahi
ye müdürleri takip ve murakabe ederler. 

MADDE 60. — Birinci maddede yazılı okul
lar yılda iki ayı geçmemek üzere tatil edilir. 

Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen, gezici 
başöğretmenler her türlü tatil müddetince üc
retlerini tam olarak alırlar. 

Eğitmen ve öğretmenlerin izinlerinin başlan
gıç ve sonunu gezici öğretmen veya gezici baş
öğretmenler; gezici öğretmenlerle gezici başöğ-
retmenlerinkini de bölge ilk öğretim müfettiş
leri tâyin ve takip ederler. 

Okulla ilgili çalışma zamanı içinde mazeret
leri dolayısiyle eğitmen ve öğretmenlere gezici 
öğretmen veya gezici • başöğretmenler; gezici 
öğretmenlerle gezici başöğretmenlere de bölge 
ilk Öğretim müfettişi tarafından mecmuu yılda 
bir haftayı geçmemek şartiyle izin verilebilir. 

MADDE 61. — Köy enstitüsü binalarından 
birini veya bir koy okulu binasmı Maarif ve
killiğince verilecek plânlara göre yaptıran ve
ya bu okul ve enstitülere tarla, bağ, bahçe, 
fidanlık, değirmen gibi bir gayrimenkulu ba-

' ğışlıyan iylik severlerin veya hayır müessese
lerinin adları bunlara daimî olarak anılmak 
üzere verilir. 

MADDE 62. — Köy enstitülerinde ve okul
larındaki öğretmen, eğitmen, talebenin ve köy 
halkının ihtiyaçları gözönünde tutularak, ana 

I statüsü Maarif vekilliğince hazırlanan ve bu 
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ligin murakabesi altmda işletilen birer (Köy ens
titüsü veya okulu istihlâk veya istihsal koopera
tifi) kurulabilir. Ortaklarına kazanç dağıtmıya-
cak olan Enstitü ve okul istihlâk veya istihsal 
kooperatiflerinden hiç bir nam altında vergi, 
resim ve harç alınmaz. Bu kooperatifler kendi 
ar alarmda ana statüsü Maarif vekilliğince kabul 
ve tasdik edilen ve bu vekilliğin murakabesi 
altında, işletilen kooperatifler birliği kurabilir
ler. 

MADDE 62. — Köy enstitülerine kabul edi
len talebeden başarısızlıkları yüzünden aynı sı
nıfta üst üste iki yıl kalanlarla ayrı ayrı sınıf
larda iki defa kalanlardan, öğretmen ve köye 
faydalı sanatkâr olmıyacaklarma Enstitü öğ
retmenler kurulunca karar verilenler enstitüden 
çıkarılırlar. Bu gibiler hakkında 3803 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 63. — 3803 sayılı kanunun 18 nci 
maddesinin tekaüt sandığı ile ilgili son fıkra
sına «tekaüt sandığının» kelimelerinden sonra 
«ve köy öğretmenleri sağlık ve içtimai yardım 
sandığının» kelimeleri; «harç ve resme tabi ol
madığı» kelimelerinden evvel «vergi» kelimesi 
eklenmiştir. 

MADDE 64. — 3083 sayılı kanunun 18 nci 
maddelerine göre kurulan köy öğretmenleri te
kaüt, sağlık ve içtimai yardım sandıklarında 
çalıştırılacak müstahdemler, memurlar 3656 sa
yılı kanun hükmünce yapılacak bir nizamname 
ile tekaüt edilirler. Bunların tekaütlükleri ça
lıştıkları sandıklardan ödenir. 

MADDE 65. — Köy eğitmenleri, köy ensti
tüsü mezunu öğretmenler, köy enstitüsünde va
zife gören öğretmen, usta öğretici ve memur
larla gezici öğretmen ve başöğretmenler, böl
ge ilk öğretim müfettişleri 3803 sayılı kanunun 

vekilliğin murakabesi altında işletilen ı birer 
(Köy enstitüsü veya okulu istihlâk veya istih
sal kooperatifi) kurulabilir. 

Ortaklarına kazanç dağıtmıyacak olan ens
titü ve okul istihlâk veya istihsal kooperatifle
rinden hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz. 

Bu kooperatifler kendi aralarında ana ıstatü-
sü Maarif vekilliğince kabul ve tasdik edilen 
ve bu vekilliğin murakabesi altında işletilen 
«kooperatifler birliği» kurabilirler. 

Bu kooperatifler ve birlikleri; köy içinde 
tedariki mümkün olmamak ve köy okullariyle 
enstitülerinin kanunlarla tâyin edilmiş maksat
larını gerçekleştirmeye yaramak şartiyle köy 
halkının muhtaç olduğu eşyayı da satabilirler. 

MADDE 63. — Köy enstitülerine kabıfLİ edi
len talebeden başarısızlıkları yüzünden aynı sı
nıfta üst üste iki ders yılı kalanlarla ayrı ayrı 
sınıflarda iki defa kalanlar enstitüden çıkarı
lırlar. 

Çıkarılanlar hakkında 3803 sayılı kanunun 
dördüncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

Bunlardan köye faydalı sanatkâr olabilecek
leri enstitü öğretmenler kurulunca kararlaştırı
lanlara yapabilecekleri işlere göre bireri belge 
verilir. 

MADDE 64. — 3803 sayılı kanunun on seki
zinci maddesinde yazılı «Sağlık ve içtimâi yar
dım sandığı» nm alacakları, Devlet emvaline 
mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Bu sandığın 
gelirleri faiz ve kazançları hiç bir harç, vergi 
ve resme tabi değildir. 

Sandığm paraları; ilgili eğitmen, öğretmen 
ve müfettişler tarafından başkalarına temlik 
edilemez ve şahsi borçlan için de hacsoluna-
maz. 

MADDE 65. — 3803 sayılı kanunun on seki
zinci maddesine göre kurulan köy öğretmen
leri tekaüt, sağlık ve içtimai yardım sandıkla
rında çalıştırılacak müstahdemler, memurlar; 
3656 sayılı kanun hükümlerince yapılacak bir 
nizamnameye göre tekaüt edilirler. Bunların 
tekaüdiyeleri çalıştıkları sandıklardan ödenir. 

MADDE 66. — Köy eğitmenleri, Köy Ensti
tüsü mezunu öğretmenler, Köy Enstitüsünde va
zife gören Öğretmen, usta öğretici ve memur
larla gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler, 
bölge ilköğretim müfettişleri; 3803 sayılı ka-
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18 nci maddesine göre kurulan «köy öğretmen
leri sağîık ve içtimai yardım sandığının» aza
sıdırlar. 

Eğitmen, öğretmen ve gezici başöğretmen
ler okullarla ilgili işletmelerden, Maarif vekil
liğinin takdiriyle elde ettikleri safi ürünlerin 
yüzde ikisinden yüzde beşine kadar olanının 
karşılığını her yıl bu sandığa yardım hissesi ola
rak vermekle mükelleftirler. 

MADDE 66. — Bu kanunun 1 nci madde
sinde yazılı okul ve kurslarla ilgili işlerin gö
rülmesinde eğitmen, öğretmen ve gezici 
başöğretmenlere yardım etmek ve her okul 
için 20 ile 50 arasındaki yaşlarda bulunan köy 
halkından gezici başöğretmenle bölge ilk öğre
tim müfettişi tarafından seçilmek ve iki yıl ça
lışmak üzere üçer üyeli birer «köy okulu yar
dım kurulu» teşkil edilebilir. 

MADDE 67. — Bu kanunda yazılı vazifele
ri görenlerle işbirliği yapan köy muhtarların
dan, ihtiyar meclisi azalarından, bölge köy oku
lu kurullariyle köy okulu yardım kurulları üye
lerinden ve gönüllü olarak bu işbirliğine katı
lan köylülerden, katıldıkları işlerde dört yıl üs
tün başarı ile çalıştıkları; bölge gezici öğret
men veya gezici başöğretmen ve ilk öğretim mü
fettişleri tarafından tesbit edilenler valilik maa
rif disiplin kurulu karariyle «Elbirlikçi» sayı
lırlar. Bu gibilerin adları Maarif vekilliğince 
radyo ve ilgili yayınlarla her yü 17 nisanda ilân 
olunur. Köye hizmette elbirlikçi sayılanların 
adları; bunların şahsi emek ve gayretleriyle köy
de yeniden meydana getirildiği bölge ilk öğ
retim müfettişlerinin raporlariyle sabit olan 
bir kuruluşa valilik maarif disiplin kurulu ka
rariyle devamlı kalmak üzere verilir. 

MADDE 68. — 3803 sayılı kanuna tabi ol-
mayrpta köy okullarında vazife görenlerden 
bu kanunda yazılı işleri ilgili maddelerde göste
rilen şekilde yaptıkları sabit olanlar bu kanu
nun 31 ve 32 nci maddeleri hükümleriyle taltif 
edilebilirler. 

MADDE 69.— Köy enstitülerini en yakın is
tasyon, iskele, kaza ve valilik merkezine bağlı-
yan yol birinci derecede yollardan sayılarak il-

nunun 18 nci maddesine göre kurulan «Köy öğ-
remtenleri Sağlık ve içtimai yardım sandığı» 
nm azasıdırlar. 

Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve gezi
ci başöğretmenler, okullarla ilgili işletmelerden 
elde ettikleri safi ürünlerin Maarif vekilliğinin 
takdiriyle yüzde ikisinden yüzde beşine kadar 
olanını, her yıl bu sandığa yardım hissesi olarak 
vermekle mükelleftirler. 

MADDE 67. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı okul ve kurslarla ilgili işlerin gö
rülmesinde eğitmen, öğretmen, gezici öğret
men ve gezici başöğretmenlere yardım etmek ve 
vazifeleri iki yıl sürmek üzere her okul için 
üçer üyeli birer «Köy okulu yardım kurulu» 
teşkil edilebilir. Bu üyeler gezici eğitmen ve 
gezici başöğretmen ve bölge ilköğretim müfetti
şi tarafından köy halkmm yirmi ile elli yaş 
arasmda bulunanlardan seçilirler. 

MADDE 68. — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
görenlerle işbirliği yapan köy muhtarlarından 
ihtiyar meclisi azalarından, bölge köy okulu 
kurullariyle köy okulu yardım kurulları üye
lerinden ve gönüllü olarak bu işbirliğine katılan 
köylülerden, katıldıkları işlerde dört yıl üs
tün başarı ile çalıştıkları; bölge gezici öğret
men veya gezici başöğretmen ve ilköğretim mü
fettişleri tarafından tesbit edilenler, (Valilik 
köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) 
karariyle «Yardım eri» sayılırlar. 

Bu gibilerin adları Maarif vekilliğince radyo 
ve diğer yaymlarla her yıl on yedi nisanda ilân 
olunur. 

Yardım erlerinin, şahsi emek ve gayretle
riyle köyde yeniden meydana getirdikleri, bölge 
ilköğretim müfettişinin raporiyle sabit olan 
bir tesise (Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri 
disiplin kurulu) karariyle bunların adları ve
rilir. "r s-$\ 
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gili vekillik veya valiliklerce en kısa zamanda 
yaptırılır. 

Bu enstitülere en yakın duraklar ve iske
leler en kısa bir zamanda ilgili vekillikçe tah
mil ve tahliyeye elverişli hale getirilir. 

MADDE 70. — Köy enstitülerinin ve köy 
okullarının her türlü muhabere evrakı diğer res
mî teşkillerin evrakı gibi köy posta teşkilâtı va-
sıtasiyle getirilip götürülür. 

Bu kurumlar resmî işlerinde köy ve jandarma 
telefonlarından parasız faydalanırlar. 

MADDE 71. — 3803 sayılı Köy enstitüleri, 
3238 sayılı Köy eğitmenleri kanunlariyle bu ka
nunun tatbikini ilgilendiren ve Maarif vekilli
ğince alınmasına lüzum gösterilen idari tedbir 
ve kararları almıya îcra Vekilleri Heyeti mezun
dur. 

MADDE 72. — Köy enstitülerine ve köy 
okullarına bu kanuna göre paralı veya parasız 
olarak tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gay-
rimenkullerin ferağ ve intikal muameleleriyle 
bu muamelelerle ilgili kâğıtlar, senetler, mua
meleler her türlü vergi, harç ve resimden affedil
miştir. 

MADDE 73. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 74. — Bu kanunu yürütmeğe îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 . IV. 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. 

Fayık öztrdk Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. I. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü.V. 
F. Engin 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

M. ökmen 

MADDE 69. — Köy Enstitülerine ve köy 
okullarına paralı veya parasız olarak tahsis, 
temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkuUerin 
ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamele
lerle ilgili olarak tanzim edilecek kâğıtlar ve 
senetlerden her türlü vergi, harç ve resiıja. alın
maz. 

MADDE 70. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 71. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

> â « 
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S. Sayısı: |60J 
Çapakçur'un Azizan köyünden Talhaoğlu Sadi Kalkan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatasij(3 338) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1337 4/5390 

Z.VH.1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti topraklarihm bir kısmını Hükümetin elinden çıkarmak için cemiyetkuıfmak, 
çete teşkil etmek ve saireden suçlu Talhaoğlu 1305 doğumlu Sadi diğer adı Sadullah Kalkan hakkın
da Sivas Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemelsince 
tasdik edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince kanuni merasimi yapılmak üzere Adliye vekilli
ğinden 27 . V I . 1941 tarih ve 317-83 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/388 
Karar No. 42 

22. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti topraklarından bir kıs
mını Hükümetin elinden çıkarmak için cemiyet 
kurmak, çete teşkil etmek ve Yağmurcuk köy hal
kının eşya ve hayvanlarını gasbetmekten suçlu 
Çapakçur'un Azizan köyünden Talhaoğlu Sadi 
(diğer adı Sadullah) Kalkan'ın ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkında Sivas Ağır ceza mahkeme
since verilen hükmün tasdikma dair Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesinden sâdır olan 
1103 esas ve 1674 karar sayılı ilâm, mütaakıp ka
nuni muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
2 . V I I . 1941 tarih ve 4/5390 sayılı tezkeresiyle 
birlikte encümenimize havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine bu işe ait dâva dosyasının tetkikm-
da adı geçen Talhaoğlu Sadullah Kalkan'ın Tür
kiye Cumhuriyeti topraklarının bir kısmını Hü

kümetin elinden çıkarmak için cemiyet kmjmak, 
çete teşkil etmek ve Erzurum'un Yağmurcuk 
köyünü basarak Tahsildar Ömer yedinde pulu-
nan Devlete ait 460 lira ile köy halkının j eşya 
ve hayvanlarını yağma etmek suçlarını işlediği 
mahkemece sabit görülerek hareketine [uyan 
Türk Ceza kanununun 125 nci maddesine f;evfi-
kan ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Bu hususta encümenimizde cereyan ederi mü
zakere neticesinde suçlu Talhaoğlu Sadullî 
kan'a hükmedilen ölüm cezasının infazına 
lâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine te\ 
karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
sek tasvibine arzedilmesi bir muhalif reye karşı 
(Salâh Yargı - Kocaeli) ekseriyetle karar altına 
alınmıştır. j 



Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâtip 
. Ç o r u m Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Erzincan Hatay 
O. Niyazi Burcu A. Fırat B...S. Kunt 

Kastamonu Rize 
Abidin Binkaya Dr. Saim Ali Dilemre 

1929 tarihinde takibata başlanan ve 1941 
tarihinde Temyiz ceza umumî heyetinden sâ
dır olan kararla katileşen bu ölüm cezasının 
yedi defa Temyiz mahkemesinden geçtiği ve al
tı defa bozma kararı verildiği ve bu arada iki 
defa da Ağır ceza mahkemesince on ve yedi se
ne ağır hapis cezasına hükmolunduğu ve son 
tasdik karannm da bozulma talebiyle Cumhu
riyet başmüddeiumumiliğinin varit görülen iti
razı üzerine Temyiz ceza umumî heyetince ka

rara bağlanmış olduğu dosyanın tetkikından 
anlaşılmıştır. 

Katileşen ölüm cezası hakkında mahkeme
lerce adli hata ve kanuni zühul sayılacak bir 
şey görülmemekle beraber hâkimin vicdanî ka
naatine dayanan hüküm de hiç bir sebeple 
talil edilemez ve on iki sene müddet ağır 
ceza ve Temyiz mahkemelerinde işin tetkik 
olunması da hakikatin tezahürü maksadiyle 
olduğu müsellem bulunmakta ise de hâkimlerin 
muhtelif telâkki ve içtihadına uğrıyan bu hâ
disede azlık reyinde bulunanlardan mülhem bir 
kanaatle hükmedilmiş olan ölüm cezasının müeb
bet ağır hapse çevrilmesine, hükümranlık hak
kının kullanılarak karar verilmesinin Büyük 
Meclisin tasvibine arzedilmesinin madelete da
ha uygun olacağı reyindeyim. 

Kocaeli mebusu 
Salâh Yargı 

( S. Sayısı : 160 ) 



S. Sayısı: 161 
Çivril'in Emircik köyünden Alioğlu Mehmet Çavuş 
Sarı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/436) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/226/1017 

6 .II .19421 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Alioğlu 1313 doğumlu Mehmet Çavuş Sarı hakkında Denizli Ağjr ceza 
mahkemesi tarafından verilmiş olan ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edil
diğinden mütaakıp kanuni merasimi Büyük Millet Meclisince yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
5 . I I . 1942 tarih ve 53/11 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak aynen sunulmuştuıj. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. | 
Başvekilj 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/436 
Karar No. 41 

22. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Ev basmak ve adam öldürmekten suçlu Kü
çük Alioğullarından 1313 doğumlu Mehmet Sa
rı 'nm ölüm. cezasına mahkûmiyeti hakkında De
nizli Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasidkma dair Temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesinden sâdır olan 2674 esas ve 3232 karâr 
sayılı ilâm, mütaakıp kanuni muamelenin ifası 
zımnında Başvekâletin 6 . I I . 1942 tarih ve 
4/226 sayılı tezkeresiyle birlikte encümenimize 
havale ve tevdi buyurulması üzerine bu işe ait 
dâva dosyasının tetkikmda suçlu Mehmet Sarı'nm 
Hacı Memiş'in evini basıp ahzügasp suçunu ifa 
sırasında kendisine fiilen muhalefet ve mukave
met etmek istiyen Hacı Memiş'i kama ve mavzer 
ile yaralıyarak öldürdüğü mahkemece sabit görü
lerek hareketine uyan Türk ceza kanununun 450 
nci maddesinin 7 nci bendine tevfikan ölüm ce

zasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 
Bu hususta encümenimizde cereyan edetı mü

zakere neticesinde suçlu Mehmet Sarı'ya hjikme-
dilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı esasice ka
nununun 26 nci maddesine tevfikan karar veril
mesi hususunun Umumî Heyetin yüksek tasvibine 
arzedilmesi ittifakla karar altına alınmıştı^. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Reisi M. M. 

Çorum Zonguldak 
Münir Çağıl Şinasi Devrin 

Erzincan 
A. Fırat 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Kâtip 
Konya 

G. Güliekin 
Hatay 

B. S. Kunt 
Kocaeli 

Salâh Yarg% 
Bize 

Dr. Saim Ali Dilemre 
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S.Sayısı: 176 
Jandarma erat kanununun bazı maddelerini değiştiren 
3155 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/821) 

T. C. 
Başvekâlet 13 .V. 1942 \ 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1799 

Büyük Millet Meclisi Yüksek .Reisliğine 

1861 sayılı kanunun 3155 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında Dahiliyş ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5 . V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. | 

Başvekil j 
Dr. R. Saydam j 

Esbabı mucibe 

Hayat pahalılığının artması yüzünden jandarmanın on dört liralık maktu bedel üzerimden 
iaşelerinin temininde müşkülâta düşülmüş ve bu yüzden tam.gıda alamıyan jandarmaların jsıh
hatlerinde ve vazifelerinde aksaklıklar görülmeğe başlanmıştır. Bu mahzuru önlemek ve şujadi-
ye kadar jandarmada tatbik edilmekte olan üç türlü iaşe tarzını kaldırarak iaşe işini tejvhit 
etmek ve iaşe maddelerinin jandarmalar tarafından ferden tedarikindeki müşkülâtı önleinek 
için ordu ve bir kısım jandarma kıtaatında olduğu gibi vazı kazan usulü esası muvafık görülmüş 
ve bu kanun projesi buna göre tanzim edilmiştir. 

Ancak bir kısım jandarma teşkilleri vazifeleri ve bulunacakları mevki ve vaziyet icabı (ola
rak istihkakları kazana konmak suretiyle iaşeleri mümkün olamıyacağından bunlara kanun} is
tihkaklarının aynen veya bulundukları mahallin rayici üzerinden bedelen verilmesi zaruri [gö
rülmüş ve bu suretle hüküm eklenmiştir. | 

Bundan başka (1931) yılında iaşe bedeli vasatisi (6 - 7) lira iken maktu iaşe bedeli (14) jlira 
olarak kabul edilmiş ve şimdiye kadar bu suretle verilmekte bulunmuştu. Aradaki f a r k t a k i 
bulunmamaktan mütevellit bazı mahrumiyetlere ve o zaman (5) lira-iken (1) liraya indirgen 
maaşa ve bilhassa zabıta vazifesi görmekte olmaları itibariyle vaziyetlerinin hususiyetlerine kar
şı konulmuş idi. • 

tlişik olarak takdim kılman cetvellerin tetkikından da anlaşılacağı veçhile bugün iaşe bejleli 
vasatisi çok artmış ve artık (14) liralık maktu iaşe bedelinin hiç bir iştira kabiliyeti kalmamıştır. 

Teklif edilen vazı kazan usulü ve mümkün olmıyan yerlerde bunun aynen veya bedelen (ve
rilmesi, bu iaşe vaziyetini bir dereceye kadar tanzim edecektir. Yukarıda sözü geçen iaşe vaziyeti 
askerlik mükellefiyetini jandarmada geçirenlerin ihtiyacını temin edecek mahiyette ise de mükel
lefiyet harici jandarmada hizmet taahhüt eden ve bu suretle âmme hizmeti deruhte eden tJBm-
ditli jandarma eratının kanunen evlenmelerine müsaade edildiğinden şu fevkalâde hallerde kile 
ihtiyaçlarına tekabül edememekte ve bu yüzden jandarma hizmetinin esası olan tecrübeli, b$gi-
li ve jandarmayı kendisine meslek edinmiş kimselerin tedarikinde müşkülâta sokmakla beraber 



ailesini geçindirmekte müşkülâta maruz kalan ve elinde az, çok salâhiyet bulunan bir jandar
manın zaruret karşısında başvuracağı kanunsuz hareketleri tâyin ve tahdit mümkün değildir. 
Bu sebeple bu gibi temditli eratın, fevkalâde halin devamı müddetine münhasır kalmak üzere 
iaşe bedellerinin iki misli olarak verilmesine zaruret hâsıl olmuş ve kanun lâyihasına ona göre 
hüküm konmuştur. 

İlişik olarak sunulan cetvelde de görüleceği veçhile gerek vazı kazan ve gerek bedelen veya 
aynen iaşeden ve temditlilere iki kat iaşe bedeli verilmesinden (1 648 608) liraya ihtiyaç hâsıl 
olacaktır. 

Bu miktarın hesabında bugün nizami istihkak üzerinden bir er tayınının kontrat bedeli 
(20) lira ve rayici mahallî tutarı da âzami bugün için (19) lira olduğu halde vasati (16) lira 
rayiç kabul edilmiş ise de iaşe vaziyeti sabit olmadığından es'ar oynamakta ve bu sebeple sabit 
bir rakam koymağa imkân bulunmamaktadır. Bunun için her mahallin hakiki rayici ne ise 
onun verilmesi zarureti karşısında munzam ihtiyaçlar hâsıl olacağı da tabiidir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mîllî Müdafaa encümeni 20 .V. 1942 

Esas No. İ/821 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

1861 sayılı kanunun 3155 sayılı kanunla de
ğiştirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekille
ri Heyetince 5 . V . 1942 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan Başvekâletin 13 mayıs 
1942 tarih ve 6/1799 sayılı tezkeresiyle encüme
nimize havale buyurudan kanun lâyihası Umum 
jandarma komutanı ve Maliyenin salahiyetli 
memuru huzuriyle okundu ve icabı görüşüldü. 

Hükümetin esbabı mucibesinde mufassalan 
izah edildiği gibi hayat pahalılığı yüzünden şim
diye kadar jandarmanın iaşesi hususunda tutu
lan usulün ve tahsis olunan 14 liralık bedelin 
kifayetsizliği ile jandarmaların sıhhatlerinde ve 
vazifelerinde görülen aksaklığı gidermek için 
orduda olduğu gibi bir kısım jandarma kıtaatın
da vazı kazan usulü esası encümenimizce de mu
vafık görülmüştür. Vazifeleri icabı dağınık bu
lunan veya kıtasından ayrılmağa mecbur kalan 
jandarmalara istihkakları aynen veya mahallin 
rayici üzerinden bedelen verilmesi de zaruridir. 

Ancak jandarmalığı meslek edinip âmme hiz
meti görmek üzere temditli olarak jandarma 
kalan ve ekseriya karakol komutanlığı yapan 

eratın evlenmelerine de müsaade edildiğinden 
maişetlerini temin maksadiyle ayrıca kendilerine 
birer er tayını verilmesi de zaruri görülmüştür. 
Temditlilere şâmil olan bu zam yalnız fevkalâde 
halin devamı müddetince muvakkat bir yardım 
olduğu için encümenimiz bunu ayrı bir madde 
olarak tedvin etmeği muvafık görmüştür. 

Heyeti Umumiyede müstacelen müzakere 
edilmek ricasiyle havalesi mucibince Dahiliye 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 
M. M. En. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Ağrı 
K. Doğan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kayseri 
N. Toker 

Muğla 
S. Güney 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Bursa • 

N. Tınaz 
Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kayseri 
8. Turgay 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Ziya Zarbım 
Manisa 

K. N. Duru 
Seyhan 

Temditlilere verilen hakkın gedik-
lilere de teşmili mütalâasmdayım. 

Sinan Tekelioğlu 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/821 
Karar No. 26 

22 .V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

1861 sayılı kanunun 3155 sayılı kanunla de
ğiştirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanarak icra Vekilleri 
Heyetinin 5 . V . 1942 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
havalesi veçhile Encümenimizde Dahiliye vekili 
namına Umum; Jandarma genel komutanı hazır 
bulunduğu halde mucip sebepler mazbatasiyle 
birlikte okundu ve konuşuldu. 

Jandarmalara maktu olarak verilmekte olan 
14 liralık bir bedel ile bu günkü pahalılık şartla
rı içinde iaşelerinin teinini ve iaşe maddelerinin 
de jandarmalar tarafından ferden tedariki imkâ
nı kalmamış denecek derecede zorlaşmış bulun
masından dolayı ordu ve bir kısım jandarma kı
talarında olduğu -gibi bilûmum jandarmaların 
iaşelerinde vazı kazan usulü esasının kabulüne ve 
mükellefiyet harici jandarmada hizmeti taahhüt 
eden temditli jandarma eratına aileleriyle birlik
te geçimlerini kolaylaştırarak deruhde ettikleri 
vazifelerini ahvalin istilzam ettiği dikkat ve se-
lâbetle ifa edebilmeleri imkânlarını takviye etmek 
üzere fevkalâde hâlin devamı müddetine münha
sır kalmak şartiyle iaşe bedellerinin iki misli 
olarak verilmesine zaruret bulunduğunda birle-

şilmiş bulunduğu için kanun lâyihası esa$ bakı-
nmdan, ve maddelerde Millî Müdafaa encüıjnenin-
ce tasvip edilen şekilde temditli erbaş ve onbaşı 
ve erlere ait kısım ayrı bir madde hâlinde olarak 
kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak arziyle Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Dahiliye En. 
Tekirdağ 

C. Vybadın 
Kâtip 

Kütahya 
Sadri Ertem 
Balıkesir 

Yahya S. Uzay 
Erzurum 
İV. Elgün 

îçel 
T. C. Beriker 

Malatya 
E. Barkan 

Tokad 

Reisi R. V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 
Bursa 

F. Güvendiren 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kars 

E. özoğuz 
Maraş 

Z. Kayran 

Galîb Pekel S. 
Yozgad 

aj[. M. 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurt 

Antalya 
R. Kfiplan 

Erzurjım 
Gl. Z. S oy demir 

Hatiay 
A. Türkmen 

Konya 
Şevki Ergun 

Sivajs 
Mitat Ş^Bleda 

Trabzon 
Abanozoğ^u 

Zonguldak 
S. Korkmaz Rifat Vardır 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 111 
Esas No. 1/821 

Yüksek Reisliğe 

28 . V . 1$42 

1861 sayılı kanunun 3155 sayılı kanunla de
ğiştirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâle
tin 13 mayıs 1942 tarih ve 6/1799 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazba-

talariyle birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
makla Dahiliye vekili Fikri Tuzer ve Jandarma 
Genel komutanı ve Maliye vekâleti namına Büt
çe ve malî kontrol umum müdürü hazır jolduk-
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha, jandarmada mevcut olan üçj türlü 
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iaşe sisteminin tevhidiyle ordu bhiiklerindeki 
gibi vazı kazan suretiyle yemek vermenin esas 
ittihazı ve hizmetlerinin icabı olarak dağınık 
halde bulunanlara verilmekte olan 14 liradan 
ibaret maktu iaşe bedelinin değişen hayat şart
larına uygun şekilde ve rayiç üzerinden tesbiti 
ve mükellefiyet haricinde hizmet taahhüdü al
tına girmiş temditli jandarmalara evlenmek 
hakkı da tanınmış olduğuna göre geçim vaziyet
lerine yardım olmak üzere fevkalâde hallerin 
devamı müddetince bir nefer tayınının ilâveten 
verilmesi esaslarım ihtiva etmektedir. 

Ordu birlikleriyle ahenk temin eder şekilde 
hazırlanan lâyihanın kabulü Eneümenimizce de 
muvafık görülmüş, ancak konturat ve rayiç üze
rinden mahallen hesab edilecek iaşe bedelleri 
istihkaklarının askerî birlik bulunan yerlerde 
bu birlik mensuplarına verilen bedeli tecavüz 
etmemesini temin edecek bir fıkra ilâvesi lü
zumlu görülmüş ve jandarma genel komutan
lığı bütçesine konan tahsisat bu esasların tat
biki dolayısiyle kifayet etmediği takdirde bu 
fasıllara sene içinde tahsisat ilâvesi tabii bu
lunmuştur. 

1/âyihamn birinci maddesi Millî Müdafaa 
encümeninin teklifi veçhile ve kelime tashihi 
suretiyle, ikinci maddesi arzedilen sebeble ta-
dilen, üçüncü ve dördüncü maddeleri kelime 
tashihleri yapılarak kabul olunmuştur. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkun H. Küabcı 
Kâtip 
İstanbul Bursa Bursa 

F. öymen Dr. Sadi Konuk Nevzad Ayaş 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 
istanbul Kayseri Kayseri 
S. Uras F. Baysal Suat Hayrı Ürgüblü 
Kırklareli Mardin Muş 

B. Denker R. Erten Ş. Ataman 
Samsun Tunceli Yozgad 

M. Ali Yörüker M. Yenel A. Sungur 
Yozgad 
S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1861 sayılı kanunun 3155 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü mad
desini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1861 sayılı Jan
darma erat kanununun 3155 sa
yılı kanunia değiştirilen 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir ; 

Madde 14. — Jandarma era
tı, Tayınat ve Yem kanununa 
göre istihkakları kazana kon
mak suretiyle iaşe edilir. Bu 
suretle iaşe edilenlerden yeme
ğini kazançtan aiamıyaniarın is
tihkakları aynen veya konturat 
tutarı üzerinden bedelen ve 
peşinen verilir. 

Vilâyetler deki diğer jandar
ma birlik ve müesseselerinde 
dağınık bir halde bulunmaları 

i hasebiyle kazandan iaşeleri 
Kt mümkün olamıyanlarm istih

kakları rayici mahallî üzerin-
_ den bedelen ve peşinen verilir. 
r - Temditli erbaş, onbaşı ve er

lere fevkalâde hallerin devamı 
müddetince bulundukları hiz
met yerlerine göre konturat ve
ya rayiç üzerinden ilâveten bir 
er tayını aynen veya bedelen ve 
peşinen verilir. 

Bunlarm vefatları halinde ia
şe bedeli bakiyesi geri almmaz. 

I MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME-
! NİNÎN DEĞlŞTÎRlŞİ 

I 1861 sayılı kanunun 3155 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü mad
desini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1861 sayılı Jan
darma erat kanununun 3155 sa
yılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 14. — Jandarma eratı, 
Tayınat ve Yem kanununa gö
re istihkakları kazana konmak 
suretiyle iaşe edilirler. Bu su
retle iaşe edilenlerden yemeği
ni kazandan aiamıyaniarın is
tihkakları aynen veya konturat 
tutarı üzerinden bedelen ve pe
şinen verilir. 

Vilâyetler deki diğer jandar
ma birlik ve müesseselerinde 
dağınık bir halde bulunmaları 
hasebiyle kazandan iaşeleri 
mümkün olamıyanlarm istih
kakları rayici mahallî üzerin
den bedelen ve peşinen verilir. 

MADDE 2. — Temditli erbaş, 
onbaşı ve erlere fevkalâde hal
lerin devamı müddetince bu
lundukları hizmet yerlerine gö
re kontrat veya mahallî rayiç 
üzerinden ilâveten bir er tayını 
aynen veya bedelen ve peşinen 
verilir. 

Bunların vefatları halinde ia
şe bedeli bakiyesi geri alınmaz. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİEİŞİ 

Jandarma efradı kanununa bir 
madde eklenmesine ve bu kanun-
nun 3155 sayılı kanunla değişti
rilen 14 ncü maddesinin tadiline 

dair kanun lâyihası 
hiAujuiıû i. — 1861 sayılı Jan

darma erat kanununun ölbo sa
yılı kanunla değiştirilen 14 ncu 
maddesi aşağıdaki şeıulde de
ğiş t-ırilmiştir: 

Jandarma eratı, Tayınat ve 
iem kanununa göre istihkak
ları kazana konmak suretiyle 
iaşe ediıırıer. ÜU suretle iaşe 
edilenlerden yemeğini kazan
dan aiamıyaniarın istihkakları 
aynen veya konturat tutarı üze
rinden oedeien ve peşin ola
rak verilir. 

jandarma birlik ve müesse
selerinde dağınık bir halde bu
lunmaları hasebiyle kazandan 
iaşeleri mümkün olamıyanlarm 
istihkakları mahallî rayiç üze
rinden bedelen ve peşin olarak 
verilir. 

Temditli erbaş, onbaşı ve er
lere fevkalâde hallerin devamı 
müddetince bulundukları hiz
met yerlerine göre konturat ve
ya rayiç üzerinden ilâveten bir 
er tayını aynen veya bedelen ye 
peşin olarak verilir. 

MADDE 1 — Temditli erbaj, 
onbaşı ve erlere fevkalâde hol
lerin devamı müddetince bulun
dukları hizmet yerlerine göre 
konturat veya mahallî rayiç 
üzerinden ilâveten bir er taymı 
veya bedeli peşin olarak verilir. 

Ancak askerî birlik bulunan 
yerlerde bu bedel o birlik men
suplarına ödenen er taym bede
li istihkakını geçemez. 
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MADDE 2. — Bu kanun 1 
haziran 1942 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mi V. 
Yücel 
îk. V. 

Sırrı Day 
G. î. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

F. Engin 

5 . V . 1942 
Ad. V. 

H. Menemencioğlu 
Da. V. 

Dr. A. F. Tuzer 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

M. M. E. 

MADDE 3. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. t. 
MADDE 3. — Bu kanun 1 ha

ziran 1942 tarihinden itibaren 
mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Mü
dafaa, Dahiliye ve Maliye ve
killeri memurdur. 

>>-^-^<gjh*»«—«"»*«*. 
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